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INFOLAPA Nr. 18 

 

LOSP medijos: 

 

Kas jāgrib eirodeputātamKādam jābūt topošajam EP deputātam, un ko vispār konkrētās nozarēs 

Eiropas Parlamentā ir iespējams «izsist cauri»? SestDiena noskaidro dažādu nozaru pārstāvju 

viedokli par to, kas būtu svarīgākais nākamo eiroparlamentāriešu dienaskārtībā. 

 
 

www.db.lv Reālas attīstības OIK jautājumā nav   

Ekonomikas ministrijas (EM) piedāvātie risinājumi obligātā iepirkuma komponentes (OIK) 

atcelšanai enerģētikas nozares problēmas, visticamāk, neatrisinās. To DB norāda vairāki nozares 

pārstāvji un eksperti, uzsverot - maz ticams, ka ministrijas plāns, kuru līdz mēneša beigām plānots 

papildināt, uzlabos esošo situāciju. Tajā pašā laikā iesaistītās puses atzīst - pozitīvi, ka EM vairs 

neplāno strauju OIK atcelšanu. Zināms, ka 7. maijā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un 

reģionālās politikas komisijas deputāti atbalstīja EM lūgumu pagarināt likumprojekta Par OIK 

atcelšanu galīgo izpildes gaitu līdz 31. maijam, savukārt 9. maijā Saeimā iesniegti nepieciešamie 34 

deputātu paraksti OIK parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidei. 

http://www.db.lv/zinas/realas-attistibas-oik-jautajuma-nav-487063 

http://www.db.lv/
http://www.db.lv/zinas/realas-attistibas-oik-jautajuma-nav-487063
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www.aprinkis.lv Asociācija: Stādu audzētāji šogad varētu palielināt augļkoku, kā arī tūju un 

kadiķu cenas  

Iepriekšējo gadu nelabvēlīgo laika apstākļu ietekmes dēļ šogad varētu pieaugt cenas augļkoku 

stādiem, kā arī tūjām un kadiķiem, prognozēja Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs 

Andrejs Vītoliņš. Viņš atzina, ka 2017.gadā slapjuma dēļ daudziem Latvijas stādu audzētājiem izslīka 

vai cieta jaunie stādījumi, un sausums 2018.gadā daudz spēcīgāk negatīvi ietekmēja cietušo augu 

dzīvotspēju nekā ierastos apstākļos, it īpaši augļu kokus. Arī salīdzinoši liels īpatsvars jauno 

dekoratīvo stādu cieta no saules un sausuma. Tādēļ to cenas varētu celties - jo dārgāks izejmateriāls 

jeb tas, no kā tālāk audzē stādus, jo vairāk paaugstinās stādu audzētāju izmaksas. 

http://www.aprinkis.lv/index.php/ekonomika/7165-asociacija-stadu-audzetaji-sogad-varetu-

palielinat-auglkoku-ka-ari-tuju-un-kadiku-cenas 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Latvijas aitu audzētāju asociācijas aktualitātes: 

Mācības aitkopjiem Kurzemē 29.-30.maijā http://www.losp.lv/node/5984 

 
 

 

http://www.aprinkis.lv/
http://www.aprinkis.lv/index.php/ekonomika/7165-asociacija-stadu-audzetaji-sogad-varetu-palielinat-auglkoku-ka-ari-tuju-un-kadiku-cenas
http://www.aprinkis.lv/index.php/ekonomika/7165-asociacija-stadu-audzetaji-sogad-varetu-palielinat-auglkoku-ka-ari-tuju-un-kadiku-cenas
http://www.losp.lv/node/5984?fbclid=IwAR1oyJosyZ2jARh7Qof1doG72qHmUIUD2pFygjEfdGClaZSBmqXgfqxpONw
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Latvijas Lauku forums aktivitātes: 

4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā. kas norisināsies 6. un 7. jūnijā Zaļeniekos, Jelgavas novadā. 

Kas ir mūsdienīgi lauki? Kādas pārmaiņas un radošas iniciatīvas jau notikušas un briest 

laukos? Lauku parlamenta diskusijās "uz galda" būs jaunajās lauku paradigmas.  Dalīšanās 

ekonomika, alternatīvie mājokļu risinājumi, subkultūras, sociālās inovācijas, pelnoša 

uzņēmējdarbība  attālinātās teritorijās, jaunā demokrātija, tradicionālā un mūsdienīgā sinerģija- tās ir 

tikai dažas no tēmām, kuras tiks iedzīvinātas Lauku kopienu parlamenta laikā.  

Kā ierasts parlamentā pulcēsies politikas veidotāji, akadēmiķi, uzņēmēji, kopienu un pašvaldību 

pārstāvji un lauku attīstības entuziasti. 

Aicinām reģistrēt savu dalību līdz 10. maijam ŠEIT: https://ej.uz/4LLKPr Vietu skaits ir 

ierobežots! 

 

Latvijas Bioloģikās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 

mācības 30. un 31. maijā Amatas novada Nītaures pagasta bioloģiskajā p/s "Lejas Suces". 

Plašāka info: http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-slaucamo-govju-edinasana-un-baribas-devu-

optimizacija-biologiskajas-saimniecibas  

 

 
“Latvijas Zemnieku federācija”  

30.aprīlī notika biedrības “Latvijas Zemnieku federācija”organizētā  Saeimas Tautsaimniecības, 

agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas izbraukuma sēde” par  

Mazo un vidējo zemnieku saimniecību attīstība Latvijā 

 

Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) aktivitātes:  

Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam “Sakoptākais mežs 2019” 

http://www.losp.lv/node/5985 

 
 

https://ej.uz/4LLKPr
http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-slaucamo-govju-edinasana-un-baribas-devu-optimizacija-biologiskajas-saimniecibas
http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-slaucamo-govju-edinasana-un-baribas-devu-optimizacija-biologiskajas-saimniecibas
http://www.losp.lv/node/5985
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Siera klubs aktivitātes:  

 

13.maijā. fotokonkursa "Piena upē - siera ziedi" pieteikšana 

No 13.līdz 17.maijam pieredzes brauciens uz Minsku un Grodņu Eiropas Reģionālā kulinārā 

mantojuma tīkla darbības sakarā 

Visu maiju - aktīva gatavošanās svetkiem "Latvijas novadu Siera diena", kas notiks 8.jūnijā Ikšķilē 

 

KONKURSS:  

Lai veicinātu interesi un paplašinātu zināšanas par Latvijas siera šķirņu dažādību, piena un piena 

produktu ražotājiem, saimniecībām, produktiem, ēdieniem un kulināro mantojumu, biedrība “Siera 

klubs” (biedrība) sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru “Ogres tehnikums” 

(tehnikums) izsludina konkursu "Piena upē siera ziedi"”. http://www.losp.lv/node/5986 

 

 
 

Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktivitātes: 

Šī gada 17. maijā Liellopu izsoļu namā sadarbībā ar Gaļas liellopu audzētāju biedrību un Gaļas 

liellopu audzētāju asociāciju tiek organizēts pasākums gaļas liellopu audzētājiem!  

Turpinot iesāktās tradīcijas, tiks rīkota Šarolē un Limuzīnas šķirņu jaunbuļļu demonstrācija, 

vērtēšana un izsole. Tā ir vienreizēja iespēja apskatīt un iegādāties   ekspertu vadībā atlasītus un 

novērtētus Latvijā audzētus tīršķirnes buļļus vaislai, gūt jaunas zināšanas, praksi un pieredzi, satikt 

savas nozares kolēģus. 

Pārraugiem tiks izsniegts apliecinājums par praktiskajām apmācībām.  

Vairāk informācijas: 26487982 - Ieva Freidenfelde.  

http://www.losp.lv/node/5983 

 

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 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F5986%3Ffbclid%3DIwAR18Ea8mjO3i7cPBg_MqB8bsW4y8sb0OR1JRw1B7IYa_AMHl2B-MkIw-ZaU&h=AT3O7IRabP0X8rUCvoNrDZUcQcKAnzivCnP22LJEf728HF_ohiKKoGbfvBXFyG8G6Vy0EQTAm2SUiTAIl-Hs8pnq-FnGXHOl3IvEP_3sWyGh8ilTAla-H10s9DSbpl5Vrk7BLsRO89ED-UqQFz6VAPiml9Sol0xC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
http://www.losp.lv/node/5983
mailto:info@slieka.lv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
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NOZARES AKTUALITĀTES: 

 

No OIK tirgus izstumtais Jumis Geo cer uz sadarbību   

SIA Jumis Geo, kam 2018. gada vasarā anulēta atļauja pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma (OI) 

ietvaros, aicina Ekonomikas ministriju (EM) diskutēt par izlīgumu. Jumis Geo pieteikums par EM 

lēmuma atcelšanu šobrīd tiek skatīts Administratīvajā rajona tiesā. Uzņēmuma valdes loceklis Edgars 

Romanovskis uzskata, ka tiesvedības turpināšana neatbilst valsts interesēm un kaitē Latgales reģiona 

ekonomikas izaugsmei, tāpēc šajā lietā būtu nepieciešams diskutēt par izlīgumu. Atļauja pārdot 

elektroenerģiju OI ietvaros uzņēmumam atcelta 2018. gada 16. jūlijā. EM iepriekš skaidroja: šāds 

lēmums pieņemts, jo pārbaudes laikā konstatēts, ka līdz brīdim, kad koģenerācijas stacijai bija 

jāuzsāk ražošana, kā iekārtu kopums tā nebija gatava ekspluatācijai. 

http://www.db.lv/zinas/no-oik-tirgus-izstumtais-jumis-geo-cer-uz-sadarbibu-486869 

 

Latvijā pieļauj tirgot arī daudz sliktākas kvalitātes degvielu 

Latvijā esošie lielākie degvielas mazumtirgotāji turpina attīstīties – degvielas staciju skaits aug, tāpat 

arī apgrozījums un peļņa, vēstīts laikraksta “Latvijas Avīze” pielikumā “Latvijas Bizness”. Augot 

apgrozījumam, tirgotāji neaizmirst par degvielas kvalitāti – tā atbilst visiem Eiropas Savienības (ES) 

standartiem, kaut gan Ministru kabineta noteikumi Latvijā pieļauj tirgot arī daudz sliktākas kvalitātes 

degvielu. 

http://www.la.lv/latvija-pielauj-tirgot-ari-daudz-sliktakas-kvalitates-

degvielu?fbclid=IwAR0emIBRMel2mOIqY1M5VWvGS87ead_cQZmUHA49QvlK3X9FPjODxbX2

QLs 

 

Par 10 miljoniem eiro palielina atbalstu sējumu un mājlopu apdrošināšanai 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Riska pārvaldība” 

apakšpasākuma “Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija” pirmās kārtas publiskais 

finansējums pieaugs par 10 miljoniem eiro, tādējādi izsludinātais kopējais pirmās kārtas publiskais 

finansējums sasniegs 22 miljonus eiro, liecina informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

http://www.la.lv/par-10-miljoniem-eiro-palielina-atbalstu-sejumu-un-majlopu-apdrosinasanai 

 

Viss par pienu – telefonā. Zemnieki digitāli var sekot līdzi piena datiem 

Latvijas zemniekiem tagad pieejams mobilās platformas “Gudrais piensaimnieks” pirmais digitālajā 

vidē veidotais rīks, ar kura palīdzību var ērti sekot līdzi datiem par pārstrādei pārdoto pienu un šādi 

efektīvi plānot saimniecības resursus un darbību. Piena nozare strauji iet līdzi laikam, par ko liecina 

jaunākā iespēja, ko saviem sadarbības partneriem zemniekiem nule sarūpējis piena pārstrādes 

uzņēmums “Food Union”.  

http://laukos.la.lv/tehnologijas 

 

Latvijas tomātu audzētājiem jāpiesargās no jauna vīrusa 

Latvijas tomātu audzētājiem jāpiesargās no jauna vīrusa, kurš Latvijā vēl nav konstatēts, bet skāris 

tomātus ražojošajos stādījumus dažās citās Eiropas Savienības (ES), informē Valsts augu 

aizsardzības dienestā (VAAD). 

https://nra.lv/latvija/279894-latvijas-tomatu-audzetajiem-japiesargas-no-jauna-virusa.htm#_=_ 

 

 

 

http://www.db.lv/zinas/no-oik-tirgus-izstumtais-jumis-geo-cer-uz-sadarbibu-486869
http://www.la.lv/latvija-pielauj-tirgot-ari-daudz-sliktakas-kvalitates-degvielu?fbclid=IwAR0emIBRMel2mOIqY1M5VWvGS87ead_cQZmUHA49QvlK3X9FPjODxbX2QLs
http://www.la.lv/latvija-pielauj-tirgot-ari-daudz-sliktakas-kvalitates-degvielu?fbclid=IwAR0emIBRMel2mOIqY1M5VWvGS87ead_cQZmUHA49QvlK3X9FPjODxbX2QLs
http://www.la.lv/latvija-pielauj-tirgot-ari-daudz-sliktakas-kvalitates-degvielu?fbclid=IwAR0emIBRMel2mOIqY1M5VWvGS87ead_cQZmUHA49QvlK3X9FPjODxbX2QLs
http://www.la.lv/par-10-miljoniem-eiro-palielina-atbalstu-sejumu-un-majlopu-apdrosinasanai
http://laukos.la.lv/tehnologijas
https://nra.lv/latvija/279894-latvijas-tomatu-audzetajiem-japiesargas-no-jauna-virusa.htm#_=_
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K. Gerhards: Iezīmējas stingra Latvijas nostāja veidot vienlīdzīgu atbalsta politiku Baltijas 

lauksaimniekiem  

Otrdien, 7. maijā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards aizvadīja tikšanos ar Eiropas Savienības 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāru Filu Hoganu (Phil Hogan), kuras gaitā tika diskutēts 

par Latvijas lauksaimniecības nozares attīstībai nepieciešamajām izmaiņām ES atbalsta politikā, tai 

skaitā par tiešmaksājumu apjomu un tiešmaksājumu griestiem. http://www.losp.lv/node/5982 

 

LAD saņēmis teju 20 000 pieteikumus tiešmaksājumiem 

Lauku atbalsta dienests līdz šim saņēmis gandrīz 20 000 pietiekumu platību maksājumiem, kas ir 

vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, informēja dienestā. “Šodien no rīta kopumā bija saņemti gandrīz 

20 000 platību maksājumu pieteikumu. Tas ir aptuveni par 2000 pieteikumiem vairāk, nekā tas bija 

pagājušajā gadā šajā dienā,” sacīja Lauku atbalsta dienesta Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 

Kristīne Ilgaža. http://laukos.la.lv/lad-sanemis-teju-20-000-pieteikumus-tiesmaksajumiem 

 

Latvenergo plāno trīs gadu laikā izveidot vēja parku pilotprojektus 

Energokoncerns AS «Latvenergo» plāno tuvāko trīs gadu laikā izveidot vēja parku pilotprojektus, 

intervijā pastāstīja «Latvenergo» padomes loceklis Mārtiņš Bičevskis. Viņš atzīmēja, ka koncerna 

efektivitātes un attīstības programma paredz ne tikai izdevumu samazināšanu, bet arī jaunus attīstības 

virzienus. «Lai runātu par attīstību, jāsaprot pašreizējā tirgus situācija - katru gadu mājsaimniecības 

un uzņēmumi Latvijā kļūst energoefektīvāki. Lietojam arvien energoefektīvākas iekārtas, tērējam 

mazāk siltumam utt. Lai gan lietojam vairāk iekārtu, tās kļūst efektīvākas.  

https://www.db.lv/zinas/latvenergo-plano-tris-gadu-laika-izveidot-veja-parku-pilotprojektus-486916 

 

OIK atbalsta saņēmēju ierobežošanai grozīs likumu 

Līdz 31. maijam Ekonomikas ministrija iesniegs Saeimā priekšlikumus Elektroenerģijas tirgus 

likuma grozījumiem, lai sakārtotu elektroenerģijas obligātā iepirkuma (OI) atbalsta sistēmu un līdz ar 

to panāktu samazinājumu lietotāju rēķinos.’ 

https://lvportals.lv/norises/304070-oik-atbalsta-sanemeju-ierobezosanai-grozis-likumu-2019 

 

Gājusi bojā liela daļa šī gada potenciālās ražas 

Sals naktī no svētdienas uz pirmdienu daudzviet Latvijā postījis augļu kokus un ogulājus, daudzus 

augļkopjus atstājot bez ražas. Īpaši cietušas kultūras, kas jau bija sākušas ziedēt, – ķirši, plūmes, 

bumbieres, kā arī agrīnākas ābeļu šķirnes. 

http://laukos.la.lv/gajusi-boja-liela-dala-si-gada-potencialas-razas 

 

“Balticovo” modernizēsies par pieciem miljoniem eiro 

Latvijā lielākais olu un olu produktu ražotājs AS “Balticovo” plāno ieguldīt piecus miljonus eiro 

jauna olu pārstrādes ceha būvniecībā un esošā ceha atjaunošanā, liecina informācija Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājaslapā. Kompānija ir izsludinājusi iepirkuma konkursu par jauna olu 

pārstrādes ceha projektēšanu un būvniecību, kā arī esošā olu pārstrādes ceha vienkāršotu atjaunošanu. 

Pretendenti var pieteikties līdz 27.maijam. Projekts ir iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 

un “Balticovo” ir pieteikusies uz Eiropas finansējumu, lai to līdz 2021.gada 31.martam īstenotu. 

http://laukos.la.lv/balticovo-modernizesies-par-pieciem-miljoniem-eiro 

 

“Miķelāni bekons” pērn panācis apgrozījuma un peļņas pieaugumu 

Cūkkopības uzņēmums SIA “Miķelāni bekons” pagājušajā gadā strādāja ar 11 miljonu eiro 

apgrozījumu, kas ir par 7,7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet peļņa pieauga par 61,3% un bija 1,316 

miljoni eiro, liecina informācija “Firmas.lv”. 

http://www.losp.lv/node/5982
http://laukos.la.lv/lad-sanemis-teju-20-000-pieteikumus-tiesmaksajumiem
https://www.db.lv/zinas/latvenergo-plano-tris-gadu-laika-izveidot-veja-parku-pilotprojektus-486916
https://lvportals.lv/norises/304070-oik-atbalsta-sanemeju-ierobezosanai-grozis-likumu-2019
http://laukos.la.lv/gajusi-boja-liela-dala-si-gada-potencialas-razas
http://laukos.la.lv/balticovo-modernizesies-par-pieciem-miljoniem-eiro
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http://laukos.la.lv/mikelani-bekons-pern-panacis-apgrozijuma-un-pelnas-pieaugumu 

 

“Šis nebūs dzīvotājs…” Aukstuma postījumi vairāk ķiršiem 

Prognozes ir optimistiskas un nevar teikt, ka Latvija paliks bez augļiem, LNT raidījumam “900 

sekundes” izteicās Valsts augu aizsardzības dienesta speciāliste, apsekojot augļu kokus Ādažu 

novadā. Apmēram pēc dienām 10 varēšot konkrētāk pateikt, cik lieli ir bijuši sala postījumi.  

http://laukos.la.lv/sis-nebus-dzivotajs-aukstuma-postijumi-vairak-kirsiem 

 

PVD uzsāk meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu 

Šodien Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzsāk meža dzīvnieku – lapsu un jenotsuņu 

vakcināciju pret trakumsērgu.  Vakcinācijai tiks izmantota vakcīna “Lusvulpen”, kas satur novājināta 

trakumsērgas vīrusa SAD BERN MSV Bio 10 celmu, un ir iestrādāta zivju miltu, tauku un parafīna 

maisījuma iekšpusē. Vakcīnas ēsmas, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, tiks izvietotas austrumu 

pierobežā.  http://laukos.la.lv/pvd-uzsak-meza-dzivnieku-vakcinaciju-pret-trakumsergu-3 

 

Sākas pieteikšanās 6,266 miljonu eiro atbalstam uz jaunradi vērstiem projektiem 

lauksaimniecībā 

Šodien sākas pieteikšanās 6,266 miljonu eiro atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) līdzekļiem uz jaunradi vērstu projektu īstenošanai lauksaimniecības, 

mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādē, liecina informācija oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”. 

http://laukos.la.lv/sakas-pieteiksanas-6266-miljonu-eiro-atbalstam-uz-jaunradi-verstiem-projektiem-

lauksaimnieciba 

 

Vislielākā problēma lauksaimniekiem pavasaros ir ziemāju nosargāšana no gājputniem.  

Tie, īpaši zosis, lielā skaitā nosēžas uz zaļojošajiem tīrumiem, ziemājiem un rapšu laukiem. Pēc to 

padzīvošanās uz tīrumiem paliek vien brūna zeme. Nodarītais kaitējums ir lēšams simtos uz vienu 

hektāru (zaudētā potenciālā raža, ieguldītie resursi zemes iekopšanā un sēklā u.c.). Preventīvie darbi 

putnu aizbaidīšanā bieži vien ir neefektīvi. Un izmaksātās kompensācijas nenosedz zaudējumus. 

Parakstītāji uzskata, ka paredzami efektīvākais veids, kā putnus aizbaidīt un nepieļaut sējumu 

izpostīšanu, ir medības. Tas palīdzētu lauksaimniekiem izvairīties no zaudējumiem. 

https://manabalss.lv/atlaut-zosu-medibas-

pavasari/show?locale=lv&fbclid=IwAR2dd2t_XQQGCnl_jTp-

IIKCmEuwdo8aziTav3_mEubob1CtQLi82SdkTQs 

 

LLU rektora amatā atkārtoti ievēlēta profesore Irina Pilvere 
7. maijā LLU Konvents ar 154 "par" balsīm rektora amatā turpmākajiem 5 gadiem atkārtoti ievēlēja 

vienīgo augstā amata kandidāti - pašreizējo rektori, profesori Irinu Pilveri.  Profesore pārstāv 

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti un pirmo reizi rektora amatā tika ievēlēta 2014. gada 

maijā.  Viņa ir 16. universitātes rektore un otrā sieviete, kurai uzticēts šis augstais amats. Pirmais 

ievēlēšanas periods rektora amatā I. Pilverei noslēgsies 2019. gada 30. jūnijā. 

https://www.llu.lv/lv/raksts/2019-05-07/llu-rektora-amata-atkartoti-ieveleta-profesore-irina-

pilvere?fbclid=IwAR10mIbYiTL1elHLf7phBWo9vKaGrE2PqhGpNhD3g-6Y_AGD4rOF_w6ZmvQ 

 

 

 

 

http://laukos.la.lv/mikelani-bekons-pern-panacis-apgrozijuma-un-pelnas-pieaugumu
http://laukos.la.lv/sis-nebus-dzivotajs-aukstuma-postijumi-vairak-kirsiem
http://laukos.la.lv/pvd-uzsak-meza-dzivnieku-vakcinaciju-pret-trakumsergu-3
http://laukos.la.lv/sakas-pieteiksanas-6266-miljonu-eiro-atbalstam-uz-jaunradi-verstiem-projektiem-lauksaimnieciba
http://laukos.la.lv/sakas-pieteiksanas-6266-miljonu-eiro-atbalstam-uz-jaunradi-verstiem-projektiem-lauksaimnieciba
https://manabalss.lv/atlaut-zosu-medibas-pavasari/show?locale=lv&fbclid=IwAR2dd2t_XQQGCnl_jTp-IIKCmEuwdo8aziTav3_mEubob1CtQLi82SdkTQs
https://manabalss.lv/atlaut-zosu-medibas-pavasari/show?locale=lv&fbclid=IwAR2dd2t_XQQGCnl_jTp-IIKCmEuwdo8aziTav3_mEubob1CtQLi82SdkTQs
https://manabalss.lv/atlaut-zosu-medibas-pavasari/show?locale=lv&fbclid=IwAR2dd2t_XQQGCnl_jTp-IIKCmEuwdo8aziTav3_mEubob1CtQLi82SdkTQs
https://www.llu.lv/lv/raksts/2019-05-07/llu-rektora-amata-atkartoti-ieveleta-profesore-irina-pilvere
https://www.llu.lv/lv/raksts/2019-05-07/llu-rektora-amata-atkartoti-ieveleta-profesore-irina-pilvere?fbclid=IwAR10mIbYiTL1elHLf7phBWo9vKaGrE2PqhGpNhD3g-6Y_AGD4rOF_w6ZmvQ
https://www.llu.lv/lv/raksts/2019-05-07/llu-rektora-amata-atkartoti-ieveleta-profesore-irina-pilvere?fbclid=IwAR10mIbYiTL1elHLf7phBWo9vKaGrE2PqhGpNhD3g-6Y_AGD4rOF_w6ZmvQ
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Zaļais iepirkums, kurš nebūt nav zaļš 

Jāievieš stingrāka kontrole – tā domā nozares ražotāji, komentējot Pārtikas un veterinārā dienesta 

(PVD) nesen atklātos pārkāpumus. Dienests šogad pirmajos mēnešos veicis 184 pārbaudes 

uzņēmumos, kuri apņēmušies piegādāt zaļajam publiskajam iepirkumam (ZPI) atbilstošus produktus. 

http://laukos.la.lv/zalais-iepirkums-nav-zals 

 

Augu aizsardzības pasākumi rapša laukos maijā 

Rapšu kaitēkļi ziemas rapšu sējumos pavasarī bieži sagādā pārsteigumus, tāpēc saimniekiem tie 

regulāri jāapciemo. Nemaz ne tik senā pagātnē aprīļa pēdējā dekādē Zemgales un Kurzemes novadu 

atsevišķos laukos rapšu kaitēkļi bija pat 100% invadējuši rapšu ziedkopas. 

http://laukos.la.lv/augu-aizsardzibas-pasakumi-rapsa-laukos-maija 

 

Zemkopības ministrs K.Gerhards: ES lauksaimniecības politikas efektīvai īstenošanai 

nepieciešams atbilstošs un taisnīgi sadalīts finansējums visām dalībvalstīm 

14. maijā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies ES Lauksaimniecības un 

zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Briselē, kurā dalībvalstis turpinās debatēt par šobrīd 

aktuālāko jautājumu – ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni pēc 2020. gada. 

http://www.losp.lv/node/5987 

 

Šovasar vājas cerības uz āboliem, bumbieriem un ķiršiem 

“Tas ir skarbi. Karstais un sausais laiks aprīlī pāragri veicināja ziedēšanu un tam sekojošās salnas 

daudzviet iznīcināja, iespējams, pat visu ražu,” tā “LA” teic Dobeles Dārzkopības institūta direktore 

Edīte Kaufmane. Atturoties runāt par situāciju visos augļudārzos, eksperte atzīst, ka sazinājusies ar 

institūta sadarbības partneriem un secinājums viens: kopumā bojājumi lielākoties ir ļoti nozīmīgi – 

līdz pat 90%. http://laukos.la.lv/vajas-ceribas-uz-aboliem-bumbieriem-un-kirsiem 

 

 

Cūku audzētāja “Baltic Pork” plāno ieguldīt vairāk nekā 100 000 eiro biodrošības stiprināšanā 

Cūku audzēšanas uzņēmuma “Baltic Pork” plāno ieguldīt 110 000 eiro biodrošības stiprināšanā, 

liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Kompānija ir izsludinājusi iepirkumu 

konkursu par mazgāšanas dezinfekcijas robotu piegādi cūku fermām 100 000 eiro vērtībā, kā arī 

dažāda biodrošības inventāra un iekārtu piegādi 10000 eiro vērtībā. 

http://laukos.la.lv/cuku-audzetaja-baltic-pork-plano-ieguldit-vairak-neka-100-000-eiro-biodrosibas-

stiprinasana 

 

“Miķelāni bekons” par 150 000 eiro ierīkos škidrmēslu krātuvi 

Cūkkopības uzņēmums SIA “Miķelāni bekons” ieguldīs 150 000 eiro škidrmēslu krātuves 

būvniecībā, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Krātuvi plānots izbūvēt līdz 

šā gada 1.oktobrim, “Miķelānos”, Salas pagastā, Salas novadā. 

http://laukos.la.lv/mikelani-bekons-par-150-000-eiro-ierikos-skidrmeslu-kratuvi 

 

ZM: Latvijai raksturīgo augļu un ogu eksporta apmērs valstī pērn audzis par 11% 

Latvijai raksturīgo augļu un ogu eksporta apmēri pērn ir pieauguši par 11% salīdzinājumā ar gadu 

iepriekš, turpretī to importa apmērs ir sarucis par 12%, liecina Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā 

atbalsta departamenta dati. 

http://laukos.la.lv/zm-latvijai-raksturigo-auglu-un-ogu-eksporta-apmers-valsti-pern-audzis-par-11 

 

 

http://laukos.la.lv/zalais-iepirkums-nav-zals
http://laukos.la.lv/augu-aizsardzibas-pasakumi-rapsa-laukos-maija
http://www.losp.lv/node/5987
http://laukos.la.lv/vajas-ceribas-uz-aboliem-bumbieriem-un-kirsiem
http://laukos.la.lv/cuku-audzetaja-baltic-pork-plano-ieguldit-vairak-neka-100-000-eiro-biodrosibas-stiprinasana
http://laukos.la.lv/cuku-audzetaja-baltic-pork-plano-ieguldit-vairak-neka-100-000-eiro-biodrosibas-stiprinasana
http://laukos.la.lv/mikelani-bekons-par-150-000-eiro-ierikos-skidrmeslu-kratuvi
http://laukos.la.lv/zm-latvijai-raksturigo-auglu-un-ogu-eksporta-apmers-valsti-pern-audzis-par-11
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VAAD aktualitātes: 

 

VAAD ziņu lapa:  

http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VAAD_Zinu_lapa_22(2).pdf  

 

Augu slimību profilakses pasākumi graudaugu sējumos maijā 

Māra Bērziņa, VAAD Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste 

Aizvadītais aprīlis neizcēlās ar nokrišņu pārbagātību. No graudaugu slimību attīstības viedokļa – 

nokrišņi nemaz nebija nepieciešami. Lai arī sniega sega nebija bieza, tomēr ziemošanas periodā 

izveidojās tāda laika apstākļu un sējumu attīstības sakritība, ka daudzos laukos, sniegam nokūstot, 

atklājās sniega pelējuma pazīmes. Saule, vējš un virsmēslojums aprīlī ātri palīdzēja sējumos 

atjaunoties veģetācijai un izplēnēt slimības pazīmēm. 

http://laukos.la.lv/augu-slimibu-profilakses-pasakumi-graudaugu-sejumos-maija 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

LAD izmaksā valsts atbalstu par 2018. gada sausuma skartajiem sējumiem un stādījumiem 

Lauku atbalsta dienests šā gada 8.maijā sāka izmaksāt valsts atbalstu par 2018. gada sausuma 

skartajiem sējumiem un stādījumiem. Par katru laukaugu, dārzeņu un ilggadīgo stādījumu platību 

hektāru lauksaimnieki saņems 4,91 eiro. http://www.losp.lv/node/5988 

 

Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) 2019.g. 

Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) ir kkgadējs kompensācijas 

maksājums par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem meža zemēs saistībā ar Direktīvu 

92/43/EEK un 2009/147/EK. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-

maksajumu-veidi/kompensacijas-maksajums-par-natura-2000-meza-teritorijam-2016-g-266 

 

Līdz 1. jūnijam notiek pieteikšanās atbalstam biškopības nozarē 

Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju un to 8,5 euro 

apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents, kas veic saimniecisko darbību, ir reģistrējis bišu 

saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu 

reģistrēšanu, kam iepriekšējā gada 1.novembrī ir vairāk nekā 29 bišu saimes un bišu saimes nav 

bioloģiski sertificētas. Plašāka informācija.  

Pasākumu kalendārs 
 

 

  

17.maijā sākas pieteikšanās atbalstam ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 

darbību radīšanā un attīstīšanā (tūrisma aktivitātēm)  

   

 

  

20.maijā sākas pieteikšanās atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības 

uzsākšanai  

   

 

  

Līdz 23.maijam pieteikšanās atbalstam biodrošības pasākumu nodrošināšanai 

cūkkopības un putnkopības nozarēs  

   

 

  

Līdz 3.jūnijam notiek pieteikšanās dīzeļdegvielai lauksaimniekiem  

   

http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VAAD_Zinu_lapa_22(2).pdf
http://laukos.la.lv/augu-slimibu-profilakses-pasakumi-graudaugu-sejumos-maija
http://www.losp.lv/node/5988
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/kompensacijas-maksajums-par-natura-2000-meza-teritorijam-2016-g-266
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/kompensacijas-maksajums-par-natura-2000-meza-teritorijam-2016-g-266
https://lists.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=c85533fb&e=39b825c6
https://lists.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=2c12e8c2&e=39b825c6
https://lists.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=2c12e8c2&e=39b825c6
https://lists.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=26b266fe&e=39b825c6
https://lists.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=26b266fe&e=39b825c6
https://lists.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=429e770a&e=39b825c6
https://lists.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=429e770a&e=39b825c6
https://lists.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=2ca5f503&e=39b825c6
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17.jūnijā sākas pieteikšanās atbalstam uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās 

lauku saimniecības  

   

 

  

Līdz 30.novembrim Sezonas laukstrādnieku periods  

   

 

Konsultācijas par platību maksājumu iesniegumu aizpildīšanu EPS 
 

 

  

13.maijs 
LAD Bauskas sektors (Uzvaras iela 6)  

Valkas novada VPVKAC (Rīgas iela 25) Ilzeskalna pagasta tautas nams 

Nautrēnu pagasta pārvalde 

Zilupes tautas nams 

Isnaudas bibliotēka 

Baltinavas novada bibliotēka 
   

 

  

14.maijs 
Saliena, Centrāles iela 24 

Aizkraukles pagasta pārvalde 

Briežuciema bibliotēka 
   

 

  

15.maijs 
LAD Ventspils sektors (Tirgus iela 7) 

Ezernieki, Bērziņi, Bērzu iela 2 

Meņģeles pagasta pārvalde 

Cēsu novada VPVKAC (Raunas iela 4) 
   

 

  

16.maijs 
LAD Tukuma sektors (Pasta iela 11) 

Indra, Pasta iela 2  

Madlienas pagasta pārvalde 

Bauskas novada VPVKAC (Uzvaras 1)  
   

 

  

Konsultācijas var saņemt arī visos LAD klientu apkalpošanas centros.  

   

 

 

 

 

 

Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi: 

 

Mācības un saimniecības apmeklējums briežu ganāmpulku pārraudzībā kvalifikācijas celšanai un 

pirmreizējai apmācībai pārrauga tiesību iegūšanai http://www.losp.lv/node/5989 

 
 

 

 

https://lists.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=9ee87319&e=39b825c6
https://lists.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=9ee87319&e=39b825c6
https://lists.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=f0d3f110&e=39b825c6
https://lists.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=6aa3f0b7&e=39b825c6
https://t.co/A2BwzpNS4c
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Plānotie kursi Pārtikas nozarē 2019. gada pavasaris 

http://www.losp.lv/node/5751  

 
 

 

 

 

 

Piezīmē datumu – TRAKTORDIENA 2019 būs 18. maijā un notiks turpat, kur pērn – Dāviņu 

pagastā, pie Bauskas! 

Un šī būs jubilejas reize, jo TRAKTORDIENA notiks jau 10. reizi! 
Šogad Traktordiena notiks tikai vienu dienu – sākam no paša rīta un traktorējam visu dienu! 

Pieteikšanās dalībniekiem ir jau sākusies – skaties Dokumentu sadaļu! 

Šogad pirmo reizi Traktordienās būs traktoru vilkšanas šovs! Skaties info & piesakies arī tu! 

Apmeklētājiem ieeja Traktordienā, kā vienmēr, ir BEZ MAKSAS! 
 

 

 

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

 

 

http://www.losp.lv/node/5751
http://flla.lv/Traktordiena/sacensibas/

