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Dokumentāla filma «Kukurūzas bums»
Kenijas iedzīvotājai Džemimai nav ne jausmas, kā
pabarot savus septiņus bērnus. Kukurūza,
galvenais Dienvidkenijas iztikas avots, ir kļuvusi
pārāk dārga, tādēļ kuplā ģimene to var atļauties
reti. Taču kukurūzas audzēšana strauji kļūst
populāra visā pasaulē. Kukurūza ir 21. gadsimta
industriālais kultūraugs, aizņemot vairāk platības
nekā jebkura cita rūpnieciski audzēta kultūra.
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/24.09.2016-kukuruzasbums.-dokumentala-filma-12.id80599/

Ar ugunsdzēsēja adrenalīnu biznesā
Ievērības cienīga ir Balvu novada SIA
“Dampadruvas
buki”
saimnieka
Ritvara
Komarovska pieķeršanās savai profesijai – viņš
aizvien ir maiņas komandieris Balvu ugunsdzēsēju
depo, kur strādā pilnas slodzes darbu.
http://www.la.lv/ar-ugunsdzeseja-adrenalinubiznesa/

Dienas tēma: Nodoklis mainīs autoparku
Lai valsts budžetā iegūtu papildu 13,35 milj. eiro,
tiek piedāvāts veikt izmaiņas transportlīdzekļu
ekspluatācijas nodoklī, kurā tiktu ņemts vērā arī
CO2 izmešu apjoms – jo vairāk, jo lielāks
maksājums, tā otrdien vēsta laikraksts Dienas
Bizness.
http://www.db.lv/finanses/nodokli/dienas-temanodoklis-mainis-autoparku454631?utm_campaign=article_title&utm_source
=startpage_main&utm_medium=articlename
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Grozījumi transporta nodevu
jautājumos apmierina lauksaimniekus
27.09. Ministru kabineta sēdē tika izskatīts
likumprojekts „Grozījumi Autoceļu lietošanas
nodevas likumā” un likumprojekts „Grozījumi
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa
likumā”. LOSP savlaicīgi sniedza atzinumus,
nosakot, sekojošas prasības, kuras pēc šodienas
tikšanās ar Satiksmes ministru Uldi Auguli tika arī
apstiprinātas.
http://www.losp.lv/node/4227

Pienrūpnieki: Top tīkls krasi mainījis
iepirkuma politiku par labu importam
Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība (LPCS)
konstatējusi, ka pēdējo pāris mēnešu laikā
mazumtirdzniecības tīkla SIA Iepirkumu grupa
veikalos Top notikusi strauja sortimenta maiņa,
vietējo piena produktu vietā parādoties importa
produktiem, kuru izcelsme turklāt ne vienmēr esot
viegli noskaidrojama.
http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/
pienrupnieki-top-tikls-krasi-mainijis-iepirkumapolitiku-par-labu-importam454708?utm_campaign=article_title&utm_source
=startpage_hot&utm_medium=articlename

Āfrikas cūku mēris konstatēts mājas
cūkām Gulbenes novada Rankas
pagastā
Āfrikas cūku mēris konstatēts mājas cūkām
Gulbenes novada Rankas pagasta z/s Mazruciņi.
Slimības dēļ likvidētas 119 cūkas, lielākoties –
nobarojamās cūkas, taču tostarp arī sivēnmātes,
sivēni un kuilis, informē Pārtikas un Veterinārais
dienests.
http://www.db.lv/razosana/afrikas-cuku-meriskonstatets-majas-cukam-gulbenes-novada-rankaspagasta454552?utm_campaign=article_title&utm_source=cate
gorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
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Eksportē un gaida vēju attīstību
Pēc Latvijas augsti kvalificētajiem speciālistiem
vēja enerģijas nozarē Eiropā ir liels pieprasījums,
tikmēr Latvijā vēja enerģijas attīstība ir iesaldēta
uz nezināmu laiku, ceturtdien vēsta laikraksts
Dienas Bizness.
http://www.db.lv/razosana/energetika/eksporte-ungaida-veju-attistibu454763?utm_campaign=article_title&utm_source=cate
gorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename

Par
dokumentu
viltošanu
gaļu
importējošā uzņēmumā aizturētas četras
personas
Valsts policijas Rīgas reģiona Kriminālpolicija
sākusi kriminālprocesu pret vairākām personām,
kāda svaigas gaļas importējoša uzņēmuma
pārstāvjiem, kuri līdzīgi kā importa augļu un
dārzeņu tirgotājs, par ko ziņots pirms nedēļas, tiek
turēti aizdomās par grāmatvedības dokumentu
slēpšanu un viltošanu mantkārīgā nolūkā. Par
nodarījumu aizturētas četras personas, kurām
piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts
drošības līdzeklis.
http://financenet.tvnet.lv/zinas/627620par_dokumentu_viltosanu_galu_importejosa_uznemu
ma_aizturetas_cetras_personas

Graudu raža šogad būs mazāka nekā
prognozēts
Graudaugu kopraža šogad tomēr gaidāma mazāka
par iepriekš prognozēto – 2,509 miljoni tonnu,
liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra (LLKC) speciālistu veiktās aplēses.
http://www.db.lv/razosana/graudu-raza-sogadbus-mazaka-neka-prognozets454734?utm_campaign=article_title&utm_source
=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlena
me …
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Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: tiks
pastiprināta tirgotāju kontrole Rīgas
Centrāltirgū
29. septembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
tikās ar akciju sabiedrības “Rīgas Centrāltirgus”
(RCT) valdes priekšsēdētāju Andri Morozovu, lai
pārrunātu jautājumu par situācijas uzlabošanu
RCT. Nav noslēpums, ka šobrīd RCT tirgotāji un
pārtikas preču piegādātāji veic dažādas
nelikumības,
no
ārvalstīm
ievesto
lauksaimniecisko produkciju uzdodot par Latvijā
audzēto, piemēram, zemenes, tomātus u.c., kā arī
patērētājiem pārdodot nezināmas izcelsmes
pārtiku un nemaksājot nodokļus.
http://www.zm.gov.lv/…/zemkopibas-ministrsjanis-duklavs-ti…

Stukmaņu muižas staļļos atgriežas zirgi
Aizvadītajā mēnesī rosība bija vērojama
Stukmaņu muižā Klintaines pagastā — sākta
apkārtnes sakārtošana, izremontēts stallis, un
pļavās ganās zirgi, vēsta reģionālais laikraksts
Staburags.
http://www.db.lv/ipasums/stukmanu-muizas-stallosatgriezas-zirgi454781?utm_campaign=article_title&utm_source=cate
gorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename

Brokastīs vislabākā – bioloģiskā pārtika
“Biobrokastu kārbiņas ir labs atgādinājums tam,
cik svarīgas brokastis, cik labas ir veselīgas
brokastis, un vēl jo labāk, ja produkti ir ražoti
bioloģiski,” teica zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs, uzrunājot Rīgas sākumskolas “Valodiņa”
un Rīgas Kristīgās sākumskolas pirmās klases
skolēnus pasākumā “Biobrokastis mazajam
skolēnam”.
http://www.zm.gov.lv/presei/brokastis-vislabakabiologiska-partika?id=8249
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Būs vienoti nosacījumi visām „Attīstības
finanšu
institūcija
„Altum””
izsniegtajām kredīta garantijām
Lai visas finanšu iestādes, ka apvienojušās akciju
sabiedrībā „Attīstības finanšu institūcija „Altum””
("Latvijas attīstības finanšu institūcija Altum",
"Latvijas Garantiju aģentūra" un "Lauku attīstības
fonds"), kredīta ņēmējiem nodrošinātu ātrāku
finansējuma pieejamību projekta īstenošanai,
valdība otrdien, 27.septembrī, apstiprināja
grozījumus Lauksaimniecības un lauku attīstības
kredītu garantēšanas programmas kārtībā.
http://www.zm.gov.lv/presei/bus-vienotinosacijumi-visam-attistibas-finansu-institucijaaltum-izsn?id=8240

Iznācis žurnāla “Latvijas Lopkopis”
septembra numurs
Jaunākajā žurnāla “Latvijas Lopkopis” numurā
lasiet interviju ar ekonomikas zinātņu doktoru
Mārtiņu Kazāku, kurš skaidro ekonomikas
attīstību Latvijā un pasaulē norādot – lielo
lauksaimnieku interesēs ir panākt, lai aug un
efektīvāki kļūst mazie lauksaimnieki, tādējādi
nozari kopumā padarot ilgtspējīgāku.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/iznaciszurnala-latvijas-lopkopis-septembra-numurs

Svarīga informācija lauksaimniekiem
par elektroenerģijas pieslēgumu jaudām
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un
nevalstiskās lauksaimnieku organizācijas, tiekoties
ar AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētāju Āri
Žīguru un AS “Sadales tīkli” valdes priekšsēdētāju
Andi Pinkuli vienojušies par to, ka šobrīd
lauksaimniekiem sarežģītajā situācijā ar jauno
regulējumu par elektroenerģijas pieslēgumu
jaudām saimniecībās, AS “Sadales tīkli”
reģionālie
speciālisti
ir
gatavi
palīdzēt
lauksaimniekiem risināt jautājumus par iespēju
pārskatīt vai atslēgt tās elektroenerģijas jaudas,
kas nav nepieciešamas lietošanai visu
http://www.losp.lv/node/4237
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LAD aktualitātes:
29. Septembris Sākas pieteikšanās pasākumam "Kontrole un izpilde"
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/kontrole-unizpilde-220
30. Septembris
Sākas pieteikšanās pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā
lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu
ieviešana"
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/5-dabaskatastrofas-un-katastrofalos-notikumos-cietusa-lauksaimniecibas-razosanas-potencialaatjaunosana-un-piemerotu-profilaktisko-pasakumu-ieviesana-226
30. Septembris
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/razotaju-grupuun-organizaciju-izveide-189

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
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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

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.

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;
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Nr. 2 – 25 mājputni un 100 truši.
Vairāk informācijas šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/skaidrojosa_informacija

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
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

Siera klubs aktivitātes:
4.oktobrī 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.
http://www.losp.lv/node/4235
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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

Stādaudzētāju asociācijas aktualitātes:

Rudens stādu dienas – 1.oktobrī – Valles pagasta
Dzērvēs!

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes:
27.09.2016 ir izsludināts agronoma J. Lielmaņa prēmijas konkurss. Uzaicinām izvirzīt
pretendentus agronoma J. Lielmaņa prēmijas konkursam par sasniegumiem laukaugu selekcijā un
sēklkopībā Latvijā. Ieteikumu vēstules un pretendentu darbus iesniedz Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā (Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV – 1050,
Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas kabinetā, tālr. 67223448, e-pasts lmnz@lza.lv, līdz
2016.gada 17. oktobrim.
Konkursa nolikums ir atrodams
http://www.stendeselekcija.lv/index.php?subaction=showfull&id=1474983506&archive=&start_fr
om=&ucat=1,51&include_id=sakums_id
31.10.2016 – Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidija kopsēde.
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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.
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

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 03.10. 2016. „Noteikumi par augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu”
http://www.losp.lv/node/4209
Līdz 10.10.2016. „Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi” http://www.losp.lv/node/4224

Citi pasākumi:
6.oktobrī - seminārs “Kā, gudri saimniekojot, var samazināt pesticīdu lietošanu laukaugu
audzēšanā” http://www.losp.lv/node/4233
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Sludinājumi:
Te ir darbs:
Dārzu mākslas uzņēmums Galantus meklē PROJEKTU VADĪTĀJU darbam ar mūsu jaunāko
nozari – PAKLĀJZĀLIENS. Aicinām pieteikties pamatoti ambiciozu, atvērtu un zinošu personību,
kas vēlas radīt un piedalīties dinamiskā projektā, kura mērķis ir pacelt paklājzāliena kā Galantus
produkta atpazīstamību un pārdošanu atbilstoši labākajai pasaules praksei. Izaicinājumus,
panākumus, novērtējumu un izaugsmi garantējam!
Kontaktpersona: Ansis Birznieks Valdes loceklis/diplomēts dārzkopis, + 371 29 235 928
_________________
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
_________________
SIA BIO industrija piedāvā bioloģisko granulēto kaļķi 500 kg maisos. Var izkliedēt uz sējumiem.
Nav jāiestrādā. Vairāk informācijas: http://www.granuletaiskalkis.lv/
dace@granuletaiskalkis.lv

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