INFOLAPA Nr. 37
Grozīta kārtība darījumiem ar
lauksaimniecības zemi
Tā kā 2017. gadā mainījušās normas likumam
par zemes privatizāciju lauku apvidos, tad
Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi
izmaiņas noteikumos par darījumiem ar
lauksaimniecības zemi, ko valdība otrdien,
24.oktobrī, pieņēma.
http://www.losp.lv/node/4996

Sekmēs ieguldījumu veikšanu zvejas produktu pievienotās vērtības
palielināšanā
Otrdien, 24. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu
un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu
nozveju izmantošana”. Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai veicinātu ieguldījumus zvejas
produktu pievienotās vērtības palielināšanā.
http://www.zm.gov.lv/presei/sekmes-ieguldijumu-veiksanu-zvejas-produktu-pievienotas-vertibaspalie?id=9083

Latvijas skaistākās lauku
saimniecības titulu saņēmuši Kocēnu
novada “Zilūži”
Konkursā, kurā jau septīto gadu tiek noteikta
skaistākā lauku saimniecība, šogad galveno
balvu saņēma Grasbergu ģimene no “Zilūžu”
piensaimniecības Kocēnu novadā. Svinīgā
pieņemšanā pie Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa un Ivetas Vējones kundzes balvas un
atzinības šogad saņēmušas kopumā 10
saimniecības no Jelgavas, Kocēnu, Kuldīgas,
Ķekavas, Naukšēnu, Rucavas, Skrīveru,
Smiltenes un Vecpiebalgas novadiem.
http://laukos.la.lv/latvijas-skaistakas-laukusaimniecibas-titulu-sanemusi-kocenu-novadaziluzi/
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Eiropas Parlaments atbalsta
glifosāta herbicīdu aizliegumu
nākotnē
Eiropas Parlamenta (EP) deputāti otrdien,
24.oktobrī, atbalstīja ieceri līdz 2022.gada
decembrim
pilnībā
aizliegt
glifosāta
herbicīdus,
nekavējoties
nosakot
ierobežojumus vielas izmantošanai, informēja
EP Informācijas birojā Latvijā.
http://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vide-undzivnieki/eiropas-parlaments-atbalstaglifosata-herbicidu-aizliegumunakotne.a254844/

Zirņu un pupu dēļ Latvijas dārzeņu
eksportā vērojamas svārstības
Zirņi un lauku pupas ir tās dārzeņu kultūras,
kas pēdējos gados lielākoties rada svārstības
Latvijas dārzeņu eksportā, atzina Zemkopības
ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā departamenta
Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja
Dace Freimane.
http://laukos.la.lv/zirnu-un-pupu-del-latvijasdarzenu-eksporta-verojamas-svarstibas/

Žurnāla “Latvijas Lopkopis”
oktobra numurā
Novembrī Eiropas Komisija nāks klajā ar
savu redzējumu ES Kopējai lauksaimniecības
politikai pēc 2020. gada. Kāds būs ES
lauksaimniecības
budžets
un
kādu
lauksaimniecības politiku vēlas redzēt ES
sabiedrība, lasiet žurnāla “Latvijas Lopkopis”
oktobra numurā.
http://llkc.lv/lv/nozares/lopkopibaciti/zurnala-latvijas-lopkopis-oktobra-numura

Lielākais ķirbis šogad izaudzēts Kurmālē - 161,5 kilogrami
Latvijas lielākā ķirbja čempionātā par lielāko atzīts 161,5 kilogramus smags ķirbis, ko izaudzējusi
Gundega Neimane Kuldīgas novada Kurmāles pagastā, čempionāta rīkotājas SIA «Maxima
Latvija» pārstāvis Jānis Beseris.
http://www.tvnet.lv/zala_zeme/daba/683233lielakais_kirbis_sogad_izaudzets_kurmale_1615_kilogrami?utm_source=tvnet
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Ventspils Grain Terminal nodod ekspluatācijā jauno universālo noliktavu
Lielākais specializētais graudu terminālis Latvijā Ventspils Grain Terminal pabeidzis jaunās
universālās noliktavas lauksaimniecības produktu uzglabāšanai un pārkraušanai celtniecību un
nodevis to ekspluatācijā. Tās kapacitāte būs vairāk nekā 30 000 tonnu.
http://www.ventspilnieks.lv/zinas/ventspili/ventspils-grain-terminal-nodod-ekspluatacija-jaunouniversalo-noliktavu/

Pērk/ pārdod sienu, salmus ruļļos, skābbarību, skābsienu....

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

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes:
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

Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes:
Biškopju semināri:
seminārs: tēma: „Jaunākās aktualitātes biškopībā" – lektors Armands Gumbris š.g. 31. oktobrī,
plkst. 17.30, Latvijas Dabas muzejā, Kr. Barona ielā 4, Rīgā.
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Jauno Zemnieku kluba aktivitātes:
Tuvojās pieteikšanās jauniešu izaugsmes forumam “Solis 2017”!
No šī gada 3.-5.novembrim biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs” jau sesto gadu rīko jauniešu
izaugsmes forumu, motivētiem jauniešiem, “Solis 2017”.
http://www.losp.lv/node/4964

Lauku ceļotāja aktivitātes:
Lauku Ceļotājs rīko reģionālos seminārus rudenī. Katrā pasakumā informēsim par jaunumiem
nozarē, atskatīsimies un izvērtēsim aizvadīto tūrisma sezonu un informēsim par aktualitātēm
asociācijas darbībā. Katrā seminārā būs sava tēma jaunu produktu izveidē un attīstībā kopā ar
zinošiem vieslektoriem.
Plānojiet datumus un piesakieties! Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 29451717.
Kurzeme: 1. novembrī viesu mājā “Garīkas”, Skrundas novads.
 Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā - dažādu lauksaimniecības,
zvejniecības, pārtikas un amatniecības mantojuma iesaiste tūrisma produktā.
 Kulinārais ceļš „Livonijas garša“ - kas un kā šodien ir uz mūsu galda kopš Livonijas
laikiem.
=> PROGRAMMA (pdf, 344 KB)
Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 26433316.

Latgale: 10. novembrī Rēzeknes novada "Lūznavas muižā", sadarbībā ar Latgales Tūrisma
asociāciju.
 Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā - dažādu lauksaimniecības,
zvejniecības, pārtikas un amatniecības mantojuma iesaiste tūrisma produktā.
=> PROGRAMMA (pdf, 640 KB)
Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 26433316.
Zemgale: 14. novembrī Bauskas novada atpūtas kompleksā “Miķelis”.
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Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā - dažādu lauksaimniecības,
zvejniecības, pārtikas un amatniecības mantojuma iesaiste tūrisma produktā.
Lauku tūrisma mārketinga aktivitātes Japānas tirgū. Produkta izveide mūsu tālo tirgu
viesiem - kas strādā, no kā jāuzmanās, kas mums īpašs. Atskats uz mārketinga aktivitātēm
Japānas tirgū, u.c. tālo tirgu aktualitātes.

=> PROGRAMMA (pdf, 432 KB)
Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 26433316.

Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
LŠTAA piedalīsies Lietuvā rīkotajā trušu izstādē no 11.11-12.11.2017. pilsētā Vilkaviškis
LŠTAA piedalīsies ar saviem trušiem izstādē Chovatel 2017 pilsētā Lysa nad Labem (Čehijā) kura
notiks 17.11. - 19.11.2017.

"Trusis un citi" aktivitātes:
28.oktobrī Kazdangā, kultūras namā, mūsu gada
Pasākums plkst.10.00 līdz 18.00. Būs truši un citi zvēri.
http://www.losp.lv/node/4987

izstāde

"Trusis

un

citi

2017".

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;
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- 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:
*) 24.10.2017.Latvijas Avīze / www.laukos.lv Atbalsts zemniekiem palīdzēs savilkt
kopā galus
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs:
“Kompensācija nekādā gadījumā 100% nesegs zaudējumus un tas arī nebūtu reāli, tāpēc oktobra
sākumā ar citām Eiropas organizācijām nosūtījām vēstuli F. Hoganam. Ja vēl nostrādās kādi
papildu atbalsta mehānismi, tas Latvijas lauksaimniekiem, kuri tiešām cietuši no plūdu sekām, būs
kā amortizējošs atbalsts. Pēdējo gadu laikā dabas apstākļi kļūst aizvien neprognozējamāki, līdz ar
to arī liks saimniecībām vairāk paļauties uz plānošanu un risku izvērtēšanu, jo ne vienmēr var
cerēt uz kompensācijām. Šādas neplānotas situācijas liek izvērtēt ļoti daudz aspektu, bet, tā kā
Latvijas zemnieki joprojām saņem viszemākos tiešmaksājumus, tad jau tā uz pārējo ES zemnieku
fona esam norūdīti, līdz ar to jebkura kompensācija ir pretimnākšana.”
http://laukos.la.lv/atbalsts-palidzes-savilkt-galus/

*) 24.10.2017. Tvnet.lv Ar piešķirto valsts atbalstu par plūdu postījumiem
lauksaimniekiem nepietiks
«Ir apsveicami, ka valdība ir pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu. Pēc mūsu aprēķiniem
radušos zaudējumus paredzēts segt apmēram 71% apmērā no faktiskajiem ieguldījumiem. Tā
nebūs 100% kompensācija, līdz ar to zaudējumi joprojām būs,» teica Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis.
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/682921ar_pieskirto_valsts_atbalstu_par_pludu_postijumiem_lauksaimniekiem_nepietiks?utm_source=tvnet

*) 24.10.2017. Apllo.lv Ar piešķirto valsts atbalstu par plūdu postījumiem
lauksaimniekiem nepietiks
Ir apsveicami, ka valdība ir pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu. Pēc mūsu aprēķiniem
radušos zaudējumus paredzēts segt apmēram 71% apmērā no faktiskajiem ieguldījumiem. Tā
nebūs 100% kompensācija, līdz ar to zaudējumi joprojām būs,» teica Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis.
http://apollo.tvnet.lv/zinas/ar-pieskirto-valsts-atbalstu-par-pludu-postijumiem-lauksaimniekiemnepietiks/810786

*) 18.10.2017. www.laukos.lv - Baltijas zemnieki krīzes dēļ vienoti pieprasa
Briselei reālu atbalstu
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs atzina, ka
situācija atsevišķos reģionos tiešām ir neapskaužama, daļa vasaras un rudens laika apstākļi radīja
ārkārtas situāciju, kas noveduši līdz tam, ka daudziem lauksaimniekiem sējumi ir izpostīti un
lopbarība nav iegūstama. “Tas rada ne tikai finansiālos zaudējumus, bet arī bažas par saistību
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izpildi ar kredītiestādēm un noslēgtajiem līgumiem. Tā kā dabas apstākļi ietekmējuši ne vien
Latvijas, bet arī citu valstu saimniecības, vēršamies pēc palīdzības un atbalsta pie komisāra,”
norādīja Treibergs.
http://laukos.la.lv/visi-kopa-baltijas-zemnieki-krizes-del-pieprasa-briselei-realuatbalstu/
*) 26.10.2017. Dienas bizness Asociācija: Kartupeļu cena šogad varētu nedaudz

augt salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
Tā kā lietavu dēļ Latvijā kartupeļu ražas vākšana šogad bija apgrūtināta un vietējo kartupeļu
ievākts mazāk, to cenas šogad varētu nedaudz augt salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, aģentūrai
LETA pieļāva Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/asociacija-kartupelu-cena-sogadvaretu-nedaudz-augt-salidzinajuma-ar-ieprieksejo-gadu-468119

*) 26.10.2017. Apriņķis "Asociācija: Patlaban Latvijā provizoriski ir nenovākta
apmēram ceturtdaļa kartupeļu ražas"
Patlaban Latvijā pēc provizoriskajām aplēsēm ir nenovākta apmēram ceturtdaļa kartupeļu ražas,
sacīja Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle.
http://www.aprinkis.lv/zinas/item/41046-asociacija-patlaban-latvija-provizoriski-irnenovakta-apmeram-ceturtdala-kartupelu-razas
*) 24.10.2017.Dienas bizness "Latvijas zemniekiem atšķirīgi viedokļi par ieceri līdz

2022.gadam pilnībā aizliegt glifosātu herbicīdus lauksaimniecībā"
Latvijas zemniekiem ir atšķirīgi viedokļi par ieceri līdz 2022.gadam pilnībā aizliegt glifosātu
herbicīdu izmantošanu lauksaimniecībā, jo daļa to atbalsta, bet daļa nē, aģentūrai LETA sacīja
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/latvijas-zemniekiem-atskirigiviedokli-par-ieceri-lidz-2022-gadam-pilniba-aizliegt-glifosatu-herbici-468018

*) LOSP dalīborganizācijas - "Lauksaimnieku apvienība" valdes locekis un
Z/S "Rožkalni" saimnieks Ivars Ādamsons Profi Žurnāla intervijā
(Žurnāli pieejami LOSP birojā)

*) 24.10.2017. Latvijas Avīze un www.laukos.lv Zemniekiem atšķirīgi viedokļi
par glifosāta aizliegšanu
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Viņš norādīja, ka jautājums par jautājumu par glifosāta herbicīdu aizliegšanu tika skatīts arī LOSP
pārstāvju ikmēneša sēdē un lauksaimnieku domas par to dalījās. “Lēmumu nepieņēmām, jo mums
dalījās domas. Faktiski redzējums bija tāds, ka līdz brīdim kamēr nav pietiekoši apstiprinoši
pētījumi, ka glifosāts ir inde un atstāj paliekošu iespaidu uz cilvēka veselību, nevaram sniegt
viennozīmīgu atbildi. Tikai pēc pētījuma veikšanas, kurš apstiprina, ka glifosāts ir inde, to
jāaizliedz,” teica Vilnītis.
http://laukos.la.lv/zemniekiem-atskirigi-viedokli-par-glifosata-aizliegsanu/

*) 25.10.2017. "Druva: Jāstrādā ar atdevi"
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes locekle, biedrības
"Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija" valdes priekšsēdētāja un SIA "Stalbes Agro"
valdes priekšsēdētāja Aija Balode daudzus gadus vada uzņēmumu, kas specializējies piena
lopkopībā, un līdztekus darbojas profesionālajās organizācijās, kurās pārstāv zemnieku intereses.

LAD aktualitātes:
LAD informē par paveikto darbu plūdos cietušo platību apsekošanā
LAD informē, ka kopumā saņemti 3196 pieteikumi kompensāciju saņemšanai, no tiem 2933
pieteikumi tika apstiprināti – 2550 lauku apsekošanu veica dienesta darbinieki, savukārt 383
– LLKC speciālisti. Kompensācijai pieteiktas vairāk nekā 82,4 tūkstoši ha lielas zaudētās
ražas platības, no tiem par plūdos pilnībā bojā gājušiem tika atzīti 73,5 tūkstoši ha
lauksaimniecības sējumu un stādījumu. Lauksaimnieki kompensācijas saņems arī par
kopumā 13 071 tonnām siena un 16 bišu saimēm.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-gandarits-par-paveiktodarbu-pludos-cietuso-platibu-apsekosana-788
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No 1. novembra skolās un bērnudārzos sāks saņemt augļus un dārzeņus
Gan piena produkti, gan augļi un dārzeņi tiks dalīti katrā mācību nedēļā trīs reizes. Pienu
skolās sāka saņemt no šā gada 1.oktobra, savukārt augļus un dārzeņus – no 1.novembra.
Piena porcijas lielums vienam bērnam ir ne vairāk kā 250 mililitri, savukārt augļu un
dārzeņu izdale paredzēta 100 gramu porcijās: var saņemt svaigu augļu (ābolu, bumbieru,
dzērveņu), dārzeņu (burkānu, kāļu, kolrābju, kāpostu, ķirbju) vai to asortu porcijas.
http://piensaugliskolai.lv/lv/

Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
No šā gada 2017. gada 7. novembra līdz 7. decembrim var pieteikties atbalstam trīs
apakšpasākumos:
4.1 " Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās ";
4.2 "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ;
4.3 " Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
".http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pasakuma-ieguldijumimaterialajos-aktivos-pieejams-108-milj-liels-publiskais-finansejums-781

Kalendārs:
Līdz 1. novembrim notiek pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas
kvalitātes shēmā";
Līdz 1. novembrim notiek pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības
shēmā";
Līdz 1. novembrim notiek pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā".

Valsts lauku tīkla aktivitātes:
Valsts Lauku tīkla mājaslapā publicētas ekspertu, kas piedalījušies EK un COPA-COGECA darba
grupās, atskaites.
“Fitosanitārie jautājumi”, Andrejs Vītoliņš
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/fitosanitarie-jautajumi/darba-grupafitosanitarie-jautajumi-2017gada

“Laukaugi, proteīnaugi un eļļas augi”, Aigars Šutka
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/graudaugi-ellas-augi-un-proteinaugi/darbagrupa-laukaugi-proteinaugi

LDC jaunumi:
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Liellopu, aitu, kazu īpašniekiem!
Lai savlaicīgi apzīmētu jaundzimušos dzīvniekus, divus mēnešus pirms dzīvnieka
piedzimšanas jāpasūta identifikācijas līdzekļi.
Ganāmpulki, kuri izmanto LDC elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, LDC mājas lapas
autorizētajā sadaļā var veikt pasūtījumu un izsekot pasūtījuma izpildes gaitai.
Informējam, ka ir iespēja izvēlēties pasūtījumu piegādi:



Piegāde uz pakomātu. 3.00 Eiro par piegādi tiek iekļauts pasūtījuma rēķinā.
Pakomātu atrašanās vietas skatīt šeit: https://www.omniva.lv/privats/adreses
Piegāde ar kurjeru. Izcenojumi un piegādes zonas skatīt šeit:
http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru
Identifikācijas līdzekļu pasūtīšanai un izpildes, piegādes gaitas noskaidrošanai var zvanīt
darba dienās:
tel. 67095064,
mob. 26352914 LMT
mob. 28891636 TELE2

Citi pasākumu:
Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem
Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem – sējumu izsalšana,
nosmakšana zem ledus garozas vai izsušana zem sniega segas, kā arī krusas, lietus, vētras un
veldres riskiem.

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