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Eiropas Komisijas piedāvātais
atbalsts ES piena ražotājiem par
brīvprātīgu īslaicīgu piena ražošanas
samazināšanu

Zemkopības ministrija jau informēja, ka Eiropas
Komisija (EK) ir piešķīrusi 150 miljonus eiro
atbalstu visu ES dalībvalstu piena ražotājiem, kuri,
tirgus problēmu un finansiālo grūtību spiesti,
apsver iespēju brīvprātīgi samazināt piena
ražošanas apjomus 3 mēnešu periodā savā
saimniecībā. Šā atbalsta mērķis ir kompensēt
ražotājiem īslaicīgu piena piegādes samazināšanu.
http://www.losp.lv/node/4178

Ar zīmolu Trikāta tirgos arī pienu un
kefīru; ražos Igaunijā

Latvijas lauksaimniekiem piederošais piena
pārstrādes uzņēmums Latvijas Piens tirgū
piedāvās divus jaunus produktus. Zīmola
TRIKATA ietvaros tiks tirgots piens ar D vitamīnu
un kefīrs ar bifidobaktērijām. Tie tiks ražoti
Igaunijā no Latvijas zemnieku saimniecībās
saražotā piena.
http://www.db.lv/razosana/partika/ar-zimolutrikata-tirgos-ari-pienu-un-kefiru-razos-igaunija453690?utm_source=newsletter&utm_medium=e
mail&utm_campaign=newsletter

Jelgavas novadā ražos cūku pupu
kraukšķus

Jelgavas novada dome 31. augusta domes sēdē
atbalstījusi lēmumprojektu, kas paredz izīrēt
nedzīvojamās telpas 44,1m2 platībā pašvaldības
nekustamajā īpašumā Jaunlīdumi Dzirniekos
Jaunsvirlaukas pagastā saimnieciskās darbības
veikšanai.
http://www.db.lv/razosana/partika/jelgavasnovada-razos-cuku-pupu-kraukskus453689?utm_source=newsletter&utm_medium=e
mail&utm_campaign=newsletter
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Latvijas koku stādi nostiprina
pozīcijas Zviedrijā

Noteikts medību aizliegums tumšajai
pīlei un kākaulim

Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību
vietējās attīstības stratēģiju
īstenošanai zivsaimniecībā

Pieņemti jauni noteikumi
veterinārām, higiēnas un nekaitīguma
prasībām svaigpiena apritē
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Koku stādu audzēšanas pieaugumu Latvijā
nodrošina pieprasījums pēc šī produkta
kaimiņvalstīs un pieejamais atbalsta apmērs
privātmežu īpašniekiem, pirmdien vēsta laikraksts
Dienas Bizness. 2015. gadā AS Latvijas valsts
meži (LVM) eksportējusi 12 milj. koku stādu, kas
ir par 25% vairāk nekā 2014. gadā.
Salīdzinājumam: 2005. gadā šis apjoms tikko
sasniedza 1 milj.
http://www.db.lv/razosana/mezsaimnieciba/latvija
s-koku-stadi-nostiprina-pozicijas-zviedrija453688?utm_source=newsletter2&utm_medium=
email&utm_campaign=newsletter
Lai medību praksē ievērotu medījamo dzīvnieku
ekoloģiski
līdzsvarotas
apsaimniekošanas
principus un nodrošinātu migrējošo putnu
populāciju
aizsardzību,
valdība
otrdien,
6.septembrī, apstiprināja grozījumu medību
noteikumos.
http://www.zm.gov.lv/presei/noteikts-medibuaizliegums-tumsajai-pilei-un-kakaulim-?id=8172
6. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības
ministrijas
(ZM)
sagatavotos
grozījumus
noteikumos, kas nosaka atbalsta piešķiršanas
kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības
stratēģiju
īstenošana”.
Izmaiņas
noteikumos sagatavotas, lai precizētu atbalsta
piešķiršanas kārtību.
http://www.zm.gov.lv/presei/precize-atbalstapieskirsanas-kartibu-vietejas-attistibas-strategijui?id=8171
Lai precizētu svaigpiena paraugu ņemšanas
kārtību, marķēšanu un testēšanu, kā arī
nodrošinātu svaigpiena kvalitātes datubāzes
darbību atbilstoši reālajai situācijai, Zemkopības
ministrija sagatavojusi noteikumu projektu
svaigpiena aprites veterinārajām, higiēnas un
nekaitīguma prasībām, ko otrdien, 6.septembrī,
apstiprināja valdība.
http://www.zm.gov.lv/presei/pienemti-jauninoteikumi-veterinaram-higienas-un-nekaitigumaprasibam-?id=8170
www.losp.lv

AREI organizēts lielākais Latvijas
pārtikas ražotāju kopstends izstādē
Riga Food 2016

Energoefektivitātei ražošanas ēkās
būs pieejami 32,6 milj. EUR

Ideju «Augļi bez maksas» noskata
Dānijā
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Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI)
organizētais kopstends arvien paplašinās un sniedz
izstādes apmeklētājiem daudzveidīgu ražoto
produktu klāstu. Starptautiskā pārtikas izstāde
"Riga food 2016" šogad norisināsies laikā no 7.10.septembrim izstāžu centrā Ķīpsalas izstāžu
zālē.
http://www.lvportals.lv/visi/presesrelizes/281496-arei-organizets-lielakais-latvijaspartikas-razotaju-kopstends-izstade-riga-food2016/

Ministru kabineta 6. septembra sēdē atbalstīta
Ekonomikas ministrijas izstrādātā ES fondu
atbalsta
programma
energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu īstenošanai apstrādes
rūpniecības nozares komersantu ražošanas
ēkās. Programmas ietvaros pieejamais Kohēzijas
fonda finansējums ir 32 555 030 EUR.
https://em.gov.lv/…/11258-atbalstamenergoefektivitates-paa… …

«Augļi bez maksas,» šāds uzraksts un īpaši
gatavots stends parādījās ceļa malā, braucot no
Aizkraukles uz Seces pusi. Cilvēki šo ideju
uzņēma ar sajūsmu un neparasti lielu atsaucību,
vēsta reģionālais laikraksts Staburags.
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/idejuaugli-bez-maksas-noskata-danija453823?utm_campaign=article_title&utm_source
=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlena
me
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Latvijas Maiznieks tirgus pētījumā
investē 50 000 eiro, ražošanas
paplašināšanā - 100 000 eiro

Laikapstākļi un kaitēkļi ievērojami
apgrūtinājuši kvalitatīvu dārzeņu
ražas ieguvi

Latvijas tirgus tendences rāda, ka cilvēki maizi ēd
mazāk, priekšroku dodot kvalitatīvākai, dārgākai
maizei, tādēļ, sākot ar septembri, a/s Latvijas
Maiznieks sāk tirgot maizes sēriju ĪSTENĀ, kas
ietver rudzu maizi, saldskābmaizi, augļu maizi un
burkānmaizi. Jaunās produktu sērijas ražošanas
uzsākšanā investēti 150 000 eiro.
http://www.db.lv/razosana/partika/latvijasmaiznieks-tirgus-petijuma-investe-50-000-eirorazosanas-paplasinasana-100-000-eiro-453868?

Šī gada krasās gaisa temperatūras svārstības,
sausums un karstums, kas mijās ar lietu un vēsu
laiku, dažādu kaitēkļu uzbrukumi ievērojami
apgrūtināja arī kvalitatīvu dārzeņu ražas ieguvi,
atzīst Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra (LLKC) dārzkopības speciālisti.
http://www.db.lv/razosana/laikapstakli-unkaitekli-ieverojami-apgrutinajusi-kvalitativudarzenu-razas-ieguvi453896?utm_campaign=article_title&utm_source
=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlena
me

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs –
ES jāstiprina lauksaimnieku pozīcijas
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs no 11. līdz 13.
pārtikas piegādes ķēdēs

septembrim dosies darba vizītē uz Bratislavu, kur
Slovākija kā Eiropas Savienības Padomē
prezidējošā valsts organizē ES Lauksaimniecības
ministru neformālo sanāksmi par diskusijas tēmu
“Lauksaimnieku pozīcijas stiprināšana pārtikas
piegādes ķēdē”.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibasministrs-janis-duklavs-es-jastiprinalauksaimnieku-pozicija?id=8183
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Aptaujas anketa par kūpinātu gaļas
produktu lietošanu uzturā
http://www.visidati.lv/aptauja/1208391924/1/ …

Izmaiņas suņu reģistrēšanas kārtībā
nav gaidāmas - Suņu reģistrēšana
jāveic līdz 2017.gada 1.janvārim

Saeima ceturtdien, 8.septembrī, pieņēma lēmumu
nenodot izskatīšanai parlamenta komisijās
grozījumus Veterinārmedicīnas likumā, kas
paredzēja ļaut suņu obligāto apzīmēšana ar
mikroshēmu
(čipošanu)
veikt
ne
tikai
veterinārārstiem, bet arī Pārtikas un veterinārā
dienesta (PVD) inspektoriem un dzīvnieku
patversmju darbiniekiem, tādejādi padarot suņu
apzīmēšanu un reģistrāciju pieejamāku suņu
īpašniekiem, īpaši lauku reģionos
http://www.losp.lv/node/4189

LAD aktualitātes:
Būs pieejams atbalsts piena ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu
No šā gada septembra vidus piena ražotājiem būs iespēja pieteikties Eiropas Komisijas piešķirtam
atbalsta pasākumam - Eiropas Savienības atbalstam piena ražotājiem par piena ražošanas
samazināšanu. Piešķirtais atbalsts piena ražotājiem tiks izmaksāts 2017.gada sākumā.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/bus-pieejams-atbalsts-pienarazotajiem-par-piena-razosanas-samazinasanu-658

PVD aktualitātes:
Par biodrošības pasākumu neievērošanu piemēros bargākus naudas sodus
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) veiktie uzraudzības un informatīvie pasākumi un sadarbība
ar cūku audzētājiem ir nodrošinājuši to, ka Āfrikas cūku mēris (ĀCM) mājas cūkām Latvijā šogad
Infolapa_31_9.9.2016.
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nav konstatēts un pēc veiktajām cūku novietņu pārbaudēm, biodrošības prasībām atbilst 87%
mājas cūku novietņu. Tomēr pārbaužu laikā inspektori visā Latvijas teritorijā joprojām konstatē
rupjus pārkāpumus.
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/par_biodrosibas_pasakumu_neiev

VAAD aktualitātes:
Aktualitātes bioloģiskajiem lauksaimniekiem
Atgādinām, ka ziemāju labībām tuvojas pēdējais iesnieguma iesniegšanas termiņš individuālās
atļaujas saņemšanai sēklas, kas nav iegūtas ar bioloģisko lauksaimniecības ražošanas metodi,
izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Kārtība kādā notiek individuālo atļauju izsniegšana
nav mainījusies. Iesnieguma iesniegšanas termiņš ziemāju labībām līdz 15.septembrim (pasta
zīmogs). Katra iesniegumā norādītā šķirne tiek izvērtēta atsevišķi, līdz ar to katrai šķirnei tiek
izsniegta sava individuālā atļauja. Valsts nodevas par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas
materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav
iegūtas, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi, apmērs ir 7,11 eiro.
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7036

Atgādinājums par glifosātu pareizu lietošanu!
Atgādinājums par glifosātu pareizu lietošanu! Kad drīkst un kad nedrīkst lietot glifosātu saturošus
augu aizsardzības līdzekļus!! http://www.losp.lv/node/4104

LDC aktualitātes:
Par kritušo dzīvnieku izslēgšanu
Informējam, ja nobeigušies dzīvnieki tiek atdoti dzīvnieku savācējuzņēmumiem
(Reneta,Baltic Trade), īpašniekam vai turētājam septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka
nobeigšanās pašiem ir jāziņo datu centram par kritušajiem dzīvniekiem novietnē elektroniski
vai papīra formā.
Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS.
________________________
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.
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Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta Lopkopības un
ciltsdarba nodaļas speciālisti ir sagatavojuši Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un
turētājiem skaidrojošu informācija par noteikumos noteikto prasību piemērošanu attiecībā uz
lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu, reģistrēšanu un pārvietošanu.
Detalizētāk ar šo informāciju Jūs varat iepazīties Lauksaimniecības Datu centrs mājas lapas
sadaļā: Aktualitātes šeit.

Informācija par veidlapas “Pārskats par stāvokli ganāmpulkā” aizpildīšanu!
SVARĪGI - ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu saimju (atskaites datumi katra gada
1. maijs un 1. novembris) vai Kažokzvēru, Trušu, Mājputnu vai Savvaļas dzīvnieku (atskaites
datumi katra gada 1. janvāris un 1. jūlijs) skaitā kādā no esošajām novietnēm vai ir reģistrēta jauna
novietne, kurā turat bites, savvaļas dzīvniekus, mājputnus, kažokzvērus vai trušus, tad, norādot
jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēlreiz dzīvnieku skaits visās novietnēs.
Piemērs:
Novietnē Nr.1 uz 01.07. ir reģistrēti: 10 mājputni un 150 savvaļas dzīvnieki.
20.07. tiek reģistrēta jauna novietne Nr. 2, kurā atrodas 25 mājputni un 100 truši.
Tad ir jāpaziņo no jauna dzīvnieku skaits abās novietnēs ar atskaites datumu 20.07.:
Nr. 1 – 10 mājputni un 150 savvaļas dzīvnieki;
Nr. 2 – 25 mājputni un 100 truši.
Vairāk informācijas šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/skaidrojosa_informacija

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas dalība pārtikas izstādē
Jau nākamnedēļ no 7. līdz 10. septembrim izstāžu centrā „Ķīpsala” norisināsies plašākā pārtikas
izstāde Baltijas valstīs “Riga Food”, kas ik gadu iezīmē nozares attīstību kopumā, izceļ jaunumus
un sniedz iespēju iepazīties ar nopietniem un uzticamiem nozares uzņēmumiem. Ķīpsalā ikviens
gardēdis var smelties idejas savai ēdienkartei, nogaršot daudz ko jaunu un baudīt pavāru,
konditoru un bārmeņu šovus, savukārt profesionāļi – smelties idejas, gūt jaunas zināšanas un
informāciju, kā arī veicināt sava biznesa attīstību. Biedrību „Latvijas Bioloģiskās
lauksaimniecības asociācija” izstādē pārstāvēs ZS „Birznieki”, ZS „Ragāres”, ZS „Indrāni”, ZS
„Bebri”, ZS „Bites”, ZS „Salenieki”, AS „Lazdonas piens”, SIA „Svētes maize” un LPKS
„Viļāni”. Uz tikšanos jau nākamnedēļ izstādē!

Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība
Noteiks Latvijā labāko ražoto kefīru, biezpienu, krējumu, sviestu, nogatavināto Holandes tipa
puscieto sieru un 2015./2016. gada jauno piena produktu!
Kooperatīvā sabiedrība „Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība” (LPCS) sadarbībā ar
Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT 1 organizē Latvijā ražoto augstas kvalitātes piena
Infolapa_31_9.9.2016.
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produktu konkursu, kura uzvarētāji tiks apbalvoti starptautiskajā pārtikas izstādē „Riga Food
2016”. http://www.losp.lv/node/4111

Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes:
Sestdien biškopji aicinās uz "Medus dienu dravā" Latvijas Biškopības biedrība nu jau piekto gadu
turpina tradīciju - Medus diena dravā, kad bitenieki no visiem Latvijas novadiem aicina savās
dravās ikvienu apmeklētāju. http://www.losp.lv/node/4188

Semināri septembrī:
Seminārs Tukuma novadā: tēma: “Bišu saimju ziemošana, apstrāde ar pretvarru preperātiem”,
lektore Baiba Tikuma, š. g. 11. septembrī, plkst. 11.00, Mauros, Rideļos, Zentenes pag., Tukuma
nov.;
Seminārs Liepājā : tēma: “Aktualitātes un likumdošana biškopībā”, lektors Armands Krauze, š. g.
17. septembrī, plkst. 14.00, Liepājas 15. vidusskolā, O. Kalpaka ielā 96, Liepājā.

Latvijas Jauno zemnieku kluba aktivitātes:
Šogad jau 5.gadu biedrība "Latvijas Jauno Zemnieku Klubs" rudenī, no 28.-30.oktobrim, organizē
lauku jauniešu izaugsmes forumu "SOLIS 2016", kura mērķis ir attīstīt jauniešos interesi kā arī
sniegt informāciju par uzņēmējdarbības iespējām lauku reģionos. Šogad ir plānots, ka forums
notiks Iecavā viesu namā "Iecupe" pulcējot 50 jauniešus no visiem Latvijas reģioniem.

Stādaudzētāju asociācijas aktualitātes:
3.09.- 11.09. Orhideju izstāde. (Orhidejas no Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu
asociācijas privātkolekcijām) Botāniskais dārzs, Latvijas Universitāte, Kandavas iela 2, Rīga, LV1083, Signe Tomsone, mob: 26390753, e- pasts: signe.tomsone@lu.lv
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Rudens stādu dienas – 1.oktobrī – Valles pagasta
Dzērvēs!

Rudens Stādu parāde - 24.septembrī
Klāt rudens un līdz ar to arī nu jau 12. Rudens Stādu
parāde, kas tiks aizvadīta Bulduru Dārzkopības
vidusskolas dārzā 24. septembrī no plkst. 9:00-16:00.
Rudens Stādu parāde notiek sezonas ražas laikā,
iekrāsojot
dārzkopības
sezonas
noslēgumu.
Pasākuma laikā stādu audzētavas no visas Latvijas
plašā klāstā piedāvās augļu kokus un ogulājus,
dekoratīvos kokus un krūmus, kā arī daudzgadīgās
puķes un citus stādus. http://www.losp.lv/node/4181
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Latvijas Lauku foruma aktivitātes:
8. KOPIENU SPĒLES – 9. un 10. septembrī Līgatnē
Cienījamie lauku attīstības entuziasti, virzītāji un atbalstītāji, uzņēmēji un saimnieki,
Šobrīd, kad jūtam līdzi saviem skaistajiem (kā visa pasaule runā) un pašiem labākajiem (kā paši
zinām) olimpiešiem Brazīlijā, vairojot patriotiskās jūtas un lepnumu, un kad daļa no jums jau
atgriezušies darba ritmā, bet citi vēl bauda pelnītu atvaļinājumu, ir pienācis īstais laiks mazliet
padalīties vienam ar otru par vasarā piedzīvoto, mazliet paspēlēties un, visbeidzot, kopābūt un
vairot un nostiprināt pārliecību par spēcīgiem un lieliskiem Latvijas laukiem un lauku kopienām.
Ar prieku aicinām Jūs un Jūsu kopienas pārstāvjus uz 8. Latvijas Kopienu spēlēm, kas notiks
2016. gada 9. un 10. septembrī Līgatnē! Aicinām gan jūs pašus, gan jūsu lielos un mazos, kas
darbojās un jūt līdzi gan mājās, gan pašvaldībās, LLKC reģionālajos centros un vietējās rīcības
grupās.
VAIRĀK INFORMĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA TE: http://llf.partneribas.lv/archives/3142

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes:
Lauku izmēģinājumu un laboratoriju- eksperimentu skates norises grafiks 2016.gadam.
Tuvākās skates
3.novembrī plkst.14 - Skates- konkursa godalgoto vietu paziņošana, apbalvošana LLU SIA
MPS " Vecauce" ražas svētkos " Vecauce 2016" Dr.agr.Dainis Lapiņš- LLMZS
Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs, LLZI Direktoru padomes valdes loceklis.
mob.29279269
LMZN aicina Latvijas zinātniekus un ārzemju zinātniekus, kuru darba tematika ir saistīta ar
Latviju, pieteikties līdz 2016.g.30.septembrim Paula Lejiņa balvai lauksaimniecības zinātnēs. Kā
arī ir iespējams pieteikties LZA jauno zinātnieku darba konkursam. Plašāku informāciju var iegūt
LZA mājas lapā www.lza.lv vai avīzē “Zinātnes Vēstnesis” (2016.g.20.jūnijs, Nr.12)

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
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Dokumenti saskaņošanai:
Līdz 14.09. „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un
kontroles kārtība” http://www.losp.lv/node/4182

Sludinājumi:
Mēs nodarbojamies ar spirta ražošanu no graudiem. Vēlamies piedāvāt graudu sīrupu lopbarībai,
kas paliek pēc spirta izvilkšanas no graudiem. Varbūt starp Jūsu biedriem ir saimniecības, kuras
tas varētu interesēt? Kontaktinformācija: Dainis mob.27046266

Citas aktivitātes:

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