INFOLAPA Nr. 29
Valdība izsludina ārkārtēju situāciju
27 novados Latgalē un Vidzemē
Otrdien, 29. augustā, Ministru kabinets (MK),
pamatojoties uz Zemkopības ministrijas sniegto
informāciju par lietavu un plūdu izraisītajām
sekām un postījumiem lauksaimniecības
zemēs, izsludināja ārkārtēju situāciju 27
novados Latgalē un Vidzemē.
http://www.losp.lv/node/4907

4. septembrī sāks informācijas
apkopošanu par plūdos Latgalē un
Vidzemē iznīcinātajām sējumu
platībām un sienu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā
izsludināto ārkārtējo situāciju, Zemkopības
ministrija (ZM) organizē spēcīgajās lietavās un
plūdos pilnībā iznīcināto lauksaimniecības
platību apsekošanu Latgalē un Vidzemē.
Paredzēts, ka 4. septembrī lauksaimniekiem,
kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā ir
bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi
un sagatavotais siens, būs iespēja pieteikties
platību
apsekošanai
Latvijas
Lauku
konsultāciju un izglītības centra (LLKC) un
Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās
iestādēs, iesniedzot papīra formā aizpildītu
informācijas veidlapu.
http://www.losp.lv/node/4913

ES ir jāuzlabo risku pārvaldība lauksaimniecībā
No 3. līdz 5. septembrim zemkopības ministrs Jānis Dūklavs piedalīsies neformālajā ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Tallinā, kurā ministri meklēs
risinājumus lauksaimniecības risku pārvaldības instrumentu uzlabošanai Kopējā lauksaimniecības
politikā (KLP) pēc 2020. gada.
http://www.zm.gov.lv/presei/es-ir-jauzlabo-risku-parvaldiba-lauksaimnieciba?id=8970
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BRĪVDABAS MUZEJS AICINA UZ
AMATU DIENU. SPĒĻU UN
ROTAĻU DIENU
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ielūdz
uz "Amatu dienu. Spēļu un rotaļu dienu" 3.
septembrī no 11.00 līdz 16.00. Pasākuma
apmeklētājiem būs iespēja satikt seno amatu
meistarus no visas Latvijas, izmēģināt spēkus
ar senajiem darba rīkiem un iepazīt Latvijas
aitkopības un cūkkopības tradīcijas. Pirms
atgriešanās skolas solā paši mazākie tiek
aicināti jestri nosvinēt vasaru ar iemīļotām un
piemirstām spēlēm, piedalīties rotaļlietu
darbnīcās un doties skanīgās rotaļās ar folkloras
kopām.
http://www.losp.lv/node/4914

Lietavu izraisītie plūdi Latgalē un Vidzemē nodarījuši būtiskus postījumus arī
meliorācijas sistēmām
Pagājušajā nedēļā lielo lietavu dēļ daudzas upes Latgalē un Vidzemē izgāja no krastiem, appludinot
plašas platības un nodarot vērā ņemamu postījumus ne tikai lauksaimniekiem un transporta
infrastruktūrai, bet arī valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmām.
http://www.zm.gov.lv/presei/lietavu-izraisitie-pludi-latgale-un-vidzeme-nodarijusi-butiskuspostij?id=8969

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Izstāde „Latvijas vīnogas 2017”
23. un 24. septembrī ikgadējā izstādē „Latvijas vīnogas”, kuru organizē Latvijas Vīnkopju un
vīndaru biedrību, būs apskatāmi vairāk nekā 100 dažādu vīnogu šķirņu paraugi no visas Latvijas.
Šogad izstāde ir īpaša ar to, ka tā notiks atjaunotajās Bauskas pils viesmīlīgajās telpās. Septembris
ir vīnogu ražas mēnesis, kad, kā jau ierasts, notiek izstādes, kurās tiek vērtēts, kāds šis gads ir bijis
vīnkopjiem. 2017. vīnogu gads šoreiz lielā laika periodā ir bijis sevišķi īpašs vīnogu audzētājiem.
http://www.losp.lv/node/4911
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Latvijas Biškopības biedrības organizētie pasākumi:
seminārs: tēma: „Dažādu varras ierobežošanas preparātu lietošana” lektors Guntars Melnis š.g. 11.
septembrī plkst. 10.00, Raiņa bulvārī 21b, Preiļos;
seminārs: tēma: „Rudens darbi dravā. Bišu saimju ieziemošana.” lektors Jānis Trops š.g. 12.
septembrī plkst. 17.00, Rūņos, Lendžu pag., Rēzeknes nov.;
seminārs: tēma: „Rudens darbi dravā. Bišu saimju ieziemošana” lektors Armands Gumbris š.g. 12.
septembrī plkst. 12.00, Lāčplēšos, Līksnas pag., Daugavpils nov.;
seminārs: tēma: „Rudens darbi dravā. Bišu saimju ieziemošana” lektors Armands Gumbris š.g. 13.
septembrī plkst. 10.00, Tālavijas ielā 27A, Ludzā;
seminārs: tēma: „Rudens darbi dravā. Bišu saimju ieziemošana” lektors Armands Gumbris š.g. 14.
septembrī plkst. 16.00, Bērzkalnos, Īslīces pag., Bauskas nov.;

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

http://www.losp.lv/node/4902

Siera klubs aktivitātes:
20.-22.sept. pieredzes brauciens uz Lietuvu
26.sept. seminārs "Meistara diena" Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma jaunajiem
pavāriem
27.sept. seminārs "Meistara diena" Ogres tehnikuma jaunajiem pavāriem
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob.
+371 29487375
e-pasts sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv

Latvijas Agronomu biedrības aktivitātes:
4.septembrī notiks Kārļa Ulmaņa 140 dzimšanas dienai veltītu konference, kura norisināsies
Priekuļu tehnikuma vecā korpusa 2.stāva zālē no 14.00 līdz 17:30. Pēc konferences gājiens uz
K.Ulmaņa akmeni birzītē un piemiņas brīdis.
Latvijas agronomu biedrība, Cēsu nodaļas agronomi un Latvijas zemnieku savienības Cēsu nodaļa
laipni aicina piedalīties konferencē agronomus un pārējos interesentus.
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Jauno zemnieku kluba aktivitātes:
13.septembrī, trešdien pulksten 18:00 aicinām ikvienu interesentu uz atvērto durvju vakaru
biedrībā "Latvijas Jauno zemnieku klubs"!
Mēs:
- Iepazīstināsim ar sevi,
- atbildēsim uz Taviem jautājumiem;
- izaicināsim Tevi uz debašu dueli,
- nedaudz izklaidēsim Tevi un uzlādēsim ar pozitīvām emocijām.
Būs:
- tēja/ kafija un našķi,
- forši jaunieši - lauku entuziasti,
- ļoti mājīgs birojs
Kontaktinformācija:
Liene
jzk@jzk.lv
26619432

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
Infolapa_29_01.09.2017.
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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

Latvijas Stādu audzētāju biedrības aktivitātes
Nāc un apgūsti profesiju Bulduru Dārzkopības vidusskolā!
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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:
*) LOSP aicina valdību kompensēt neparedzētos zaudējumus lietavu skartajiem
lauksaimniekiem http://www.losp.lv/node/4905
*) Dienas bizness,28.08.2017. LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis ar komentāru rakstā
"Plūdi vieš korekcijas iekūlumā"
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/foto-db-viesojas-zemnieku-saimniecibajaunstrukas-465842
Infolapa_29_01.09.2017.

www.losp.lv

*) wwww.laukos.lv 28.08.2017 “LOSP uzstāj uz kompensācijām lietavās cietušajiem
lauksaimniekiem”
http://laukos.la.lv/losp-uzstaj-uz-kompensacijam-lietavas-cietusajiem-lauksaimniekiem/
*) Dienas bizness, 28.08.2017. LOSP dalīborganizācijas: Latvijas Zvēraudzētāju asociācijas
viedoklis.
Neskatoties uz protestiem, pieprasījums pēc kažokādām saglabājas; Latvijas
kažokzvēru audzētāji eksportē 95% no saražotās produkcijas. Tā DB norāda Latvijas
Zvēraudzētāju asociācijas valdes locekle Sandra Vilciņa. «Nozarei klājas salīdzinoši labi,
pieprasījums ir. Par to liecina arī izsoļu rezultāti, jo visa produkcija, kas tiek izstādīta, tiek arī
pārdota. Protams, vienmēr var vēlēties ādām augstākas cenas. Izdzīvot varam un esam stabili,»
Latvijas
zvēraudzēšanas
nozari
raksturo
asociācijas
vadītāja.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/foto-kazokadas-paliek-mode-un-tirgu-465839
*) Dienas bizness, 29.08.2017. LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs ar viedokli db.lv
Mana pieredze: Sports un bioloģiskais piens – roku rokā
http://www.db.lv/mazais-bizness/mana-pieredze-sports-un-biologiskais-piens-roku-roka-465885
*) LETA, 29.08.2017. LOSP: Ūdens noteces sistēmai funkcionējot kā vienotam mehānismam,
būtu ievērojami mazāki zaudējumi plūdu dēļ. Ja ūdens noteces sistēma Latvijā funkcionētu kā
vienots mehānisms, būtu ievērojami mazāki zaudējumi plūdu dēļ, aģentūrai LETA pauda
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis.
*) www.laukos.lv 28.08.2017., LOSP uzstāj uz kompensācijām lietavās cietušajiem
lauksaimniekiem. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina valdību jau rīt,
29.augusta sēdē, izskatīt jautājumu par plūdu skartajām teritorijām un tajās radītajiem ārkārtas
zaudējumiem.
http://laukos.la.lv/losp-uzstaj-uz-kompensacijam-lietavas-cietusajiemlauksaimniekiem/
*) Latvijas Avīze, 31.08.2017. OIK atpirkšana samazinās elektrības cenas. OIK atpirkšana
samazinās elektrības cenas. "Latvenergo" vadība atbalsta Ekonomikas ministrijas ideju
samazināt pamatkapitālu
Prieku par EM lēmumu jau paudusi Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP). Tās
ģenerāldirektors Guntis Vilnītis norādījis, ka padomes galvenā prasība ir, lai jau no nākamā gada
mājsaimniecības varēt just kaut nelielu elektrības cenu samazinājumu. (Raksts pielikuma)
*) Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, 29.08.2017. Lauksaimnieki lūdz palīdzību,
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina Ministru prezidentu Māri Kučinski
Ministru kabineta sēdē izskatīt jautājumu par plūdu skartajām teritorijām un pieņemt lēmumu par
ārkārtas situācijā radušos neparedzēto zaudējumu segšanu. Milzīgās platībās Vidzemē un Latgalē
applūdušas lauksaimniecības zemes, kur zem ūdens atrodas ceļi, nenovāktā raža, jaunie sējumi,
lopbarība un ir izskaloti ceļi, ganības un caurtekas. Aizvien biežāk laika apstākļi ietekmē
saimniecību darbību un attīstību, šoreiz daba ir applūdinājusi ganības, dārzeņus, sējumus, radot
situāciju, ka raža ir zaudējusi kvalitāti un ražas novākšana ir ar jautājuma zīmi, jo nav zināms, kad
un vai šajos reģionos varētu atsākties ražas novākšana. Līdz arto visas cietušās saimniecības
laukkopībā un lopkopībā ir neapskaužamā situācijā, bet jo īpaši saspringta situācija ir
saimniecībām, kurām ir kredītsaistības vai cita veida līgumsaistības, kuru izpilde ir atkarīga no
iegūtajiem ieņēmumiem - ražas.
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*) TVnet un LETA, 1.09.2017. LPCS: Sviesta cenu «burbulis» kaut kad plīsīs; piena
iepirkuma cenas tad var arī samazināties. LOSP dalīborganizācijas Latvijas Piensaimnieku
centrālās savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks.
Agru vai vēlu sviesta cenu «burbulis» pasaules tirgū plīsīs un, ja tobrīd citu piena produktu cenas
nemainīsies, iespējams arī piena iepirkuma cenu samazinājums, sacīja Latvijas Piensaimnieku
centrālās savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks.
http://www.tvnet.lv/financenet/viedokli/675575lpcs_sviesta_cenu_burbulis_kaut_kad_plisis_piena_iepirkuma_cenas_tad_var_ari_samazinaties
*) www.tvnet.lv 1.09.2017. LOSP dalīborganizācijas Latvijas Piensaimnieku centrālās
savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks.
LPCS: Vidējā piena iepirkuma cena jūlijā pieaugusi par 1,5% Latvijā vidējā piena iepirkuma cena
šā gada jūlijā salīdzinājumā ar jūniju ir pieaugusi par 1,5%, liecina Latvijas Piensaimnieku
centrālās savienības (LPCS) provizoriskie dati. http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/675557lpcs_videja_piena_iepirkuma_cena_julija_pieaugusi_par_15
*) 30.08.2017. LETA "LOSP gandarīta, ka valdībā iesniegts priekšlikums par
elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksu samazināšanu'"
Rīga, 30.aug., LETA. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir gandarīta, ka
izvērtēšanai Ministru kabinetā (MK) ir iesniegts Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikums par
iespējamiem risinājumiem elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksu samazināšanai, aģentūrai
LETA pavēstīja LOSP.
*) www.laukos.lv, 30.08.2017. LOSP gandarīts par valdības gatavību izskatīt
elektroenerģijas cenas samazināšanas iespējas
Publiski izskanējusī informācija, ka Ekonomikas ministrija (EM) iesniegusi izskatīšanai valdībai
konceptuālo ziņojumu par obligātās iepirkuma komponentes attīstību, sniedz cerību, ka
lauksaimnieku aicinājums samazināt elektroenerģijas cenas beidzot ir sadzirdēts, norāda
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomē.
http://laukos.la.lv/losp-gandarits-par-valdibas-gatavibu-izskatit-elektroenergijas-cenassamazinasanas-iespejas/
*) www.laukos.lv, 31.08.2017.“Riga Food” izstādē paziņos gada labākos piena produktus.
LOSP dalīborganizācijas Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes
priekšsēdētāja J.Šolka komentārs. Lai popularizētu piena produktu nozīmi ikdienas uzturā un
parādītu, cik dažādus produktus Latvijas pārstrādes uzņēmumi un meistari spēj saražot,
6.septembrī izstādē “Riga Food 2017” tiks paziņoti un apbalvoti Latvijā ražoto augstas kvalitātes
piena produktu konkursa uzvarētāji.
http://laukos.la.lv/riga-food-izstade-pazinos-gada-labakos-piena-produktus/
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LAD aktualitātes:

Pēdējā nedēļa, lai pieteiktos 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.
Pieteikšanās programmai atvērta līdz 10. septembrim.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/piens-un-augliskolai-289

Pieteikties kompensācijām plūdu radītajiem zaudējumiem varēs elektroniski
Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtas stāvokli lauksaimniecības
sektorā, Lauku atbalsta dienests (LAD) ir uzsācis izstrādāt moduli Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS), kurā LAD klienti varēs iesniegt pieteikumus par faktiski nodarītajiem
zaudējumiem atbilstoši 2017. gadā Lauku atbalsta dienestā deklarētajām platībām. Iesniegt
pieteikumus EPS varēs līdz 2017. gada 1. oktobrim. LAD informēs par iesniegumu pieņemšanas
sākumu. Par kompensāciju apjomu, kas tiks piešķirts lauksaimniekiem, lems Zemkopības
ministrija.
http://www.losp.lv/node/4910
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Bezmaksas konsultācijas lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā
Konsultāciju sniedzēji:
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
http://www.lad.gov.lv/files/ladDocument/1858/2_1_LLKC_konsultaciju_saraksts_majas_lapai_24
_08_2017.pdf
Personu apvienība MPKS “L.V.Mežs”, MPKS “Mežsaimnieks” un MPKS “Vidzeme” (tikai
par mežsaimniecības jautājumiem)
http://www.lad.gov.lv/files/ladDocument/1859/2_1_LV_Mezs_sniegto_konsultaciju_jomas_LAB_
24_08_2017.pdf

Kalendārs:
01.09. sākas pieteikšanās "Atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai"
(LDGRS);
Turpinās pieteikšanās pasākumā "Riska pārvaldība". Atbalsts līdz 65% apmērā no apdrošināšanas
polises iegādes izdevumiem par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu.

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