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“Ābelītēs” lopiņus nespundē.
Bioloģiskā saimniekošana saskaņā ar
dabu Laukos.lv
Bukaišu pagasta saimniecība “Ābelītes” dzīvo
pilnīgā saskaņā ar dabu, ne tikai izslēdzot
jebkādu ķimikāliju lietošanu, bet arī
saimniekojot pēc īpaša, Amerikā noskatīta
modeļa.http://laukos.la.lv/abelites-lopinusnespunde-biologiska-s…/

Latvijas augļudārzos pieticīga raža.
Vai vainīga tikai daba?
Iepriekš prognozēt, kāda būs augļu raža visā
valstī, ir gandrīz neiespējami. Mazajā Latvijā
laika un arī visi citi apstākļi ir visai atšķirīgi.
Arī augļaugu reakcija uz tiem dažādos dārzos
ir atšķirīga. Aizvadītā ziema jau nebija barga,
pavasaris bija garš un salīdzinoši auksts, bet
tikai dažviet gaisa temperatūra bija augiem
kritiski zema
http://laukos.la.lv/kas-ietekme-razu-latvijasaugludarzos-vai-vainiga-tikai-daba/

Aveņu mārrutki, ābolu sviests un
kūciņa burciņā. Mājražotāju
piedāvājums “Riga Food 2017”
Aveņu mārrutki, ābolu sviests, kūciņa burciņā,
ingvera dzēriens ir tikai daži no Latvijas
ražotāju jaunajiem produktiem, ko varēs
apskatīt, nodegustēt un iegādāties Baltijas
lielākajā pārtikas izstādē “Riga Food 2017”,
kas no 6. līdz 9. septembrim notiks Ķīpsalā.
http://laukos.la.lv/avenu-marrutki-abolusviests-un-kucina-burcina-majrazotajupiedavajums-riga-food-2017/
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“Balticovo” jaunais Bēnes graudu
komplekss sācis darbu
Olu un olu produktu ražotāja “Balticovo”
graudu pārstrādes un uzglabāšanas komplekss
Auces novada Bēnē līdz ar šā gada graudu
ražas ievākšanu ir sācis darbu, informēja
kompānijas komunikācijas un attīstības
direktors Toma Auškāps.
http://laukos.la.lv/balticovo-jaunais-benesgraudu-komplekss-sacis-darbu/

Tirgus gaida treknu pienu. Vetārsta
ieteikumi tauku daudzuma
palielināšanai pienā
Patlaban pieprasījums pēc piena ar iespējami
lielu tauku daudzumu ir audzis. To apliecina
arī saimnieku ieinteresētība un ganāmpulka
vizītēs uzdotie jautājumi par tauku procenta
palielināšanas iespējām pienā. Uzreiz jāteic,
ka šeit nav vienas konkrētas atbildes un
cēloņa, bet gan vairāku faktoru kopums, kas
ietekmē piena tauku procentu
http://laukos.la.lv/ka-palielinat-taukudaudzumu-piena/

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Siera klubs aktivitātes:
.
26.augustā Zemgales reģiona konkurss "Tautiskie raksti siera, biezpiena un maizes gardumos"
Jelgavā Piena, maizes un medus svētku ietvaros

Latvijas Zemnieku federācija aicina dāvināt ābolus
Aicinām federācijas biedrus, draugus un visus, kas vēlas dalīties priekā par izdevušos ražu, pielikt
roku Kokneses fonda organizētās „Ābolu balles”, tapšanā, kas notiks 9. septembrī Likteņdārzā!
Visiem kopā mums jāsavāc 1.5 tonnas ābolu, kas pasākuma gaitā, pārtopot par visdažādākajiem
ievārījumiem, sulām, ceptiem un karamelizētiem gardumiem, tiks izmantoti darbnīcās un
atrakcijās kā lieliem, tā maziem
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http://www.losp.lv/node/4902
28.augustā plkst. 11:00 ZM 315. telpā biedrības Latvija Zemnieku federācija Valdes un Padomes
sēde.

Latvijas Cūkaudzetaju asociācijas aktivitātes:
3.septembrī Brīvdabas muzejā Amatu, spēļu un rotaļu dienas ietvaros notiks Cūkgaļas
popularizēšanas pasākums - Cūkgaļas kvalitātes diena.

"Latvijas Aitu audzētāju asociācija" aktivitātes:

Lauku Ceļotājs aktivitātes:
Iepazīsti kulināro ceļu “Livonijas garša” izstādē "Riga Food 2017"
Kaut arī Livonijas robežas no kartēm sen izdzisušas, latviešu un igauņu tradicionālo ēdienkarti vēl
joprojām pamatā sastāda tie paši ēdieni, ar kuriem mielojās mūsu senči. Mēs joprojām paši cepam
maizi un brūvējam alu. Tāpat kā agrāk bagātīgi izmantojam dabas veltes - meža ogas, sēnes, zivis
un medījumu. Izrādās, ka tieši Livonijas laikā pie mums sāka iepazīt piparus, ingveru,
krustnagliņas un kanēli un pēc tā, cik daudz austrumzemju garšvielu bija ēdienā, noteica Hanzas
pilsētu augstmaņu turību.
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/694
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Latvijas Stādu audzētāju biedrības aktivitātes
Nāc un apgūsti profesiju Bulduru Dārzkopības vidusskolā!

LLMZA aktualitātes:
Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde pirmdien, 2017. gada
28. augustā plkst. 16.00
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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:
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:
*) 22.08.2017. Zaudējumus piecietīs apmaiņā pret samazinātu PVN db.lv Mazāka PVN likme
vietējiem augļiem un dārzeņiem veicinātu melnā tirgus apkarošanu un legālā tirgus pieaugumu,
pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. LOSP valdes locekles Māras Rudzātes komentārs:
http://www.db.lv/…/zaudejumus-piecietis-apmaina-pret-samazi…

*) Rindā arī “Latvijai raksturīgais” Marokas kartupelis - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs skaidro, ka samazinātā PVN efektivitāti
var pierādīt tikai tad, ja veikala plauktā dārzeņi un augļi kļūs lētāki. “Pēdējo gadu laikā lielākā
daļa ES valstu pārgājušas uz samazināto PVN likmi. Arī mums ir jāatbalsta savi ražotāji un vairs
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nedrīkstam atlikt šo jautājumu,” saka E. Treibergs. Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju
savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle gan uzskata: “Latvijā vietējie jaunie kartupeļi
janvārī nemēdz būt. Saprātīgi būtu piemērot samazināto PVN nevis jaunajiem kartupeļiem, bet
gan kartupeļiem no 1. septembra līdz 1. jūnijam. Tad tiešām tas attieksies uz vietējiem
kartupeļiem.”
http://laukos.la.lv/rinda-ari-latvijai-raksturigais-marokas-kartupelis/

LAD aktualitātes:
Līdz 31.augustam var pieteikties atbalstam ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību veicināšanai
Pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un
attīstīšanā" 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

Līdz 10.septembrim notiek pieteikšanās Pienam un augļiem skolai
Sākot ar 2017./2018. mācību gadu divas līdzšinējās programmas – programma „Augļi skolai” un
programma „Skolas piens” – tiek apvienotas vienā programmā skolu apgādei ar augļiem,
dārzeņiem un pienu. Apvienotā skolu programma darbosies ar vienotu pieeju produktu izdalei
bērniem un jauniešiem – gan augļus un dārzeņus, gan piena produktus bez maksas trīs reizes
mācību nedēļā varēs saņemt gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/piens-un-augliskolai-289

15. septembris




ir termiņš, kad jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem;
ir termiņš, kad nezālēm aramzemē jābūt apkarotām un augiem, t.sk., zaļmēslojumam
jābūt iestrādātam augsnē;
ir termiņš, kad jābūt nopļautai zālei, kas aug ilggadīgo stādījumu platībās.

Kalendārs:
No 14.augusta līdz 31.augustam LAD Madonas sektorā speciālisti klientus apkalpo divas reizes
nedēļā: otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00-15.00;

Infolapa_28_25.08.2017.

www.losp.lv

Turpinās pieteikšanās pasākumā "Riska pārvaldība". Atbalsts līdz 65% apmērā no apdrošināšanas
polises iegādes izdevumiem par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu.

VAAD informācija:
Atgādinājums par glifosātu saturošu AAL pareizu lietošanu
http://www.losp.lv/node/4893

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