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Eksperti: ES šogad 41% kviešu atbilst lopbarības
kvalitātes standartiem Analītiskā aģentūra
“Strategie Grains” jaunākajā prognozē par šā gada
ražas kvalitāti Eiropas Savienībā (ES) norādījusi,
ka lopbarības kviešu daļa ražā būs 41%, kas ir par
7% vairāk, nekā prognozēts pirms mēneša.
Pagājušajā gadā lopbarības kviešu daļa kopražā
sasniedza 29%. Tāpat eksperti samazinājuši
pārtikas kviešu ražas prognozi ES par 1,4
miljoniem tonnu – līdz 136,5 miljoniem tonnu, kas
ir par 10% mazāk salīdzinājumā ar pagājušo gadu.
http://www.la.lv/eksperti-es-sogad-41-kviesu-atbilstlopbaribas-kvalitates-standartiem/

Piemaksa par izlietu pienu
Līdz 21. septembrim piena ražotāji varēs
pieteikties uz atbalstu īslaicīgai piena ražošanas
samazināšanai.
Īslaicīga
piena
ražošanas
samazināšana – tas nozīmē piena ražotājam
neveikt piena piegādes pirmajam piena pircējam
vismaz 1,5 t apjomā trīs mēnešu periodā. Lai
varētu saņemt atbalstu, ražotājam jābūt veikušam
piena piegādi pirmajam pircējam šā gada jūlijā, tas
gan neattiecas uz piena tiešo tirdzniecību.
http://www.la.lv/piemaksa-par-izlietu-pienu/

LLKA rosina palielināt atbalstu piena
Lai
veicinātu
Latvijas
piena
ražotāju
ražotājiem, kuri ir atbilstīgu piena
konkurētspēju ar citu Eiropas Savienības (ES)
kooperatīvo sabiedrību biedri
valstu
lauksaimniekiem,
Latvijas
Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
rosina priekšlikumu Zemkopības ministrijai par
papildus atbalstu tiem piena ražotājiem, kuri ir
atbilstīgas piena lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības (LPKS) biedri.
http://www.llka.lv/aktualitates/llka-rosina-palielinatatbalstu-piena-razotajiem-kuri-ir-atbilstigu-pienakooperativo-sabiedribu-biedri/2939/
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Aizliegtais paņēmiens. Operācija:
«Dārzeņu shēmas»
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.09.2016-aizliegtaispanemiens.-operacija-darzenu-shemas.id80199/

Nosaukumam jāataino ābolu un
bumbieru sulas samērs sidrā

Lai patērētājiem nodrošinātu precīzu, skaidru un
nemaldinošu informāciju par ābolu un bumbieru
sidra sastāvu, valdība otrdien, 20.septembrī,
apstiprināja
grozījumus
sidra
obligātajās
nekaitīguma, kvalitātes un papildu marķējuma
prasībās.
http://www.zm.gov.lv/presei/nosaukumam-jaatainoabolu-un-bumbieru-sulas-samers-sidra-?id=8225

Papildināta - Lauksaimnieki ir šokēti
saņemot augusta elektrības rēķinus

Problēma radusies, jo AS Sadales tīkls no šā gada
1.augusta līdz ar tarifu pieaugumu 3,5 reizes
paaugstinājis fermās nepieciešamā elektrības
ievada jaudu, līdz ar to kopējie rēķini
saimniecībām mēneša laikā pieauguši līdz 18%,
atsevišķās saimniecībās rēķinam pārsniedzot pat
35 000 eiro. «Zemnieki samazina jaudas, kur vien
var, bet Sadales tīkl" apkalpoto ievadu nevar
iespaidot. Līdz ar to lielā fermā, kur viss
robotizēts,
izmaksas
pieaugušas
prātam
neaptverami,» norādīja zemnieki.
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/papildinata
-lauksaimnieki-ir-soketi-sanemot-augusta-elektribasrekinus-454358

Infolapa_33_23.9.2016.

www.losp.lv

VTUA uzsāk augu aizsardzības
līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes

2016.gada augusta sākumā Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) ir
izgājusi Valsts augu aizsardzības dienesta
sertifikāciju augu aizsardzības līdzekļu iekārtu
pārbaudēm un ir akreditēta SIA “Standartizācijas,
akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas
Nacionālais akreditācijas birojā, līdz ar to VTUA
ir pilntiesīga Latvijā veikt augu aizsardzības
līdzekļu iekārtu pārbaudes.
http://www.losp.lv/node/4213

Ko ēdam? Kartupeļi, maize un piens - pēc
apēstajiem apjomiem tie ir pamatprodukti, no kā
pārtiek Latvijas iedzīvotāji!
http://www.db.lv/laikraksta-arhivs/zinas/ko-edam454506

Aitu ganību apsaimniekošana
Aitu audzētājiem aktīvā ganību sezona tuvojas
noslēgumam. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pļavu un
ganību apsaimniekošanu, aicinām aitkopjus plānot
nākamās sezonas darbus kvalitatīva zelmeņa
iegūšanai.
http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/aituganibu-apsaimniekosana
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Zinātniskais institūts BIOR laipni ielūdz
skolotājus un skolēnus piektdien, 30. septembrī,
no plkst. 18.00 līdz 20.00, apmeklēt Zinātnieku
nakti “Zinātne veselīgai dzīvei!”
http://www.zm.gov.lv/presei/septembra-pedejapiektdiena-zinatnieku-nakts!?id=8226

LAD aktualitātes:
Informatīvais materiāls piena
ražotājiem par 1.pieteikšanās kārtu
atbalstam par piena ražošanas
samazināšanu

Infolapa_33_23.9.2016.

ES atbalsts piena ražotājiem par īslaicīgu piena
ražošanas samazināšanu
ES atbalsts par piena ražošanas samazināšanu ir
paredzēts piena ražotājam par brīvprātīgu piena
ražošanas samazināšanu 3 mēnešu periodā,
salīdzinot ar tādu pašu periodu iepriekšējā gadā.
http://www.losp.lv/node/4203
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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
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.
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________________________
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.

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 asociācija:
"Biobrokastis mazajam skolēnam" - 30.septembrī pulksten 9.00 Zemkopības ministrijas ēkas
23.stāva zālē (Republikas laukumā 2, Rīgā). Tajā piedalīsies arī Vācijas vēstniecības, Zemkopības
ministrijas un LBLA pārstāvji, kā arī tās ekopārtikas ražotāji no Latvijas, kuru produkcija
atradīsies Latvijas bioloģiskās pārtikas maisiņā.
Šī pasākuma ierosinātāja ir Vācijas Meklenburgas – Priešpomerānijas pavalsts Lauksaimniecības
ministrija, kas sadarbībā ar bioloģiskās pārtikas ražotājiem jau tradicionāli katram
pirmziemniekam dāvina kārbiņu ar ekopārtikas brokastīm, un šo kastīti bērni pēc tam izmanto
ikdienas rīta maltītei.
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Savu labo pieredzi vācu lauksaimnieki vēlas iedzīvināt arī Baltijā, tādēļ katrai Baltijas valstij tiek
dāvinātas 50 ekopārtikas kastītes, kam tālāk jānonāk pie pirmziemniekiem. Mūsu Zemkopības
ministrija un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA) ir atsaukusies vācu kolēģu
aicinājumam, un bioprodukcijas ražotāji arī dāvinās 50 maisiņus ar bioloģisko pārtiku pirmās
klases skolēniem.

Latvijas Melioratoru biedrības aktivitātes:
Latvijas Melioratoru biedrība (LMB) 2016.gada 6. oktobrī Smiltenes tehnikuma telpās organizē
Semināru LMB sertificēto hidromelioratīvās būvniecības speciālistu kvalifikācijas
paaugstināšanai. Sīkāka informācija interneta vietnē www.lmb-melio.lv

Jauno Zemnieku kluba aktivitātes:
20.septembris JZK biedru dalība (Valsts Augu aizsardzības dienesta (VAAD) video filmēšanā par
integrēto augu aizsardzību. Tērvetes un Elejas pagastos.
28.septembris plkst. 18:00 Atvērto durvju vakars JZK birojā Dobeles ielā 41a, Jelgavā
30.septembris - 1.oktobris JZK biedru pieredzes apmaiņas brauciens uz Latgali
2.-9.oktobris dalība Rural Youth Europe (RYE) rudens seminārā "Think, Love, Move, Do"
Norvēģijā

Siera klubs aktivitātes:
27.-30. septembris pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju
4.okt. seminārs "Meistara diena" Valmieras tehnikumā
6.oktobrī seminārs "Meistara diena" Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā
11.oktobrī Madonā grāmatas "Piena pasaku kamoliņš" atvēršanas svētki 7 skolu audzēkņiem, kuri
rakstīja pasakas.
Arī Grašu bērnu nama apmeklējums (dāvināsim grāmatas).13.un 14. oktobrī 3 filmu "100 receptes "uzņemšana par "Siera kluba" biedriem -Latgales kulinārā
mantojuma dalībniekiem
21.oktobrī izbraukuma seminārs uz AS"Limbažu siers"
27.oktobrī seminārs "Meistara diena Ogres tehnikumā
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob.
+371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox.lv

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.
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Stādaudzētāju asociācijas aktualitātes:

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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Zied zeme aktivitātes:
27. septembris plkst. 18:00
Tikšanās ar ekspertiem par sociālās ietekmes izvērtējumu, iedvesmas stāsti un praktiskās pieredzes
apmaiņa.
Maiks Smits (Michael Smith) ir Biznesa Programmu vadītājs pārmaiņu iniciatīvām Apvienotajā
Karalistē. Viņš ir viens no organizatoriem ikgadējai piecu dienu konferencei Uzticība un
Integritāte Globalajā Ekonomikā, kas notiek Šveicē jau 10 gadus. Viņš ir autors arī vairākām
grāmatām par ētisku uzņēmējdarbību, apkopojot labās prakses piemērus visā pasaulē. Pēdējā
grāmata saucas “Lieliskā Sabiedrība – Uzticība, integritāte un pārvaldība globālajā ekonomikā”.
1970.gados Maiks pavadīja trīs gadus Indijā, strādājot Himmat iknedēļas izdevumā Mumbajā
komandā ar galveno editoru Rajmohan Gandhi, vienu no Mahatma Gandhi mazdēliem.
Rišabs Khanna (Rishabh Khanna) ir harmonijas vēstnesis sociālajās un ekoloģiskajās sistēmās,
sniedzis atbalstu sociālajiem uzņēmumiem Ugandā, Kenijā un Indijā. Strādājot ar organizācijām
pasaulē, Rišabs ir pārliecinājies, ka peļņas un apgrozījuma rādītāji neatspoguļo patiesās veiksmes
un neveiksmes, un arvien vairāk ir nepieciešams ietekmi un izdošanos mērīt ar citiem līdzekļiem.
Rišabs dalīsies pieredzē par sociālās uzņēmējdarbības veiksmju un, ne mazāk svarīgi, arī
neveiksmju cēloņiem, kā arī aplūkos sociālās ietekmes mērīšanas rīkus.
Pasākuma otrajā pusē būs iespējams uzdot jautājumus, dalīties pieredzē un idejās.
Prezentācijas angļu valodā, dalība bezmaksas.
Tikšanos finansiāli atbalsta Ziemeļu Ministru padome projekta "Sociālā uzņēmējdarbība kopienas dzīves kvalitāte" ietvaros. Projektu īsteno PPP biedrība Zied zeme.

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes:
26. septembrī plkst. 16.00 LZA Senāta zālē (Akadēmijas lauk. 1, II stāvā), Latvijas Zinātņu
akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.
Noslēgusies dokumentu pieņemšana LLMZA organizētā doktorantu – topošo zinātnieku darbu
konkursā 2016. gada sezonā. Septembra beigās, oktobra mēnesī konkursantu otrās kārtas labāko
darbu ziņojumi tiks uzklausīti LLMZA Prezidija paplašinātās sēdēs. Balvas konkursantiem
pasniedz LLMZA „Ražas svētkos 2016” SIA LLU MPS Vecaucē 2016. gada 03. novembrī.
Nākošnedēļ Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA), LLU Zemkopības
institūts un Agroresursu un ekonomikas institūts izsludinās ievērojamā selekcionāra un agronoma
Jāņa Lielmaņa (1895.-1970.) prēmijas konkursu – par izciliem sasniegumiem laukaugu sugu
selekcijā, sēklkopībā un šī darba popularizēšanu. Konkursā var piedalīties laukaugu sugu
selekcijā un sēklkopībā Latvijā strādājoši/uši zinātnieki vai to grupas, specializētās zemnieku
saimniecības, sēklkopības uzņēmumi, speciālisti, kuri devuši būtisku ieguldījumu selekcijas un
sēklkopības attīstībai Latvijā.
Lauku izmēģinājumu un laboratoriju- eksperimentu skates norises grafiks 2016.gadam.
Tuvākās skates
3.novembrī plkst.14 - Skates- konkursa godalgoto vietu paziņošana, apbalvošana LLU SIA
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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

Dokumenti saskaņošanai:
Līdz 23.09.2016. - “Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi
http://www.losp.lv/node/4201
Līdz 29.09.2016. „Noteikumi
http://www.losp.lv/node/4223

par

augļu

un

dārzeņu

ražotāju

organizācijām”

Līdz 03.10. 2016. „Noteikumi par augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu”
http://www.losp.lv/node/4209

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