INFOLAPA Nr. 24/2020
LOSP AKTUALITĀTES
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes:
Par PVN samazināšanu pārtikas produktiem
Pirmdien, 2020.gada 31.augustā, Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome (LOSP) pārstāvji
piedalījās “Maxima Latvija” organizētajā diskusijā - “Samazinām PVN pārtikas produktiem”.
Sanāksmē LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis norādīja, ka Latvija ir to četru ES 28 valstu starpā,
kurā pārtikai ir vispārīgais PVN 21% apmērā. Visās attīstītajās Eiropas valstīs pārtikai tiek piemērots
samazinātais 0 - 14% PVN. Tā ir rūpe par saviem iedzīvotājiem. Latvijā valdība un Saeima rūpējas par
atsevišķu personu biznesu, jo augsts PVN ir viņu interesēs. Mums ir fakti par to, ka ir daļa eksportētāju,
kuri saņemot PVN pārmaksas, no tās nomaksā darba spēka nodokļus, bet to ieguldījums izglītībā,
veselībā, infrastruktūrā ir tikai tik, cik darbiniekiem izmaksātās darba algas. Aicinu visus Latvijas
iedzīvotājus valdībai un Saeimai pieprasīt Eiropas līmeņa 5% PVN pārtikai, parakstoties
www.manabalss.lv.
FM sēde par budžeta un nodokļa jautājumiem
Trešdien, 02.septembrī LR Finanšu ministrija sasauca kārtējo NTSP Budžeta un nodokļu
apakšpadomes sēdi, sēdē piedalījās LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis. Darba kārtībā tika izskatīti
nodokļu un budžeta politikas aktuālie jautājumi.
LOSP un ZM pārstāvju tikšanās par plāna izstrādi ES atveseļošanās un noturības finansējumam
Trešdien, 02.septembrī notika LOSP pārstāvju tikšanās ar ZM pārstāvjiem, lai pārrunātu par FM un
EM ir uzsākto darbu pie plāna izstrādes ES Atveseļošanās un noturības finansējumam 1,99 milj.
EUR.apmērā.
Nākošās nedēļas LOSP aktivitātes:
Copa/Cogeca prezidenta un viceprezidenta kandidatūru saskaņošana
Pirmdien, 07.septembrī LOSP pārstāvji G.Vilnīti un K.Melnis piedalīsies videosanāksmē
Copa/Cogeca prezidenta un viceprezidenta kandidatūru saskaņošanas sanāksmē.
LOSP un ZM sanāksme, lai pārrunātu jautājumus par zemes tiesiskā regulējuma pilnveidi
Pirmdien, 07.septembrī LOSP pārstāvji tiksies ar ZM pārstāvjiem, lai pārrunātu ZM saruna par
lauksaimniecības zemes tiesiskā regulējuma pilnveidi.
EM Tautsaimniecības padomes Iekšējā tirgus komitejas sēde
Otrdien, 08.septembrī LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies videokonferencē EM
Tautsaimniecības padomes Iekšējā tirgus komiteja sanāksmē.
ZM sanāksme par biometāna ražošanu
Otrdien, 08.septembrī LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP pātstāvis J.Irbe piedalīsies ZM
organizētajā sanāksmē par biometāna ražošanu.
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LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES
Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība
Latvijā labākos piena produktus paziņos izstādē “Riga Food 2020”!
Kooperatīvā sabiedrība “Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība” (LPCS) sadarbībā ar
Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT 1 un biedrību “Latvijas Iepakojuma asociācija”
izsludina un organizē Latvijā ražoto piena produktu konkursu, kā arī iepakojuma konkursu
2019./2020. gadā radītajiem piena produktiem. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 9. septembrī
pārtikas izstādē “Riga Food 2020”.
Šogad Latvijā ražoto piena produktu konkursā noteiks labākos šādās kategorijās: “Vājpiena biezpiens
ar tauku saturu līdz 0,5 %”, “2019./2020. gada jaunais piena produkts” un “2019./2020. gada jaunā
piena produkta iepakojums”.
Latvijā reģistrētie piena pārstrādes uzņēmumi ir aicināti pieteikt dalību!
Lai piedalītos piena produktu un iepakojuma konkursā, pretendentiem ir jāiesniedz rakstisks
pieteikums LPCS uz e-pastu: info@piensaimniekusavieniba.lv līdz 2020. gada 17. augustam. Vairāk
informācijas var iegūt, zvanot pa tālruni: +371 22035399 vai rakstot uz e-pastu Zanei
Jonaitei: info@piensaimniekusavieniba.lv.
Ar
konkursa
nolikumu
var
iepazīties
internetā: www.piensaimniekusavieniba.lv un www.rigafood.lv.
Skati konkursa nolikumus!
Profesionāla žūrija
Šī gada konkursa žūrijas komisija: konkursa žūrijas komisijas vadītāja, Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Pārtikas tehnoloģijas katedras vadošā pētniece, profesore Dr. sc. ing. Inga Ciproviča,
LPCS valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta “BIOR” Kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Inese Ozollapa, Pārtikas un veterinārā dienesta
ģenerāldirektors Māris Balodis, Rīgas Stradiņa universitātes doktorante, diētas ārste Lolita Neimane,
“Maxima Latvija” Procesu un kvalitātes vadības departamenta direktore Dace Grava, “Rimi Latvia”
piena produktu kategorijas vadītāja Marta Gernere, biedrības “Latvijas Iepakojuma asociācijas” valdes
priekšsēdētāja, Pasaules Iepakojuma organizācijas valdes locekle, Eiropas Iepakojuma institūciju
konsorcija biedre Iveta Krauja un “Latvijas Zaļais punkts” direktora vietniece, vides pārvaldības
projektu vadītāja Laura Berga.
https://www.piensaimniekusavieniba.lv/
Latvijas Biškopības biedrība
Biškopji saņems “Riga Food” medaļas
No 9.-12. septembrim tiks atklāta starptautiskā izstāde “Riga Food”. Medaļas tiks pasniegtas
konkursa “Garšīgākais medus 2020” uzvarētājiem, kuri tika noskaidroti šā gada 18. jūlijā
Kandavas novada, Piltiņos, atpūtas kompleksā "Zviedru cepure", "Latvijas Biškopju vasaras
saieta 2020" ietvaros.
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Šogad konkursa "Garšīgākais medus 2020" vērtēšanā piedalījās tikai ekspertu komisija, jo saistībā ar
COVID-19 pandēmijas ierobežojošiem pasākumiem, kas aizliedz organizēt publiskās degustācijas,
apmeklētāju vērtējums šogad izpalika.
Kopumā tika iesniegts 41 medus paraugs. Eksperti sniedza vērtējumu trijās nominācijās: gaišais medus,
tumšais medus un monoflorais medus.
Ekspertu komisijas locekļi:
• Armands Krauze - LBB priekšsēdētājs;
• Ineta Eglīte - LBB pētniece, veterinārārste, mācījusies Boloņā (Itālija) medus sensorās
vērtēšanas kursos un pie Nacionālā medus parādes ekspertiem - National Honey Show (UK);
• Ričards Ivanovs - Latvijas vīnkopju un Vīndaru biedrības valdes priekššēdētājs, vīnu vērtētājs;
• Evita Straumīte - LLU, Pārtikas Tehnoloģijas katedra, asociētā profesore, specializējusies
produktu sensorā vērtēšana;
• Sandris Akmans - biškopis, mācījies Boloņā (Itālija) medus sensorās vērtēšanas kursos un pie
Nacionālā medus parādes ekspertiem - National Honey Show (UK);
• Jānis Vainovskis - biškopis, LBB valdes loceklis, dažādu monofloro medus veidu un dažādu
medus jaukto produktu ražotājs.
Uzvarētāji:
• "Garšīgākais Latvijas medus 2020" nominācijā - Gaišais medus
Lolita Rudzīte, Pavasara - liepu medus, ievākts Skrīveru dendroloģiskajā parkā;
• "Garšīgākais Latvijas medus 2020" nominācijā - Tumšais medus
Maija Malnača, dažādu ziedu medus, ievākts Viesītes novadā;
• "Garšīgākais Latvijas medus 2020" nominācijā - Monoflorais medus
Ilze Grava-Niķe, liepziedu medus, ievākts Rīgā, Ēnas ielā.
„Medus diena dravā 2020” – 12. Septembris
Latvijas Biškopības biedrība (LBB) aicina visus biškopjus piedalīties pasākumā „Medus diena dravā
2020”. LBB turpina tradīciju, katru gadu septembra otro sestdienu pasludinot par „Medus dienu
dravā”. Tā ir diena, kad biškopji uzņemot pie sevis interesentus, sabiedrību informē par savu profesiju,
stāstot, un demonstrējot kā tiek iegūts medus un citi biškopības produkti, sniedzot iespēju tos arī
degustēt. Domājams, ka pēc labas informācijas sniegšanas, apmeklētāji arī labprāt iegādāsies kaut ko
no saražotās produkcijas.
Šogad šī diena ir 12. septembris. Aicinām pieteikties pasākumam jau laikus., lai varam informēt
sabiedrību par iespēju apmeklēt Jūsu dravu.
Pieteikties var uz e-pastu zanna@strops.lv vai pa tālr. 29972267 līdz šā gada 2.septembrim.

! Aicinām būt saprotošiem un sekot līdzi COVID-19 situācijai valstī, un ievērot noteiktos drošības pasākumus

3

Latvijas zirgaudzētāju biedrība
Pasaules kauss Kleistos!
04.-06.09.2020
Programma:
* Sacensības 12 maršrutos
* Starplaikos jāšanas disciplīnu demonstrējumi
* Atrakcijas bērniem
* Vizināšanās ar zirgiem un ponijiem
https://www.lzb.lv/

Stādu un kūdras inovāciju fonds
Aicinām piedalīties projekta „Brūkleņu Vaccinium vitis-idaea šķirņu pavairošanas un audzēšanas
metodikas izveide" seminārā-lauka demonstrējumā - 10. septembrī plkst 11:00 z/s Kaigi (Jelgavas
novada Līvbērzes pagastā).
Pieteikšanās: https://forms.gle/mAUyYcMg5APdj6QC7
Semināra norises vieta: https://goo.gl/maps/kWnyHVAkrLL18TCw5

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
LLU aicina piena nozares pārstāvjus uz semināru par Covid ietekmi uz piena nozari.
Seminārs notiks 16.septembrī plkst 11.00 LLU Bioekonomikas centrā.
Senminārā zinātnieki kopā ar uzņēmējiem mēģinās saprast, cik nozare tika skarta Covid laikā un kādu
rīcību paredzēt līdzīgā vēl sliktākā situācijā, ja tāda iestātos.
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Semināru vadīs rektore I.Pilvere. Domāju, ka būs interesanti gan zinātniekiem, gan nozarei.
Man lūgums pārsūtīt ielūgumu visiem piena grupas pārstāvjiem.

Semināru cikls
„Piena produktu piegāžu ķēžu pārstrukturēšana” Covid-19 seku mazināšanai
Valsts pētījumu programmas projekta
Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla
saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītās krīzes
(reCOVery-LV)
PROGRAMMA
Datums un laiks: 2020. gada 16. septembrī no plkst. 11:00 –13:30 (piena ražošana un pārstrāde).
Norises vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2, Jelgava, 293.telpa
Pasākuma koncepts:
Informatīvi iesaistoša diskusija par pārtikas ķēdēm un to darbību krīzes, ko izraisīja Covid-19
pandēmija, laikā un galvenais – priekšlikumu izstrāde uzņēmējiem (ražotājiem un pārstrādātājiem),
nevalstiskajam sektoram, politikas veidotājiem par iespējām pārtikas sektora potenciāla saglabāšanai
un konkurētspējas atjaunošanai pēc krīzes un noturības stiprināšanai līdzīgu krīžu pārvarēšanai
nākotnē.
Piedalīties pasākumā var ikviens interesents, nosūtot ziņu uz e-pastu: anna.vitola-helviga@llu.lv
Laiks
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:45

Aktivitāte
Runātājs
Reģistrācija, rīta kafija
Semināra atklāšana un informācija par
Dr.oec. Irina Pilvere
reCOVery-LV projektu un Intereg projektu
BalticBiomass4Value
Piena ražošanas un pārstrādes ķēdes un riski
Dr.oec. Irina Pilvere, Mg.
Covid-19 laikā
Lana Janmere

11:45 – 12:15

Diskusija par piena pārtikas ķēdes darbību
ietekmējošiem iekšējiem un ārējiem riskiem

12:15 – 13:00

Ieteikumu izstrāde uzņēmējiem,
nevalstiskajām organizācijām, politikas
veidotājiem krīzes pārvarēšanai

13:00 – 13:30

Vada Dr.oec. Irina Pilvere
Darbs grupās

Secinājumi un priekšlikumi

Papildus informācija: Anna Vītola -Helviga, mob.tel.26549657, e-pasts anna.vitola-helviga@llu.lv
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Siera klubs
Siera klubs aktivitātes septembrī
• 15.septembrī Ogres tehnikumā seminārs "Meistara diena",
• 24.septembrī seminārs Smiltenes tehnikumā "Meistara diena",
"Siera klubs" valdes locekļu (izbraukuma valdes sēde) tikšanās ar Smiltenes tehnikuma
topošajiem pavāriem,
• 25.septembrī dokumentālas filmas "ĒdienKarte" filmēšana AS "Lazdonas piensaimnieks",
tēma "Par sviestu no pagātnes līdz mūsdienām, sviesta pasniegšanas daudzveidība",
• 29.septembrī Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumā seminārs "Meistara diena'.

Stādu un kūdras inovāciju fonds

Rudens stādu parāde ieskandinās zelta rudeni Siguldā
Aicinām uz dārzkopības sezonas noslēguma pasākumu “Rudens stādu parāde 2020”, kas norisināsies
Siguldas Svētku laukumā 19. septembrī plkst. 9:00–16:00.
Rudens stādu parāde šogad notiks sešpadsmito reizi un pasākumā stādu audzētavas no visas Latvijas
plašā klāstā piedāvās augļu kokus un ogulājus, dekoratīvos kokus un krūmus, kā arī daudzgadīgās
puķes un citus stādus. Rudens stādu parādi iecienījuši dārza mīļi un profesionāļi no Latvijas un
tuvākajām kaimiņu valstīm.
Apmeklētājus gaida ne tikai stādu un dārza preču, amatniecības un pārtikas produktu plašs
piedāvājums, bet arī brīnišķīga svētku atmosfēra, kuru piepildīs mūzikas skaņas, poniju izjādes
bērniem un konkursi apmeklētājiem un dalībniekiem ar balvām no pasākuma atbalstītājiem.
Atgādinām, ka rudens, tāpat kā pavasaris ir piemērotākais laiks stādīšanai.
Krāsaino lapu bagātība
Ar nepacietību audzētāji gaida savus rudens svētkus Siguldas Svētku laukumā un šogad īpaša uzmanība
tiks veltīta dekoratīvo augu krāsu bagātībai – lapās, ziedos un pat stumbros. Apmeklētājiem būs iespēja
skatīt neparastās un dažādās lapu formas un krāsas, piemēram, baltraibās, šķeltlapu, dzeltenraibās,
sarkanlapu formas – augu rotas pārsteidz ar savu bagātību, ko katram būs iespēja baudīt un iegādāties
pasākuma laikā.
Rudens stādu parādē apmeklētājiem tiks piedāvāts:
•
Vairāk nekā 100 stādu audzētāju no visas Latvijas;
•
Konsultācijas stādu audzēšanā, izvēlē un dārza plānošanā;
•
Dārza preču un tehnikas tirdzniecība;
•
Amatnieku un Latvijas ražojumu gadatirgus;
•
Bezmaksas stāvvieta automašīnām;
•
Ieeja bez maksas visai ģimenei.
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Mazumtirdzniecībai veiksmīgs gads
Šī gada sezona lielai daļai audzētāju bijusi aktīvāka nekā iepriekšējā, īpaši tas attiecināms uz privāto
sektoru, kas palielinājās saistībā ar koronavīrusa pandēmijas COVID-19 izplatību un izsludināto
ārkārtas situāciju valstī, un ļāva cilvēkiem vairāk pievērsties savu mazdārziņu iekopšanai. Mazākie
audzētāji savukārt izjuta negatīvu ietekmi, jo lielākā daļa tirgu, kur viņi varētu realizēt savu lolojumu,
bija atcelti.
Šobrīd dārzkopības sezona ir atgriezusies ierastajās sliedēs, turpinās gan tirdzniecība, gan gatavošanās
jau nākamā gada cēlienam, īpaši tiem audzētājiem, kuru audzētavu tirdzniecības laukumi tika iztukšoti
pavasarī.
Apmeklētājus aicinām ņemt vērā piesardzības pasākumus un ievērot individuālo atbildību par savu
veselību. Pasākuma laikā būs publiski pieejami dezinfekcijas līdzekļi, tāpat lūdzam ievērot distanci pie
tirdzniecības moduļiem.
Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Stādu
parādes tīmekļa vietnē www.staduparade.lv un pasākuma kontos sociālajā tīklā Facebook, Twitter un
Instagram.
Stādu parādes ir vienīgie nozares pasākumi, kur apmeklētājiem ir garantija par to, ka piedāvājumā ir
tikai Latvijā audzēti stādi. To kontrolē speciāli izveidota ētikas komisija, kas spārliecinās par stādu
atbilstību biedrībā pieņemtajai definīcijai “Kas ir Latvijā audzēts stāds?”. Plašāku informāciju
iespējams iegūt www.stadi.lv.
Vairāk informācijas: www.staduparade.lv.
Seko stādu parādēm:
https://www.facebook.com/plantparade
https://www.twitter.com/@Stadu_Parade
16. Rudens stādu parādi rīko nodibinājums “Stādu un kūdras inovāciju fonds” (SKIF) sadarbībā ar
Stādu audzētāju biedrību un Siguldas novada pašvaldību.
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Latvijas Maiznieku biedrība
XX Jelgavas Piena, maizes un medus svētki J.Hercoga laukumā – 29. augustā
Godā celts MAIZNIEKU amats, Latvijā ražota MAIZE un Latvijas Maiznieku biedrības
biedru uzņēmumi - MAIZES CEPĒJI.
Gardi, draudzīgi, apmeklēti un nedaudz ''slapji'' aizvadīti 20. Vispārējie Latvijas Piena, maizes un
medus svētki.
Par maizes ražošanas uzņēmumu gardo produkciju apmeklētājiem stāstīja un izspēlēja svētku loteriju
Jelgavas Amatu vidusskolas (JAV) jaunie maiznieki ar skolotāju Guntu Briedi priekšgalā. Paldies
JAV direktorei Editei Bišerei par atbalstu un kopīgi paveikto.
Šajos svētkos saņēmām tik daudz labu atsauksmju par gardo un uzturvērtībām bagāto Latvijas
MAIZI - paldies N.Bomja maiznīca ‘’Lielezers’’, AS ‘’Hanzas Maiznīca’’, LPB maiznīca
‘’Priekule’’, SIA ‘’Saldus maiznieks’’, SIA ‘’Lāči’’ un maiznieku sadarbības partnerim SIA
‘’Puratos Latvia’’ par jauno produkciju - veselīgajiem BIO ievārījumiem.
Mūsu ilggadējais un uzticamais ģenerālsponsors šajos svētkos bija As ‘’Dobeles dzirnavnieks’’ sirsnīgs paldies visai komandai!
Kopā ar Asociāciju ‘’Lauku Ceļotājs/Baltic Country Holidays’’ stāstījām par Rudzu ceļu Latvijā un
aicinājām apmeklēt mūsu zemes dabas, vēstures un kultūras mantojuma objektus.
Ceram arī uz turpmāku sadarbību, personīgi – Asnate Ziemele.
Vēlamies pateikties Rīgas Tūrisma un radošās industrijas pasniedzējai, profesionālai pavārmeistarei
Inesei Bedeicei, ka neaizmirsa MAIZI un to radoši un gardi izmantoja, piedaloties Siera plašu
konkursā 18. Latvijas Novadu Siera dienā, ko organizēja biedrība ‘’Siera klubs’’.
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Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

Projekta

ATLAS

aptauja

Latvijas

lauksaimniekiem

Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Dārzkopības institūts un Latvijas
Augļkopju asociācija aicina Latvijas lauksaimniekus piedalīties elektroniskajā aptaujā par
lauksaimnieku
vēlmēm
informācijas
tehnoloģiju
(IT)
un
robotikas
jomās.
Aptauja tapusi projekta ATLAS “Sadarbspējas un analīzes sistēma inovatīvai, datu vadītai
lauksaimniecībai” ietvaros, kas piedāvās inovatīvus, uz datiem balstītus pakalpojumus
lauksaimniecībā, lai ilgtspējīgā veidā palīdzētu uzlabot lauksaimnieku efektivitāti.
Aptauja

pieejama

spiežot

uz

saites: https://ej.uz/ATLAS_aptauja

Būsim pateicīgi par jūsu atsaucību, piedaloties aptaujā! Tāpat novērtēsim, ja aicināsiet arī savus
kolēģus un citus lauksaimniekus tajā piedalīties, šādi stiprinot aptaujas objektivitāti!
Plašāka informācija par ATLAS projekta mājas lapā: https://www.atlas-h2020.eu/
Latvijas Augļkopju asociācija
Dārzkopības institūts sadarbībā ar Latvijas Augļkopju asociāciju un IK “Migl Dārzi” rīko Lauka
dienas demonstrējumu projektā
„Latvijā izmantoto aveņu un/vai zemeņu audzēšanas tehnoloģiju un šķirņu piemērotības
izvērtējums” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P9)
Tēma: Zemeņu šķirnes plēves seguma siltumnīcā.
Norises vieta un laiks: 10.09.2020., IK ‘’Migl Dārzi’’, "Ozolnieki", Laidu pag., Kuldīgas nov.,
pulksten 10:00.
Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 08.09.2020. pieteikties, spiežot uz saiti: pieteikšanās.
Informāciju skatīt: www.laas.lv un fruittechcentre.eu/lv
Pasākumā iespējams tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti publicitātei.
Pasākuma laikā jāievēro valdības noteiktie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi.
_________________________________________________________________________________
Dārzkopības institūts sadarbībā ar Latvijas Augļkopju asociāciju un z/s „Mucenieki” rīko Lauka
dienas demonstrējumu projektos
“Jauno, kraupja izturīgo ābeļu šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos” (LAD līguma numurs:
LAD 240118/P6)
un
„Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš vainaga veidošanai uz dažādiem ābeļu
potcelmiem” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P5 (Lote Nr. 5)).
Tēma:
Demonstrējumi ābelēm - šķirnēm un šķirņu potcelmu kombinācijām, vērtējot un demonstrējot
atšķirības, darba patēriņu tehnoloģiskiem procesiem.
Norises vieta un laiks: 15.09.2020., z/s „Mucenieki”, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., pulksten 10:00.
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Lai nokļūtu saimniecībā, izmantojamas GPS koordinātas: 56.809957, 22.4269001. Tur nokļūt var no
Saldus - Kuldīgas ceļa nogriežoties Šķēdes virzienā, tad pagriežoties un izbraucot cauri Jaunlutriņiem
jāturpina virzīties pa galveno ceļu līdz pamanāmas skaidras norādes par saimniecību - ogulāju lauki
u.c.
Lauku dienas apmeklētājiem lūgums līdz 14. septembrim pieteikties, spiežot uz saiti pieteikšanās.
Informāciju skatīt: www.laas.lv un fruittechcentre.eu/lv
Pasākumā tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti DI publicitātei.
Pasākuma laikā jāievēro valdības noteiktie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi.
_________________________________________________________________________________
Dārzkopības institūts sadarbībā ar Latvijas Augļkopju asociāciju un SIA “Skoru Dārzi” rīko
Lauka dienas demonstrējumu projektā
„Latvijā izmantoto aveņu un/vai zemeņu audzēšanas tehnoloģiju un šķirņu piemērotības
izvērtējums” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P9)
Tēma: Šķirņu izvērtējums un demonstrējums avenēm, audzēšanā izmantojot augstos plēves tuneļus.
Programmā: Dārzkopības institūta zinātniece I. Kalniņa pastāstīs par aveņu audzēšanā segumos. Pēc
tam iepazīšanās ar aveņu audzēšanu SIA ‘’Skoru Dārzi’’, šķirņu demonstrējuma apskate.
Norises vieta un laiks: 16.09.2020., SIA ``Skoru Dārzi``, "Skoras", Tumes pag., Tukuma nov.
(56°58'58.4"N 23°07'34.6"E), pulksten 10:00.
Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 14.09.2020. pieteikties, spiežot uz saiti pieteikšanās.
Informāciju skatīt: www.laas.lv un fruittechcentre.eu/lv
Pasākumā iespējams tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti publicitātei.
Pasākuma laikā jāievēro valdības noteiktie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi.

Lauku Ceļotājs
Ābolsvētki - Abavas vīnadarītavai 10!
Lauku ceļotājs projektā "Sidra ceļš" 12.septembrī svin Abavas vīnadarītavas dibināšanas desmitgadi,
atzīmējot to ar krāšņiem un sirsnīgiem svētkiem visai ģimenei!
12. septembrī, Ārlavciemā, vīnadarītavas ābeļdārzā notiks otrie Ābolsvētki! Ābolsvētkos gaidāma
īsta ballīte dienas garumā - Dziļi violets un Jazzwine rūpēs par ritma un skaņas radīšanu. Paralēli iedvesmojošas lekcijas par āboliem un to audzēšanu, radoši un garšīgi pārsteigumi no Laura
Aleksejeva, sarunas ar ABAVAS saimniekiem, dažādi muzikāli priekšnesumi un, protams, ABAVAS
produktu degustācijas dienas garumā un speciālas atlaides vīnadarītavas veikalā. Un dārzs būs pilns
ar sulīgiem āboliem.
Lai ievērotu valstī noteiktos drošības pasākumus par iespēju apsēsties pasākuma laikā jārūpējas
pašiem, līdzi ņemot saliekamo krēslu, pledu vai citu sēžamo.Ieeja Ābolsvētkos ir BEZMAKSAS.
Izdotas jaunas ceļojumu brošūras un interneta sadaļas:
•

Izdota brošūra "Rudzu ceļš" https://www.celotajs.lv/lv/p/view/Rye_road?1 Brošūra
iepazīstina ar kulināro tūrisma produktu "Rudzu ceļš", ar rudzu maizi un tās vērtībām,
rudzu vēsturi un tradīcijām Latvijā, rudzu šķirnēm un īpašībām, rudzu ēdieniem, svētkiem un
pasākumiem, kas balstīti uz rudzu maizi, kā arī iepazīstina ar 6 rudzu maizes cepējiem,
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•

projekta "Rudzu ceļš" partneriem. Brošura pieejama latviešu un angļu valodās. Iznetrnetā par
Rudzu ceļa dalībniekiem skatiet https://www.celotajs.lv/rudzucels
Izdota brošūra "Sidra ceļš" https://www.celotajs.lv/lv/p/view/Cider_Route?2 par Latvijas
sidra specifiku, iepazīstinās ar kulinārajām tradīcijām un kultūras mantojumu dažādos
reģionos, tikoties ar pašiem sidrdariem, kas vada nelielas saimniecības, rūpējas par dārzu,
pastāstīs par savu darbu vai pat ļaus tajā piedalīties. Iznetrnetā par Sidra ceļa dalībniekiem
skatiet https://www.celotajs.lv/sidracels

Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", uzsākuši darbu pie jauna pārrobežu
Centrālās Baltijas projekta Lauku dzīvesveids – pievilcīgu lauku dzīvesveida galamērķu radīšana.
Projekta ietvaros aicināsim iesaistīties lauku tūrisma uzņēmējus visā Latvijā, kas vēlēsies un spēs
piedāvāt „Lauku dzīvesveida“ produktus.
http://www.losp.lv/node/6424
Latvijas lauku tūrisma mītņu un saimniecību nacionālā ekosertifikāta atbilstības kritēriju
skaidrojums
Zaļais sertifikāts ir vides kvalitātes zīme, ko piešķir tām lauku tūrisma mītnēm un saimniecībām
Latvijā, kurās tiek saudzēta apkārtējā vide un ainava, racionāli izmantoti ūdens un enerģijas resursi,
organizēta videi draudzīga atkritumu apsaimniekošana, bet tūristiem tiek piedāvātas videi draudzīgas
aktivitātes, veselīga vietējā pārtika un pilnvērtīga informācija par vietējiem dabas, kultūras un vēstures
objektiem.
Lai iegūtu Zaļo sertifikātu, nepieciešams novērtēt tūrisma mītnes atbilstību noteiktiem kritērijiem, kuru
skaidrojumi ir atspoguļoti 1. – 11. nodaļā.
https://www.celotajs.lv/lv/p/view/ZalaSertifikataKriteriji?0

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas pilnsapulce
11. septembrī plkst. 13:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā notiks Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) PILNSAPULCE. Pilnsapulcē atskatīsimies
uz iepriekšējo akadēmisko gadu, domāsim kā darbosimies turpmāk, lai veiksmīgi pārvarētu COVID19 izraisītās sekas. Ievēlēsim LLMZA jaunos īstenos locekļus un sveiksim VAS „Latvijas Attīstības
finanšu institūcijas Altum” un LLMZA, LLU un Jelgavas pilsētas Domes balvas konkursa laureātus.
2020. gada 11. septembrī plkst.13.00
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā
DARBA KĀRTĪBA
13.00 – 13.20 Pilnsapulces atklāšana
LZA prezidenta akad. Ojāra Spārīša uzruna
LOSP valdes priekšsēdētāja Edgara Treiberga uzruna
Zemkopības ministrijas pārstāvja Dr.sc.agr. Ainara Nābela - Šneidera uzruna
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13.20 - 13.25 - Kopsapulces darba kārtības un sekretariāta apstiprināšana
13.25 – 13.45 LLMZA paveiktais un jaunie izaicinājumi, starptautiskie projekti un valsts pētījumu
programmas pandēmijas ēnā
LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža
13.45 – 14.00 Revīzijas komisijas ziņojums
Revīzijas komisijas priekšsēdētāja, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka
14.00 – 14.20 VPP “COVID19 seku mazināšanai” LLU dalība
LLU rektore Dr. oec. Irina Pilvere
14.20 – 15.00 LZA īsteno locekļu kandidātu ziņojumi: LZA korespondētājloceklis, Dr.med.vet., Ph.D.
Aivars Bērziņš un LZA korespondētājloceklis, Dr.sc.ing. Uģis Cābulis
15.00 – 15.20 LLMZA prezidija un jauno LLMZA īsteno locekļu kandidatūru apspriešana
LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža, nodaļu vadītāji
15.20 – 15.25 Balsu skaitīšanas komisijas izveide
15.25 – 15.40 Balsošana
15.40 – 15.50 LLMZA, LLU un VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum” konkursa laureātu
sveikšana
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" Zemgales reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa, LLU rektore Dr.
oec. Irina Pilvere, LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža
15.50 – 16.00 LLMZA, LLU un Jelgavas pilsētas Domes balvas konkursa laureātu sveikšana
Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, LLU rektore Dr. oec. Irina Pilvere, LLMZA
prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža
16.00 – 16.10 2019. gadā ievēlēto LLMZA īsteno locekļa diplomu pasniegšana
LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža
16.10 -... Diskusijas pie kafijas tases, vēlēšanu rezultātu paziņošana
Pasākumā tiks fotografēts, un iegūtie materiāli tiks izmantoti LLMZA, LZA, LLU mājaslapās u.c. (LLMZA, LZA LMZN
u.c. popularizēšanai, publicitātei)

Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome
Pandēmijas laiks nav apstādinājis pētījumus
Pavasarī komunikāciju apstādināja pandēmija, bet tā nepastādināja pētījumus projektā
Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA)
diagnostikai govīm. 2019.gada novembra LOSP pārstāvju sanāksmē klātesošie tika iepazīstināti ar šo
projektu. Projekta norises gaitā pētot Pasaules zinātnieku pieredzi, un mūsu zinātnieku zināšanas un
pieredzi tiek veikti pētījumi.
Pasaulē pēta un meklē risinājumus savlaicīgai metabolo procesu noviržu diagnostikai, govs
priekškuņģu darbības kontrolei, pirms process atstājis negatīvu ietekmi uz piena kvalitāti, sastāvu un
govs veselību kopumā. Pētījumu galvenā indikācija ir sekojoša: augstas intensitātes produktivitātes
ciklam pakļautajām govīm vidējais laktācijas mūža ilgums ir 2.4 gadi. Latvijā vidējais laktācijas mūža
ilgums ir 3.17 gadi. Lielā mērā īsā govs mūža ilguma cēlonis ir saslimšanas, kas saistītas ar SARA
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attīstību. Savlaicīga subakūtās acidozes konstatēšana varētu novērst biežākās ar SARA saistītās
patoloģijas, kā laminīts (klibums), rumenīts, glumenieka dislokācija, reproduktīvie traucējumi, tādējādi
būtiski uzlabojot govs ilgmūžību un produktivitāti.
Lai govs spureklī ievietotais boluss ar datu pārraides karti spētu darboties, notiek pētījumi pie
elektroapgādes sistēmas izveidošanas. Pētījumi notiek divos virzienos: pirmais ir elektroapgādes
sistēma, kuru nodrošina baterija, kas ir ievietota bolusā. bet otrs virziens ir domāts nākotnei:
elektroapgādes sistēma, kuru nodrošina elektrostatiskais ģenerators, kas ražotu enerģiju izmantojot
govs kustības. Šeit ir izaicinājums, kā nodrošināt elektroapgādes sistēmas darbības ilgumu vismaz ilgāk
par vienu gadu. Notiek pētījumi arī pie datu pārraides risinājuma izstrādes un testēšanas laboratorijas
apstākļos. Testēšanai ir izveidots īpašs stends. Pagaidām vēl nav iegūti visi nepieciešamie parametri,
līdz ar to ir jāturpina laboratoriskie pētījumi.
Ilva Bērziņa
LOSP projektu koordinatore
LAD AKTUALITĀTES
Sākas pieteikšanās pasākumam "Pasākumi sabiedrības veselības jomā Covid-19 izplatības negatīvās
ietekmes mazināšanai"
31.08.2020. - 30.11.2020.
31.augusts / Projekti un investīcijas
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana"
17.06.2020. - 31.08.2020.
01.septembris / Valsts atbalsts
Sākas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai"
(LDGRS)
01.09.2020. - 30.09.2020.
01.septembris / Valsts atbalsts
Sākas pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā"
01.09.2020. - 01.10.2020.
01.septembris / Valsts atbalsts
Sākas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā
pārtikas kvalitātes shēmā"
01.09.2020. - 01.10.2020.
01.septembris / Valsts atbalsts
Sākas pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes
vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā"
01.09.2020. - 01.10.2020.

01.septembris / Valsts atbalsts
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Sākas pieteikšanās programmai "Kredītprocentu dzēšana"
.01.09.2020. - 20.09.2020.
01.septembris / Valsts atbalsts
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs"
28.02.2020. - 01.09.2020.
01.septembris / Valsts atbalsts
Sākas pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā"
01.09.2020. - 01.10.2020.
04.septembris / Valsts atbalsts
Beidzas pieteikšanās "Valsts atbalsts meža nozares attīstībai"
24.08.2020. - 04.09.2020

Vairāk informācija par LAD kalendāru un aktualitātēm saitē:
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES
01.09.2020
Ministrs Kaspars Gerhards: lauksaimniecības nozares spēja nodrošināt valsts pārtikas
pašpatēriņu pilnā apmērā ir vitāli svarīgs katras valsts pastāvēšanas pamatnosacījums
Otrdien, 1. septembrī, Koblenzā (Vācija) notika neformālā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības
ministru padomes sanāksme, kurā dalībvalstu ministri gan klātienē, gan attālināti diskutēja par Covid19 pandēmijas izraisītajā krīzē gūtajām mācībām – lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozaru
noturību. Ministri apspriedās, kam prioritāri jāpievērš uzmanība, lai nodrošinātu, ka ES ir daudz labāk
sagatavota un reaģētspējīga, ja līdzīgas globālas krīzes rastos arī nākotnē.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Pietiekams pārtikas pašnodrošinājums, kā arī attīstīta
lauksaimniecības un pārtikas nozare ir vitāli svarīgs katras valsts pastāvēšanas pamatelements. To
mums ļoti skaidri parādīja šī krīze. Tāpēc šādās un līdzīgās krīzes situācijās ES ekonomikai ir jāspēj
apmierināt iedzīvotāju pamatvajadzības, un kā viena no būtiskākajām ir cilvēka vajadzība pēc pārtikas
un ūdens. Turklāt ES līmenī jāstrādā pie tā, lai ievērojami mazinātu Eiropas atkarību no importētas
pārtikas un lopbarības, stiprinot pārtikas nodrošinājuma neatkarību un saīsinot pārtikas ķēdes.”
Lai ES ekonomika spētu arī kritiskās situācijās apmierināt savu iedzīvotāju pamatvajadzības,
nepieciešams gan nacionālā, gan ES līmenī stiprināt pārtikas piegāžu neatkarību un nodrošināt pārtikas
ķēžu nepārtrauktu darbību, paredzot dažādus papildu atbalsta pasākumus īslaicīgas vai ilglaicīgas
krīzes situācijās, attālināti videokonferences zvanā uzrunājot savus ES kolēģus, uzsvēra Kaspars
Gerhards.
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https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ministrs-kaspars-gerhards-lauksaimniecibasnozares-speja-nodrosinat-va?id=11669
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