INFOLAPA Nr. 33
LOSP medijos:
13.oktobrī, pulksten 18.35 Latvijas Televīzijas 1 programmas raidījumā “Es - savai zemītei” būs
skatāms sižets par šī gada konkursu “Sējējs”.
Lauksaimnieki no nākamās valdības sagaida uz ražošanu un uzņēmējdarbības attīstību
vērstu politiku
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis teica
– būtiski, lai šajā Saeimas sasaukumā attieksme pret laukiem un zemniekiem nemainītos uz slikto
pusi un lauksaimniekiem tiek saglabāts līdzšinējais atbalsts. “Mēs vēlētos sagaidīt, ka
lauksaimniekiem situācija nodokļu jautājumos un atbalsta jautājumā nemainītos ne par gramu uz
slikto pusi,” sacīja Vilnītis.
http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-no-nakamas-valdibas-sagaida-uz-razosanu-un-uznemejdarbibasattistibu-verstu-politiku
Latvijas Radio 4 , 11.oktobris “Как помочь местным крестьянам-одиночкам и не
отравиться борщом”
Гунтис
Вилнитис,
исполнительный
директор
Совета
по
сотрудничеству
сельскохозяйственных организаций, рассказал «Домской площади» о преимуществах
создания такой сети не только для владельцев садов-огородов, но и каждого из нас.
«Можно выращивать в своем садике разную зелень и овощи и продавать их через
фермерские сети. В отличие от обычных торговых сетей, здесь известно происхождение
продукта, и он экологичен. Это продукт, которые мы, люди старше 40-50 лет, ели в свое
время, ничего не зная про химикаты», — поянил Вилнтис.
http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/domskaja-ploschad/kak-pomoch-mestnim-krestjanam-odinochkam-i-neotravitsja-borscho.a109802/
12.oktobris, www.laukos.lv Lopbarības trūkuma dēļ šosezon problēmas arī kazu
audzētājiem
Lopbarības trūkuma dēļ kazkopji Latvijā samazina dzīvnieku skaitu ganāmpulkos, atzina Latvijas
Kazkopības biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Piliena.
http://laukos.la.lv/lopbaribas-trukuma-del-sosezon-problemas-ari-kazu-audzetajiem
www.laukos.lv, 4.oktobris “Piena iepirkuma cenai neliels kāpums”
Septembrī piena iepirkuma cena Latvijā nedaudz pieaugusi salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi,
pārsniedzot 280 eiro par vienu tonnu, sacīja Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS)
valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks. http://laukos.la.lv/piena-iepirkuma-cenai-neliels-kapums
9.oktobrī Zemkopības ministrijā norisinājās diskusija par vietējo pārtikas ražotāju ķēdēm
un jaunumiem produkcijas ražošanā un realizācijā. Asnate Ziemele klātesošos ir
iepazīstinājusi ar asociācijas uzsāktajiem ES projektiem mazo pārtikas ražotāju darbības jomā,
savukārt šobrīd Dr.pharm. Vija Eniņa stāstīja par Latvijas tradicionālo ārstniecības augu
izmantošanu.
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Tāpat vēl bija prezentācijas par Noteikumu projektu "Izmantošanai pārtikā aizliegto un ierobežoti
lietojamo augu, augu daļu un citu vielu saraksts", Augļu, ogu un dārzeņu alternatīvajām
konservēšanas metodēm, kā arī grozījumiem MK Noteikumos Nr. 235 “Prasības olu apritei nelielā
apjomā”. Diskusija norisinās Interreg Baltic Sea Region programmas projekta “B2B izplatīšanas
modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās” ietvaros.

Žurnālā "Saimnieks LV" intervija ar Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāju Dzintru Lejnieci.
Par Āfrikas cūku mēra uzliesmojumiem Latvijā un situāciju cūkkopībā Latvijā.

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas agronomu biedrības aktivitātes:
Latvijas agronomu biedrības kongress 19.oktobrī LLU Jelgavā,sākums plkst.13.00
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Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
LŠTAA ar saviem mīļajiem trusīšiem piedalīsies EE 29.Starptautiskajā Sīkdzīvnieku izstādē
Herningā, DĀNIJĀ no 9.-11. 11.2018.
Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes:
Latvijas Zemnieku federācija aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā pa Zemgali
Sadarbība – cik tā ir svarīga saimniecības attīstībā? Aicinām pievienoties interesentu pulkam
visus, kuri vēlas satikt Zemgales lauku uzņēmējus un izzināt viņu pieredzi savu saimniecību
attīstības un sadarbības veicināšanā. Biedrības “Latvijas Zemnieku federācija” seminārs /
pieredzes brauciens “Zemnieka iespējas, iesaistoties kooperācijā” notiks š.g. 15. oktobrī
(pulcēšanās plkst. 10.00 ZS “Trubenieki”). Saimniecības, kurās ciemosimies, skatīt
programmā.Dalībai bezmaksas seminārā aicinām pieteikties līdz 12.oktobrim, zvanot pa tālr.
26536985 (Aigai) vai rakstot uz e-pastu: info@lzf.lv. Vairāk informācijas šeit:
http://lzf.lv/?p=1812
Jauno Zemnieku kluba aktivitātes:
Sākusies pieteikšanās jauniešu izaugsmes forumam “Solis 2018”! http://www.losp.lv/node/5577
Latvijas Lauku sieviešu apvienības aktualitātes:
2018.gada 12.-13.oktobrī Kokneses novada Vecbebros notiks Baltijas valstu lauku sieviešu
konference
„Māci mani māmulīte visādiemi darbiņiem”. Konferences laikā tiks veikta diskusija un dalīšanās
ar pieredzi par jauniešu bezdarbu laukos, notiks dažādas radošas darbnīcas un patīkama
atkaltikšanās ar Lietuviešu un Igauņu lauku sievām. Konference notiek pateicoties Zemkopības
ministrijas atbalstam.

Lauku Ceļotājs aktivitātes:
Jaunā Rudens avīze:
https://www.celotajs.lv/cont/prof/emagazine/pdf/2018/LC_Avize_Rudens_2018.pdf
23.oktobrī Vietējās pārtikas produktu ražotājus aicinām uz darba semināru un
individuālajām konsultācijām
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/850
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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:
AS “Sadales tīkls” informācija par pieslēguma jaudas samazināšanu vai atteikšanos no
pieslēguma (izbeidzot elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumu) uz laiku
līdz 9 mēnešiem http://www.losp.lv/node/5575
Cūkgaļas iepirkuma cena Latvijā gada laikā sarukusi vidēji par 9,7% Laukos.lv
Cūkgaļas iepirkuma cena Latvijā augustā bija vidēji par 9,7% zemāka nekā pirms gada attiecīgajā
mēnesī, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.
Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas iepirkuma cena augustā bija vidēji par 12,6% zemāka nekā
2017.gada attiecīgajā mēnesī. Lietuvā cūkgaļas cena šā gada augustā bija par 22,4% zemāka,
Dānijā – par 15,9% zemāka, Polijā – par 12,5% zemāka, Vācijā – par 11,8% zemāka, bet Igaunijā
– par 7,2% zemāka nekā pirms gada attiecīgajā mēnesī.
http://laukos.la.lv/cukgalas-cena-latvija-gada-laika-sarukusi-videji-par-97
Liellopu gaļas iepirkuma cena jūlijā Latvijā bija par piektdaļu zemāka nekā ES
Govs liemeņa iepirkuma cena šā gada jūlijā Latvijā bija par 19,8% zemāka nekā vidēji Eiropas
Savienībā (ES), liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.
ZM norāda, ka govs liemeņa iepirkuma cena Latvijā jūlijā bija 246,07 eiro par 100 kilogramiem,
savukārt ES vidējā cena - 306,99 eiro. Latvijā govs liemeņa cena jūlijā bija par 1,8% zemāka
nekā jūnijā.
https://www.tvnet.lv/6401414/liellopu-galas-iepirkuma-cena-julija-latvija-bija-par-piektdaluzemaka-nekaes?utm_source=facebook.com&utm_medium=button_article&utm_campaign=fb_social&utm_co
ntent=6401414
Plāno samazināt lauksaimniecības izraisītā piesārņojuma negatīvo ietekmi uz vidi
9. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos par
ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem.
Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai samazinātu lauksaimniecības izraisītā ūdens, augsnes un
gaisa
piesārņojuma
negatīvo
ietekmi
uz
cilvēku
veselību
un
vidi.
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http://www.losp.lv/node/5586
Valdība apstiprina izmaiņas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras cenrādī Zemkopības
ministrija
9. oktobrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī. Grozījumi paredz, ka turpmāk personām, kuras mācīsies
vadīt traktortehniku, būs nepieciešama traktortehnikas vadītāja braukšanas mācību atļauja, ja šo
personu rīcībā jau nav transportlīdzekļu vai traktortehnikas vadītāju apliecība. Mācību atļauju
izsniegs
Valsts
tehniskās
uzraudzības
aģentūra
(VTUA).
http://www.losp.lv/node/5587
Lems par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2019. gadā
15. oktobrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Luksemburgā piedalīsies ES Lauksaimniecības
un zivsaimniecības ministru padomē, kurā tiks lemts par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2019. gadā.
Plānots, ka ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē tiks panākta politiskā
vienošanās par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2019. gadā tādām Latvijai svarīgām zivju sugām kā
mencai, reņģei, brētliņai un lasim.
http://www.zm.gov.lv/presei/lems-par-zvejas-iespejam-baltijas-jura-2019-gada?id=9785
Graudaugiem un rapsim samazinājies izmantoto pesticīdu daudzums
Latvijā graudaugiem un rapsim pēdējo piecu gadu laikā ir samazinājies izmantoto pesticīdu
daudzums, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati par pesticīdu
izmantošanu graudaugu kultūrām, lauka pupu un rapša sējumos 2017.gada ražai. Statistikas
pārvaldē norādīja, ka 2017.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, izmantoto pesticīdu daudzums vienam
hektāram graudaugu ir samazinājies par 5,8%, bet rapsim – par 11,7%.
http://laukos.la.lv/graudaugiem-un-rapsim-samazinajies-izmantoto-pesticidu-daudzums
Oktobra SAIMNIEKS
LV ir klāt!
🔔Numura lielā interviju ar Māri un Reini
Baložiem, kas savā saimniecībā audzē plašu
klāstu dažādu zālāju, bet rapšu un auzu
vākšanai izmanto neierasto dalīto metodi.
Lasiet
arī:
🌿 Kā cīnīties ar vārpatu, kas parādās
neuzartajās
rugainēs.
🐮 Piena ražotāji SIA Elpa - jau 25 gadus
uzņēmumu
vada
Gundars
Sisenis.
🐷 Interesanti cūkkopjiem - uzņēmumi atsāk
darbu pēc Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma!
Intervija ar Latvijas Cūku Audzētāju
Asociācija vadītāju Dzintru Lejnieci.
Tāpat uzziniet par lopbarības miežu nozīmi
cūku ēdināšanā.
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“Tukuma piens” modernizēsies par vairāk nekā 10 miljoniem eiro
Piena pārstrādes uzņēmums AS “Tukuma piens” ražotnes paplašināšanā un eko produktu līnijas,
kurā ietilpst grieķu un Islandes jogurti, attīstībā ieguldīs vairāk nekā 10 miljonus eiro,
apstiprināja uzņēmuma pārstāvis Aivars Lazdovskis.
“Būs jauni produkti. Ne piena nozarē radikāli jaunumi, bet jau pazīstami produkti ar uzlabotu
kvalitāti. Būs arī jaunas tehnoloģijas. Investīcijas ir vērstas uz eko līnijas attīstīšanu un
uzturēšanu,” teica Lazdovskis, norādot, ka projekti dos iespēju uzlabot grieķu jogurta un Islandes
jogurta “Skyr”, kā arī svaigā siera kvalitāti. Vairāki projekti tiks īstenoti arī ar mērķi automatizēt
roku darbu.
http://laukos.la.lv/tukuma-piens-modernizesies-par-vairak-neka-10-miljoniem-eiro

LAD aktualitātes:
LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem! http://www.losp.lv/node/5589

Izsludināta 2.kārta piena piegādei un izdalei skolās
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumu Nr.485 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena
piegādei izglītības iestādēm” 16.1.apakšpunktu, Lauku atbalsta dienests informē par iesniegumu
dalībai atbalsta programmā „Piens un augļi skolai” 2018./2019.mācību gadā pieņemšanu.
http://www.losp.lv/node/5588
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Kalendārs:
 16. Oktobris
Plkst.12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pārdošanai konkursa kārtībā
 16. Oktobris
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"
 18. Oktobris
Sākas pieteikšanās pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1.apakšpasākumā
"Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Citi pasākumi:
OKTOBRĪ
Jauniešus aicina uz bezmaksas apmācībām un konkursu “Laukiem būt!”
Pasākumā “Laukiem būt!” aicināti piedalīties visi aktīvie un idejām bagātie jaunieši un jaunie
uzņēmēji vecumā no 18 līdz 40 gadiem.
Visos Latvijas reģionos notiks informatīvās dienas un bezmaksas mācības, bet noslēguma
konkursā būs iespēja iegūt naudas balvu sava biznesa idejas īstenošanai.
Vispārīga informācija par apmācībām un konkursu "Laukiem Būt":
 Video
par
konkursa
"Laukiem
Būt"
2018.gada
finālu
https://www.youtube.com/watch?v=zI69dvpYAXU&t=72s
 Jauniešus aicina pasākums “Laukiem būt!” - www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpauznemejdarbiba/raksti/jauniesus-aicina-pasakums-laukiem
Liepājas pusē apmācības plānotas oktobrī. Papildus informāciju var iegūt zvanot pa tālr. 27843096
vai rakstot uz e-pastu: aleksejs.kacanovs@llkc.lv.
Liepāja | 25. oktobris - Piena pārstrādes risinājumi, produkti un jaunākās tendences
mājražošanā.
 Datums un laiks: 2018. gada 25. oktobrī plkst. 11:00 (ilgums līdz 3 stundām).
 Norises vieta: Liepāja (tikšanas vietu vēl tiks precizēta).
 Nosaukums: Piena pārstrādes risinājumi, produkti un jaunākās tendences
mājražošanā
 Lektore: Inga
Ciproviča (Latvijas Lauksaimniecības universitātes Partikas
tehnoloģiju fakultātes profesore)
 Apraksts: seminārs ietvers jautājumus par piena pārstrādes īpatnībām, atsevišķu
tehnoloģisko procesu norises režīmiem, piena produktu kvalitāti un defektiem,
jaunākām tendencēm un aktualitātēm piena produktu gatavošanā mājražošanā.
 Lūgums iepriekš pieteikties. Pieteikties un iegūt papildus informāciju var zvanot pa tālr.
27843096 vai rakstot uz e-pastu: aleksejs.kacanovs@llkc.lv.
Lauksaimnieki un mežsaimnieki tiksies ikgadējā izstādē “Lauksaimniecības un meža
tehnika. Lauku sēta 2018” Rāmavā
No 11. līdz 13. oktobrim Izstāžu kompleksā Rāmava notiks 27. starptautiskā lauksaimniecības,
mežsaimniecības, vides veidošanas un labiekārtošanas izstāde “Lauksaimniecības un meža
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tehnika. Lauku sēta 2018”. Izstādi organizē SIA A.M.L. sadarbībā ar Latvijas Republikas
Zemkopības ministriju un izstādes ģenerālsponsoru banku Citadele. http://www.losp.lv/node/5574

Rēzeknes novada Lūznavā trešdien, 10. oktobrī, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
(CFLA) turpina semināru ciklu par labo praksi Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta
izmantošanā.
Semināros tiks sniegta informācija par aktualitātēm ES fondu ieviešanā, kā arī ES fondu atbalstu
Latvijai pēc 2020. gada. Šīgada “lielais jautājums” – datu aizsardzība – tiks vērtēta ES fondu
projektu ieviešanas kontekstā, tāpat skaidrosim sankciju piemērošanu publiskajos iepirkumos.
Lūznavā ar pieredzi projektu īstenošanā dalīsies ES fondu finansējuma saņēmēji – Daugavpils
pilsētas domes un Krāslavas novada domes pārstāvji stāstīs par projekta “Rīteiropas vērtības”
realizāciju, savukārt no uzņēmēja skatupunkta projekta īstenošanas pieredzē dalīsies uzņēmums
“Light Guide Optics International”.
Pieteikšanās apmeklējumam un darba kārtība pieejama CFLA mājaslapā. CFLA direktors Mārtiņš
Brencis: “Šajā plānošanas periodā no 2014. gada nu jau vairāk kā 1050 projektu ietvaros tiek
investēti 3 miljardi ES fondu līdzekļu – tas nozīmē, ka esam uzkrājuši gana lielu jautājumu–atbilžu
bagāžu, ar ko mēs labprāt dalītos. Turpinot CFLA praksi ik gadu pavasarī un rudenī organizēt
semināru ciklu, aicinām ES fondu jomā ieinteresētos uz kādu no semināriem Rīgā vai reģionos”.
 10. oktobrī – Rēzeknes novadā, Lūznavas muižā, Pils ielā 8, Lūznavā;
 17. oktobrī – Kuldīgā, Kuldīgas mākslas namā, 1905.gada ielā 6, 1.stāvā;
 24. oktobrī - Priekuļos, “Hotel Tigra”, E. Veidenbauma iela 2;
 31. oktobrī – Jelgavā, konferenču telpā “Silva”, Driksas iela 9.
Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem – sējumu izsalšana,
nosmakšana zem ledus garozas vai izsušana zem sniega segas, kā arī vētras, krusas, lietus un
veldres riskiem.
http://www.losp.lv/node/5585
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Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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