INFOLAPA Nr. 32
LOSP medijos:

Septembra Agro Tops žurnālā raksts "Audzina jauniešus un popularizē Latviju".
Pirms 21 gada izveidotā biedrība Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija 10.augustā otro
reizi rīkoja Holšteinas šķirnes govju šovu Nākotnes Zvaigzne 2019, kur jauno piensaimnieku konkursā
sacentās 19 jaunieši, bet piena govis tika pārstāvētas no sešām saimniecībām. šovs pamazām kļūst par
nacionāla mēroga pasākumu, kur Latvijas lopkopji demonstrē Eiropas mēroga konkurētspējīgus
dzīvniekus! Paldies Ieva Rutkovska !

Latvijas klimats ik gadu kļūst arvien piemērotāks vīnogu audzēšanai
Latvijas klimats ik gadu kļūst arvien vairāk piemērots vīnogu audzēšanai un, ja tā turpināsies, vīnogu
audzēšana Latvijā varētu kļūt par arvien perspektīvāku nozari, uzskata Latvijas Vīnkopju un vīndaru
biedrības priekšsēdētājs Ričards Ivanovs.
https://www.tvnet.lv/6773509/latvijas-klimats-ik-gadu-klust-arvien-piemerotaks-vinogu-audzesanai

Asociācija: Smiltsērkšķu raža šogad Latvijā padevusies, bet eksporta apmēri
sarukuši
Smiltsērkšķu raža šogad Latvijā ir padevusies laba, bet eksporta apmēri samazinājušies, sacīja Latvijas
Augļkopju asociācijas (LAA) pārstāvis no Smiltsērkšķu audzētāju apvienības Andrejs Brūvelis.
http://laukos.la.lv/asociacija-smiltserksku-raza-sogad-latvija-padevusies-bet-eksporta-apmerisarukusi
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Septembra "Saimnieks" žurnālā raksts "Piena nozarē pašlaik stabilitāte" Komentē LOSP dalīborganizācijas LPCS valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks

Biedrība: Vairums Latvijas biškopju saimes jau sagatavojuši ziemošanai
Vairums Latvijas biškopju bišu saimes jau sagatavojuši ziemošanai un aktīvā medus ievākšanas sezona
ir tikpat kā noslēgusies, sacīja Latvijas Biškopības biedrības padomes (LBB) priekšsēdētājs Juris
Šteiselis.
http://laukos.la.lv/biedriba-vairums-latvijas-biskopju-saimes-jau-sagatavojusi-ziemosanai

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
“Stādu un kūdras inovāciju fonda”(SKIF) un Stādu audzētāju biedrības aktivitātes:
Aicinām uz dārzkopības sezonas noslēguma pasākumu “Rudens stādu parāde 2019”,kas ierasto vietu
šogad mainījis uz Siguldas Svētku laukumu un norisināsies 21. septembrī plkst. 9:00–16:00. Šoruden
piecpadsmit gadu jubilejaRudens stādu parādešogad sagaidīs piecpadsmito jubileju, tāpēcgodināsim
audzētājus gan par viņu ieguldījumu, gan parādei atbilstoši noformētiem stendiem. Tāpat pasākumā
norisināsies apmeklētāju balsojums par stādu parādesvērtīgāko audzētavu.
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http://www.losp.lv/node/6180
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktualitātes:
Aicinām uz mācībām “Augļkopība bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā”
Ņemot vērā lielo interesi par augusta mēnesī organizētajām mācībām “Bioloģiskā augļkopība”,
informējam, ka 2019. gada 25. un 26. septembrī notiks vēl vienas biedrības „Latvijas Bioloģiskās
lauksaimniecības asociācija” rīkotās 2 dienu mācības „Augļkopība bioloģiskās lauksaimniecības
sistēmā”. Lektors – APP “Dārzkopības institūts” vadošais pētnieks Edgars Rubauskis.
http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-auglkopiba-biologiskas-lauksaimniecibas-sistema-2
____
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija aicina uz diskusiju par SEG emisijas
mazinošiem pasākumiem bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Interesentus lūdzam pieteikties rakstot: ekoprodukti@ekoprodukti.lv; info@ekoprodukti.lv vai
zvanot: 20262027
Gaidīsim 30. septembrī plkst.11:00 Zemkopības ministrijā 315. telpā, Republikas laukumā 2,
Rīgā, uz diskusiju par SEG emisijas mazinošiem pasākumiem bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Diskusijas mērķis: veidot vienotu izpratni par SEG un amonjaka emisijas samazinošiem
pasākumiem bioloģiskajā augkopībā un lopkopībā, identificēt iespējamos praktiskas ieviešanas
ierobežojumus un politiskos nosacījumus.
Kopā ar Dinu Poplugu piedāvājam vienoties par šādu pasākumi īstenošanas iespējām nākamajā
plānošanas periodā:
1.
Barības devu plānošana.
2.
Barības kvalitātes uzlabošana.
3.
Intensīva ganīšana (notiek bieža liellopu rotācija pa ganībām).
4.
Ganību sezonas pagarināšana.
5.
Skābo augšņu kaļķošana
6.
Tauriņziežu audzēšana
7.
Zaļmēslojuma izmantošana.
8.
Meliorācijas sistēmu uzturēšana.
Lai labāk sagatavotos diskusijai, orientējošie jautājumus, par kuriem jau iepriekš lūdzam padomāt:
•
Kāda ir pozitīvā/ negatīvā pieredze katra konkrētā pasākuma ieviešanā?
•
Kādi ir tehnoloģiskie/ vides/ sociālie/ ekonomiskie ierobežojumi un to iespējamie
risinājumi?
•
Vai nepieciešamas īpašas apmācības? Kas to varētu veikt?
•
Vai ir nepieciešami īpaši atbalsta rīki (programmas)? Kas par to varētu būt atbildīgs?
•
Vai nākotnē varētu būt pieejams atbalsts pasākumu ieviešanai? Kuri pasākumi?
Iepriekšējā nedēļā saņemsiet minēto pasākumu īsus aktualizētus aprakstus, taču lai jau iepriekš
varat ar to iepazīties, LLU mājaslapā par SEG emisijas mazinošiem pasākumiem ir iespējams lasīt
jau šobrīd: https://www.llu.lv/lv/seg-emisijas-samazinosi-pasakumi

“Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” aktivitātes:
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Konkurss: Dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem
piensaimniecībā 2019. gadā
http://www.losp.lv/node/6084
Latvijas šķirnes trušu audzētājas asociācijas aktualitātes:
LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies 21.-22.09.2019 starptautiskā jauntrušu izstādē Bielsk
Podlaski Polijā.
Siera klubs aktivitātes:
10.septembrī seminārs "Meistars diena" Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā
12.septembrī seminārs "Meistars diena" Ogres tehnikumā
24.septembrī seminārs "Meistars diena Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā
Visu mēnesi sadrbībā ar LOSP turpinās fotokonkurss "Piena upē siera ziedi" ar ļoti vērtīgām balvām
(skat.nolikumu
www.sieraklubs.lv)
KONKURSS:
Lai veicinātu interesi un paplašinātu zināšanas par Latvijas siera šķirņu dažādību, piena un piena
produktu ražotājiem, saimniecībām, produktiem, ēdieniem un kulināro mantojumu, biedrība “Siera
klubs” (biedrība) sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru “Ogres tehnikums”
(tehnikums) izsludina konkursu "Piena upē siera ziedi"”. http://www.losp.lv/node/5986

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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NOZARES AKTUALITĀTES

Latvijas valsts meži ieņēmumi pieauguši par 22%
A/s Latvijas valsts meži ieņēmumi 2019. gada pirmajā pusgadā bija 192,3 milj. eiro, kas ir par 35,7
milj. eiro vairāk nekā analogā laikā pērn, peļņa – teju 82 milj. eiro
http://www.db.lv/zinas/latvijas-valsts-mezi-ienemumi-pieaugusi-par-22-490787

Saldus novadā par diviem miljoniem eiro būvēs grandiozu trušu fermu
Ieguldot divus miljonus eiro, SIA “Kannas 2” Saldus novada Zirņu pagastā plāno būvēt trušu fermas
kompleksu.
Būvniecības darbus veiks SIA “Bildberg”, kas izvēlēta no pieciem pretendentiem. Galvenais kritērijs
– zemākā piedāvātā līgumcena. Paredzamais līguma izpildes termiņš ir nākamā gada 31. decembris.
http://laukos.la.lv/buve-3

Meža dienests – starp ekonomiku un ekoloģiju
Valsts meža dienesta darbinieki ik dienu krasi izjūt meža īpašnieku saimniecisko interešu pretstāvību
vides aizsardzībai. Tas saistīts gan ar dabas skaitīšanu un jaunu biotopu izveidi, gan medību platību
apsaimniekošanu. Arī vilku aktivitāte šogad augusi, un Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis
Krēsliņš atzīst, ka tas ir satraucošs fakts.
http://laukos.la.lv/meza-dienests-starp-ekonomiku-un-ekologiju

Piežmiegs nekoptas lauku zemes īpašniekus
Vietējās pašvaldības sodīs īpašniekus, kuri, sākot no 2014. gada 1. novembra, nopirkuši
lauksaimniecībā izmantojamu zemi, kuru pēc tam neizmanto lauksaimniecībā.
To paredz Saeimā iesniegtie likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” grozījumi, kurus
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija jau atbalstījusi pieņemšanai pirmajā
lasījumā.
http://laukos.la.lv/piezmiegs-nekoptas-zemes-ipasniekus

Ir rudens, drīz ziema, Pircēja ceļvedī raksts par veselīgo produktu un gardo našķi
- medu:
https://www.zm.gov.lv/presei/medus-veseligs-uztura-un-smekigs-naskis?id=10583

Aicinām skolu jaunatni piedalīties gadskārtējā konkursā “Mūsu mazais
pārgājiens 2019”:
http://www.zm.gov.lv/presei/aicinam-piedalities-gadskarteja-konkursa-musu-mazais-pargajiens2019-?id=10592

PVN maksātāju «kušana» pieņemas spēkā
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju skaits 2019. gada septembrī ir mazāks, nekā tas bija
ekonomiskās recesijas laikā – 2009.- 2010. gadā, turklāt PVN maksātāju reģistra «tīrīšana»
turpināsies
http://www.db.lv/zinas/pvn-maksataju-kusana-pienemas-speka-490780
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Aicinām piedalīties gadskārtējā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens 2019”
Zemkopības ministrija (ZM) jau trīspadsmito reizi izsludina par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas
skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens 2019”. Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo
un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki.
http://www.losp.lv/node/6182

Valdība apstiprina izmaiņas Āfrikas cūku mēra riska teritorijas zonējumā
Valdība otrdien, 27. augustā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā.
http://www.losp.lv/node/6183

Lielākie gaļas liellopu audzētāji Latvijā – turki. TOP 25 saimniecības
Aizvadītajā gadā Latvijā pārraudzībā bija 1300 gaļas šķirņu liellopu ganāmpulki, liecina
Lauksaimniecības datu centra informācija. Lielākais gaļas liellopu audzētājs ir Turcijas uzņēmējiem
Konukoglu ģimenei piederošais uzņēmums SIA “Bovine” Vecumnieku novadā.
http://laukos.la.lv/lielakie-galas-liellopu-audzetaji-latvija-turki-top-25-saimniecibas

Kā izdabūt medu no šūnām?
Šogad magazīnās daļa medus bija sacukurojies. Ko darīt, lai tādu izdabūtu ārā?
http://laukos.la.lv/ka-izdabut-medu-no-sunam

FOTO: Latvijas zaļie griķi iegūst pirmo starptautisko balvu
Starptautiskajā izstādē “Riga Food 2019”, kas notika pagājušās nedēļas nogalē, zaļie griķi “Mana
Ģimene” ieņēma pirmo vietu kategorijā “Labākais iepakojums”. „Mana ģimene” ir pilnīgi jauna
produktu līnija, ko piedāvā uzņēmums “Baltic Bio Grain”. Tā pirmo reizi piedalījās starptautiskā
izstādē ar devīzi “Dabīga maltīte – laimīga ģimene”. Bioloģiskie zaļie griķi ir pilnībā dabīgi, audzēti
Gaujas Nacionāla parka teritorijā. Lai arī jauns produkts un tikko parādījies tirdzniecības vietās, tas jau
izraisījis lielu interesi gan no pircējiem, gan izstādes “Riga Food” apmeklētājiem.
http://laukos.la.lv/latvijas-zalie-griki-iegust-pirmo-starptautisko-balvu

Konceptuāli atbalsta grozījumus, kas paredz administratīvo atbildību par
lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā
Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā “Par zemes privatizāciju lauku
apvidos”, ka paredz administratīvās atbildības piemērošanu par lauksaimniecības zemes
neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā.
http://laukos.la.lv/konceptuali-atbalsta-grozijumus-kas-paredz-administrativo-atbildibu-parlauksaimniecibas-zemes-neizmantosanu-lauksaimnieciskaja-darbiba

Piena pārstrādātāja “Elpa” apgrozījums pērn sarucis par 8,5%
Kazdangas piena pārstrādes uzņēmums “Elpa” pagājušo gadu ir noslēdzis ar 3,44 miljonu eiro
apgrozījumu, kas ir par 8,5% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa saruka par 38,7%
– līdz 5754 eiro, liecina informācija “Firmas.lv”.
http://laukos.la.lv/piena-parstradataja-elpa-apgrozijums-pern-sarucis-par-85
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LAD AKTUALITĀTES:

Lauksaimniekiem pieejama mobilā aplikācija
Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būs pieejama līdzi
tālrunī, jo Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis ērtu rīku – mobilo aplikāciju. Aplikāciju var izmantot
visi tie dienesta klienti, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu. Mobilā aplikācija ir pieejama
gan Android gan iOS viedierīcēm bez maksas.
http://www.losp.lv/node/6178

LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem!
LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2019. gada 10. septembra sanāksmē.
http://www.losp.lv/node/6177

VAAD aktualitātes:

Postošā augu slimība – bakteriālā iedega – šogad retāka, bet jaunos reģionos
Postošā augu slimība – bakteriālā iedega – šogad Latvijā konstatēta retāk, taču slimība skārusi jaunus
reģionus. Audzētavā, kur tā ir pirmā pieredze ar bīstamo slimību, nācies iznīcināt vairāk nekā tūkstoš
vilkābeļu stādus. Nedz audzētājiem, nedz augu dienesta speciālistiem nav zināms slimības perēklis.
Pagaidām secināts, ka slimību no citas vietas pārnesuši kukaiņi.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/postosa-augu-slimiba--bakteriala-iedega--sogad-retakabet-jaunos-regionos.a331735/

VAAD: Uz nesen sētajiem ziemājiem novērojamas dažādas slimības
Gaisa temperatūrai kļūstot vēsākai un nokrišņu daudzumam palielinoties, pašlaik slimības novērojamas
ne tikai uz veģetācijas beigu periodā esošajiem augiem, bet arī uz nesen sētajiem ziemājiem, liecina
Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) informācija.
http://laukos.la.lv/vaad-uz-nesen-setajiem-ziemajiem-noverojamas-dazadas-slimibas

PVD aktualitātes:

PVD sācis vakcinēt meža dzīvniekus pret trakumsērgu
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) pirmdien sācis vakcinēt meža dzīvniekus – lapsas un
jenotsuņus – pret trakumsērgu, informēja PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere.
http://laukos.la.lv/pvd-sacis-vakcinet-meza-dzivniekus-pret-trakumsergu
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Citas aktualitātes:

LLKC aicina uz semināru par pākšaugu audzēšanu ar Džoelu Viljamu
LLKC aicina 30. septembrī uz semināru “Saimniekosim gudri! Pākšaugu audzēšana ilgtspējīgās
lauksaimniecības sistēmās”. Seminārs paredzēts gan tiem lauksaimniekiem, kuri saimnieko bioloģiski,
gan tiem, kuri tradicionālajās lauksaimniecības sistēmās. Semināru vadīs lektors Džoels Viljams, kurš
jau vairākkārt viesojies Latvijā, lai dalītos ar zināšanām par ilgtspējīgām lauksaimniecības praksēm.
Šoreiz semināra tēma veltīta pākšaugu audzēšanai – ieguvumiem no pākšaugu audzēšanas, audzēšanas
iespējas kopā ar citiem kultūraugiem, nepieciešamo barības vielu nodrošināšana un sēklu apstrāde.
Semināra izskaņā tiks aicināti arī uzņēmumu pārstāvji, lai pastāstītu par pākšaugu noieta iespējām
Latvjā.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/aicinam-uz-seminaru-par-paksaugu-audzesanu-ar-dzoeluviljamu

Iespēja apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu BIOLOĢISKĀ
LAUKSAIMNIECĪBA
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs piedāvā apgūt profesionālās pilnveides
izglītības programmu BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA (160 stundas) Iegūsti zināšanas un
prasmes saimniekošanai pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm!
http://www.losp.lv/node/6167
Septembra SAIMNIEKS LV ir klāt!
Lielā intervija - ar Daini un Ievu Kreišmaņiem, tēvu un meitu, kas kopā saimnieko ZS Apsītēs, gan
audzējot labību, gan turot govju ganāmpulku.
Lasiet arī:
- Sezonas ražu vērtē Latvijas lielākie dzirnavnieki;
- BASF Agricultural Solutions tirdzniecības vadītāja Dagnija Hincenberga stāsta par gaidāmajām
pārmaiņām augu aizsardzības līdzekļos visā Eiropā;
- Vai biohumuss var nodrošināt divas ražas sezonā? Pieredzē dalās Latvijas slieku audzētāju
asociācijas valdes priekšsēdētājs un uzņēmējs Larsens Pulturs.
- Šī gada piena iepirkuma cenas vērtē eksperti un zemnieki.

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