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INFOLAPA Nr. 24 

 

LOSP medijos: 

 

Nodokļos samaksā miljonus   

Komersanti, kuriem pagaidām apturēta valsts atbalsta saņemšana obligātā iepirkuma (OI) ietvaros, 

pērn budžetā iemaksājuši teju 14 miljonus eiro. "Izveidojusies situācija ir nepieņemama.Izlasot 

ministrijas izplatīto relīzi, vairāki zemnieki zvanīja uz EM  norādīto  tālruņa numuru, lai noskaidrotu, 

vai konkrētajai stacijai ir apturēts atbalsts, taču kontaktpersona nespēja atbildēt uz šo jautājumu. Tas ir 

absurds, ka EM nevarēja sniegt informāciju, vai konkrētā stacija ir pašas ministrijas izveidotajā 

sarakstā. Tas ir pretrunā jebkādiem labas valsts iestādes pārvaldības principiem." Guntis Vilnitis  

 

http://www.db.lv/zinas/nodoklos-samaksa-miljonus-489038 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Latvijas Bioloģskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 

Aicinām uz mācībām „Bioloģisko dārzeņu audzēšana un virzība tirgū”  

2019. gada 25. un 26. jūlijā notiks biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” 

rīkotās 2 dienu mācības “Bioloģiskā dārzeņkopība”. Mācību kursa apakštemats „Bioloģisko dārzeņu 

audzēšana un virzība tirgū”. Lektores – APP “Dārzkopības institūts” vadošā pētniece Līga Lepse un 

SIA “Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs” projektu vadītāja Lāsma Ozola. 

http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-biologisko-darzenu-audzesana-un-virziba-tirgu 

 

Aicinām uz mācībām „Slaucamo govju ēdināšana un barības devu optimizācija bioloģiskajās 

saimniecībās” 

2019. gada 24. un 25. jūlijā notiks biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” 

rīkotās 2 dienu mācības „Bioloģiskā lopkopība”. Mācību kursa apakštemats „Slaucamo govju 

ēdināšana un barības devu optimizācija bioloģiskajās saimniecībās”. Lektores – Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes Dzīvnieku zinātņu institūta lektore, SI 

„Vides kvalitāte” inspektore Elita Aplociņa un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 

(LLKC) Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere. 

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

biologiskajas-saimniecibas-2 

 

Siera klubs aktivitātes: 

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 

 

http://www.db.lv/zinas/nodoklos-samaksa-miljonus-489038
http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-biologisko-darzenu-audzesana-un-virziba-tirgu
http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-biologisko-darzenu-audzesana-un-virziba-tirgu
http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-slaucamo-govju-edinasana-un-baribas-devu-optimizacija-biologiskajas-saimniecibas-2
http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-slaucamo-govju-edinasana-un-baribas-devu-optimizacija-biologiskajas-saimniecibas-2
http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-slaucamo-govju-edinasana-un-baribas-devu-optimizacija-biologiskajas-saimniecibas-2
http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-slaucamo-govju-edinasana-un-baribas-devu-optimizacija-biologiskajas-saimniecibas-2
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
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Biedrības "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija"  aktualitātes: 

 
 

Šākirnes dzīvnieku audzētāju aisociācijas aktivitātes: 

Ģenētisko resursu (Latvijas Brūnā šķirne) govju tipiskuma demonstrējumi  

24.jūlijs –LLU MPS “VECAUCE” Programma:9:30 –Reģistrācija, rīta kafija 

10:00 –Vēsturiski saglabātu, ģenētiski noturīgu Latvijas Brūnās šķirnes buļļu līniju meitu 

demonstrējumi, dzīvnieku vērtēšanas ekspertu komentāri 

11:30 –Iespaidi par pētījuma norisi ar Latvijas Brūnās šķirnes genofonda dzīvniekiem. Lopkopības 

speciāliste Elena Guša 

 12:00 –Pusdienu pause 

12:30 –Ģenētiski saglabājamo dzīvnieku embriju transferences procesa praktiskais demonstrējums, 

iegūto embriju kvalitātes mikroskopiskā novērtēšana 

13:30 –Debates 

Sīkāka informācija: www.ciltsdarbs.lv@ciltsdarbs   

Lauku Forums aktivitātes:  

Piedalies Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējuma sadales principu plānošanā! 

 

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.ciltsdarbs.lv@ciltsdarbs
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
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Biedrību un nodibinājumu (NVO) pārstāvji tiek aicināti pieteikties dalībai konsultācijā par Aktīvo 

iedzīvotāju fonda finansējuma sadales principiem nākamajiem četriem gadiem EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumenta ietvarā. 

 

Konsultācija notiks 29.jūlijā plkst. 13:00 – 18:00 Rīgā. Vietu skaits ierobežots – līdz 50 

dalībniekiem, ievērojot proporciju, ka 50% no dalībniekiem ir lokālo un vietējo NVO pārstāvji. 

Konsultācijas precīza norises vieta tiks paziņota tikai apstiprinātajiem dalībniekiem. 

 

Pieteikšanās dalībai konsultācijā līdz 22.jūlijam tiešsaistē: https://ej.uz/AIF_konsultacija 

 

Papildu informācijai: Kristīne Zonberga, tālr. 24245580 vai kristine@nvo.lv     

 

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 

 

 

 

NOZARES AKTUALITĀTES: 

 

Pērkot augu mēslojumu, jāuzrāda pase. Kāpēc? 

Pirku veikalā augu mēslojumu un biju pārsteigts, jo pārdevēja prasīja manus personas datus. Vai tas 

ir likumīgi, un kāpēc šāda prasība? ALDIS Kurzemē 

Valsts augu aizsardzības dienestā skaidro, ka vairāki mēslošanas līdzekļi, piemēram, kālija nitrāts, 

nātrija nitrāts, kalcija nitrāts, kalcija amonija nitrāts, un mēslošanas līdzekļi, kuros amonija nitrāta 

slāpekļa saturs ir 16% un vairāk no mēslošanas līdzekļa masas, var tikt izmantoti sprāgstvielu 

izgatavošanai, un uz tiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par sprāgstvielu prekursoru 

tirdzniecību un lietošanu. Tādēļ šo mēslošanas līdzekļu tirgotājiem jāveic speciāla uzskaite. 

http://praktiski.la.lv/perkot-augu-meslojumu-jauzrada-pase-kapec 

 

Medību trofeju izstāde Lubānā 

Medniekiem un citiem interesentiem Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā kopš 

6.jūlija iespējams aplūkot medījamo dzīvnieku trofeju izstādi, kas atklāta šī gada Aiviekstes svētku 

ietvaros.  Apmeklētāji var apskatīt ar visdažādākā kaluma medaļām apbalvotas, kā arī citas ievērības 

cienīgas medību trofejas, kurām līdz medaļai mazliet pietrūcis. Uz izstādi trofejas ir atceļojušas no 

visas Latvijas un tās ir novērtējuši sertificēti CIC eksperti.  

https://www.la.lv/medibu-trofeju-izstade-lubana 

 

Zemniekam piedāvā iesaistīties shēmā. Latvijas zemenes pārdod kā igauņu 

Igaunijā šīs vasaras zemeņu sezona noslēgusies ar pamatīgu skandālu, kurā ierauts arī slavenais Rīgas 

nakts tirgus. Proti, pēdējo nedēļu laikā laikraksti “Maaleht” un “Õhtuleht” atklājuši, ka Tallinas, Tartu, 

https://ej.uz/AIF_konsultacija
mailto:kristine@nvo.lv
mailto:info@slieka.lv
http://praktiski.la.lv/perkot-augu-meslojumu-jauzrada-pase-kapec
https://www.la.lv/medibu-trofeju-izstade-lubana
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Pērnavas, kā arī Valgas tirgos tiek tirgotas no Latvijas atvestās zemeņu kravas, kas visas kā viena tiek 

uzdotas par Igaunijas ogām, “LA” informēja laikraksta “Maaleht” žurnālists Madis Musts. Turklāt arī 

šķietami latviskās ogas tādas nebūt nav, jo mērojušas tālo ceļu no Grieķijas, Spānijas vai Polijas, lai 

gan kravu pavadzīmes, protams, liecina ko citu. 

http://laukos.la.lv/latvijas-zemenes-pardod-ka-igaunu 

 

FOTO: Nakts tirgus fotogrāfijās - uzzini, cik maksā augļi un dārzeņi!   

Portāls DB apmeklēja Rīgas Centrāltirgus Nakts tirgu, lai uzzinātu, kādus dārzeņus, augļus un sēnes 

tajā patlaban iespējams iegādāties un kādas ir vidējās cenas. 

http://www.db.lv/zinas/foto-nakts-tirgus-fotografijas-uzzini-cik-maksa-augli-un-darzeni-489200 

 

PVD Ukrainas izcelsmes olu produktos atkārtoti konstatē salmonellu (1) 

Pārtikas un veterinārais dienests, veicot laboratoriskās pārbaudes uz Salmonella spp. un veterināro zāļu 

atliekvielām (kokcidiostatiskajiem līdzekļiem un nitromidazolu) Ukrainas izcelsmes olām un olu 

produktiem, ir atkārtoti konstatējis salmonellas piesārņojumu. 

http://www.db.lv/zinas/pvd-ukrainas-izcelsmes-olu-produktos-atkartoti-konstate-salmonellu-489205 

 

Balticovo: Sprostos turētu dējējvistu olas izzudīs   

Sprostos turētu dējējvistu olas ar laiku, visticamāk, izzudīs no Eiropas veikalu plauktiem, prognozē olu 

un olu produktu ražošanas uzņēmuma «Balticovo» padomes priekšsēdētājs Valdis Grimze. 

http://www.db.lv/zinas/balticovo-sprostos-turetu-dejejvistu-olas-izzudis-489051 

 

Mēneša laikā Latvijā pieaugusi cūkgaļas cena 

 

Cūkgaļas cena Latvijā šā gada maijā ir pieaugusi par 10,5% salīdzinājumā ar šā gada aprīli, un tā bija 

vidēji par 33,1% augstāka nekā 2018.gada maijā, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā 

atbalsta departamenta dati. 

http://laukos.la.lv/menesa-laika-latvija-pieaugusi-cukgalas-cena 

 

Latvijā uzsākta ziemāju kulšana 

Aizvadītajā nedēļā Latvijā uzsākta ziemas miežu ražas novākšana, bet šajās dienās –  arī agrāku ziemas 

rapšu šķirņu pļauja. Lai arī precīzi dati par ziemas miežu ražību vēl nav pieejami, saimnieki sarunās 

atzīst, ka iekūlums ir tiešām labs, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) 

augkopju apkopotā informācija. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/latvija-uzsakta-ziemaju-kulsana 

 

Palielinās sodus par mēslošanas līdzekļu aprites pārkāpumiem. Ministrija skaidro iemeslus 

Par mēslošanas līdzekļu un substrātu aprites noteikumu pārkāpšanu piemēros brīdinājumu vai naudas 

sodu fiziskajām personām līdz 500 eiro, bet juridiskajām personām līdz 2500 eiro, paredz grozījumi 

Mēslošanas līdzekļu aprites likumā, kurus atbalstīja valdība. 

http://laukos.la.lv/palielinas-sodus-par-meslosanas-lidzeklu-aprites-parkapumiem-ministrija-skaidro-

iemeslus 

 

Vairākiem lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem piešķirs kompensācijas 376 292 eiro 

apmērā 

Valdība šodien atbalstīja kopumā 376 292 eiro kompensācijas izmaksāšanu vairākiem 

lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radušies Āfrikas cūku mēra (ĀCM), 

http://laukos.la.lv/latvijas-zemenes-pardod-ka-igaunu
http://www.db.lv/zinas/foto-nakts-tirgus-fotografijas-uzzini-cik-maksa-augli-un-darzeni-489200
http://www.db.lv/zinas/pvd-ukrainas-izcelsmes-olu-produktos-atkartoti-konstate-salmonellu-489205
http://www.db.lv/zinas/balticovo-sprostos-turetu-dejejvistu-olas-izzudis-489051
http://laukos.la.lv/menesa-laika-latvija-pieaugusi-cukgalas-cena
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/latvija-uzsakta-ziemaju-kulsana
http://laukos.la.lv/palielinas-sodus-par-meslosanas-lidzeklu-aprites-parkapumiem-ministrija-skaidro-iemeslus
http://laukos.la.lv/palielinas-sodus-par-meslosanas-lidzeklu-aprites-parkapumiem-ministrija-skaidro-iemeslus
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putnu salmonelozes uzliesmojuma un Amerikas peru puves apkarošanas laikā, aģentūra LETA uzzināja 

Ministru kabinetā. 

http://laukos.la.lv/vairakiem-lauksaimniecibas-dzivnieku-ipasniekiem-pieskirs-kompensacijas-376-

292-eiro-apmera 

 

Piespied pogu, aplaisti ogu. Jāņa Lindermaņa uzņēmums rada ar telefonu vadāmu laistīšanas 

sistēmu 

Viedās mājas risinājumu izstrādātājs SIA “Istabai” izveidojis jaunu risinājumu lauksaimniekiem un 

mazdārziņu īpašniekiem, kam nepieciešama stādījumu laistīšana. Īpaši tas attiecas uz maziem un 

vidējiem uzņēmumiem, kam svarīgi ietaupīt darbaspēku un izmaksas. 

http://laukos.la.lv/piespied-pogu-aplaisti-ogu 

 

Ar jaunu animācijas filmu aicina bērnus uzzināt, kur rodas piens 

Radīta jauna izglītojošā latviešu animācijas filmiņa "Kur rodas piens?", kas rāda un stāsta bērniem par 

piena ceļu. Filma ir kā turpinājums savulaik iznākušajai grāmatai ar tādu pašu nosaukumu, dažādu 

vecumu bērniem sniedzot iespēju izzināt stāstu līdzās varoņiem, kas no grāmatas lapaspusēm 

atdzīvojušies ekrānos. 

https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/ar-jaunu-animacijas-filmu-aicina-bernus-uzzinat-kur-rodas-

piens.d?id=51282937 

 

Uldis Šauers: Sējas kaņepe – vērtīgs ieguvums valsts ekonomikai 

Saeima ir pieņēmusi stratēģiski svarīgu lēmumu, kas ļaus attīstīties sējas kaņepju audzēšanas nozarei. 

Pirms gadu simtiem Latvijas kaņepju šķiedras vītas Britu impērijas karaliskās karaflotes tauvās, Dainu 

skapis glabā liecības par kaņepāju krekliem un kaņepju plāceņiem, kaņepju sviests joprojām uzskatāms 

par vienu no lokālajām delikatesēm, kas tā vien prasās tikt iekļauts Eiropas aizsargāto produktu 

sarakstā līdzās sklandrausim un Jāņu sieram. 

https://www.delfi.lv/news/versijas/uldis-sauers-sejas-kanepe-vertigs-ieguvums-valsts-

ekonomikai.d?id=51274245&fbclid=IwAR0JyJkKwQBhQ-

TZtr4nor4bvUe4lEH3o79LExFj8P8fDcV7JnBqnJ0CDbc 

 

VARAM izstrādājusi Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izstrādājusi Latvijas pielāgošanās 

klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam, ko otrdien apstiprināja Ministru kabinets. 

Tas paredz ieviest vairāk nekā 80 pasākumu, lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem un tautsaimniecībai 

labāk pielāgoties klimata pārmaiņām un tādējādi mazinātu klimata pārmaiņu radītos zaudējumus, 

informē VARAM. 

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/varam-izstradajusi-latvijas-pielagosanas-klimata-

parmainam-planu-14223198 

 

PVD: ĀCM skartajā saimniecībā Durbes novadā vīruss nonācis ar barību 

Nelielajā saimniecībā Durbes novada Vecpils pagasta “Zaļodzēs”, kurā šogad tika reģistrēts pirmais 

Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojums, cūkas ĀCM vīrusu, visticamāk, varētu būt uzņēmušas ar 

barību. 

http://laukos.la.lv/pvd-acm-skartaja-saimnieciba-durbes-novada-viruss-nonacis-ar-baribu 
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http://laukos.la.lv/vairakiem-lauksaimniecibas-dzivnieku-ipasniekiem-pieskirs-kompensacijas-376-292-eiro-apmera
http://laukos.la.lv/piespied-pogu-aplaisti-ogu
https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/ar-jaunu-animacijas-filmu-aicina-bernus-uzzinat-kur-rodas-piens.d?id=51282937
https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/ar-jaunu-animacijas-filmu-aicina-bernus-uzzinat-kur-rodas-piens.d?id=51282937
https://www.delfi.lv/news/versijas/uldis-sauers-sejas-kanepe-vertigs-ieguvums-valsts-ekonomikai.d?id=51274245&fbclid=IwAR0JyJkKwQBhQ-TZtr4nor4bvUe4lEH3o79LExFj8P8fDcV7JnBqnJ0CDbc
https://www.delfi.lv/news/versijas/uldis-sauers-sejas-kanepe-vertigs-ieguvums-valsts-ekonomikai.d?id=51274245&fbclid=IwAR0JyJkKwQBhQ-TZtr4nor4bvUe4lEH3o79LExFj8P8fDcV7JnBqnJ0CDbc
https://www.delfi.lv/news/versijas/uldis-sauers-sejas-kanepe-vertigs-ieguvums-valsts-ekonomikai.d?id=51274245&fbclid=IwAR0JyJkKwQBhQ-TZtr4nor4bvUe4lEH3o79LExFj8P8fDcV7JnBqnJ0CDbc
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/varam-izstradajusi-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-planu-14223198
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/varam-izstradajusi-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-planu-14223198
http://laukos.la.lv/pvd-acm-skartaja-saimnieciba-durbes-novada-viruss-nonacis-ar-baribu
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Valdība atbalsta priekšlikumus OIK ietekmes mazināšanai. Kā piedāvāts samazināt gala 

patērētāju izmaksas? 

Ministru kabinets otrdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikumus obligātā iepirkuma 

komponentes (OIK) problēmu risināšanai, kas paredz stingrākas prasības OIK saņēmējiem, 

ierobežojot atbalsta apmēru un samazinot elektrības izmaksas patērētājiem. 

http://www.la.lv/valdiba-atbalsta-priekslikumus-oik-ietekmes-mazinasanai-ka-piedavats-samazinat-

gala-pateretaju-izmaksas 

 

Lauku kooperatīvi palielina ieņēmumu 

Neskatoties uz ilgstošo sausumu, kas radījis zaudējumus lauksaimniecības nozarei kopumā, atbilstīgu 

lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību 2018. gada kopējais neto 

apgrozījums ir pieaudzis. 

http://laukos.la.lv/kooperativi-palielina-ienemumus-vel-var-augt 

 

Pienu slauc mazāk; sarūk arī govju skaits 

Latvijā nodotā svaigpiena apmērs šā gada pirmajā pusgadā nedaudz – par 1,2% – sarucis salīdzinājumā 

ar pagājušā gada attiecīgo periodu un bija 380 806 tonnas, liecina Lauksaimniecības datu centra (LDC) 

apkopotā informācija. 

http://laukos.la.lv/pienu-slauc-mazak-saruk-ari-govju-skaits 

 

Vasaras aveņu raža šogad padevusies laba, ar rudens avenēm – švakāk 

Vasaras aveņu raža šogad Latvijā padevusies labāka nekā pērn, bet ar rudens avenēm šogad ir švakāk, 

aģentūrai LETA pastāstīja aptaujātie aveņu audzētāji. 

http://laukos.la.lv/vasaras-avenu-raza-sogad-padevusies-laba-ar-rudens-avenem-svakak 

 

Sardīnijas gardumi. Kā itāļi gatavo aitas piena sieru 

Toskāna ir slavena ar garšīgiem un daudzveidīgiem aitu sieriem. Šopavasar, apskatot skaistos Itālijas 

dārzus, radās iespēja paviesoties arī piena aitu fermā un nogaršot tur ražotos sierus. 

http://laukos.la.lv/sardinijas-piena-aitas-un-gardie-sieri 

 

Jaunajā ražas sezonā LDZ gatavs nodrošināt maksimāli efektīvus pārvadājumus 

Jaunā graudu ražas novākšanas sezona ir sākusies, un gatavojoties labam ražas gadam, VAS “Latvijas 

dzelzceļš” (LDz) ir gatavs vietējiem graudkopjiem nodrošināt kvalitatīvus un maksimāli efektīvus 

pārvadājumus. 

http://laukos.la.lv/jaunaja-razas-sezona-vas-latvijas-dzelzcels-gatavs-graudkopjiem-nodrosinat-

maksimali-efektivus-parvadajumus 

 

“Hanzas Maiznīca”: Latvijā maizes pārpalikumi veido vismaz 34 tonnas gadā 

Latvijā maizes pārpalikumi veido vismaz 34 tonnas gadā, liecina maizes un maizes izstrādājumu 

ražotāja un tirgotāja AS “Hanzas maiznīcas” apkopotie dati. 

http://laukos.la.lv/hanzas-maiznica-latvija-maizes-parpalikumi-veido-vismaz-34-tonnas-gada 

 

Viedokļi. Vai izmantojat un kā vērtējat sējumu apdrošināšanas pakalpojumu? 

Aizvadītajos četros gados Latvijā būtiski kāpušas apdrošināto sējumu platības un saimniecību 

daudzums, kas izmanto šo pakalpojumu. Pērn 422 saimniecības apdrošināja sējumus 150 416 ha 

platībā, saņemot aptuveni 2,8 miljonus eiro valsts un ES atbalstu. Turpinoties klimata izmaiņām, 

sējumu apdrošināšanas pakalpojumu, visticamāk, izmantos aizvien vairāk saimnieku. 

Lauksaimniekiem vaicājām, kā viņi vērtē piedāvātās sējumu apdrošināšanas iespējas. 

http://www.la.lv/valdiba-atbalsta-priekslikumus-oik-ietekmes-mazinasanai-ka-piedavats-samazinat-gala-pateretaju-izmaksas
http://www.la.lv/valdiba-atbalsta-priekslikumus-oik-ietekmes-mazinasanai-ka-piedavats-samazinat-gala-pateretaju-izmaksas
http://laukos.la.lv/kooperativi-palielina-ienemumus-vel-var-augt
http://laukos.la.lv/pienu-slauc-mazak-saruk-ari-govju-skaits
http://laukos.la.lv/vasaras-avenu-raza-sogad-padevusies-laba-ar-rudens-avenem-svakak
http://laukos.la.lv/sardinijas-piena-aitas-un-gardie-sieri
http://laukos.la.lv/jaunaja-razas-sezona-vas-latvijas-dzelzcels-gatavs-graudkopjiem-nodrosinat-maksimali-efektivus-parvadajumus
http://laukos.la.lv/jaunaja-razas-sezona-vas-latvijas-dzelzcels-gatavs-graudkopjiem-nodrosinat-maksimali-efektivus-parvadajumus
http://laukos.la.lv/hanzas-maiznica-latvija-maizes-parpalikumi-veido-vismaz-34-tonnas-gada
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http://laukos.la.lv/vai-izmantojat-un-ka-vertejat-sejumu-apdrosinasanas-pakalpojumu 

 

 

 

 

VAAD AKTUALITĀTES: 

 

Augu slimības un kaitēkļi graudaugu laukos jūlijā 

Ziemāju sējumi līdz jūlijam šogad attīstījušies strauji un veselīgi. Jūlijā turpinās attīstīties gan 

graudaugu sējumi, gan arī tos apdraudošie kaitīgie organismi. Pateicoties jūnija pirmās puses 

karstumam, ziemas miežu un agrīno šķirņu ziemas kviešu laukos izbrauks pirmie kombaini, bet uz 

vēlāko šķirņu ziemāju un vasarāju lapām, vārpām un skarām turpinās attīstīties graudaugu kaitīgie 

organismi. 

http://laukos.la.lv/augu-slimibas-un-kaitekli-graudaugu-laukos-julija 

 

 

 

ES lietu biroja aktualitātes: 

 

Latvijas lauksaimnieku pārstāve, Agnese Hauka, 10. jūlijā 2019, piedalījās COPA-COGECA darba 

grupā Kopējā lauksaimniecības politika. 

Šajā darba grupā diskutējot par KLP nākotni tika apvienoti pārstāvji no Kopējās lauksaimniecības 

politikas; Tiešmaksājumu un zaļināšanas; Lauku attīstības; un Vides darba grupām. 

Informāciju par darba grupā diskutēto, lūdzu skatīt VLT mājas lapā sekojošā linkā: 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/kopeja-lauksaimniecibas-politika/copa-

cogeca-starpgrupu-sanaksme-10 

 

 

 

 

 

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

http://laukos.la.lv/vai-izmantojat-un-ka-vertejat-sejumu-apdrosinasanas-pakalpojumu
http://laukos.la.lv/augu-slimibas-un-kaitekli-graudaugu-laukos-julija
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/kopeja-lauksaimniecibas-politika/copa-cogeca-starpgrupu-sanaksme-10
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/kopeja-lauksaimniecibas-politika/copa-cogeca-starpgrupu-sanaksme-10

