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Mudina pirkt vietējos produktus arī tad,
ja tie ir dārgāki
Sākta kampaņa Karotīte vieno! Izvēlies vietējos
produktus!, kas aicina Latvijas iedzīvotājus dot
priekšroku Latvijā ražotiem pārtikas produktiem,
kas marķēti ar Zaļo vai Bordo karotīti.
http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/
mudina-pirkt-vietejos-produktus-ari-tad-ja-tie-irdargaki-455206?

Ar elektrību nosit lauku biznesu:
Aplamie apgalvojumi un solītie
risinājumi
Pēdējo divdesmit piecu gadu laikā, atkārtoti
mainot (būtiski palielinot) elektroenerģijas tarifus,
vienmēr zaudētājos palikuši lauksaimnieki, jo par
viņu saražotajām pārtikas ražošanas izejvielām –
graudiem, pienu, mājlopiem – saņemtā samaksa
parasti neatbilst tirgus principiem. Arī pēdējie
“jauninājumi” – maksas pacelšana par pieslēgumu
(strāvas lielumu) – būtiski palielina lauku
saimniecību
maksājumus
par
patērēto
elektroenerģiju.
http://www.la.lv/ar-elektribu-nosit-lauku-biznesu/

Būtiski kāpušas cenas vairākiem
produktiem. Sākusies histēriska
sacensība par iepirkumiem
Salīdzinot šā gada un pērnā septembra pārtikas
cenas, vislielākais kāpums bijis liellopu gaļai un
cukuram, kam drīzumā sekos arī piena produktu
cenu pieaugums, jo pārstrādes uzņēmumu vidū
esot sākusies histēriska sacensība par piena
iepirkumiem, atzina Lauksaimniecības tirgus
veicināšanas centra (LTVC) vadītāja Ingūna
Gulbe.
http://www.la.lv/butiski-kapusas-cenas-vairakiemproduktiem-sakusies-histeriska-sacensiba-pariepirkumiem/
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Efektīva elektroenerģijas lietošana ir
iespēja samazināt izdevumus par
elektrību
AS Sadales tīkls, vērtējot klientu aktivitāti,
saņemtos jautājumus par energoefektivitāti un
efektīvu elektrotīkla jaudu izmantošanu, secina, ka
gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem izpratne
par
energoefektivitātes
iespējām
pieaug.
http://nra.lv/citi-raksti/186609-efektivaelektroenergijas-lietosana-ir-iespeja-samazinatizdevumus-par-elektribu.htm

Latvijai izdodas būtiski uzlabot zvejas
iespējas Baltijas jūrā, salīdzinot ar EK
piedāvājumu
ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru
padomē Luksemburgā pēc saspringtām diskusijām
un konsultācijām, kas pirmdien, 10. oktobrī,
risinājās visas dienas garumā un noslēdzās
pusnaktī, ir apstiprinātas nozvejas kvotas Baltijas
jūrā 2017. gadam.
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijai-izdodasbutiski-uzlabot-zvejas-iespejas-baltijas-jurasalidzi?id=8277

Ar jaunu iepirkšanās portālu veidos tiltu
starp ražotājiem un pircējiem
No 11. oktobra pircējiem Latvijā ir pieejams
iepirkšanās portāls, kas veltīts tikai Latvijā
ražotiem
produktiem
un
pakalpojumiem,
informēja
Mārtiņš
Ozols-Ozoliņš,
Savi.lv
dibinātājs.
http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/
ar-jaunu-iepirksanas-portalu-veidos-tiltu-starprazotajiem-un-pircejiem455259?utm_source=newsletter2&utm_medium=
email&utm_campaign=newsletter
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Mana pieredze: Bankā vairs nekad
nestrādāšu
Rīdzinieki iecienījuši skābmaizi un sklandraušus,
kas izņemti tikko no krāsns; maizes ceptuve Suitu
maize paplašinās, palielina sortimentu un izceptās
produkcijas apjomu
http://www.db.lv/mazais-bizness/manapieredze/mana-pieredze-banka-vairs-nekadnestradasu455312?utm_campaign=article_title&utm_source
=startpage_main&utm_medium=articlename

Bauskas pusē darīts vīns konkursā
ieguvis pirmo vietu
Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības ikgadējā
konkursā šoruden pirmo vietu ieguvis baušķenieka
Gata Kužuma darītais vīns «Precose Noir», vēsta
reģionālais medijs Bauskas Dzīve. Konkursā
kopumā tika vērtēti ap 30 dažādu darītāju vīni,
piecus no tiem bija pieteicis G. Kužums.
http://www.db.lv/razosana/partika/bauskas-pusedarits-vins-konkursa-ieguvis-pirmo-vietu455272?utm_campaign=article_title&utm_source
=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlena
me

Programmā Skolas auglis varēs
piedalīties arī ar nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas produktiem
Valdība otrdien, 11.oktobrī, papildināja un
precizēja kārtību, kādā piešķir, administrē un
uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu
augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās
izglītības iestādēs, informē Zemkopības ministrija.
http://www.db.lv/razosana/programma-skolas-auglisvares-piedalities-ari-ar-nacionalas-partikas-kvalitatesshemas-produktiem-455289
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Stratēģijas trūkums baida investorus
Valstij ir jāpārskata sava attieksme pret resursu,
kurš ir tepat zem mūsu kājām, jo pašlaik kūdra
vairs nav energoresurss, kāda tā ir Igaunijā,
Zviedrijā, Somijā, Lietuvā, pat Baltkrievijā.
http://www.db.lv/…/strategijas-trukums-baidainvestorus-455…

Mana pieredze: Ceļ godā ķiploku
No ķiplokiem var ražot ne vien garšvielas,
piemēram, pulveri un granulas, bet arī
marinējumus, pesto un pat «kompetes»
http://www.db.lv/mazais-bizness/manapieredze/mana-pieredze-cel-goda-kiploku-455250

Valdība apstiprina 2017. gada valsts
budžetu
Ceturtdien, 13. oktobrī, Ministru kabineta ārkārtas
sēdē valdība apstiprināja 2017. gada valsts
budžeta projektu, kā arī likumprojektu par vidējā
termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.
gadam. Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta
ieņēmumi tiek plānoti 8,066 miljardu eiro apmērā,
savukārt izdevumi – 8,367 miljardi eiro, informē
Finanšu ministrijā.
http://www.db.lv/finanses/valdiba-apstiprina-2017gada-valsts-budzetu455400?utm_source=newsletter2&utm_medium=email
&utm_campaign=newsletter
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Tūkstošiem mājsaimniecību elekrības
rēķini būs lielāki
Līdz ar elektroenerģijas obligātā iepirkuma
komponentes
(OIK)
diferencēšanu
elektroenerģijas izmaksas pieaugs aptuveni 390
000 mājsaimniecību, savukārt 650 000 – saruks,
liecina Ekonomikas ministrijas (EM) aplēses.
http://www.la.lv/pieaugs-tukstosiem-apliecinaekonomikas-ministrija/

FM: Spēcīgs graudaugu eksports
augustā nodrošina strauju kopējā preču
eksporta pieaugumu Finanšu ministrija
Jāatzīmē, ka kopš gada sākuma eksporta attīstības
tendence ir augšupejoša, lai gan eksporta vērtība
naudas izteiksmē ir aptuveni iepriekšējā gada
līmenī. Spēcīgs pieaugums augustā nenorāda uz
izmaiņām eksporta attīstībā, bet vairāk vērtējams
kā pozitīvs, vienreizējs efekts.
http://www.fm.gov.lv/…/53517-fm-specigsgraudaugu-eksports-…

Bauskas alus uzsācis ražot tējas sēnes
dzērienu
SIA Bauskas alus šogad uzsācis inovatīva
produkta - tējas sēnes dzēriena Dr. Kombucha
rūpniecisku
ražošanu
Baltijā,
papildinot
bezalkoholisko dzērienu segmentu, informē
uzņēmumā. SIA Bauskas alus rūpnieciski
izgatavotais tējas sēnes dzēriens D. Kombucha ir
100 % raudzēts, bezalkoholisks un dabīgs
dzēriens.Jaunā produkta izstrādē ir investēti 300
000 eiro, informē uzņēmuma pārstāve Inga Zālīte
http://www.db.lv/razosana/papildinata-bauskasalus-uzsacis-razot-tejas-senes-dzerienu-455389?
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LAD aktualitātes:

2. kārtā atbalstam par piena ražošanas
apjoma samazināšanu saņemti 36
pieteikumi
2.pieteikšanās kārtā ES atbalstam par piena
ražošanas samazināšanu tika saņemti 36
pieteikumi ar kopējo plānoto piena samazinājumu
208 tonnas.
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/presesrelizes/2-karta-atbalstam-par-piena-razosanas-apjomasamazinasanu-sanemti-36-pieteikumi-668

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

Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība
28.oktobrī Salaspils kultūras namā ''Rīgava'' notiks ciltsdarba projekta ''Dzīvnieku darbaspēju
un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumi'' noslēguma sanāksme. Uz sanāksmi aicinātas
projektā
iesaistītās
saimniecības
un
organizācijas.
Ierašanās
uz
ielūgumiem.
SIA ''Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība'' valde.

Siera klubs aktivitātes:
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

Lauku Ceļotājs aktivitātes:
Lauku ceļotāja kopsapulce-seminārus http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/598
Te arī mūsu aptaujas anketa par aizvadīto sezonu:
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/597?103

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.
Infolapa_36_14.10.2016.
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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 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

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 14.10.2016. „Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības augļu džemam,
ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim”
http://www.losp.lv/node/4259
Līdz
17.10.2016.
“Zināšanu
http://www.losp.lv/node/4265

pārneses

Līdz 17.10.2016. “Traktortehnikas
http://www.losp.lv/node/4264

un

tās

un
piekabes

informācijas
reģistrācijas

pasākumi”
noteikumi”

Līdz 18.10.2016. “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”
http://www.losp.lv/node/4267
Līdz 21.10.2016. „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes
iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai” http://www.losp.lv/node/4270

Citi pasākumi:
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”.
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,
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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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