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Kocēnu novada Bērzaines pagastā pie 

konkursa "Sējējs" laureāta Jāņa 

Grasberga 
Raidījums šoreiz devies uz Kocēnu novada 

Bērzaines pagasta "Zilūžiem" pie konkursa "Sējējs" 

pagājušā gada laureāta nominācijā "Veiksmīgākais 

jaunais zemnieks" - Jāņa Grasberga. Viņš kopā ar 

vecākiem un vidējo brāli Valtu apsaimnieko 850 ha 

zemes, audzē graudus un rūpējas par 400 

liellopiem, tai skaitā 200 govīm. Saimniecībā piena 

produktus arī pārstrādā un tirgo ar zīmolu 

"Grasbergs". 

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-stasti/kocenu-

novada-berzaines-pagasta-pie-konkursa-sejejs-

laureata-jan.a79709/#login 

 

 

 

Vidējais piena produktu cenu pieaugums 

veikalos – 10%. Vai kāpums turpināsies? 
Lai gan izskanējuši viedokļi par neizbēgamu piena 

produktu cenu pieaugumu, Zemkopības ministrijas 

valsts sekretāra vietniece Rigonda Krieviņa to 

atspēko – dramatisks kāpums nav gaidāms. 

Protams, svaigpiens kopš jūlija ir palicis dārgāks 

par 50–60%, taču tā ietekme uz gatavās produkcijas 

cenu ir samērā neliela – novembrī, salīdzinot ar 

augustu, dažādu piena produktu vidējais cenu 

pieaugums veikalos bijis 10 procenti. 

http://www.lvportals.lv/visi/viedokli/284372-

videjais-piena-produktu-cenu-pieaugums-veikalos-

10-vai-kapums-turpinasies/ 

 

 

 

Latvija – ceturtā mežainākā valsts Eiropā  
Āris Jansons. Mežzinātnes institūta „Silava” 

vadošais pētnieks. Latvija ir ceturtā mežainākā 

valsts Eiropas Savienībā. 52% no mūsu valsts 

teritorijas ir klāta ar mežiem, un tas nozīmē, ka uz 

katru Latvijas iedzīvotāju ir apmēram 1,7 hektāri 

meža, kas gadā saražo apmēram 10-12 kubikmetrus 

koksnes, liecina mežu statistiskās inventarizācijas 

dati. 

http://www.la.lv/latvija-ceturta-mezainaka-valsts-

eiropa/ 

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-stasti/kocenu-novada-berzaines-pagasta-pie-konkursa-sejejs-laureata-jan.a79709/#login
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-stasti/kocenu-novada-berzaines-pagasta-pie-konkursa-sejejs-laureata-jan.a79709/#login
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-stasti/kocenu-novada-berzaines-pagasta-pie-konkursa-sejejs-laureata-jan.a79709/#login
http://www.lvportals.lv/visi/viedokli/284372-videjais-piena-produktu-cenu-pieaugums-veikalos-10-vai-kapums-turpinasies/
http://www.lvportals.lv/visi/viedokli/284372-videjais-piena-produktu-cenu-pieaugums-veikalos-10-vai-kapums-turpinasies/
http://www.lvportals.lv/visi/viedokli/284372-videjais-piena-produktu-cenu-pieaugums-veikalos-10-vai-kapums-turpinasies/
http://www.la.lv/latvija-ceturta-mezainaka-valsts-eiropa/
http://www.la.lv/latvija-ceturta-mezainaka-valsts-eiropa/
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Programma uzņēmīgajiem un rosīgajiem 

- “Pats savam saimes galdam” 
Programmas mērķis - dot iespēju grūtībās 

nonākušiem cilvēkiem pašu rokām veikt 

zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savas 

saimes galdam. Šīs programmas ietvaros Borisa un 

Ināras Teterevu fonds atbalsta darbīgu bezpeļņas 

organizāciju centienus iesaistīt grūtībās nonākušus, 

taču uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes 

iedzīvotājus darbos, kas uzlabo viņu dzīves 

apstākļus. 

http://www.teterevufonds.lv/musu-

darbi/programma-uznemigajiem-un-rosigajiem-

pats-savam-saimes-galdam/ 

 

 

Precizēta ĀCM riska zonu teritorija 

Baltijā un Polijā 
Ir stājies spēkā Komisijas 2016. gada 7. decembra 

Īstenošanas lēmums par dzīvnieku veselības 

kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri 

(ĀCM) dažās dalībvalstīs, ar ko tiek precizēta ĀCM 

riska zonu teritorija* Baltijas valstīs un Polijā. 

Tādēļ valdība otrdien, 10.janvārī, apstiprināja 

Zemkopības ministrijas sagatavoto grozījumu 

normatīvajā aktā, kas nosaka ĀCM likvidēšanas un 

draudu novēršanas kārtību. 

http://www.losp.lv/node/4436 

 

 

 

Latvijas simtgadē plāno uzburt ziedošu 

pavasari 
Dārznieki un puķkopji jau sāk gatavoties valsts 

simtgadei. Radusies iecere, ka 2018.gadā pie 

Brīvības pieminekļa varētu uzburt ziedošu 

simtgades pavasari, un ziedu stādījumi tiktu veidoti 

arī Latvijas novados. 
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ikdienai/dzive/latvijas-

simtgade-plano-uzburt-ziedosu-pavasari.a210860/ 

 

 

 

 

 

Jāliek lietā viss zemes resurss  

Biznesa prognozes  LAD_Latvija 

 

 

 

 

 

http://www.teterevufonds.lv/musu-darbi/programma-uznemigajiem-un-rosigajiem-pats-savam-saimes-galdam/
http://www.teterevufonds.lv/musu-darbi/programma-uznemigajiem-un-rosigajiem-pats-savam-saimes-galdam/
http://www.teterevufonds.lv/musu-darbi/programma-uznemigajiem-un-rosigajiem-pats-savam-saimes-galdam/
http://www.teterevufonds.lv/musu-darbi/programma-uznemigajiem-un-rosigajiem-pats-savam-saimes-galdam/
http://www.teterevufonds.lv/musu-darbi/programma-uznemigajiem-un-rosigajiem-pats-savam-saimes-galdam/
http://www.losp.lv/node/4436
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ikdienai/dzive/latvijas-simtgade-plano-uzburt-ziedosu-pavasari.a210860/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ikdienai/dzive/latvijas-simtgade-plano-uzburt-ziedosu-pavasari.a210860/
https://twitter.com/LAD_Latvija
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Buķete pārtikas cenu kāpumam  
«Grēka» produktiem politiski ērti bijis celt nodokli, 

bet «kartupeļu pirktspēja» augusi īpaši strauji, 

ceturtdiena raksta laikraksts Dienas Bizness. Tā 

secināms pēc DB veiktā cenu monitoringa 2008., 

2015 un pērnā gada nogalēs. Salīdzinātas vidējās 

cenas (bez akciju piedāvājuma) divos 

mazumtirdzniecības veikalos. 

http://www.db.lv/tirdz…/bukete-partikas-cenu-

kapumam-458634… … 

 

 

 

'Limbažu siers' pērn sācis produkcijas 

eksportu uz ASV un Ķīnu 
Piena pārstrādes uzņēmums AS "Limbažu siers" 

pagājušajā gadā sācis produkcijas eksportu uz ASV 

un Ķīnu, pastāstīja kompānijas valdes 

priekšsēdētājs Ēvalds Putniņš. 

http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/limbazu-

siers-pern-sacis-produkcijas-eksportu-uz-asv-un-

kinu.d?id=48403449 

 

 

 

 

Latvijas kūdras purvus gaida pamatīga 

izvērtēšana  
Latvijas kūdras purvus nākotnē gaida pārskatīšana 

no bioloģiskās daudzveidības un resursu aspekta, 

ekspertiem kartējot visas purvu platības, kas 

nozīmē perspektīvo krājumu apzināšanu, aģentūras 

LETA rīkotajā diskusijā atzina nozares eksperti. 
http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/latvijas-

kudras-purvus-gaida-pamatiga-izvertesana-

14163737 

 

 

 

Naukšēnu vīna darītava atzīta par 

2016.gada labāko vīna darītavu  
Naukšēnu vīna darītava atzīta par 2016.gada labāko 

vīna darītavu Latvijā, portālu “Valmieras Ziņas” 

informēja Naukšēnu novada pašvaldība. Kā 

pastāstīja vīna darītavas saimnieks, SIA 

“Lejasķērzēni” īpašnieks Jānis Baunis, ir daudz 

strādāts, lai šādu titulu sasniegtu. “Šajā konkursā šī 

ir viena no svarīgākajām godalgām. Manuprāt, 

http://www.db.lv/tirdznieciba/bukete-partikas-cenu-kapumam-458634?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_hot&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/tirdznieciba/bukete-partikas-cenu-kapumam-458634?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_hot&utm_medium=articlename
http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/limbazu-siers-pern-sacis-produkcijas-eksportu-uz-asv-un-kinu.d?id=48403449
http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/limbazu-siers-pern-sacis-produkcijas-eksportu-uz-asv-un-kinu.d?id=48403449
http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/limbazu-siers-pern-sacis-produkcijas-eksportu-uz-asv-un-kinu.d?id=48403449
http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/latvijas-kudras-purvus-gaida-pamatiga-izvertesana-14163737
http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/latvijas-kudras-purvus-gaida-pamatiga-izvertesana-14163737
http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/latvijas-kudras-purvus-gaida-pamatiga-izvertesana-14163737
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LOSP medijos: 
 

*)  LOSP: Vinjetes maksājumiem jānonāk Ceļu fondā un uz lauku ceļiem 

http://www.losp.lv/node/4441 

  

*) Latvijas Jātnieku federācija pasniedz Gada balvas - par mūža ieguldījumu jāšanas sporta 

attīstībā sumināts LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs! 

http://www.losp.lv/node/4438 

 

*) Latvijas Avīze: Vinjetes jānovirza lauku ceļiem Publicēta: 13.01.2017  

 

*)  Мороз не оставил латвийцев без урожая 

http://www.lsm.lv/ru/statja/ekonomika/novosti/moroz-ne-ostavil-latviycev-bez-urozhaja.a218336/ 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

Aktualitātes  

 

11. janvāris 

Citi pasākumi 

2016.gadā notikusi veiksmīga pieejamā 

valsts un ES fondu finansējuma apguve 

lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un 

mežsaimniecībā  

02. janvāris 

Citi pasākumi 

Zemkopības ministrijas nozares 2016. 

gadā  

14. decembris 

Projekti un investīcijas 

Iespēja pieteikties atbalstam 

zivsaimniecībā  
 

 Kalendārs 

 

 16.janvāris 

Beidzas pieteikšanās pasākumā 

"Meža ieaudzēšana" 

 16.janvāris 

Beidzas pieteikšanās pasākumā 

"Meža ugunsgrēkos un dabas 

katastrofās iznīcinātu mežaudžu 

atjaunošana" 

 16.janvāris 

Beidzas pieteikšanās pasākumā 

"Ieguldījumi meža ekosistēmu 

noturības un ekoloģiskās 

vērtības uzlabošanai" 
 

katrai vīna darītavai šāds novērtējums būtu ļoti 

svarīgs. Latvijā ir diezgan daudz vīna darītavu, un 

šāds tituls ir mērķis, uz ko tiekties katrai no tām.” 

http://valmieraszinas.lv/nauksenu-vina-daritava-

atzita-par-2016-gada-labako-vina-daritavu/ 

http://www.losp.lv/node/4441
http://www.losp.lv/node/4438
http://www.lsm.lv/ru/statja/ekonomika/novosti/moroz-ne-ostavil-latviycev-bez-urozhaja.a218336/
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=ea24a1f2&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=841f23fb&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=841f23fb&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=841f23fb&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=841f23fb&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=3652a5e1&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=3652a5e1&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=586927e8&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=586927e8&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=52c9a9d4&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=36e5b820&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=36e5b820&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=58de3a29&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=58de3a29&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=58de3a29&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=58de3a29&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=ea93bc33&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=ea93bc33&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=ea93bc33&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=ea93bc33&e=39b825c6
http://valmieraszinas.lv/nauksenu-vina-daritava-atzita-par-2016-gada-labako-vina-daritavu/
http://valmieraszinas.lv/nauksenu-vina-daritava-atzita-par-2016-gada-labako-vina-daritavu/
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras aktivitātes:  

2017.gada Uzņēmēju dienās reģionos http://www.losp.lv/node/4446 

 

 

 

 

Siera klubs aktivitātes:  

26.janvārī sākam semināru ciklu  "Veselība, labs izskats, harmonija - ar Latvijas produktiem". 

31.janvārī dodamies uz lielu pasākumu - uz Latgali, uz Andrupenes lauku sētu, kur būs tikšanas ar 

Eiropas Kulinārā mantojuma tīkla vadību un Latgales Kulinārā mantojuma centra biedriem - jaunu 

darba vadlīniju izstrāde Biedrības "Siera klubs"  pārraudzībā janvārī - jūnijā  mūsu valsts 100-

gadei par godu   Latvijas kulinārā mantojuma recepšu vākšana. 

Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. 

+371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv 

 

Agronomu biedrības aktivitātes: 

13.01  Siguldā Latvijas Agronomu biedrības valdes sēde. 

 

Zied Zeme aktivitātes: 

Lauku uzņēmēju tikšanās ar Zemkopības ministru un ALTUM http://www.losp.lv/node/4440  

 

Latvijas Dārznieks aktivitātes: 

17.februārī Bulduros ikgadējā dārzkopības konference – aicināti visi interesenti. 

3.marta Bulduros “prakses diena” – skolas beidzēju tikšanas ar potenciālajiem darba devējiem. 

 

Latvijas Jauno zemnieku klubs aktivitātes: 

Latvijas Jauno zemnieku klubs 20.-21.janvārī dosies pieredzes apmaiņas brauciena uz Kurzemi.  

https://t.co/XLEgnIDOQb
callto:+371%2029487375
http://www.sieraklubs.lv/
http://www.losp.lv/node/4440
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Latvijas industriālo kaņepju asociējas aktivitātes:  

Latvijas industriālo kaņepju asociācijas (LIKA) 2017.gada 20.janvāra konference. Zemkopības 

ministrijas 314.telpā, plkst.11.00 http://www.losp.lv/node/4403 

 

Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes: 
Latvijas Slieku audzētāju asociācija, katru dienu, pēc iepriekšējas reģistrēšanās, organizē 

sliekkopības entuziastiem un visiem interesentiem seminārus  Mālpils Biotehnoloģiju Centrā 

(MBC), kur varēs iepazīties: 

- ar bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu kompostēšanu; 

- ar slieku audzēšanu un barošanu; 

- ar biohumusa ražošanu; 

- ar ražošanas iekārtu demonstrēšanu un iepazīstināšanu ar vermitehnoloģijām; 

Dalības maksa - 10eur/no cilvēka. 

Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712 

 

 

 

 

LDC aktualitātes: 

 
Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 01.01.2017. ir jāiesniedz no 

01.01.2017. līdz 31.01.2017. Ziņas jāsniedz tikai par mājputniem, trušiem, savvaļas 

dzīvniekiem, kažokzvēriem un akvakultūrām. 
Ziņas nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, 

kazām, cūkām) un bišu saimēm (par bišu saimēm dati jāsniedz uz 1. maiju un 1. novembri). 

Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2016. gada otro pusgadu jāiesniedz no 01.01.2017. līdz 

31.01.2017. 

http://www.losp.lv/node/4403
mailto:info@slieka.lv
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Pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas 

novietnē un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo 

ar pārvietošanas deklarāciju.  

Visērtāk Pārskatu un Kopsavilkumuir ievadīt elektroniski LDC autorizētajā sadaļā. 

Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz 

līgums. Informācija šeit: 

http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/ 

Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapas – 

http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ , tās var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē 

(arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/ ). 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914  

 
 

 

 

Izstādes un citi pasākumi: 

 

 
 

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku (AITU) 

pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, 

olšūnu un embriju transplantācija 

http://www.losp.lv/node/4437  

 

 

 

 

Higiēnas prasības (vispārējās un speciālās) 

pārtikai un kvalitatīvas pārtikas produktu 

ieguves nosacījumi 

http://www.losp.lv/node/4435 

 

 

 

 

 

 

 

Nākamā gada pavasarī, no 28. līdz 30. aprīlim, Izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā notiks starptautiskā 

lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības izstāde „Nature Expo 2017”, kurā ik gadu 

spēcīgākie nozares uzņēmumi tiekas ar potenciālajiem klientiem, sadarbības partneriem un 

izplatītājiem. Vēlaties veicināt sava biznesa attīstību, palielināt apgrozījumu un apsteigt 

konkurentus? Tad piedalieties „Nature Expo 2017”! 

 

Aicinām Jūs jau tagad saplānot pavasara mārketinga aktivitātes un pieteikt dalību „Nature Expo 

2017”! Izvēlieties piemērotāko ekspozīcijas vietu par nebijuši labu cenu! 

Kā arī tiek piemērota pamatmaksājuma atlaide -10%, ja maksājums tiek veikts līdz 22.11.2016 vai 

http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/
http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/
https://t.co/uiSINdJAx3
http://www.losp.lv/node/4435
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-5%, ja maksājums tiek veikts līdz 22.12.2016! 

  

Turklāt izstādē notiks arī dažādi semināri, prezentācijas un sacensības. Ja arī Jūs vēlaties rīkot 

kādu pasākumu, aicinām savlaicīgi pieteikties! 

 Kontaktpersona:Artūrs Bidiņš, Projektu vadītājs 

Mob. +371 26579824 

Tālr. +371 67065009 

Fakss: +371 67067551 

E-pasts: arturs.bidins@bt1.lv 

www.bt1.lv 

 

 

 

 

 

 

 

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv  

 

Jūsu iespējas izstādē: 

-          prezentēt savu tehniku, preces un 

pakalpojumus; 

-          stimulēt produkcijas noietu un palielināt 

darījumu apjomu; 

-          atrast uzticamus izplatītājus; 

-          iegūt pieeju nozīmīgiem tirgiem Baltijā, 

Eiropā un pasaulē; 

-          iegūt jaunus klientus un sadarbības 

partnerus; 

-          saņemt jaunus pasūtījumus; 

-          smelties jaunas idejas biznesa attīstībai; 

-          iegūt informāciju par jaunumiem nozarē 

no pirmavotiem; 

-          satikt nozares ekspertus un piedalīties 

nozares gada notikumā! 

Izstādes apmeklētāji: 

-          lauksaimnieki; 

-          mežsaimnieki; 

-          zemkopji; 

-          dārzkopji; 

-          mežu īpašnieki; 

-          mežizstrādes un 

lauksaimniecības uzņēmumu vadītāji; 

-          tirdzniecības pārstāvji; 

-          nozaru speciālisti; 

-          un citi, kas darbojas šajās 

nozarēs. 

callto:+371%2026579824
callto:+371%2067065009
callto:+371%2067067551
mailto:arturs.bidins@bt1.lv
http://www.bt1.lv/
mailto:losp@losp.lv

