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Kā pieteikties migrējošo sugu nodarīto
postījumu kompensācijām?
Sākoties rudens migrācijām, daudziem zemes
īpašniekiem un lietotājiem kļūst aktuāli
nemedījamo dzīvnieku, tostarp, putnu radītie
postījumi. Dabas aizsardzības pārvalde (DAP)
aicina visus, kuri savās platībās konstatē īpaši
aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo
sugu postījumus, pieteikties to radīto zaudējumu
kompensācijām. Taču jāievēro, ka atlīdzība tiek
piešķirta tikai tad, ja veikti nepieciešamie
aizsardzības pasākumi zaudējumu novēršanai un
samazināšanai.
http://www.losp.lv/node/4242

Piešķir finansējumu zivju resursu
uzlabošanas projektiem
Zivju fonda padome ir nolēmusi atbalstīt vēl trīs
no šogad pasākuma “Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs,
kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā,
kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta
makšķerēšana” projektu iesniegšanas kārtā
iesniegtajiem un izskatītajiem projektiem, kuri
neiekļāvās 2016. gada projektu iesniegšanas kārtai
izsludinātā finansējuma summā.
http://www.zm.gov.lv/presei/pieskir-finansejumuzivju-resursu-uzlabosanas-projektiem?id=8257

Vērojama cūkgaļas pārprodukcija
Dienas bizness
Pasaulē vērojama cūkgaļas pārprodukcija, tādējādi
globālā mērogā vērojama gaļas cenas deflācija,
otrdien ziņo laikraksts Dienas Bizness.
http://www.db.lv/razosana/partika/verojamacukgalas-parprodukcija454934?utm_source=newsletter&utm_medium=e
mail&utm_campaign=newsletter
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DB viedoklis: Ne brūnā, ne zilā, bet ar
krampi Smalkjūtīgi pieaug piena
iepirkuma cenas, tomēr cerēt skalot
zeltu piena upēs ir stipri pāragri
Likteņa ironija. Vienlaikus ar pirmajiem
simptomiem par to, ka nozarē gaidāmi uzlabojumi
un zemnieki varētu sākt ķepuroties laukā no lipīgā
krīzes ķīseļa, septembrī notika arī iesniegumu
pieņemšana Eiropas Komisijas kompensācijām
par piena ražošanas samazināšanu. Latvijā šādu
vēlmi izteikušas turpat 600 saimniecības, bet
nozari tās būtiski nesašūpos, jo nopietnu tirgus
spēlētāju to vidū, visticamāk, nav, īpaši ņemot
vērā to, ka krīzes zemākais punkts iepirkuma
cenas izteiksmē ir aiz muguras. Jācer, ka to pašlaik
jau var apgalvot diezgan droši, sarunā ar DB saka
arī Lauksaimniecības datu centra direktora
vietniece Erna Galvanovska.
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/dbviedoklis-ne-bruna-ne-zila-bet-ar-krampi454931?utm_source=newsletter&utm_medium=e
mail&utm_campaign=newsletter

Labības audzētāji arī gaida
kompensācijas
Lauksaimnieki ir prasījuši valdībai kompensēt
zaudējumus, kādi viņiem šovasar radušies ilgstošo
lietavu dēļ. Runa ir par 30 miljoniem. Zemkopības
ministrijai būs jālemj par tālāko rīcību. Kāda tā
varētu būt? Kā zināms, lauksaimniekiem ir iespēja
savu ražu arī apdrošināt. Cik daudz šī iespēja
izmantota, un vai ir pareizi valstij tādā gadījumā
palīdzēt? Studijā Zemkopības ministrijas Lauku
atbalsta attīstības departamenta direktore Liene
Jansone, bet telefonintervijās uzklausām arī citus
viedokļus.
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/labibasaudzetaji-ari-gaida-kompensacijas.a74869/
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Uzvar iepakojums no bišu vaska
Latvijas Universitātes (LU) Biznesa inkubatora
grantu konkursā 10 tūkstošus eiro sadala četri
studentu projekti
Vislielāko atbalstu – 6840 eiro – saņems māsas
Ieva Sulutaura un Zane Bikše, lai varētu testēt un
turpināt attīstīt kokvilnas un bišu vaska materiālu
ēdiena uzglabāšanai Bee In. Māsas, kuras ir
izaugušas biškopja ģimenē, ir radījušas
iepakojumu no dabiskiem materiāliem, kas ir
alternatīva pārtikas plēvei. «Bee In ir tapis rūpēs
par apkārtējo vidi, lai samazinātu naftas produktu
izmantošanu,» saka I. Sulutaura, informējot, ka
šobrīd Eiropas valstīs konkurenti šim produktam
neesot, līdzīgus iepakojuma metriālus ražojot
Amerikā, Jaunzēlandē un Austrālijā.
http://www.db.lv/razosana/uzvar-iepakojums-no-bisuvaska-454910

Labības audzētāji arī gaida
kompensācijas
Lauksaimnieki ir prasījuši valdībai kompensēt
zaudējumus, kādi viņiem šovasar radušies ilgstošo
lietavu dēļ. Runa ir par 30 miljoniem. Zemkopības
ministrijai būs jālemj par tālāko rīcību. Kāda tā
varētu būt? Kā zināms, lauksaimniekiem ir iespēja
savu ražu arī apdrošināt. Cik daudz šī iespēja
izmantota, un vai ir pareizi valstij tādā gadījumā
palīdzēt? Studijā Zemkopības ministrijas Lauku
atbalsta attīstības departamenta direktore Liene
Jansone, bet telefonintervijās uzklausām arī citus
viedokļus.
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/labibasaudzetaji-ari-gaida-kompensacijas.a74869/

OIK reforma: Elektrība lētāka lielajiem
uzņēmumiem; lauksaimnieki iebilst
Par spīti Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) iebildumiem, valdība otrdien
atbalstījusi grozījumus Elektroenerģijas tirgus
likumā, kas paredz samazināt elektroenerģijas
cenas energointensīvajiem uzņēmumiem.
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/oikreforma-elektriba-letaka-lielajiem-uznemumiemlauksaimnieki-iebilst.d?id=47975069
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Bizness: VID pārbaudes neko nav
mainījušas
VID neturpinās nozaru pieeju ēnu ekonomikas
apkarošanā; bizness norāda, ka pārbaudes nav
neko mainījušas, otrdien vēsta laikraksts Dienas
Bizness.
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/bizness
-vid-parbaudes-neko-nav-mainijusas454938?utm_source=newsletter2&utm_medium=
email&utm_campaign=newsletter

Cūku mēra dēļ noteikti ierobežojumi
dzinējmedībām
Saistībā ar Āfrikas cūku mēra izplatību (ĀCM),
ņemot vērā arī 1. oktobrī atklāto sezonu medībās
ar dzinējiem, Valsts meža dienests vietām mēra
otrajā un trešajā riska zonā noteicis ierobežojumus
medību rīkošanai, informēja VMD.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/cukumera-del-noteikti-ierobezojumidzinejmedibam.d?id=47975631

EK piena ražošanas samazināšanas
kompensācijai piešķirs 930 000 eiro
Pirmās kārtas kompensācijās Eiropas Komisijas
(EK) atbalstā par īslaicīgu piena ražošanas
samazināšanu varētu tikt izmaksāti 930 000 eiro,
tikmēr šodien sākta iesniegumu pieņemšana
kompensāciju otrajai kārtai, aģentūru BNS
informēja Lauku atbalsta dienestā (LAD).
http://www.la.lv/ek-piena-razosanassamazinasanas-kompensacijai-pieskirs-930-000eiro/
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Latvijā izaudzēti arbūzi nonāk
lielveikalu plauktos
Lielveikalos tirgo Latvijā audzētos arbūzus, vēsta
“Maxima Latvija”. “Arbūzi ir izteikts sezonāls
produkts, kas iedzīvotāju iepirkumu groziņos
parādās arvien biežāk sākot no augusta. Savukārt
vietējam aspektam tieši dārzeņu un augļu
kategorijā ir liela nozīme, jo iedzīvotāji priekšroku
dod Latvijā audzētiem dārzeņiem un augļiem,”
pauda
“Maxima
Latvija”
komunikācijas
speciāliste Zane Udrase. Arbūzi auguši Iecavas
novada zemnieku saimniecībā “Birzmales”.
http://www.la.lv/latvija-izaudzeti-arbuzi-nonaklielveikalu-plauktos/

Atbrīvo no samaksas par suņa
reģistrāciju LDC datubāzē
Lai veicinātu ar mikroshēmu apzīmēto suņu
reģistrēšanu vienotajā datu bāzē, ko uztur
Lauksaimniecības datu centrs (LDC), valdība
otrdien, 4.oktobrī, grozīja noteikumus par LDC
publisko cenrādi.
http://www.zm.gov.lv/presei/atbrivo-no-samaksaspar-suna-registraciju-ldc-datubaze-?id=8260

Precizē prasības augu aizsardzības
līdzekļu izplatītājiem
Otrdien, 4. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības
ministrijas
(ZM)
sagatavotos
grozījumus
noteikumos par augu aizsardzības līdzekļu laišanu
tirgū. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai
precizētu prasības augu aizsardzības līdzekļu
laišanai tirgū, tostarp tirdzniecības vietām
izvirzāmos kritērijus, augu aizsardzības līdzekļu
uzglabāšanas prasības, kā arī informācijas
sniegšanas kārtību augu aizsardzības līdzekļa
pircējam.
http://www.zm.gov.lv/presei/precize-prasibasaugu-aizsardzibas-lidzeklu-izplatitajiem?id=8259
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Vienkāršota apdrošināšanas atbalsta
kārtība lauksaimniekiem
Ar nolūku vienkāršot noteikumu piemērošanu
apdrošināšanas
atbalstam
lauksaimniekiem,
valdība otrdien, 4.oktobrī, grozīja kārtību valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanai ražas,
dzīvnieku un augu apdrošināšanai.
http://www.zm.gov.lv/presei/vienkarsotaapdrosinasanas-atbalsta-kartiba-lauksaimniekiem?id=8261

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 vētras, krusas un veldres
riskiem.
Svarīgi atcerēties, ka saimniecībām ir iespēja
saņemt valsts atbalstu sējumu apdrošināšanas
iegādei līdz pat 65% apmērā, ja tiks ievēroti visi
noteikumos reglamentētie nosacījumi.
http://www.losp.lv/node/4257

Lauksaimnieki pērn spējuši nopelnīt
vairāk: Klajā nāk TOP100
TOP100 lauksaimniecības uzņēmumu kopējā
peļņas bilance (no kopējās peļņas atņemot kopējos
zaudējumus) pērn bijusi 30,4 miljoni eiro, kas ir
45% pieaugums salīdzinājumā ar 2014. gada
rezultātu (20,9 miljoni eiro).
http://www.la.lv/top-100-graudi-cinas-ardarzeniem-un-cukam-pelnosakie-lauksaimnieki/
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“Kadiķi MA” trumpis – vairākas
nozares
“Kadiķi MA” ir viena no lielākajām saimniecībām
Alūksnes novadā. Tieši daudznozaru statuss
saimniecībai ļāvis augt un attīstīties. Kad
tiekamies septembra trešajā nedēļā, saimniekam
vēl jākuļ ap 70 ha vēlo miežu, 35 ha pupu un 150
ha vasaras rapša. Paralēli tiek vākti kartupeļi un
sēti ziemāji. Saimnieks Mārtiņš Augstkalnietis
neslēpj, ka šis gads ir izaicinājumiem pilns.
http://www.la.lv/kadiki-ma-trumpis-vairakasnozares/

Lauksaimnieki ir šokēti, saņemot
augusta mēneša elektrības rēķinus;
runās ar atbildīgajiem
Lauksaimnieki ir šokēti, saņemot augusta mēneša
elektrības rēķinus, un aicina Ekonomikas
ministrijas (EM) pārstāvjus skaidrot šo situāciju,
informēja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) pārstāve Krista Garkalne.
LOSP uzsver, ka augstie elektrības rēķina atkal
palielinās saimnieciskās darbības izmaksas un dos
kārtējo triecienu mūsu lauksaimniekiem jau tā
smagajā krīzes situācijā.
http://www.la.lv/lauksaimnieki-ir-soketi-sanemotaugusta-menesa-elektribas-rekinus-runas-aratbildigajiem/

Travelnews.lv vēro ar kādiem
kombainiem šogad notiek ražas
novākšana Latvijas laukos
http://travelnews.lv/foto/?gid=7266&iid=185405
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Sagatavots likumprojekts par savvaļas
dzīvnieku izmantošanas aizliegumu
cirka izrādēs
Ņemot vērā daudzu valstisko un nevalstisko
organizāciju
priekšlikumus,
Zemkopības
ministrija sagatavojusi likumprojektu grozījumiem
Dzīvnieku aizsardzības likumā, ko ceturtdien,
6.oktobrī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.
http://www.zm.gov.lv/presei/sagatavotslikumprojekts-par-savvalas-dzivniekuizmantosanas-aizliegum?id=8267

Latvija nepiekrīt EK piedāvātajam
reņģu nozvejas samazinājumam
2017.gadā
Eiropas Komisija (EK) ir izteikusi regulas
priekšlikumu pieļaujamās nozvejas noteikšanai ES
dalībvalstīm Baltijas jūrā 2017.gadam. Regulas
projektā teikts, ka Latvijai pieļaujamā nozvejas
kvota mums svarīgākajā nozvejā ir nozīmīgi
samazināta: reņģei Rīgas jūras līcī samazinājums
sasniegs 21 procentu, mencai Baltijas jūras
austrumu rajonā – 39 procentus.
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-nepiekrit-ekpiedavatajam-rengu-nozvejas-samazinajumam2017-ga?id=8265

LAD aktualitātes:
Atvērta 2.kārta atbalstam par piena ražošanas samazināšanu
No šā gada 3.oktobra līdz 12.oktobra plkst.13.00 ir atvērta 2.pieteikšanās kārta ES atbalstam par
piena ražošanas samazināšanu. Tā kā 1.kārtā visā ES kopumā tika saņemt liels pieteikumu skaits
par lielu apjomu piena tonnu, tad šobrīd pieejamais finansējums otrajā kārtā visiem ES piena
ražotājiem ir ļoti mazs. Piena ražotājs, kas pieteicis atbalstam pirmajā kārtā, nav tiesīgs pieteikties
atbalstam otrajā kārtā. Ja viens pretendents iesniegs divus atbalsta iesniegumus, tad abi divi tiks
noraidīti.
http://www.losp.lv/node/4245
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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

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 Biškopības biedrības aktivitātes - semināri:
seminārs: tēma: “Rudens darbi dravā”, lektore Baiba Tikuma, š. g. 18. oktobrī, plkst. 12.00, Dārzu
ielā 7, Rēzeknē;
seminārs: tēma: “Rudens darbi dravā”, lektors Armands Gumbris, š. g. 18. oktobrī, plkst. 17.30,
Latvijas Dabas muzejā, Kr. Barona ielā 4, Rīgā;
seminārs: tēma: “Rudens darbi dravā”, lektore Baiba Tikuma, š. g. 19. oktobrī, plkst. 11.00, Balvu
tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrā, Brīvības ielā 47, Balvos;
seminārs: tēma „Aktualitātes biškopībā, aktuālie darbi dravā" – lektori Juris Šteiselis, Baiba
Tikuma š.g. 31. oktobrī, plkst. 10.00, RPIVA, Kalna ielā 19, Kuldīgā.
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Siera klubs aktivitātes:
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

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

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes:
31.10.2016 – Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas 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.
Lauku izmēģinājumu un laboratoriju- eksperimentu skates norises grafiks 2016.gadam.
Tuvākās skates
3.novembrī plkst.14 - Skates- konkursa godalgoto vietu paziņošana, apbalvošana LLU SIA
Infolapa_35_7.10.2016.
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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

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 10.10.2016. “Eiropas Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība piena
ražotājiem” http://www.losp.lv/node/4241
Līdz 10.10.2016. „Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi” http://www.losp.lv/node/4224
Līdz 14.10.2016.„Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības augļu džemam,
ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim”
http://www.losp.lv/node/4259

Citi pasākumi:
6.oktobrī - seminārs “Kā, gudri saimniekojot, var samazināt pesticīdu lietošanu laukaugu
audzēšanā” http://www.losp.lv/node/4233
Apmācības - Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana
un attīstīšana (Augļu, ogu un dārzeņu pārstrāde) http://www.losp.lv/node/4246
Dabas muzejā pārsteigs ķirbju daudzveidība
Latvijas Dabas muzejs sadarbībā ar Artūra Sildes Dārzkopības entuziastu klubu „Tomāts” no 12.
līdz 16. oktobrim organizē izstādi „Ķirbis jūsu veselībai 2016”.
Infolapa_35_7.10.2016.
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Ķirbju dzimta ir ļoti interesanta un daudzveidīga. Tās augu augļi aptver plašu garšu spektru – no
sīviem pipargurķīšiem līdz pat saldiem un sulīgiem arbūziem un melonēm. Arī pašas dzimtas
vārda nesējs un mūsu izstādes galvenais varonis – ķirbis – sagādā ne mazums pārsteigumu svara,
formas, krāsas, sabalansētās uzturvērtības un lielā vitamīnu daudzuma dēļ.
http://www.dabasmuzejs.gov.lv/aktualitates/dabas-muzej-p-rsteigs-irbju-daudzveid-ba

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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