INFOLAPA Nr. 33
Zemkopības ministrija rosinās Krīzes
vadības padomi ārkārtējo situāciju
izsludināt vēl septiņos novados
Vēl septiņi novadi – Neretas, Kokneses, Viesītes,
Apes, Jaunjelgavas, Pļaviņu un Smiltenes – vērsušies
Zemkopības ministrijā ar aicinājumu izsludināt tajos
ārkārtējo situāciju plūdu postošo seku novēršanai, ko
izraisīja spēcīgās un ilgstošās lietavas augustā un
septembrī.
http://www.losp.lv/node/4956

Jānis Dūklavs pārrunā sadarbības iespējas
ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem
Trešdien, 27. septembrī, zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs tikās ar jauno Latvijas Republikas ārkārtējo
un pilnvaroto vēstnieci Apvienotajos Arābu Emirātos
(AAE) Astru Kurmi, lai pārrunātu abu valstu
līdzšinējo sadarbību lauksaimniecībā, kā arī iespējas
veicināt Latvijā ražotās pārtikas un lauksaimniecības
produktu eksportu uz AAE.
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-parrunasadarbibas-iespejas-ar-apvienotajiem-arabuemira?id=9037

Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanas projektiem
Valdība otrdien, 26.septembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas veiktos grozījumus četros
Ministru kabineta noteikumos, kas regulē valsts un ES atbalsta piešķiršanu saskaņā ar sabiedrības
virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju.
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeti-atbalsta-sanemsanas-nosacijumi-sabiedribas-virzitasvietejas?id=9031

Precizē licences izsniegšanas kārtību komercdarbībai zvejniecībā
Otrdien, 26. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai
zvejniecībā, valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par licences saņemšanu. Izmaiņas
noteikumos sagatavotas saskaņā ar grozījumiem noteikumos par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu
reģistrā un noteikumos par jūras zvejas kuģu drošību.
http://www.zm.gov.lv/presei/precize-licences-izsniegsanas-kartibu-komercdarbibaizvejnieciba?id=9030
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Precizētas prasības pārtikas kvalitātes shēmām
Otrdien, 26. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos, kas nosaka prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un
kontroles kārtību. Izmaiņu ieviešana patērētājiem dos iespēju saņemt vairāk jaunu pārtikas kvalitātes
shēmu produktu.
http://www.zm.gov.lv/presei/precizetas-prasibas-partikas-kvalitates-shemam?id=9029

Vieta, kur saimnieko pēc Ulmaņlaiku
principiem. “Ozoli” par liellopiem, sliekām
un bitēm
Vecumnieku novada Stelpes pagasta zemnieku
saimniecības Ozoli saimnieks Andris Kalniņš daudz
pētījis pirmskara Latvijas lauksaimniecības pieredzi
un piemērotākas atziņas īsteno savā saimniecībā.
Viņš uzsver – ja vēlas saimniekot videi draudzīgi,
vienam liellopam jānodrošina divi hektāri
lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
http://laukos.la.lv/vieta-kur-saimnieko-peculmanlaiku-principiem-ozoli-par-liellopiem-sliekamun-bitem/

Pārprastas dabas aizsardzības dēļ meža
īpašnieks – muļķa lomā
Mežu īpašnieki pauž neapmierinātību ar dabas
aizsardzības vārdā viņu īpašumiem uzliktajiem,
viņuprāt, pārlieku bargiem un negaidītiem
saimnieciskās darbības ierobežojumiem.
http://laukos.la.lv/cik-ilgi-vel-jagaida-trispirkstudzenis/

Apkūlības svin vien daļa saimniecību;
intensīva graudu ražas vākšana vēl
turpinās
Lielākā daļa graudu Latvijā ir novākti, bet labības
novākšana intensīvi turpināsies vēl šonedēļ un,
iespējams, arī nākamās nedēļas pirmajās dienās,
atzina aptaujātie lauksaimnieki.
http://laukos.la.lv/apkulibas-svin-vien-dalasaimniecibu-intensiva-graudu-razas-vaksana-velturpinas/
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Pērk/ pārdod sienu, salmus ruļļos, skābbarību, skābsienu....

http://www.losp.lv/node/4951

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Zemnieku Federācijas aktivitātes:
Latvijas Zemnieku federācija aicina uz mācībām „Ģimeņu (mazo) zemnieku
saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros,
2017.gada 9.-10.oktobrī Rucavā organizē pirmās no deviņām mācībām „Ģimeņu (mazo) zemnieku
saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”. Mācību kurss plānots visos Latvijas
reģionos. http://www.losp.lv/node/4937

Tiek izsludināts konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos”
Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta
deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas simtgadi, šodien,
2017. gada 5.septembrī, izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu „Latvijas lauki
gadsimtu griežos” un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Konkursa mērķis ir
popularizēt Latvijas laukus, parādot vērtības, ar kurām lepojamies – lauku sētas skaistumu un
unikalitāti, zemnieka darbu un tā attīstību cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas lauku ainavas
skaistumu ikviena mākslinieka acīm. http://www.losp.lv/node/4917
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Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
LATVIJAS ŠĶIRNES TRUŠU ASOCIĀCIJA ar saviem trušiem piedalīsies Starptautiskajā
mājdzīvnieku un zooindustrijas izstādē ZOOEXPO kas norisināsies no 30.09.-01.10.2017.
Ķīpsalā.
LŠTAA ar saviem trušiem piedalīsies I.K. Rāmava rīkotajā izstādē "Lauksaimniecības un meža
tehnika. Lauku Sēta 2017" kura norisināsies no 05.-07.10.2017.

Siera klubs aktivitātes:
3.oktobrī seminārs "Meistara diena Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā
6.okt. kopā ar Vidzemes TV divu filmu filmēšana Latgalē "100 receptes Latvijas simtgadei"
9., 10. un 11. oktobris - konkursu"Tautiskie raksti siera, biezpiena un maizes gardumos"
uzvarētāji apmeklē Briseli, Eiropas Parlamentu u.c.
17.okt. seminārs "Meistara diena" Jelgavas Amatu skolā
19.sept. Rīgas restorānu šefpavāri dodas uz AS"Smiltenes" piens" - praktisks seminārs
"Kā top un kā garšo piens un piena produkti"
Filmas jauniešiem "Mūžīgais piens" montāža
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob.
+371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv

Lauku ceļotāja aktivitātes:
"Lauku ceļotāja" reģionālie rudens semināri
Noslēdzoties aktīvajai vasaras sezonai, jāsāk plānot rudens un ziemas aktivitātes. Vēlamies Jūs
laicīgi informēt par tuvākajiem pasākumiem, kurus organizēsim saviem biedriem un citiem
interesentiem. Šogad vienas lielas biedru kop-sapulces vietā, izbrauksim uz katru reģionu un
rīkosim vairākas reģionālas kopā sanākšanas. Katrā pasakumā informēsim par jaunumiem nozarē,
atskatīsimies un izvērtēsim aizvadīto tūrisma sezonu un informēsim par aktualitātēm asociācijas
darbībā. Papildus būs tēmas jaunu produktu izveidē un attīstībā kopā ar zinošiem vieslektoriem.
Plānojiet datumus un piesakieties! Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 29451717.
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/703

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
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(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:

*) 22.09.21017. LETA un Diena.lv - LOSP dalīborganizācijas - Biedrības Latvijas dārznieks
valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš komentē situāciju
"Dārzeņu audzētāji: Laika apstākļu dēļ dārzeņu ražas šogad Latvijas reģionos ir atšķirīgas"
https://www.diena.lv/raksts/latvija/novados/darzenu-audzetaji-laika-apstaklu-del-darzenu-razassogad-latvijas-regionos-ir-atskirigas-14181157
*) 25.09.2017.Dienas Bizness "Redakcijas komentārs: Nevajag izgudrot riteni no jauna"
Lauksaimnieki uzskata, ka Finanšu ministrijas risinātie augstie rezultatīvie rādītāji nav pamatoti.
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalībnieki lielākoties ir vienisprātis, ka
prasītie rādītāji ir kosmoss un faktiski nesasniedzami, jo nozarē pastāv posmi, ko paši ražotāji
nevar
ietekmēt. http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/redakcijas-komentars-nevajag-izgudrotriteni-no-jauna-466826
*) 28.09.2017. Русское вещание LTV7 Резкий рост цен на молочные жиры повлиял не
только
на
розничных
покупателей https://www.youtube.com/watch?v=cy7LE9HCHM&feature=youtu.be
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*) LOSP valdes locekle Agita Hauka Latvijas Zemnieku federācija Latvijas Radio 1 KrustpunktāŠī vasara zemniekiem mācīja, kā darīt savādāk
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/apdrosinataju-noteikumi-neapmierina.-si-vasarazemniekiem-macija.a92592/
*) Lauksaimnieku organizācijas Viļņā diskutēja par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni
http://www.losp.lv/node/4958
*) 29.09.2017. LOSP gaļas grupas vadītāja Dzintra Lejniece Latvijas radio 4 Мясная продукция
в этом году может подорожать на 15-20% http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/mjasnajaprodukcija-v-etom-godu-mozhet-podorozhat-na-15-20.a92808/

LAD aktualitātes:
LAD līdz 2.oktobrim turpina pieņemt pieteikumus par plūdos cietušajām platībām Lauku
atbalsta dienests atgādina, ka vēl līdz 2.oktobrim lauksaimnieki var iesniegt pieteikumus par
spēcīgajās lietavās un plūdos cietušajām platībām, kurās gājusi bojā raža.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-lidz-2-oktobrim-turpina-pienemtpieteikumus-par-pludos-cietusajam-platibam-776

Oktobrī sāksies avansa maksājumu izmaksāšana lauksaimniekiem No 20.oktobra sāksies
vienotā platībmaksājuma, maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi, un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansa izmaksāšana
lauksaimniekiem.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/oktobri-saksiesavansa-maksajumu-izmaksasana-lauksaimniekiem-775

Kredītprocentu dzēšana
No 2017.gada 1.oktobra līdz 20.oktobrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji,
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes
komersanti, pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē varēs pieteikties
atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/kreditprocentu-dzesana-180

Kalendārs:
30. septembrī beidzas pieteikšanās "Atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu
saglabāšanai" (LDGRS);
1. oktobrī sākas pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā";
1. oktobrī sākas pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā".
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LDC informācija:
Dienas bez rindām!
Lauksaimniecības datu centrs piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
organizētajā informatīvajā akcijā “Dienas bez rindām”, kura notiks periodā no 02.10.2017. līdz
06.10.2017.
(ieskaitot).
Aicinām piedalīties pasākumā un saņemt individuālu konsultāciju par Datu centra epakalpojumiem, gūt iedrošinājumu to izmantošanai un iepazīties ar iestādes mājas lapas
www.ldc.gov.lv publiskās daļas informāciju: mājas (istabas) dzīvnieku un lauksaimniecības
dzīvnieku reģistru, dzīvnieku izcelsmi, produktivitāti un veselības statusa uzturēšanu, kas ir
garants drošai pārtikai.
Palīdzēsim veikt pirmos soļus arī mājas lapas www.ldc.gov.lv autorizētajā sadaļā, kurā piedāvājam
ne vien paplašinātu informācijas apskati par savu ganāmpulku, bet arī datu ievadi par
lauksaimniecības dzīvniekiem un savu mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju.
Akcijas “Dienas bez rindām” laikā, Lauksaimniecības datu centra speciālisti ir pieejami šeit:
http://www.ldc.gov.lv/lv/news/?param=311

Citi pasākumu:
Kursi „Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas un kopšanas pasākumi”
http://www.losp.lv/node/4953
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Semināri - ganāmpulku īpašniekiem un gaļas šķirņu liellopu pārraugiem
http://www.losp.lv/node/4952

Semināri gaļas liellopu audzētājiem kuros dalīsimies zināšanās par liellopu nobarošanu, tās
ekonomiskajiem aspektiem, kā arī dažādiem praktiskiem padomiem darba organizēšanā un lopu
veselības stāvokļa uzturēšanā/uzlabošanā. http://www.losp.lv/node/4945

Infolapa_33_29.09.2017.

www.losp.lv

Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana
http://www.losp.lv/node/4949

HACCP sertifikāts – pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēma, drošas un
nekaitīgas pārtikas apritei http://www.losp.lv/node/4948

Progresīvas prakses un zinātnes atziņu pielietojamība energoresursu un
apkārtējai videi draudzīgu tehnoloģiju apguvē pārtikas ražošanas uzņēmumos
http://www.losp.lv/node/4950

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