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LOSP medijos:

www.laukos.lv LOSP: Protesta akcija Briselē pret nevienlīdzīgiem
tiešmaksājumiem ES noritēja sekmīgi
Latvijas lauksaimnieki kopā ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas zemniekiem ceturtdien Briselē pie
Eiropas Savienības (ES) Padomes ēkas sekmīgi aizvadīja protesta akciju pret nevienlīdzīgiem
tiešmaksājumiem ES dalībvalstu starpā, sacīja Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes
(LOSP) pārstāvis Dainis Treijs. “Izdevās viss plānotais, jo pēc būtības galvenais šodien bija atklāti
mēģināt pateikt, ka mēs par maz saņemam tiešmaksājumus. Mēs esam otrie mazākie to saņēmēji
Eiropā, bet lietuvieši saņem kapeiciņu vairāk, ierindojoties trešajā vietā uzreiz aiz mums,” pauda
Treijs.
http://laukos.la.lv/losp-protesta-akcija-brisele-pret-nevienlidzigiem-tiesmaksajumiem-es-noritejasekmigi

www.laukos.lv Lauksaimnieki bažījas, vai nākamā Zemkopības ministrijas
vadība saglabās sociālo dialogu ar nozari
Latvijas lauksaimnieki bažījas, vai nākamais zemkopības ministrs turpinās līdzšinējo sociālo dialogu
ar Latvijas lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām, liecina Lauksaimniecības organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša sapulcē šodien teiktais.
LOSP valdes loceklis Jānis Dzenis sapulcē pauda bažas, vai pēc esošā zemkopības ministra Jāņa
Dūklava (ZZS) amata pilnvaru termiņa beigām saglabāsies viņa iesākto darbu pēctecība, piemēram,
attiecībā uz nākamo Latvijas lauku attīstības programmas plānošanas periodu.
http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-bazijas-vai-nakama-zemkopibas-ministrijas-vadiba-saglabassocialo-dialogu-ar-nozari
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www.diena.lv, Lauksaimnieki: Būtiskāka par politisko izcelsmi ir nākamā
zemkopības ministra un viņa komandas kompetence
Būtiskākā ir nākamā zemkopības ministra un viņa komandas kompetence, spēja turpināt iesākto
darbu un novest to līdz Latvijas lauksaimniekiem vēlamajam rezultātam, nevis politiskā izcelsme,
aģentūrai LETA sacīja aptaujātie lauksaimnieku pārstāvji.
https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/lauksaimnieki-butiskaka-par-politisko-izcelsmi-irnakama-zemkopibas-ministra-un-vina-komandas-kompetence-14206868

www.laukos.lv Latvijas lauksaimnieki Briselē protestēs pret nevienlīdzīgiem
tiešmaksājumiem ES
Latvijas lauksaimnieki kopā ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas zemniekiem šodien Briselē plāno
protestēt pret nevienlīdzīgiem tiešmaksājumiem Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu starpā,
informēja Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē (LOSP). LOSP priekšsēdētājs Edgars
Treibergs skaidroja, ka, tuvojoties jaunajam ES plānošanas periodam 2021.-2027.gadā, Eiropas
Komisija (EK) ir nākusi klajā ar sākotnējo piedāvājumu ES Kopējās lauksaimniecības politikas
līdzekļu sadalījumam ES dalībvalstīs. Lai arī Kopējās lauksaimniecības politikas jaunajā
piedāvājumā Latvijai ir izdevies saglabāt būtisku līdzekļu apmēru nākamajam periodam, Latvijas
lauksaimnieku ieskatā piedāvātais finansējums ir netaisnīgs.
http://laukos.la.lv/latvijas-lauksaimnieki-brisele-protestes-pret-nevienlidzigiem-tiesmaksajumiem-es

www.laukos.lv, Lauksaimnieki: Būtiskāka par politisko izcelsmi ir nākamā
zemkopības ministra un viņa komandas kompetence
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis norādīja,
ka trīs partijas vienlaicīgi ved sarunas par valdības veidošanu un šoreiz šis process rit sarežģīti.
“Neesmu dzirdējis loģiskus argumentus un priekšlikumus saistībā ar nodokļu politiku, pārsteidz
diskusijas, ka gandrīz vai katrā reģionā varētu būt sava nodokļu politika. Šausmina kompetence, ar
kādu politiķu uzstājas bez neērtības par šādām runām. Par potenciālo kultūras ministru vispār
komentāru nebūs,” sacīja Vilnītis.
http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-butiskaka-par-politisko-izcelsmi-ir-nakama-zemkopibas-ministraun-vina-komandas-kompetence

www.tvnet.lv , "Dažu politiķu kompetence šausmina" - lauksaimnieki izsakās
par topošo valdību
Viņš piebilda, ka LOSP vēlas sagaidīt konkrētas vērtības un darāmos darbus, par ko partijas iestāsies.
"Ir dzirdēts vārds "tiesiskums", taču nav skaidrības, kā to sakārtos. Izskanējušas runas arī par
minimālās algas palielināšanu, taču atkal gribētos dzirdēt mehānismu, kā to paveikt," teica Vilnītis,
norādot, ka pagaidām, iekams katrai partijai ir cits redzējums un uzstādījums par darāmajiem darbiem
nevis vienots skatījums, partiju vienošanās ir grūti vērtēt.
https://www.tvnet.lv/6428800/dazu-politiku-kompetence-sausmina-lauksaimnieki-izsakas-partoposo-valdibu
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LOSP pārstāvju sapulce, SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis un A/S “GASO” valdes
priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane informē par dabasgāzes sadales pakalpojumu tarifiem
pēc 2019.gada 1.janvāra.

Otrdien, LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs tikās ar Kirgiztānas delegācijas
pārstāvjiem, lai informētu par LOSP Līdzdalība pārtikas ražošanas un pārstrādes politikas
veidošanā, lobēšanu uzņēmumu labā un LOSP lomu šajos procesos! Paldies LLU pārstāvjiem par
vizītes organizēšanu!

12.oktobrī notika Nacionālās piena padomes (NPP) sanāksme.
Informējam, ka par NPP priekšsēdētāju tika ievēlēts LOSP piena grupas vadītājs Guntis Gūtmanis,
savukārt par NPP priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības
valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks! NPP ir izveidota ar mērķi piedalīties un atbalstīt spēcīgas
piensaimniecības nozares attīstību Latvijā, iesaistoties nozares procesos, kuru vadlīnijas ir noteikusi
Starptautiskā piensaimnieku federācija (IDF), nodrošinot standartu un kvalitātes prasību ievērošanu
visos piena ražošanas un pārstrādes posmos.
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
LŠTAA ar saviem trušiem piedalīsies izstādē Ķīpsalā ZOOEXPO 2018 kura norisināsies 10.11.11.2018.
Jauno Zemnieku kluba aktivitātes:
Sākusies pieteikšanās jauniešu izaugsmes forumam “Solis 2018”! http://www.losp.lv/node/5577
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības aktualitātes:
23.oktobrī Ungurpilī būs Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības un Mazpulku kartupeļu
audzētāju noslēguma pasākums. Pasākumā mazpulcēni prezentēs savu vasaras veikumu, viesosies
cietes ražošanas uzņēmumā Aloja -Starkelsen un skatīsies filmu par Ungurpils ezera peldošajām
salām.
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
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:
Noteiktas 2019. gada nozvejas kvotas Baltijas jūrā
15. oktobrī, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē (LZMP) Luksemburgā
panākta ministru vienošanās par nozvejas kvotām Baltijas jūrā 2019. gadam. Kompromisa
priekšlikumu par kvotām sāka gatavot jau Baltijas jūras reģiona sadarbības foruma BALTFISH
ietvaros svētdien, un intensīvs darbs ilga līdz 15. oktobra vēlam vakaram, pastāvot būtiskām viedokļu
atšķirībām Baltijas jūras valstu starpā. Nozīmīgākās diskusijas notika par kvotu noteikšanu mencai
Baltijas jūras austrumu un rietumu apgabalos.
http://www.zm.gov.lv/presei/noteiktas-2019-gada-nozvejas-kvotas-baltijas-jura?id=9786
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Kā iegūt traktorista tiesības
Mūsu ģimenei pieder nekustamais īpašums, kuru apsaimniekojam. Agrāk traktoru aizdeva kaimiņš,
bet nesen viņš to pārdeva. Tagad paši esam nolēmuši nopirkt traktoru, un dēls nolēmis iegūt traktora
vadīšanas tiesības. Gribētu uzzināt, kādi eksāmeni būs jākārto un vai tiešām arī traktorista tiesības
iegūt tagad ir ļoti sarežģīti.
http://praktiski.la.lv/ka-iegut-traktorista-tiesibas
Kartupeļu tirgotājiem atgādina par nepieciešamību reģistrēties VAAD
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina, ka personām, kas audzē kartupeļus platībā, kas
lielāka par vienu hektāru un tirgo tos, jāreģistrējas Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu
produktu apritē iesaistīto personu reģistrā.
http://laukos.la.lv/kartupelu-tirgotajiem-atgadina-par-nepieciesamibu-registreties-vaad
Lauksaimniekiem trūkst kvalificētu traktoristu
Septembrī Rīgā noritēja ikgadējais pasākums “Lauki ienāk pilsētā” un tā rīkotājs fonda "Latvijas
lauksaimniecības attīstībai" vadītājs Rihards Krastiņš, stāstot par programmu, Latvijas Radio uzsvēra
traktortehnikas vadītāju trūkumu. “Aicinām jauniešus, bērnus, studentus nākt mācīties un dzīvot
Latvijā, būt mūsu skolās un strādāt laukos, kā arī gribam pieaugušos noturēt, pasakot, ka ir labas
darba algas un šobrīd ļoti gaidām kvalificētus darbiniekus, kas pietrūkst lauksaimniecībā,” bilst
Krastiņš.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/lauksaimniekiem-pietrukst-kvalificetutraktoristu.a296455/
"Balticovo" plāno ieguldīt 700 000 eiro olu pārstrādes un olu produktu fasēšanas iekārtās
Olu un olu produktu ražošanas uzņēmums AS "Balticovo" plāno ieguldīt 700 000 eiro olu pārstrādes
un olu produktu fasēšanas iekārtās, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
Iepirkumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā teikts, ka kompānija plāno iegādāties olu masas
pasterizācijas līniju ar homogenizētāju, kuras olu masas ražošanas jauda ir vismaz 2000 kilogrami
stundā, olu baltuma ražošanas jauda ir vismaz 2000 kilogrami stundā, bet olu dzeltenuma ražošanas
jauda - vismaz 600 kilogramu stundā. Tāpat kompānija plāno iegādāties automatizētu olu pārstrādes
produktu pildīšanas līniju ar kartona iepakojumu formēšanu.
https://www.tvnet.lv/6431407/balticovo-plano-ieguldit-700-000-eiro-olu-parstrades-un-olu-produktufasesanas-iekartas
Soja un mieži - jauna barība cūkkopībā, slimīgi ziemas kvieši? Mums ir risinājums! Kāds? To
uzzināsi Eiropas Inovāciju projektu konferencē 31.10! Reģistrējies jau tagad!
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/raksti/konference-eiropas-inovaciju-partneribas-darba-grupuprojekti-latvija
«Sējēja» laureāte Veneranda Stramkale gatavo Latvijai dāvanu – savu linu šķirni
Veneranda Stramkale visu savu mūžu velta lauksaimniecībai - dažādu kultūru attīstīšanā un pētījumos
ieguldīti 55 darba gadi. Šogad viņa saņēmusi konkursa “Sējējs” gada balvu. Pati laureāte uzsver, ka
svarīgākais, lai viņas darbs noder lauku saimniekiem. Valsts simtgadei viņa gatavo dāvanu – savu
linu šķirni.
https://www.tvnet.lv/6431407/balticovo-plano-ieguldit-700-000-eiro-olu-parstrades-un-olu-produktufasesanas-iekartas
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Atcelta karantīna ap ĀCM skarto saimniecību Saldus novada Zaņas pagastā
Atcelta karantīna un ierobežojumi ap Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skarto saimniecību Saldus novada
Zaņas pagasta "Zemgaļos", liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā
teikts, ka Lilitai Andersonei piederošā novietne, kas atrodas Saldus novada Zaņas pagasta
"Zemgaļos", ir pārbaudīta. Pārtikas un veterinārā dienesta veterinārais inspektors šogad 15. augustā
pieņēmis aktu par dezinfekcijas veikšanu šajā novietnē, tāpat noteiktajā aizsardzības un uzraudzības
zonā esošajās novietnēs ir veikti cūku klīniskie un laboratoriskie izmeklējumi atbilstoši ĀCM
diagnostikas rokasgrāmatā noteiktajām prasībām, kuru rezultāti attiecībā uz ĀCM bijuši negatīvi.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/atcelta-karantina-ap-acm-skarto-saimniecibu-saldusnovada-zanas-pagasta.d?id=50488591

LAD aktualitātes:
Rekordliels lauksaimnieku skaits saņem vienotā platību maksājuma avansu jau pirmajā dienā
http://www.losp.lv/node/5592
No 18.oktobra sākas pieteikšanās "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" trīs apakšpasākumos
atbalstam ieguldījumiem lauku saimniecībās, pārstrādē un infrastruktūrā!
http://www.losp.lv/node/5600

Sagatavoti materiāli pedagogiem par pārtiku, tās ražošanu
Programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros ir sagatavoti daudzveidīgi materiāli pedagogiem, lai
mācību stundas skolēniem par šo tēmu padarītu interesantākas.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs projekta ietvaros ir izstrādājis
metodisko materiālu un praktisko uzdevumu kopu pirmsskolas iestādēm un skolām, lai paplašinātu
pirmskolas un pamatskolas vecuma bērnu zināšanas par lauksaimniecību un pārtikas ražošanu. Tiks
apskatīti jautājumi par sezonai un reģionam raksturīgiem produktiem, vietējām pārtikas ķēdēm,
pārtikas produktu izvēli un to ietekmi uz veselību, veselīga uztura pamatprincipu ievērošanu un
pārtikas produktu izšķērdēšanu.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/sagatavoti-materiali-pedagogiem-parpartiku-tas-razosanu-878
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Kalendārs:
 20. oktobrī Beidzas pieteikšanās programmai "Kredītprocentu dzēšana"
 22. oktobrī Beidzas pieteikšanās programmai „Piens un augļi skolai” 2018./2019.mācību gadā.
 31. oktobrī Beidzas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu
dzīvotspējas uzlabošanā" 8.4.apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu
mežaudžu atjaunošana"
 1. novembrī Beidzas pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes
shēmā"
 1. novembrī Beidzas pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības
shēmā"
 1. novembrī Beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un
nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā"
 1. novembrī Beidzas pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes
norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā"

Citi pasākumi:
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.
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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

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