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INFOLAPA Nr. 27 

 
Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim  
Šī gada jūlijs un augusta sākums lielā daļā Latvijas ir nesis daudz nokrišņu, kas daļai 

lauksaimnieku, īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir radījis pamatotas grūtības nopļaut un novākt sienu 

vai zāles masu lopbarības vajadzībām. Ziņas par siena un skābsiena ieguves grūtībām saņemtas no 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) un arī no pašiem lauksaimniekiem 

dažādos Latvijas novados, īpaši no lauksaimniekiem Vidzemē un Latgalē. 

http://www.losp.lv/node/4130 

 

 

LOSP dalīborganizācijas Latvijas Cūku Audzētāju Asociācija direktore 

Dzintra Lejniece LNT Oficiālā lapa 900 sekunžu sižetā (0:42:10 minūtē) "Par 

biodrošības pasākumu neievērošanu piemēros bargākus naudas sodus"  
 

 
 

http://tvplay.skaties.lv/parraides/900-sekundes/756192… … 

Papildināti dzīvnieku liemeņu klasifikācijas nosacījumi  

Atsaucoties Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ierosinājumam, Zemkopības 

ministrija sagatavojusi grozījumus noteikumos par dzīvnieku liemeņu klasifikāciju, ko otrdien, 

2.augustā, apstiprināja valdība. http://www.losp.lv/node/4122 

 

 

http://www.losp.lv/node/4130
https://www.facebook.com/lcaa.lcaa.9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006970188500
https://www.facebook.com/LNT.LV/
http://tvplay.skaties.lv/parraides/900-sekundes/756192?autostart=true
http://www.losp.lv/node/4122
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Publicēts metodiskais materiāls par reverso PVN graudaugiem (VID) 
Publicēts metodiskais materiāls par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu graudaugu un 

tehnisko kultūru piegādēm no 2016.gada 1.jūlija! 

http://www.losp.lv/node/4123 

 

Paplašināta Āfrikas cūku mēra riska zonu teritorija  

Valdība otrdien, 2.augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus 

noteikumos par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Grozījumi 

paplašina ĀCM riska zonas* Latvijā.  

http://www.zm.gov.lv/presei/paplasinata-afrikas-cuku-mera-riska-zonu-teritorija-?id=8106 

 

No 1. augusta - jauni elektrības sadales tarifi (LSM) 

1.augustā stāsies spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK)  apstiprinātie AS 

“Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi (elektrības sadales jeb 

piegādes tarifi), līdz ar to rēķinus ar līdzsvarotu tarifu struktūru un fiksētu maksu par pieslēguma 

nodrošinājumu mājsaimniecības un juridiskās personas saņems septembra sākumā. 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/no-1.-augusta-jauni-elektribas-sadales-

tarifi.a194094/ 

 

Precizētas atbalsta saņemšanas iespējas sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

(SVVA) stratēģijas īstenošanas projektiem  

Zemkopības ministrija veikusi grozījumus noteikumos Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” īstenošanai, precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus, iesniedzamos 

dokumentus, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un projekta īstenošanas nosacījumus. 

Grozījumus otrdien, 2.augustā, akceptēja valdība.  

http://www.zm.gov.lv/presei/precizetas-atbalsta-sanemsanas-iespejas-sabiedribas-virzitas-vietejas-

?id=8105 

 

 

Zaļā meliorācija – ūdens labsajūtai (Latvijas Avīze) 
Pirms apmēram simt piecdesmit gadiem daudzviet sūrā darbā iekoptie tīrumi un pļavas kļuva par 

atbalsta punktu jauniem censoņiem doties uz Mētraini (Tartu), Pēterburgu vai Maskavu, lai gūtu 

zināšanas un turpmāk spētu tās izmantot labklājības un vēlāk arī neatkarības iegūšanai. Par šiem 

nu jau tālajiem notikumiem liecina arī dažviet pļavās un purvmalēs vēl samanāmie ar rokām 

veidotie susināšanas grāvīši un ar akmeņu rindām nostiprinātie nelielo upīšu krasti, lai tos 

pasargātu no zemnieku pamatvērtības – zemes – izskalošanas un zaudēšanas. 

http://www.la.lv/zala-melioracija-udens-labsajutai/ 

 

http://www.losp.lv/node/4123
http://www.zm.gov.lv/presei/paplasinata-afrikas-cuku-mera-riska-zonu-teritorija-?id=8106
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/no-1.-augusta-jauni-elektribas-sadales-tarifi.a194094/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/no-1.-augusta-jauni-elektribas-sadales-tarifi.a194094/
http://www.zm.gov.lv/presei/precizetas-atbalsta-sanemsanas-iespejas-sabiedribas-virzitas-vietejas-?id=8105
http://www.zm.gov.lv/presei/precizetas-atbalsta-sanemsanas-iespejas-sabiedribas-virzitas-vietejas-?id=8105
http://www.la.lv/zala-melioracija-udens-labsajutai/
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Zemes iegādes noteikumus grozīs vēlreiz. Uz kuru pusi?( Latvijas Avīze) 

Latvija, visticamāk, būs spiesta piekāpties Eiropas Komisijas (EK) prasībai labot lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes iegādes noteikumus, kas ir spēkā no 2014. gada 1. novembra. Pagaidām gan 

nav īsti skaidrs, cik lielā mērā notiks šī piekāpšanās par labu dāņu, vācu, zviedru un citu bagāto 

valstu pilsoņiem, kuri joprojām grib nopirkt zemi Latvijā, turklāt vairākkārt lētāk nekā viņu mītnes 

zemēs. 

http://www.la.lv/zemes-iegades-noteikumus-grozis-velreiz-uz-kuru-pusi/ 

 

Pasaules kausa Rīgas posmā latviešiem vairākas godalgas 
Sporta centrā „Kleisti” 31. jūlijā notika Pasaules kausa (PK) Centrāleiropas zonas posma 

sacensību jāšanas sportā šķēršļu pārvarēšanā CSI2*-W/CSIYH1*Rīga–2016 galvenais “Grand 

Prix” maršruts. Tajā uzvarēja lietuvietis Zigmants Šarka ar zirgu Aster no Lietuvas. Labākais no 

Latvijas jātniekiem – Andis Vārna ar zirgu KS Coradina ieguva piekto vietu. Taču iepriekš 

Latvijas sportisti guva vairākas vietas pirmajā trijniekā. Uzvaras izcīnīja: Andis Vārna (maršruts 

Nr. 1 un Nr. 7), Ģirts Bricis (Nr. 5 un Nr. 8); otro vietu – Laura Penele (Nr. 5); trešo vietu – Laura 

Penele (Nr. 4), Maira Leja (Nr. 5) un Andis Vārna (Nr. 7). 

 

http://www.losp.lv/node/4121 

 

 

Latvijas Maiznieks saņēmis BRC sertifikātu un plāno paplašināt eksporta 

tirgus   (Dienas bizness)  

A/S Latvijas Maiznieks kļuvusi par pirmo Latvijas maizes lielražotāju, kas saņēmusi starptautiski 

atzīto Lielbritānijas mazumtirdzniecības apvienības (British Retail Consortum – BRC) pārtikas 

drošības standartu sertifikātu. To nodrošinājušas pēdējo piecu gadu investīcijas ražotnē 

Daugavpilī, kuru apjoms sasniedz vairāk nekā 10 miljonus eiro, norāda uzņēmumā. 

http://www.db.lv/razosana/partika/latvijas-maiznieks-sanemis-brc-sertifikatu-un-plano-paplasinat-

eksporta-tirgus-452447?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

http://www.la.lv/zemes-iegades-noteikumus-grozis-velreiz-uz-kuru-pusi/
http://www.losp.lv/node/4121
http://www.db.lv/razosana/partika/latvijas-maiznieks-sanemis-brc-sertifikatu-un-plano-paplasinat-eksporta-tirgus-452447
http://www.db.lv/razosana/partika/latvijas-maiznieks-sanemis-brc-sertifikatu-un-plano-paplasinat-eksporta-tirgus-452447
http://www.db.lv/razosana/partika/latvijas-maiznieks-sanemis-brc-sertifikatu-un-plano-paplasinat-eksporta-tirgus-452447#gallery
http://www.db.lv/razosana/partika/latvijas-maiznieks-sanemis-brc-sertifikatu-un-plano-paplasinat-eksporta-tirgus-452447?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/latvijas-maiznieks-sanemis-brc-sertifikatu-un-plano-paplasinat-eksporta-tirgus-452447?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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Putinu pārsteidz Latvijas dzērvenes (Latvijas Avīze) 

Dzērvenes, visticamāk, ražotas Pūrē, un pat ar prezidenta dekrētu tās ar vietējām gada laikā nevar 

aizvietot. To ļauj secināt “LA” veiktā izpēte, veicot vairāku dzērveņu audzētāju un ražotāju 

aptauju. Jāatgādina, ka Krievijas prezidents, viesojoties saimniecībā “Dmitrova Gora” Tveras 

apgabalā, tika cienāts ar lauku labumiem, tostarp vietējo jogurtu ar dzērvenēm un dzērveņu morsu. 

“Garšīgi. Īstas dzērvenes,” viņa teikto citēja plašsaziņas līdzekļi. Izrādījies, ka dzērvenes nav 

vietējās, bet tās ievestas no Latvijas. Dzērveņu jautājums kļuvis par vienu no galvenajiem Putina 

vadītajā sanāksmē, kur atklājās, ka ne tikai dzērvenes tiek ievestas no Baltijas valstīm, bet arī 

sēnes. “Degvīnu no dzērvenēm, kā redzu, var ražot, bet jogurtu nezin kāpēc gan nevar saražot. 

Vajag obligāti ievest no citām valstīm,” Putins bija sašutis. Sanāksmes laikā viņš rosinājis importa 

vietā valstī izvērst pašu ogu audzēšanu. Krievijas zemkopības ministrs Aleksandrs Tkačovs gan ir 

pārliecināts, ka tuvākā gada vai divu trīs laikā varēs aktīvāk nodarboties gan ar šo kultūru 

ražošanu, gan novākšanu un pārstrādi. 

http://www.la.lv/putinu-parsteidz-latvijas-dzervenes/ 

 

 

LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Aitu audzētāju asociācijas (LAAA) 

viedoklis Latvijas Avīzē - Šogad visi jēri izpirkti.Eksportam dzīvnieku 

pietrūkst  
Uz šā gada 1. janvāri kopējais dzīvnieku skaits nozarē pārsniedza 100 tūkstošus un tas noticis 

pirmoreiz pēdējo 20 gadu laikā. Latvijas Aitu audzētāju asociācijas (LAAA) pārstāve Dina 

Avotiņa dzīvnieku skaita palielināšanos vērtē kā ļoti pozitīvu tendenci, taču eksportam ar to ir par 

maz. “Pašlaik spējam nodrošināt tikai vietējo tirgu. Ja būtu vairāk jāeksportē, tad vietējā tirgū jēra 

gaļas pietrūktu,” stāsta Avotiņa. Šobrīd darbojas vairākas kautuves, kas sadarbojas ar 

Skandināvijas valstīm, eksportējot jau safasētu jēra gaļu, bet dzīvu dzīvnieku eksports praktiski 

nenotiek – Avotiņa atceras tikai vienu gadījumu pirms vairākiem gadiem, kad dzīvi dzīvnieki tika 

izvesti ārpus Latvijas. 

http://www.la.lv/zales-plaveji-galai-neder/ 

 

 

No profesiju klasifikatora svītro lopkopības pārraugu 
Valdība otrdien aktualizēja profesiju klasifikatoru, portālu “la.lv” informēja Labklājības ministrijā. 

Profesiju klasifikatorā precizētas profesijas kokapstrādes jomā, aizstājot profesijas nosaukumu 

Programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju operators ar Datorizētu kokapstrādes iekārtu 

operators.  Tāpat profesiju klasifikators papildināts ar jaunām profesijām – Saeimas 

Administrācijas izpilddirektors, Vēstnieka sekretārs, Aeronavigācijas informācijas publikāciju 

speciālists, Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas mehānikas inženieris, Līnijas dzelzceļa 

stacijas dežurants, Muzeja vadītājs/ direktors, Bibliotēkas vadītājs/ direktors, Cepēja palīgs. 

http://www.la.lv/no-profesiju-klasifikatora-svitro-lopkopibas-parraugu/ 

 

 

Dabas liegumā Litenē gatavojas superekoloģiskam gaļas biznesam  
Dabas liegumā “Sitas un Pededzes paliene” Litenes pagastā, kur dabas aizsardzības plānu 

izveidoja 2005. gadā, “Sopuļu” saimnieks Gunārs Ciglis nākotnē cer sākt gaļas ražošanas biznesu. 

http://www.la.lv/putinu-parsteidz-latvijas-dzervenes/
http://www.la.lv/zales-plaveji-galai-neder/
http://www.la.lv/no-profesiju-klasifikatora-svitro-lopkopibas-parraugu/
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Parkveida pļavas un ķikuti. Dabas liegums Litenes un Kubuļu pagastā ir izveidots 2004. gadā 870 

ha platībā un ietver daļu no Pededzes upes ielejas. Kopā ar dabas liegumiem “Mugurves pļavas” 

un “Pededzes lejtece” tas veido vienotu hidroloģisko sistēmu, kurā notiekošie procesi vislielākajā 

mērā ir atkarīgi no Pededzes un to pieteku funkcionēšanas. Dabas liegums ir viena no piecām 

labākajām ķikutu ligzdošanas vietām Latvijā, kā arī tas ietver vismaz 1% no visas sugas 

populācijas valstī. Pededzes ieleja kopumā ir viena no lielākajām lapkoku praulgrauža 

koncentrācijas vietām Latvijā. 

http://www.la.lv/dabas-lieguma-gatavojas-galas-biznesam/ 

 

Centrāltirgū šonedēļ gurķiem rekordzema cena (NRA.LV ) 
Rīgas Centrāltirgū šonedēļ gurķiem šīs vasaras zemākā cena – tie nopērkami, sākot no 30 centiem 

kilogramā.Visus līdzšinējos vasaras mēnešus gurķi ierasti maksāja ap vienu eiro, šonedēļ to cena 

manāmi sarukusi. Šobrīd gurķi nopērkami pat par 30 centiem kilogramā. Jāņem gan vērā, ka tie ir 

nestandarta izmēra un paredzēti drīzai ēšanai. Bet standarta izmēra gurķīši nopērkami par 50 līdz 

70 centiem kilogramā. 

http://nra.lv/latvija/riga/180651-centraltirgu-sonedel-gurkiem-rekordzema-

cena.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

Finanšu ministrijas plāns no valdības sēdes slēgtās daļas: no kuriem nodokļu 

maksātājiem vēl kaut ko paņemt (Pietiek.lv) 
Pietiek šodien pilnā apmērā publicē vakar valdības sēdes slēgtajā daļā izskatīto apjomīgo Finanšu 

ministrijas informatīvo ziņojumu “Par iespējām palielināt ieņēmumus” – faktiski projektu, kas 

rāda Finanšu ministrijas ieceres par konkrētām nodokļu maksātāju grupām, no kurām vēl kaut ko 

varētu paņemt valsts budžeta pildīšanai. 

http://www.pietiek.com/raksti/finansu_ministrijas_plans_no_valdibas_sedes_slegtas_dalas_no_ku

riem_nodoklu_maksatajiem_vel_kaut_ko_panemt 

 

 

Vilku uzbrukumi mājlopiem 
Kā jau tika informēts iepriekš, šajā vilku medību sezonā, kas sākās 15. jūlijā, Valsts meža dienests 

(VMD) ir atļāvis kopskaitā nomedīt 250 vilkus. Uz doto brīdi Latvijā nomedīti  ir 6 vilki 

Ziemeļkurzemes, Ziemeļvidzemes un Zemgales virsmežniecību uzraudzībā esošajās medību 

platībās. 

http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/vilku-uzbrukumi-majlopiem?id=8109 

 
 

 

LAD aktualitātes:  

Noteiktas likmes programmām "Skolas piens" un "Augļi skolai" 

2016./2017.mācību gadam 

2016./2017.mācību gadam tiek noteikts pārējo izmaksu (kas ietver pārstrādes, iepakošanas un 

transportēšanas izmaksas) līmenis atkarībā no iepakojuma tilpuma: 

http://www.la.lv/dabas-lieguma-gatavojas-galas-biznesam/
http://nra.lv/latvija/riga/180651-centraltirgu-sonedel-gurkiem-rekordzema-cena.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://nra.lv/latvija/riga/180651-centraltirgu-sonedel-gurkiem-rekordzema-cena.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.pietiek.com/raksti/finansu_ministrijas_plans_no_valdibas_sedes_slegtas_dalas_no_kuriem_nodoklu_maksatajiem_vel_kaut_ko_panemt
http://www.pietiek.com/raksti/finansu_ministrijas_plans_no_valdibas_sedes_slegtas_dalas_no_kuriem_nodoklu_maksatajiem_vel_kaut_ko_panemt
http://www.pietiek.com/raksti/finansu_ministrijas_plans_no_valdibas_sedes_slegtas_dalas_no_kuriem_nodoklu_maksatajiem_vel_kaut_ko_panemt
http://www.pietiek.com/raksti/finansu_ministrijas_plans_no_valdibas_sedes_slegtas_dalas_no_kuriem_nodoklu_maksatajiem_vel_kaut_ko_panemt
http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/vilku-uzbrukumi-majlopiem?id=8109
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 pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem - 0,4871 EUR/l; 

 pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem - 0,1624 EUR/l. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noteiktas-likmes-skolas-pienam-un-

augliem-skolai-2016-2017-macibu-gadam-646 

Uzsākta pieteikšanās mācībām par ES nozīmes zālāju apsaimniekošanu 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) uzsācis pieteikumu pieņemšanu uz 

mācībām lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014. -2020. gadam pasākuma “Agrovide un 

klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas 

saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju 

ražības klase). 

http://www.losp.lv/node/4073 

 

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 24.augustam izsludina 

projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" 

apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem". 

 

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī 

tūrisma aktivitātēm  
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 11. jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu 

iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 

darbību radīšanā un attīstīšanā". 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību 

lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus 

ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.  

http://www.losp.lv/node/4022 

 

 

 

 
 

 

PVD aktualitātes: 
 

Par biodrošības pasākumu neievērošanu piemēros bargākus naudas sodus 
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) veiktie uzraudzības un informatīvie pasākumi un sadarbība 

ar cūku audzētājiem ir nodrošinājuši to, ka Āfrikas cūku mēris (ĀCM) mājas cūkām Latvijā šogad 

nav konstatēts un pēc veiktajām cūku novietņu pārbaudēm, biodrošības prasībām atbilst 87% 

mājas cūku novietņu. Tomēr pārbaužu laikā inspektori visā Latvijas teritorijā joprojām konstatē 

rupjus pārkāpumus.  

http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/par_biodrosibas_pasakumu_neiev 

 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noteiktas-likmes-skolas-pienam-un-augliem-skolai-2016-2017-macibu-gadam-646
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noteiktas-likmes-skolas-pienam-un-augliem-skolai-2016-2017-macibu-gadam-646
http://www.losp.lv/node/4073
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-1-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-223
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276
http://www.losp.lv/node/4022
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/par_biodrosibas_pasakumu_neiev
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VAAD aktualitātes: 
 

Atgādinājums par glifosātu pareizu lietošanu!  
Atgādinājums par glifosātu pareizu lietošanu! Kad drīkst un kad nedrīkst lietot glifosātu saturošus 

augu aizsardzības līdzekļus!! http://www.losp.lv/node/4104  

 

 

 

 

 

 

 

LDC aktualitātes: 
 

Par kritušo dzīvnieku izslēgšanu 
Informējam, ja nobeigušies dzīvnieki tiek atdoti dzīvnieku savācējuzņēmumiem 

(Reneta,Baltic Trade), īpašniekam vai turētājam septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka 

nobeigšanās pašiem ir jāziņo datu centram par kritušajiem dzīvniekiem novietnē elektroniski 

vai papīra formā. 

Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS. 

________________________ 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
  

Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība 

Noteiks Latvijā labāko ražoto kefīru, biezpienu, krējumu, sviestu, nogatavināto Holandes tipa 

puscieto sieru un 2015./2016. gada jauno piena produktu! 

Kooperatīvā sabiedrība „Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība” (LPCS) sadarbībā ar 

Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT 1 organizē Latvijā ražoto augstas kvalitātes piena 

produktu konkursu, kura uzvarētāji tiks apbalvoti starptautiskajā pārtikas izstādē „Riga Food 

2016”. 

http://www.losp.lv/node/4111 

 

 

Siera klubs aktivitātes: 
30.jūlijā  Latgales reģiona konkurss Rēzeknē "Biezpiena un maizes gardumi uz svētku galda' 

13.augustā Valmierā "Latvijas novadu Siera diena" 

http://www.losp.lv/node/4104
http://www.losp.lv/node/4111
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27.augustā  Zemgales reģiona konkurss Jelgavā "Biezpiena un maizes gardumi uz svētku galda" 

29.augustā saņemsim bernu grāmatas "Piena pasaku kamoliņš" tirāžu. 

Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, +371 29487375  

 

http://www.losp.lv/node/4114 

 

Stādaudzētāju asociācijas aktualitātes: 
20.08. - Stādu gadatirgus NBD Salaspilī - Nacionālais Botāniskais dārzs, Salaspils,  Miera iela 1 - 

Tel.: 67944610, mob: 28807814, e-pasts: gadatirgus@nbd.gov.lv  

  

3.09.- 11.09. Orhideju izstāde. (Orhidejas no Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu 

asociācijas privātkolekcijām) Botāniskais dārzs, Latvijas Universitāte, Kandavas iela 2, Rīga, LV- 

1083, Signe Tomsone, mob: 26390753, e- pasts: signe.tomsone@lu.lv  

 

Lauku ceļotājs aktivitātes:  
Aicinām pieteikties - SIERZIŅUS! 

Esam uzsākuši jaunu projektu ar mērķi izveidot ar sieru un siera ražošanu saistītus tūrisma 

maršrutus lauku apvidos. Izcelsim arī Eiropas Savienības kvalitātes shēmas „Aizsargāta 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāde”, „Aizsargāts cilmes vietas nosaukums”, „Garantētas tradicionālas 

īpatnības”. ES pārtikas kvalitātes shēmu aizsardzībā šobrīd no Latvijas ir tradicionālais Jāņu siers, 

taču arī citi mūsu lieliskie sieri ir pelnījuši ievērību un papildu popularizēšanas iespēju, ko dod 

projekts. 
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/588 

 

 

Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas aktualitātes: 
Jau trešo gadu „Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija” Rīgas pilsētas svētku viesiem ļaus 

piedzīvot zirgus – pasākumā “Latvijas zirgi senāk un tagad” - 13. augustā 12:00 - 17:00 Arkādijas 

parkā, Rīgas svētku 2016 ietvaros. Viens no harmoniskākajiem dzīvniekiem un romantisma 

simboliem ir ZIRGS. Ne velti mākslā, glezniecībā, kino zirgs tiek uzskatīts kā harmonijas, miera 

un mīlestības simbols. Laika gaitā, cilvēki pieradinot zirgu kā savu draugu gan to ir padarījuši par 

savu palīgu, kalpu, lepnības, bagātības simbolu un sporta partneri. 

http://www.losp.lv/node/4126 

 

http://www.losp.lv/node/4114
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/588
http://www.losp.lv/node/4126
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Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības aktualitātes:  
Z.s.”Kalnāres” sadarbībā ar Nīderlandes firmu AGRICO un Kartupeļu audzētāju un pārstrādāju 

savienību Ādažu novada „Birzniekos” (Meristēmu laboratorijā) 10. augustā plkst. 10:00 rīko 

Lauku dienas kartupeļu audzēšanā. 

 

Piedalās: SIA Baltic Agro, SIA Agrimatco un SIA Augu aizsardzības serviss, Raidohei OU.  

Kontaktinformācija: 29131512 Ilgvars 

 

SIA ALOJA-STARKELSEN rīko lauku dienas kartupeļu audzēšanā: 

17.augustā plkst. 11:00 Varakļānu novada ''Liepniekos'' z.s.''Dzenīši'' bioloģiskiem 

lauksaimniekiem. 

19.augustā plkst. 11:00 Alojas novada Ungurpilī, Joglas ielā 2 integrētiem un bioloģiskiem 

lauksaimniekiem.  

Kontaktinformācija: 26312666 Aiga  

 

 

Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 
*no 05.08.-12.08. Latvijā viesojas Devonas Jaunie zemnieki no Anglijas. Dodamies braucienā pa 

jauno zemnieku saimniecībām pa visu Latviju. Projekta nosaukums Devon YFC visits 

Latvia "Young Farmers in action"; 

*no 21.-28.08. biedrības pārstāvji piedalās starptautiskā jauniešu apmaiņā Austrijā  EUROBEING 

"Generation Y - new challenges, new chances"; 

*27.08. dalība ar stendu "Piena, medus, maizes svētkos 2016", Jelgavā. 

  

 

LSAB „Trusis un citi” aktivitātes: 
Šovasar trušu audzētāju dienas norisināsies:  

20. augustā plkst.11.00 Kocēnu novada Dikļu pagasta „Mežiņos”; 

27. augustā plkst.11.00 Aizputes novada Kalvenes pamatskolā. 

Papildu informācijai: 

Ilga Mihmele, LSAB „Trusis un citi” vadītāja, Tālr. 29140842 

 

Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācijas aktivitātes:  
9.augustā, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti kopīgi ar Latvijas Gaļas ražotāju un 

pārstrādātāju asociāciju apmeklēs gaļas pārstrādātājus Siguldas novadā, īpaši mazos uzņēmumus, 

lai iepazītos ar izmantotajām tehnoloģijām, diskutētu par labas ražošanas prakses ieviešanu un 

iegūtu informāciju, kas būs noderīga diskusijām Eiropas Komisijā nākamajā gadā, lai panāktu 

atkāpes saglabāšanu Latvijas tradicionāli kūpinātās gaļas un zivju ražotājiem. 2017.gada 

1.septembrī beidzas trīs gadu atkāpes periods samazinātajai benzo(a)pirēna normai, kas noteikta 

Latvijā ražotai kūpinātai gaļai un kūpinātiem gaļas produktiem. 

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes:  
Lauku izmēģinājumu un laboratoriju- eksperimentu  skates norises grafiks 2016.gadam. 

Tuvākās skates 

 3.novembrī plkst.14 - Skates- konkursa godalgoto vietu paziņošana, apbalvošana LLU SIA 

callto:05.08.-12.08
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MPS " Vecauce"  ražas svētkos   " Vecauce 2016" Dr.agr.Dainis Lapiņš- LLMZS 

Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs, LLZI Direktoru padomes valdes loceklis. 

mob.29279269 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dokumenti saskaņošanai: 
 

Līdz 11.08.2016. “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs” 
http://www.losp.lv/node/4112 

 

Līdz 18.08.2016. “Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi”  
http://www.losp.lv/node/4124  
 

 

 

 

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

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/4112
http://www.losp.lv/node/4124
mailto:losp@losp.lv

