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LLKC eksperts Māris Narvils atzīst aizvien pieaug interese par ķiploku
audzēšanu:
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/latvij
a-piedzivo-kiploku-audzesanas-popularitatesvilni/

Precizēta sert. izsn. kārtība
personām, kas veic lauks. dzīvnieku
vērtēšanu, pārraudzību un mākslīgo
apsēklošanu:
http://www.zm.gov.lv/presei/precizetasertifikata-izsniegsanas-kartiba-personamkas-veic-lauksaimn?id=8921 …

Iecerēti grozījumi
Veterinārmedicīnas likumā
Zemkopības ministrija (ZM) ir
veikusi grozījumus
Veterinārmedicīnas likumā, ko
valdība otrdien, 25.jūlijā,
apstiprināja.
http://www.losp.lv/node/4874

LLKA pauž bažas par biežajām izmaiņām lauksaimniecības politikā
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA), reaģējot uz Eiropas Komisijas nesen
pieņemto lēmumu, ka lauksaimnieki no nākamā gada t. s. zaļināšanas platībās vairs nevarēs veikt
augu aizsardzības pasākumus, pauž bažas par biežajām izmaiņām lauksaimniecības politikā un tās
neprognozējamību.
http://www.llka.lv/aktualitates/llka-pauz-bazas-par-biezajam-izmainam-lauksaimniecibaspolitika/2977/
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Papildināta ĀCM likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtība
Zemkopības ministrija (ZM) ir veikusi
grozījumus Āfrikas cūku mēra (ĀCM)
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā, ko
valdība otrdien, 25.jūlijā, apstiprināja.
http://www.losp.lv/node/4875

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Lauku forums aktivitātes:
Jūlijā un augustā biedrība "Latvijas Lauku forums" uzņems delegācijas no Moldovas un
Armēnijas, lai izzinātu Latvijas praksi un iepazītos ar piemēriem Latvijas laukos, un iegūto
pieredzi izmantotu veicinot lauku attīstību savās valstīs.
No Moldovas ieradīsies 20 dalībnieki, starp kuriem būs NVO, lauku uzņēmēju, pašvaldību un
Lauksaimniecības Ministriju pārstāvji. Viesi 5 dienu ilgā vizītē tiksies ar Vidzemes VRG un
pārliecināsies par Lauku Kopienu parlamenta nozīmīgumu Igaunijā notiekošajā Lauku parlamentā.
Šī pieredze viņiem nepieciešama, lai veiksmīgi izveidotu VRG sadarbības tīklu Moldovā.
Armēņu delegācijas mērķis ir izzināt lauku tūrisma attīstību un Start up uzņēmumu un to atbalsta
iespējas. Delegācijas sastāvā būs 12 armēņu viesi, kas pārstāvēs dažadas vecumu grupas un ir ar
plašu pieredzes spektru. Viesi 7 dienu ilgajā vizīte iepazīsies ar Vidzemes un Latgales VRG un
uzņēmēju stāstiem.
Abas grupas 31. jūlijā tiksies ar LOSP un ZM, kā arī citu organizāciju pārstāvjiem, lai uzzinātu
vairāk par lauku attīstības jautājumiem no valsts pārvaldes un NVO puses. Gadījumā, ja vēlaties
sadarboties ar šīm valstīm vai tikties ar kādu no delegāciju pārstāvjiem, lūdzam sazināties ar
Latvijas Lauku forumu, mūsu e-pasts: laukuforums@gmail.com un tel.nr.: 28855427.

Latvijas Biškopības biedrības plānotie semināri un pasākumi:
Ogres nodaļas biškopju saiets – seminārs: „Medus kvalitāte, ražošanas prasības. Ziemošanas
problēmas, saimju sagatavošana nākamajai ziemošanai. Medus žāvēšana, COLLOS anketēšana”
lektori Ineta Eglīte, Valters Brusbārdis, Jānis Sulutaurs š.g. 29. jūlijā, plkst. 10.00, Mednieku ielā
4, Ciemupē, Ogres nov.

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemes bioloģiskajām saimniecībām
http://www.lbla.lv/pieredzes-apmainas-brauciens-uz-vidzemes-biologiskajam-saimniecibam
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Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības aktualitātes:
Kartupeļu lauka dienas notiks:
15.augustā pl.10.00 Ungurpilī SIA Aloja Starkelsen teritorijā. Bioloģiskie un konvencionālie
izmēģinājumi cietes šķirnēm un Europlant pārtikas šķirnēm. Informācija pa t. 26312666
17.augustā pl.10.00 Ādažos pie meristēmu laboratorijas. Agrico pārtikas šķirņu izmēģinājumi.
Piedalās Agrico pārstāvis no Nīderlandes. Informācija pa t.29131512
18.augustā pl.10.00 Varakļānu novadā z/s Dzenīši. Bioloģiskie izmēģinājumi cietes un pārtikas
šķirnēm. Piedalās Agrico pārstāvis no Nīderlandes. Informācija pa t. 26312666

Siera klubs aktualitātes:
29.jūlijā Vidzemes reģiona konkurss "Tautiskie raksti siera, biezpiena un maizes gardumos"
5.augustā Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros notiks mūsu organizētais Latgales reģiona
konkurss "Tautiskie raksti siera, biezpiena un maizes gardumos".

LLMZA aktualitātes:
25.jūlijā - Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija viesojās zinātniskajā institūtā
"BIOR "http://llmza.lv/index.php/lv/476-latvijas-lauksaimniecibas-un-meza-zinatnu-akademijaviesojas-zinatniskaja-instituta-bior-2017
20.jūlijā Lauku dienas SIA "Latgales lauksaimniecības zinātnes centrā"
http://llmza.lv/index.php/lv/475-lauku-dienas-sia-latgales-lauksaimniecibas-zinatnes-centra-2017

Latvijas Zirgaudzētāju biedrības aktualitātes:
Sporta centrā „Kleisti” notiks Pasaules kausa izcīņas posms jāšanas sportā Rīga–2017
Sporta centrā „Kleisti” no 28. līdz 30. jūlijam notiks Pasaules kausa (PK) Centrāleiropas zonas
posms jāšanas sportā šķēršļu pārvarēšanā Rīga–2017, kurā piedalīsies Latvijas un citu Eiropas
valstu spēcīgākie jātnieki.
Paredzams, ka Rīgas posma sacīkstēs šogad kopā startēs vairāk nekā 70 jātnieku ar aptuveni 120
zirgiem. Sacensības, kam piešķirta CSI2*-W/CSIYH1* kategorija, ir svarīgākais gada notikums
Latvijas jāšanas sportā, un šogad svin 25 gadu jubileju kopš pirmās norises reizes.

http://www.losp.lv/node/4866
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Stādu audzētāju biedrības aktualitātes:
28.-30.jūlijs Hortenziju dienas, Stādaudzētava ''Saulesķirši'', Saules iela 8, Ādaži, Velta Breidaka
mob.29897159

Latvijas Meža īpašnieku biedrības aktivitātes:
Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam „Sakoptākais mežs”
Lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzinātu labas mežsaimniecības prakses
piemērus privātajos mežos, meža īpašnieki tiek aicināti pieteikt dalību konkursā „Sakoptākais
mežs”. Konkurss šogad organizēts pirmo reizi un ir vērsts uz to, lai informētu sabiedrību par
pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku
kultūrvides saglabāšanu.
http://www.losp.lv/node/4708

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras aktivitātes:
Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienās Kurzemē 2017”
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903
2017.gada Uzņēmēju dienās reģionos http://www.losp.lv/node/4446

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

LOSP pārstāvji medijos:
*) LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs piedalījās LOSP dalīborganizācijas SIERA
KLUBS organizētajā pasākumā Latvijas novadu Siera diena!
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http://www.losp.lv/node/4876
*) Panorāma, 22.07.2017. Elektrības tarifi lauku saimniecībās
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/22.07.2017-elektribas-tarifi-lauku-saimniecibas.id102517/
*) LNT ziņas, 20.07.2017. Lauksaimnieki satraukti par “dabas skaitīšanu”
https://skaties.lv/zinas/latvija/lauksaimnieki-satraukti-par-dabas-skaitisanu/
*) 28.07. 2017. - www.laukos.lv - Zemniekiem pēdējais brīdis ietaupīt, optimizējot elektrības
pieslēguma jaudu
http://laukos.la.lv/zemniekiem-pedejais-bridis-ietaupit-optimizejot-elektribas-piesleguma-jaudusaimnieciba/

*) LOSP aicina izvērtēt elektrības tarifu plānu piemērotību saimniecības vajadzībām
http://www.losp.lv/node/4885

LAD aktualitātes:
LAD Viduslatvijas RLP strādā jaunās telpās
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šodienas, 2017.gada 24.jūlija, Viduslatvijas
reģionālā lauksaimniecības pārvalde strādā jaunās telpās. Mūsu klientus laipni aicinām apmeklēt
LAD reģionālo pārvaldi Rīgas ielā 111, Jēkabpilī.
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Programmās “Skolas piens” un “Augļi skolai” paredzētas būtiskas izmaiņas
http://www.losp.lv/node/4878

Ņemot vērā laikapstākļus, šogad zāles pļaušanas un novākšanas termiņš
pagarināts līdz 15.septembrim! http://www.losp.lv/node/4879

Atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem!
http://www.losp.lv/node/4884

No 21.augusta var pieteikties atbalstam zivsaimniecībā
Pieteikšanās izsludināta trīs atbalsta pasākumos: "Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde" (ieguldījumi zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā), "Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā" (investīcijas saistītas ar karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu,
līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanu) un "Inovācija" (inovācijas
zvejniecībā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādi un inovāciju akvakultūrā, kā arī
akvakultūras produkcijas apstrādē).
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1.augustā sākas pieteikšanās atbalstam ar lauksaimniecību nesaistītām
saimnieciskām aktivitātēm
1.augustā sākas pieteikšanās pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" trīs aktivitātēs - Ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību attīstība un dažādošana un Tūrisma aktivitāšu veicināšana.
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un
nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai
attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/bus-pieejams-atbalsts-arlauksaimniecibu-nesaistitam-saimnieciskajam-aktivitatem-743

Kalendārs:
31.jūlijā noslēdzas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Atbalsts jaunu produktu, metožu,
procesu un tehnoloģiju izstrādei"
31.jūlijā beidzas pieteikšanās pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"
31.jūlijā beidzas projekta idejas iesniegumu pieņemšana apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas
Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un
ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" ietvaros.

Citi pasākumi:
Kursi: Lauksaimniecības dzīvnieki – aitu ēdināšana
http://www.losp.lv/node/4880

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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