
 

 Infolapa_28_12.8.2016.  www.losp.lv   

 

INFOLAPA Nr. 28 

Skolās bērniem dos ES apmaksātu 

pienu un augļus 

 

Arī šogad audzēkņiem skolās būs pieejams 

Eiropas Savienības (ES) apmaksāts piens un augļi. 

Ar jaunā mācību gada sākumu mācību iestādēs 

turpināsies programma „Skolas piens”, kā arī 

„Augļi skolai”, kas atsāksies novembrī. Produktu 

pieejamību nodrošina vietējie Latvijas zemnieki. 

Skolēni pusdienu pārtraukumos varēs dzert pienu 

un kefīru, ēst ābolus, dzērvenes, burkānus, kā arī 

citus augļus un dārzeņus. 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/skolas-

berniem-dos-es-apmaksatu-pienu-un-

auglus.a195020/ 

Aktieri Ivars Auziņš un Dainis Grūbe 

darbojas kaņepju produktu biznesā  

 

Dailes teātra aktieri Ivars Auziņš un Dainis Grūbe 

kopīgi darbojas kaņepju produktu biznesā. Auziņš 

ir vienīgais īpašnieks uzņēmumam SIA 

Transhemp, kas dibināts 2011.gadā un nodarbojas 

ar kaņepju produktu ražošanu un attīstību. 

Savukārt Grūbe ir Auziņa kolēģis šajā uzņēmumā, 

šodien raksta laikraksts Diena. 

http://www.db.lv/razosana/aktieri-ivars-auzins-un-

dainis-grube-darbojas-kanepju-produktu-biznesa-

452623?utm_campaign=article_title&utm_source

=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlena

me 

 

Mēslu krātuvju tīrīšanu pašu spēkiem 

diktē naudas trūkums un pārliecīga 

taupība 

 

Naudas trūkums un pārliecīga taupība ir galvenie 

iemesli, kādēļ lielākā daļa lopkopības saimniecību 

mēslu krātuvju tīrīšanai nepiesaista profesionāļus, 

darbus veicot pašu spēkiem un dažkārt pa roku 

galam, iznākumā riskējot ar cilvēku dzīvībām, 

aģentūrai LETA atzina aptaujātie nozares eksperti. 

Turklāt 26% lopkopības saimniecību tā arī nav 

izbūvējušas Eiropas Savienības (ES) direktīvu 

prasībām atbilstošas krātuves, attaisnojoties ar 

citām prioritātēm, lai gan projektiem bija pieejami 

miljoni eiro fondu naudas, bet pārejas periods 

darbu veikšanai ilga desmit gadus. 

http://www.losp.lv/node/4140 
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Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: 

Latvijā ražotai pārtikai veikalos jābūt 

pamanāmai un nopērkamai 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, turpinot 

atkārtoti tikties ar Latvijas pārtikas 

mazumtirdzniecības veikalu ķēžu vadību, šodien 

ar SIA “Maxima Latvija” vadītāju Andri 

Vilcmeieru pārrunāja līdzšinējo un turpmāko 

sadarbību ar Latvijas pārtikas produktu 

ražotājiem.  A.Vilcmeiers apliecināja, ka 

“Maxima” veikaliem ir svarīgi, lai to plauktos 

Latvijā ražotie pārtikas produkti būtu pieejami 

pietiekamā klāstā un daudzumā.  Pēc iepriekšējās 

tikšanās ar zemkopības ministru jūnijā SIA 

“Maxima Latvija” vadītājs informēja, ka šobrīd 

“Maxima” veikalos Latvijā ražotā  piena kopējais 

apjoms  ir ap 60 procentiem, un līdz šā gada 

novembrim tā apjomu “Maxima” plāno palielināt 

līdz 80 procentiem.   

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-

ministrs-janis-duklavs-latvija-razotai-partikai-

veikalos-ja?id=8126 

Latvijā sāk ražot bumbiņsaldējumu 

 

Latvijā sākta jauna saldējuma veida – 

bumbiņsaldējuma – ražošana. “Tā ir unikāla 

tehnoloģija. Mums bija pilnībā jāmaina domāšana 

par to, kā ražo saldējumu. Prieks, ka pamatā palika 

piens un krējums. Tas bija viens no vaļiem 

veiksmīgai sadarbības noslēgšanai ar ASV. 

Ražošanas pamatā izmanto slāpekli, kas ātri 

sasaldē saldējuma piles, pārvēršot tās bumbiņās,” 

“LA” atklāj “Rūjienas saldējuma” īpašnieks un 

valdes priekšsēdētājs Igors Miezis. 

http://www.la.lv/jaunums-bumbinsaldejums/ 

Cik cērtam, tik daudz arī atjaunojam 

  

 

 

Pērn apmežoti izcirtumi 41 700 ha platībā un, 

lai arī tas ir par 3700 vairāk nekā aizpērn, 

tomēr, cik daudz nocērt, tik daudz arī atjauno  
Tā liecina Valsts meža dienesta dati par meža 

atjaunošanu 2015. gadā, pirmdien vēsta laikraksts 

Dienas Bizness.Kopumā Latvijā pērn meži 

atjaunoti lielākā apmērā nekā pēdējos 7–10 gados. 

Lielākā atšķirība ir tā, ka privātmežu īpašnieki 

vairākumu no izcirstā atjauno dabiski, savukārt 

valsts mežos puse tiek atjaunota mākslīgi – stādot/ 

sējot, bet otra puse – dabiski. 

http://www.db.lv/razosana/mezsaimnieciba/cik-

certam-tik-daudz-ari-atjaunojam-

452613?utm_campaign=article_title&utm_source

=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlena

me 
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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: 

 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 

Bulduru dārzkopības vidusskolu no 

nākamā gada 1.janvāra nodos LLU 

pārvaldībā  

 

Ministru kabinets otrdien lēma no nākamā gada 

1.janvāra nodot Latvijas Lauksaimniecības 

universitātei (LLU) Bulduru dārzkopības 

vidusskolu. Likuma mērķis ir nodrošināt Bulduru 

Dārzkopības vidusskolas turpmāku darbību un tās 

finansēšanu. Nododot valstij piederošās 

vidusskolas kapitāla daļas LLU, nav paredzēts 

veikt kādas izmaiņas attiecībā uz vidusskolas 

īpašumā esošās kustamās un nekustamās mantas 

piederību, tas nozīmē, ka vidusskola kā juridiska 

persona tiks nodota LLU tādā sastāvā, kādā tā ir 

uz pašreizējo brīdi ar visu tai piederošo kustamo 

un nekustamo mantu un uzņemtajām saistībām, 

kas nebūs izpildītas līdz 2017.gada 1.janvārim. 

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/620134-

bulduru_darzkopibas_vidusskolu_no_nakama_gad

a_1janvara_nodos_llu_parvaldiba 

 

Sagatavots zivju resursu mākslīgās 

atražošanas plāns 2017.–2020. gadam 

 

Zemkopības ministrija sagatavojusi Ministru 

kabineta (MK) rīkojuma projektu “Par Zivju 

resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.–2020. 

gadam”. Plāna mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgi 

izmantojamus un daudzveidīgus publiski pieejamo 

iekšējo ūdeņu zivju resursus Latvijā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/sagatavots-zivju-

resursu-maksligas-atrazosanas-plans-2017-2020-

gadam?id=8130 
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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". 

 
 

 

 
 

 

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 

 

 

 

 
 

 

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  

 

 

 

 

 

 

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.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/par_biodrosibas_pasakumu_neiev
http://www.losp.lv/node/4104
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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: 
13.augustā Valmierā "Latvijas novadu Siera diena" 

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 

 

http://www.losp.lv/node/4111
http://www.losp.lv/node/4114
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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 

 

Latvijas Lauku foruma aktivitātes: 
Latvijas Lauku eksporta klubu tikšanās - augustā liela uzmanība tiks pievērsta  loģistikai, kas ir 

būtiska visiem ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri plāno eksportēt un ne tikai. Tāpat tiks 

pārrunātas arī mārketinga iespējas internetā, kā arī mājaslapu nozīme lauku uzņēmējdarbībā. 

Jauninājums būs saruna par ekotūrismu un ilgtspējīgu tūrisma attīstību Latvijā eksportspējīga 

pakalpojuma veidošanā. 

 

Eksporta klubu tikšanās tiek organizētas, lai iedrošinātu un sniegtu atbalstu esošajiem un 

topošajiem reģionu uzņēmējiem domāt, uzsākt vai paplašināt savas produkcijas un pakalpojumu 

eksportu.  

 

Augusta eksporta klubu sanākšanas reizēs piedalīsies virkne pieredzējušu un zinošu ekspertu: 

Mārtiņš Dāle, SIA “Containership”, kas piedāvā pasaules mēroga loģistikas risinājumus, un 

Mārtiņam ir vairāk kā 20 gadu pieredze dažādu loģistikas risinājumu un daudzveidīgu produktu 

transportēšanā. Interneta mārketinga lietas būs Mārtiņa Silgala pārziņā, kurš izstrādājis dažādas 

lauku un tūrisma biznesa mājaslapas. Savukārt ekotūrismu un tūrisma ilgtspēju Latvijā pārzina 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta vecākais 

konsultants, Dr. geogr.  Ēriks Leitis. 

http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/588
http://www.losp.lv/node/4126
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KURZEMES tikšanās notiks 16. augustā, otrdienā, plkst. 16.00 Striķu iela 2, Saldus, (2.stāvs), 

Saldus rajona attīstības biedrība,  

LATGALES tikšanās notiks 23. augustā, otrdienā, plkst. 15.00 Rēzeknes novada domes kamīnzālē 

(4. stāvā, Atbrīvošanas alejā 95A). 

PASĀKUMI IR BEZ MAKSAS. Pieteikšanās un sīkāka informācija: www.llek.lv 

 

________ 

 

8. KOPIENU SPĒLES – 9. un 10. septembrī Līgatnē 

 

Cienījamie lauku attīstības entuziasti, virzītāji un atbalstītāji, uzņēmēji un saimnieki,  

Šobrīd, kad jūtam līdzi saviem skaistajiem (kā visa pasaule runā) un pašiem labākajiem (kā paši 

zinām) olimpiešiem Brazīlijā, vairojot patriotiskās jūtas un lepnumu, un kad daļa no jums jau 

atgriezušies darba ritmā, bet citi vēl bauda pelnītu atvaļinājumu, ir pienācis īstais laiks mazliet 

padalīties vienam ar otru par vasarā piedzīvoto, mazliet paspēlēties un, visbeidzot, kopābūt un 

vairot un nostiprināt pārliecību par spēcīgiem un lieliskiem Latvijas laukiem un lauku kopienām. 

 

 Ar prieku aicinām Jūs un Jūsu kopienas pārstāvjus uz 8. Latvijas Kopienu spēlēm, kas notiks 

2016. gada 9. un 10. septembrī Līgatnē! 

 

Aicinām gan jūs pašus, gan jūsu lielos un mazos, kas darbojās un jūt līdzi gan mājās, gan 

pašvaldībās, LLKC reģionālajos centros un vietējās rīcības grupās. 

 

VAIRĀK INFORMĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA TE: http://llf.partneribas.lv/archives/3142 

 

 

Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības aktualitātes:  
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 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 

 

http://2.st/
http://www.llek.lv/
http://llf.partneribas.lv/archives/3142
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Trušu dienas „MEŽIŅOS” 

 

20. augustā plkst.11.00 Trušu audzētāju 

dienas norisināsies Kocēnu novada Dikļu 

pagastā Valdmaņu ģimenes šķirnes trušu 

saimniecībā „Mežiņi”.  

Pasākums „Mežiņos” notiks jau trešo gadu pēc 

kārtas un šoreiz būs apskatāms rekordliels trušu 

šķirņu skaits – 19, turklāt apmeklētāji varēs 

iepazīties ar šo šķirņu raksturojumiem. 

http://www.losp.lv/node/4139 

 

 

 

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 

MPS " Vecauce"  ražas svētkos   " Vecauce 2016" Dr.agr.Dainis Lapiņš- LLMZS 

Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs, LLZI Direktoru padomes valdes loceklis. 

mob.29279269 

 

LMZN aicina Latvijas zinātniekus un ārzemju zinātniekus, kuru darba tematika ir saistīta ar 

Latviju, pieteikties  līdz 2016.g.30.septembrim Paula Lejiņa balvai lauksaimniecības zinātnēs. Kā 

arī  ir iespējams pieteikties LZA jauno zinātnieku darba konkursam. Plašāku informāciju var iegūt 

LZA mājas lapā www.lza.lv  vai avīzē “Zinātnes Vēstnesis” (2016.g.20.jūnijs, Nr.12) 

 

 

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 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/4139
http://www.lza.lv/
mailto:info@slieka.lv
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Dokumenti saskaņošanai: 
 

 

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

Līdz 18.08. 2016. Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis 

http://www.losp.lv/node/4141 
 

 

 

 

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

http://www.losp.lv/node/4124
http://www.losp.lv/node/4141
mailto:losp@losp.lv

