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Aicinām pieteikties konferencei 
 
http://www.losp.lv/node/6402 
http://konferences.db.lv/conferences/lauksaimniecibas-konference/ 
 

❖  
 
Viesstrādniekus tomēr vajag  
Sākoties valstī izsludinātajam ārkārtas stāvoklim, plašsaziņas līdzekļos 

vairākkārtīgi uzrunājām bez darba palikušos, ar aicinājumu meklēt darbu 
lauksaimniecībā. Neskatoties uz LOSP pūlēm veicināt vietējo iedzīvotāju interesi par  
sezonas darbiem, tā tomēr nav pietiekama, lai mūsu augļkopji un dārzeņkopji 
tuvojošos sezonu sagaidītu bez raizēm. Faktiskā pieredze rāda, ka atrisināt problēmu 
ar vietējā darbaspēka palīdzību nav reāli. LOSP nosūtīja kopīgu vēstuli valsts 
institūcijām, aicinot pieņemt lēmumus, kas mazinātu lauksaimniecības darbaspēka 
krīzi, un mūsu lauksaimnieki spētu nodrošināt vietējo tirgu ar pašu audzētiem augļiem 
un dārzeņiem. Vēstules saturs: http://www.losp.lv/node/6403 

 
❖  

Sanāksmes 
 

LOSP valdes sēde,  ZM telpās 
 

29.maijā, plkst.11 
 

Piena grupas sanāksme, ZM telpās 
 

29.maijā, plkst.9.30 
 

 
❖  

http://www.losp.lv/node/6402
http://www.losp.lv/node/6402
http://konferences.db.lv/conferences/lauksaimniecibas-konference/
http://www.losp.lv/node/6403
http://konferences.db.lv/conferences/lauksaimniecibas-konference/
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LOSP MEDIJOS 
 
“Samazināt prasības un rīkoties. Kā atrast darbu ārkārtējās situācijas laikā”   
“Delfi” 18.05.2020 
https://www.delfi.lv/vina/attiecibas/karjera/samazinat-prasibas-un-rikoties-ka-atrast-

darbu-arkartejas-situacijas-laika.d?id=52141971 

 

“Lauksaimnieki aicina atļaut viesstrādnieku ievešanu no trešajām valstīm” 
“www.la.lv” 21.05.2020 
https://laukos.la.lv/lauksaimnieki-aicina-atlaut-viesstradnieku-ievesanu-no-tresajam-

valstim?fbclid=IwAR1dLQBtita8TRL8grXGQYct-

OJrj8aGNwh1U9EV1ACajCSuczwCrCy7uu8 

 

“Lauksaimniecībā sauc pēc viesstrādniekiem” 
“Dienas Bizness” 21.05.2020 
https://www.db.lv/zinas/lauksaimnieciba-sauc-pec-viesstradniekiem-
496634?fbclid=IwAR18eIIL54M8Qq7ObWBYtyYtFt_0FsxNR9a64IMnfYYoZFV-
z5QljF2yYmo 

Siera klubs 
Piedalās.  
27.maijā, Ogres tehnikumā, notiks radošās stundas „Jāņu siers – saules ceļā”. 

 
Latvijas meža īpašnieku biedrība 

Konkurss 
Izsludina konkursu “Sakoptākais mežs”Konkurss noris jau 4.gadu pēc kārtas. 

Sīkāk par konkursa norisi: 
http://www.mezaipasnieki.lv/lv/konkurss_%22sakopt%C4%81kais_me%C5%BEs%22
/par_konkursu/?fbclid=IwAR030-GfxbGMMNUogGLSj7pTlz2lEso4Qrf3lKizKFCoY8i-
zmXP2_tNUXc 

Zemkopības ministrija 

 
➢ Nosaka prasības sieram un biezpienam, ko varēs pieteikt ES privātās 

uzglabāšanas atbalstam Covid-19 ietekmes mazināšanai   
 

➢  Mainīts Lauksaimniecības datu centra sniegto pakalpojumu cenrādis 
 

➢ Suņa apzīmēšana un reģistrācija veicama līdz četru mēnešu vecumam vai 
agrāk, ja suns tiek atsavināts pastāvīgai turēšanai ārzemēs 
 
Informācija  
Lauku attīstības atbalsta departaments sagatavojis dokumentu, kur iespējams 

atrast lakonisku informāciju par atbalstu uzņēmējiem krīzes ietekmes mazināšanai: 
https://zm.gov.lv/public/ck/files/Atbalsts_lauksaimniekiem_COVID19_150420.pdf 

https://www.delfi.lv/vina/attiecibas/karjera/samazinat-prasibas-un-rikoties-ka-atrast-darbu-arkartejas-situacijas-laika.d?id=52141971
https://www.delfi.lv/vina/attiecibas/karjera/samazinat-prasibas-un-rikoties-ka-atrast-darbu-arkartejas-situacijas-laika.d?id=52141971
https://laukos.la.lv/lauksaimnieki-aicina-atlaut-viesstradnieku-ievesanu-no-tresajam-valstim?fbclid=IwAR1dLQBtita8TRL8grXGQYct-OJrj8aGNwh1U9EV1ACajCSuczwCrCy7uu8
https://laukos.la.lv/lauksaimnieki-aicina-atlaut-viesstradnieku-ievesanu-no-tresajam-valstim?fbclid=IwAR1dLQBtita8TRL8grXGQYct-OJrj8aGNwh1U9EV1ACajCSuczwCrCy7uu8
https://laukos.la.lv/lauksaimnieki-aicina-atlaut-viesstradnieku-ievesanu-no-tresajam-valstim?fbclid=IwAR1dLQBtita8TRL8grXGQYct-OJrj8aGNwh1U9EV1ACajCSuczwCrCy7uu8
https://www.db.lv/zinas/lauksaimnieciba-sauc-pec-viesstradniekiem-496634?fbclid=IwAR18eIIL54M8Qq7ObWBYtyYtFt_0FsxNR9a64IMnfYYoZFV-z5QljF2yYmo
https://www.db.lv/zinas/lauksaimnieciba-sauc-pec-viesstradniekiem-496634?fbclid=IwAR18eIIL54M8Qq7ObWBYtyYtFt_0FsxNR9a64IMnfYYoZFV-z5QljF2yYmo
https://www.db.lv/zinas/lauksaimnieciba-sauc-pec-viesstradniekiem-496634?fbclid=IwAR18eIIL54M8Qq7ObWBYtyYtFt_0FsxNR9a64IMnfYYoZFV-z5QljF2yYmo
http://www.mezaipasnieki.lv/lv/konkurss_%22sakopt%C4%81kais_me%C5%BEs%22/par_konkursu/?fbclid=IwAR030-GfxbGMMNUogGLSj7pTlz2lEso4Qrf3lKizKFCoY8i-zmXP2_tNUXc
http://www.mezaipasnieki.lv/lv/konkurss_%22sakopt%C4%81kais_me%C5%BEs%22/par_konkursu/?fbclid=IwAR030-GfxbGMMNUogGLSj7pTlz2lEso4Qrf3lKizKFCoY8i-zmXP2_tNUXc
http://www.mezaipasnieki.lv/lv/konkurss_%22sakopt%C4%81kais_me%C5%BEs%22/par_konkursu/?fbclid=IwAR030-GfxbGMMNUogGLSj7pTlz2lEso4Qrf3lKizKFCoY8i-zmXP2_tNUXc
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/nosaka-prasibas-sieram-un-biezpienam-ko-vares-pieteikt-es-privatas-uzg?id=11337
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/nosaka-prasibas-sieram-un-biezpienam-ko-vares-pieteikt-es-privatas-uzg?id=11337
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/mainits-lauksaimniecibas-datu-centra-sniegto-pakalpojumu-cenradis-?id=11336
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/mainits-lauksaimniecibas-datu-centra-sniegto-pakalpojumu-cenradis-?id=11336
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/suna-apzimesana-un-registracija-veicama-lidz-cetru-menesu-vecumam-vai-?id=11335
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/suna-apzimesana-un-registracija-veicama-lidz-cetru-menesu-vecumam-vai-?id=11335
https://zm.gov.lv/public/ck/files/Atbalsts_lauksaimniekiem_COVID19_150420.pdf
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Lauku atbalsta dienests  

LAD organizē vebināru par atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās 
lauku saimniecības Projekti un investīcijas 2020. gada 27. maijā plkst. 11.00 – 13.00 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-organize-vebinaru-

par-atbalstu-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-1035 

 

Atgādina !! 

Līdz 1.jūnijam var iesniegt pieteikšanos 
“Dīzeļdegviela lauksaimniekiem” 
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/dizeldegviela-
lauksaimniekiem/ 
 

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒS 
 
“Pandēmija nograuž piena nozares uzkrātos “rezerves spilvenus”. Aicina rast 
atbalstu“ 
https://laukos.la.lv/pandemija-nograuz-piena-nozares-uzkratos-rezerves-spilvenus-
aicina-rast-atbalstu?fbclid=IwAR1urYorliZoVaJAWTNqaWGClQS1aj4aEkN-
Rl1dROGz1KuYV4iVSutca0A 
 
“Kāpēc palielinās atsevišķu Lauksaimniecības datu centra pakalpojumu cenas” 
https://laukos.la.lv/kapec-palielinas-atsevisku-lauksaimniecibas-datu-centra-
pakalpojumu-cenas?fbclid=IwAR26lI-
PTvCf2hL5RVBGhWV2KOe9otMKeq4W3upypFnSyfGFUkF3DxH1C7E 
 
 
“Asociācija: Ogu raža šogad Latvijā varētu būt lielāka nekā pērn” “Dienas Bizness”  

https://www.db.lv/zinas/asociacija-ogu-raza-sogad-latvija-varetu-but-lielaka-neka-
pern-
496652?fbclid=IwAR2myEFYJnMrjJsRLfcrn0U4jQ53PPjc3RxiZz6ZHaFp5HaPN1Sf3xkOk
Y8 
 
 
 “Profesionālā DĀRZKOPĪBA”  - iznācis jaunais e-žurnāla numurs  
https://fruittechcentre.eu/sites/default/files/2020-
05/Profesion%C4%81l%C4%81_D%C4%81rzkop%C4%ABbaNr11.pdf 
 
Šis un visi iepriekšējie žurnāla numuri skatāmi un lasāmi mājas lapas 
nodaļā “Publicētie izdevumi”: 
http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba 

 
  

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-organize-vebinaru-par-atbalstu-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-1035
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-organize-vebinaru-par-atbalstu-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-1035
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/dizeldegviela-lauksaimniekiem/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/dizeldegviela-lauksaimniekiem/
https://laukos.la.lv/pandemija-nograuz-piena-nozares-uzkratos-rezerves-spilvenus-aicina-rast-atbalstu?fbclid=IwAR1urYorliZoVaJAWTNqaWGClQS1aj4aEkN-Rl1dROGz1KuYV4iVSutca0A
https://laukos.la.lv/pandemija-nograuz-piena-nozares-uzkratos-rezerves-spilvenus-aicina-rast-atbalstu?fbclid=IwAR1urYorliZoVaJAWTNqaWGClQS1aj4aEkN-Rl1dROGz1KuYV4iVSutca0A
https://laukos.la.lv/pandemija-nograuz-piena-nozares-uzkratos-rezerves-spilvenus-aicina-rast-atbalstu?fbclid=IwAR1urYorliZoVaJAWTNqaWGClQS1aj4aEkN-Rl1dROGz1KuYV4iVSutca0A
https://laukos.la.lv/kapec-palielinas-atsevisku-lauksaimniecibas-datu-centra-pakalpojumu-cenas?fbclid=IwAR26lI-PTvCf2hL5RVBGhWV2KOe9otMKeq4W3upypFnSyfGFUkF3DxH1C7E
https://laukos.la.lv/kapec-palielinas-atsevisku-lauksaimniecibas-datu-centra-pakalpojumu-cenas?fbclid=IwAR26lI-PTvCf2hL5RVBGhWV2KOe9otMKeq4W3upypFnSyfGFUkF3DxH1C7E
https://laukos.la.lv/kapec-palielinas-atsevisku-lauksaimniecibas-datu-centra-pakalpojumu-cenas?fbclid=IwAR26lI-PTvCf2hL5RVBGhWV2KOe9otMKeq4W3upypFnSyfGFUkF3DxH1C7E
https://www.db.lv/zinas/asociacija-ogu-raza-sogad-latvija-varetu-but-lielaka-neka-pern-496652?fbclid=IwAR2myEFYJnMrjJsRLfcrn0U4jQ53PPjc3RxiZz6ZHaFp5HaPN1Sf3xkOkY8
https://www.db.lv/zinas/asociacija-ogu-raza-sogad-latvija-varetu-but-lielaka-neka-pern-496652?fbclid=IwAR2myEFYJnMrjJsRLfcrn0U4jQ53PPjc3RxiZz6ZHaFp5HaPN1Sf3xkOkY8
https://www.db.lv/zinas/asociacija-ogu-raza-sogad-latvija-varetu-but-lielaka-neka-pern-496652?fbclid=IwAR2myEFYJnMrjJsRLfcrn0U4jQ53PPjc3RxiZz6ZHaFp5HaPN1Sf3xkOkY8
https://www.db.lv/zinas/asociacija-ogu-raza-sogad-latvija-varetu-but-lielaka-neka-pern-496652?fbclid=IwAR2myEFYJnMrjJsRLfcrn0U4jQ53PPjc3RxiZz6ZHaFp5HaPN1Sf3xkOkY8
https://fruittechcentre.eu/sites/default/files/2020-05/Profesion%C4%81l%C4%81_D%C4%81rzkop%C4%ABbaNr11.pdf
https://fruittechcentre.eu/sites/default/files/2020-05/Profesion%C4%81l%C4%81_D%C4%81rzkop%C4%ABbaNr11.pdf
http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba
http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba
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Iznācis žurnāla “Latvijas LOPKOPIS” maija numurs 
 

▪ Kādus Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanas atbalsta pasākumus ES dalībvalstīm 
piedāvā Eiropas Komisija un kādus sagatavojusi Zemkopības ministrija. 

▪ Jaunākie dati par piena pašizmaksu. 
▪ Pirmā tiešsaistes fermu diena.  
▪ Par parazītiem, kas apdraud jaunās aitas un jērus pavasarī. 
▪ Turpinām iepazīstināt ar LLKC lopkopības konsultantiem. Šoreiz raksts par 

Ilmāru Grudulu, konsultantu piena kvalitātes jautājumos, kurš ārpus darba arī 
audzē aitas. 

▪ Gaļas liellopu audzētājiem, kādēļ intensīvi ganīt ir izdevīgi. 
▪ Putnkopjiem šoreiz piedāvājam Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācijas 

pārstāves Annas Ērlihas sagatavotos materiālus  par profilakses nozīmi putnu 
labākai veselībai, kā arī skaidrojumu, kādēļ olu dzeltenumu krāsa mēdz būtu tik 
atšķirīga. 

▪ Par vienu no nozares leģendām Edīti Rozīti un viņas aizraušanos – zirgkopības 
un jāšanas sporta dokumentēšanu sociālajos tīklos. 

❖  


