INFOLAPA Nr. 36
LOSP medijos:
LOSP diskutēs ar Labklājības ministri par bezdarbnieku pabalstiem un slimības lapām
lauksaimniecībā
10.oktobrī, plkst.15.00 Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē notiks Lauksaimniecības organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) atklātā valdes sēde, kurā ar Labklājības ministri Ramonu Petraviču
diskutēsim par bezdarbnieku pabalstiem un darba nespējas lapām lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā. http://www.losp.lv/node/6239

www.lvportals.lv LOSP diskutēs ar R. Petraviču par bezdarbnieku pabalstiem un slimības
lapām lauksaimniecībā
10.oktobrī, plkst.15.00 Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē notiks Lauksaimniecības organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) atklātā valdes sēde, kurā ar Labklājības ministri Ramonu Petraviču
diskutēsim par bezdarbnieku pabalstiem un darba nespējas lapām lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā.https://lvportals.lv/dienaskartiba/309074-losp-diskutes-ar-r-petravicu-parbezdarbnieku-pabalstiem-un-slimibas-lapam-lauksaimnieciba-2019
www.laukos.lv LOSP sēdē zemnieki šonedēļ iztaujās labklājības ministri
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) atklātajā valdes sēdē ceturtdien,
10.oktobrī, ar labklājības ministri Ramonu Petraviču (KPV LV) iecerēts diskutēt par bezdarbnieku
pabalstiem un darba nespējas lapām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, informēja padomē. LOSP
valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs norādīja, ka padome ar labklājības ministri diskutēs par
vairākiem Labklājības ministrijas pārziņā esošajiem jautājumiem, kas skar lauksaimniekus, tostarp
arī par sezonas laukstrādnieka nodokļa režīmu.
http://laukos.la.lv/losp-sede-zemnieki-sonedel-iztaujas-labklajibas-ministri
10.oktobrī, plkst. 7:36 min Latvijas Radio 4 raidījumā Домская площадь ( 02:22 – 17:31 min)
LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis par šodien plānotās LOSP valdes sēdes izskatāmajiem
jautājumiem, kas attiecas uz Labklājības ministrijas atbildību- bezdarbnieku pabalsti, darba nespējas
lapas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.
https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2019&m=10&d=10
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10.oktobrī,plkst. 7:05 min Latvijas Radio 1 raidījumā “Labrīt” ( 17:37 min) LOSP valdes
priekšsēdētājs Edgars Treibergs par šodienas tikšanos ar Labklājības ministri par bezdarbnieku
pabalstiem un darba nespējas lapām https://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=1&y=2019&m=10&d=10

Veido digitālās Eiropas ceļa karti – galvenie pieturas punkti
Arī Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars
Treibergs atzīst, ka “digitalizācijas procesu attīstība ir neizbēgama. Lauksaimniecības nozare nav
izņēmums. Vēl jo vairāk aktuāls šis jautājums ir tāpēc, ka aizvien lielāka problēma ir darbaspēka
trūkums. Līdz ar to automatizācija, tehnoloģijas, datorprogrammas, sistēmas, kas spēj aprēķināt laiku,
devas utt., saimniecībās ienāk aizvien biežāk. Traktori un kombaini kļūst aizvien viedāki, paši spēj
nolasīt “informāciju”, šādas tehnikas pārvaldīšanai nepieciešamas speciālas iemaņas un zināšanas.
Tāpat nozarē strauji ienāk dažādas precīzās lauksaimniecības metodes – pēc zināmiem datiem un
parametriem tiek veikts lauka monitorings, nosakot mēslošanas un citu augsnei nepieciešamo
elementu daudzumu konkrēti katram lauka apgabalam”.
https://lvportals.lv/skaidrojumi/309219-veido-digitalas-eiropas-cela-karti-galvenie-pieturas-punkti2019
( LETA) Labklājības ministre atbalsta darba tirgus atvēršanu trešo valstu pilsoņiem
Rīga, 10.okt., LETA. Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) atbalsta darba tirgus
atvēršanu trešo valstu pilsoņiem. Šādu nostāju politiķe pauda šodien notikušajā Lauksaimniecības
organizāciju sadarbības padomes (LOSP) atklātajā valdes sēdē, kurā norādīja, ka solis trūkstošā
darbaspēka problēmas risināšanas virzienā ir darba tirgus atvēršana trešo valstu pilsoņiem, kuriem
jāatvieglo uzturēšanās nosacījumi. http://www.losp.lv/node/6247
www.nra.lv Petraviča atbalsta darba tirgus atvēršanu trešo valstu pilsoņiem
Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) atbalsta darba tirgus atvēršanu trešo valstu
pilsoņiem. Šādu nostāju politiķe pauda šodien notikušajā Lauksaimniecības organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) atklātajā valdes sēdē, kurā norādīja, ka solis trūkstošā darbaspēka problēmas
risināšanas virzienā ir darba tirgus atvēršana trešo valstu pilsoņiem, kuriem jāatvieglo uzturēšanās
nosacījumi. https://nra.lv/ekonomika/latvija/294056-petravica-atbalsta-darba-tirgus-atversanu-tresovalstu-pilsoniem.htm?fbclid=IwAR3o_nQ9HUB-AJk9IR8Dj30rp4_Qp15AVLmrUqRlt6ft6xfcQf5vMIK9ds
www.tvnet.lv Labklājības ministre atbalsta darba tirgus atvēršanu trešo valstu pilsoņiem
Šādu nostāju politiķe pauda notikušajā Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP)
atklātajā valdes sēdē, kurā norādīja, ka solis trūkstošā darbaspēka problēmas risināšanas virzienā ir
darba tirgus atvēršana trešo valstu pilsoņiem, kuriem jāatvieglo uzturēšanās nosacījumi.
https://www.tvnet.lv/6798663/labklajibas-ministre-atbalsta-darba-tirgus-atversanu-treso-valstupilsoniem
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www.delfi.lv Labklājības ministre atbalsta darba tirgus atvēršanu trešo valstu pilsoņiem
Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) atbalsta darba tirgus atvēršanu trešo valstu
pilsoņiem. Šādu nostāju politiķe pauda šodien notikušajā Lauksaimniecības organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) atklātajā valdes sēdē, kurā norādīja, ka solis trūkstošā darbaspēka problēmas
risināšanas virzienā ir darba tirgus atvēršana trešo valstu pilsoņiem, kuriem jāatvieglo uzturēšanās
nosacījumi.
https://www.delfi.lv/news/national/politics/labklajibas-ministre-atbalsta-darba-tirgusatversanu-treso-valstu-pilsoniem.d?id=51537821
www.lsm.lv Labklājības ministre atbalsta darba tirgus atvēršanu trešo valstu pilsoņiem
Labklājības ministre Ramona Petraviča ("KPV LV") atbalsta darba tirgus atvēršanu trešo valstu
pilsoņiem. Šādu nostāju politiķe pauda šodien notikušajā Lauksaimniecības organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) atklātajā valdes sēdē, kurā norādīja, ka solis trūkstošā darbaspēka problēmas
risināšanas virzienā ir darba tirgus atvēršana trešo valstu pilsoņiem, kuriem jāatvieglo uzturēšanās
nosacījumi.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/labklajibas-ministre-atbalsta-darba-tirgusatversanu-treso-valstu-pilsoniem.a334776/
www.skaties.lv Petraviča atbalsta darba tirgus atvēršanu trešo valstu pilsoņiem
Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMĪB) LOSP sēdē vērsa uzmanību uz sociālās jeb pabalstu
sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu. Meža nozarē uzņēmēji algo augsti kvalificētus speciālistus darbam
ar dārgām tehnoloģiskajām iekārtām, kuru vidējais bruto atalgojums ir 1500 eiro. Nereti šādi cilvēki
mēdz uz laiku pamest darbu, lai tā vietā kādu laiku saņemtu bezdarbnieku pabalstu. Šāda situācija
būtu jānovērš. https://skaties.lv/zinas/bizness/ekonomika/petravica-atbalsta-darba-tirgus-atversanutreso-valstu-pilsoniem/

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Jauno zemnieku kluba aktualitātes:

No šī gada 25. līdz 27.oktobrim norisināsies astotais biedrības “Latvijas Jauno Zemnieku klubs”
rīkotais jauniešu izaugsmes forums “Solis 2019”. Norises vieta šogad izvēlēta Madonas novada
viesu namā "Naktsvijoles" un kā katru gadu forums ir gatavs uzņemt un pulcēt kopā aptuveni 50
lauku entuziastus un jauniešus līderus, kas nebaidās doties pretī izaicinājumiem un vēlas iegūt
jaunu pieredzi, idejas, kontaktus un vienkārši domubiedrus.
http://www.losp.lv/node/6242
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“Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” aktivitātes:
Konkurss: Dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem
piensaimniecībā 2019. gadā
http://www.losp.lv/node/6084
Siera klubs aktivitātes:
No 13.10. līdz 19.10. pieredzes un mācību brauciens uz Turciju par kulināro un kultūras
mantojumu
no 28.10.līdz 31.10. pieredzes brauciens uz Lietuvu par ES reģistros iekļautajiem produktiem
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

NOZARES AKTUALITĀTES
Jauna mežsaimniecības informācijas sistēma Latvijā
Latvijas un Igaunijas kopprojekta rezultātā ir izveidots jauns meža portāls, kurā ir apkopoti dati gan
par Latvijas, gan Igaunijas mežiem. https://www.db.lv/zinas/jauna-mezsaimniecibas-informacijassistema-latvija-491888
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Lauku sētas atbrīvotas no gandrīz 10 000 kubikmetriem lauksaimniecības iepakojuma
SIA “ZAAO” jau vairākus gadus piedāvā lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas
savākšanu. Lai pievērstu lielāku uzmanību piedāvātajam pakalpojumam un motivētu plēves neaprakt
un nededzināt, tiek rīkota akcija “Tīra sēta – laba sēta”. Ik gadu savāktais otrreizējai pārstrādei
derīgais materiālu apjoms pieaug par vairākiem simtiem kubikmetru, šogad sasniedzot 9722
kubikmetrus, portālu “Valmieras Ziņas” informēja ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste Zane
Leimane. Akcijas laikā šogad apkalpoti 702 saimnieki, kuru vidū izlozētas 5 dāvanu kartes, katra 100
eiro
vērtībā
lauksaimniecības
preču
veikalā
“Agroserviss
Valmiera”.
https://www.valmieraszinas.lv/lauku-setas-atbrivotas-no-gandriz-10-000-kubikmetriemlauksaimniecibas-iepakojuma/
2020.gadā izmaiņas traktora piekabju reģistrācijā
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) informē, ka 2019.gada 31.decembrī
beidzas pārejas posms, kurā, reģistrējot traktora piekabes, kā atbilstību apliecinošu dokumentu varēja
iesniegt atbilstības deklarāciju vai atbilstības sertifikātu, jo šīs prasības noteiktas “Eiropas Parlamenta
un Padomes 2013. gada 5. februāra regulas (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un
mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību” (turpmāk - Regula 167/2013)
73. panta 3. punktā un 2017. gada 6.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 313 “Traktortehnikas un
tās piekabes reģistrācijas noteikumi” 85. punktā. http://www.losp.lv/node/6251
ZM publicējusi gadskārtējo gada ziņojumu "Latvijas lauksaimniecība un lauki 2018"
Latvijā turpinās stabila ekonomiskā izaugsme, kuras tempi pārsniedz ES vidējos rādītājus. No
2011.līdz 2018.gadam IKP vidēji pieauga par 3,6% ik gadu.12017.–2018.gadā izaugsmes temps
paātrinājās,IKP palielinotiesattiecīgi par 4,6% un 4,8%. Izaugsmes paātrināšanos sekmēja situācijas
uzlabošanās ārējā vidē(ES telpāun arī trešajās valstīs), intensīvāka ES struktūrfondu apgūšana,
nodarbinātībasun darba samaksas pieaugums.1Ekonomikas turpmākā attīstība ir atkarīga no situācijas
ārējā vidē un tās attīstības:Latvijas tautsaimniecībā tojoprojām noteikseksporta iespējas, tāpēc
lielākais Latvijas izaugsmes risks saistīts ar globālās ekonomikas attīstību. Ziņojums pieejams šeit:
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/62/36/2019_lauks_gada_zinoju
ms.pdf
Sadales tīkls iesniedzis SPRK projektu diferencēto sadales pakalpojumu tarifu samazināšanai
AS «Sadales tīkls» ir sagatavojusi un 10.oktobrī iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai (SPRK) elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu ar samazinātu
diferencēto tarifu mainīgo komponenti - maksu par elektroenerģijas sadalīšanu - par vidēji 8%, kas
stātos spēkā 2020. gada 1. janvārī, informē uzņēmums. https://www.db.lv/zinas/sadales-tiklsiesniedzis-sprk-projektu-diferenceto-sadales-pakalpojumu-tarifu-samazinasanai-492090
Konkurences padome aicina pieteikt nejēdzīgākos šķēršļus konkurencei!
Konkurences padome (KP) aicina piedalīties akcijā “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei”, kurā
jāpiesaka likumos, Ministru kabineta noteikumos, pašvaldību saistošajos noteikumos un citos
normatīvajos aktos iekļautie nepamatotie ierobežojumi konkurencei vai uzņēmējdarbībai. Akcijas
mērķis ir identificēt nepamatotos šķēršļus un rosināt to novēršanu. http://www.losp.lv/node/6253
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Cūkgaļas iepirkuma cena turpina kāpumu
Cūkgaļas cena Latvijā šogad augustā ir pieauga par 6,7% salīdzinājumā ar jūliju un bija 177 eiro par
100 kilogramiem, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.
Savukārt gada laikā – salīdzinājumā ar 2018.gada augustu – cūkgaļas cena Latvijā pieaugusi par
vidēji 16,6%. http://laukos.la.lv/cukgalas-iepirkuma-cena-turpina-kapumu-2
25 gadi. Kā atbalsts zaļajai enerģijai pārtapa OIK briesmonī
Atbalsta sākums zaļajai enerģijai Latvijā datējams ar 1995. gadu, kad Māra Gaiļa valdība izstrādāja
Enerģētikas likumu, kas paredzēja, ka no HES un vēja elektrostacijām ar jaudu līdz 2 MW un dažām
koģenerācijas stacijām ar jaudu līdz 12 MW tā laika licencētajam elektrosadales uzņēmumam
“Latvenergo” elektroenerģija jāiepērk par cenu, kas atbilst divkāršam elektroenerģijas realizācijas
vidējam tarifam. http://www.la.lv/zalas-energijas-atbalstam-latvija-25-gadi
CFLA: Pieejams ES fondu finansējums nodarbināto apmācībām
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi
biedrībām un nodibinājumiem par apmācību organizēšanu nodarbinātajiem. Atlases otrajā kārtā
pieejami 9 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF). http://www.losp.lv/node/6245
Zemnieki iekrīt piedāvājumiem par traktortehniku: policija atklāj shēmu
Septembrī reģistrēti vairāki traktortehnikas krāpšanas gadījumi. Valsts policija aicina neuzķerties uz
viltus piedāvājumiem. Jau iepriekš ir ziņots par krāpšanas gadījumiem, kad interneta vietnēs tiek
izvietoti viltus sludinājumi par traktortehnikas tirdzniecību, kā rezultātā tiek apkrāpti pircēji.
http://www.la.lv/zemnieki-iekrit-piedavajumiem-par-traktortehniku-policija-atklaj-shemu
Ministrs Kaspars Gerhards: ZM primārie mērķi 2020. gadā ir ražošanas veicināšana Latvijas
lauksaimniecības nozarē
Šā gada 11. oktobrī valdība atbalstījusi finansējuma palielināšanu par 28 miljoniem eiro, lai sniegtu
atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstības veicināšanai, t.sk. vienlīdzīgāku konkurences
apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Valsts budžetā 2020. gadam
kopumā
iekļautas
Zemkopības
ministrijas
(ZM)
24
prioritātes
2020.
gadam.
http://www.losp.lv/node/6250
ZM parakstīts deleģēšanas līgums ar LLKA par kooperatīvu uzraudzību
Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un biedrības “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu
asociācija” (LLKA) valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons 2019. gada 10. oktobrī parakstīja
deleģēšanas līgumu “Par ikgadējo kooperatīvo sabiedrību izvērtēšanu atbilstības statusa
piešķiršanai”. Deleģētais valsts pārvaldes uzdevums paredz LLKA nodrošināt atbilstības statusa
piešķiršanu un anulēšanu kooperatīvajām sabiedrībām lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un
mājražošanā,
kā
arī
nodrošināt
atbilstīgo
kooperatīvo
sabiedrību
uzraudzību*.
http://www.losp.lv/node/6248
Noteiks nozvejas kvotas 2020. gadam Baltijas jūrā un Rīgas līcī
14. un 15. oktobrī Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs piedalīsies ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Luksemburgā, kurā tiks izskatīts Eiropas
Komisijas (EK) priekšlikums par pieļaujamās nozvejas apjomiem svarīgākajiem zivju krājumiem
Baltijas jūrā 2020. gadā, ko sadalīs kvotās ES dalībvalstīm, kuru zvejnieki zvejo attiecīgajos ūdeņos.
http://www.losp.lv/node/6249
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Kviešu iepirkuma cenai pamatīgs kritums
Informējam, ka tiek īstenots starptautisks Erasmus+ projekts ToTCOOP+I TECH, ar SIA "Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (LLKC) līdzdalību, kura mērķis ir radīt kooperatīvu
vadītājiem (esošiem, topošiem, vadības komandai kā tādai) mācību līdzekļus, izmantojot informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas (video, aplikācijas, spēles utml.). http://www.losp.lv/node/6243
Turpinot enerģētikas funkciju nodošanu Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) šodien
atbalstīja izmaiņas virknē saistīto likumu: https://ej.uz/qpnq 2019. gada 8. oktobra sēdē Ministru
kabinets apstiprināja grozījumus virknē enerģētikas jomu regulējošajos likumos, kas paredz
enerģētikas politikas īstenošanas funkciju nodot Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) ar
2020. gada 1. janvāri.

Piena, gaļas un kartupeļu bizness pie polārā loka
Norvēģijas zemnieku saimniecības “Sor Solbakken” jeb latviski – “Saules pakalns” – saimnieks
Kjēre Petersens ar dzīvesbiedri Helgi un dēlu Jurgelu uz Midlandetas salas, vienas no šīs valsts vairāk
nekā 50 000 salām, ir lauksaimnieki trešajā paaudzē. Viņi 48 ha platībā nedaudz vairāk kā 100
kilometru attālumā no polārā loka nodarbojas ar piena lopkopību, gaļas liellopu un kartupeļu
audzēšanu. Īpašas uzmanības vērts ir saimniekošanas modelis piena lopkopībā, kur trīs saimnieki
izveidojuši uzņēmumu, kam pieder vien govs ferma un tajā esošie dzīvnieki.
http://laukos.la.lv/lopkopibas-un-kartupelu-bizness-pie-polara-loka
Aizdomīgi darījumi – kā tos atpazīt, un kam par tiem jāziņo
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) skaidro, kā iesniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem un
kādam jābūt to saturam, kas ir līdzekļu iesaldēšana, kas ir atturēšanās no darījuma veikšanas un kādos
gadījumos to uzsāk. https://lvportals.lv/skaidrojumi/309093-aizdomigi-darijumi-ka-tos-atpazit-unkam-par-tiem-jazino-2019
Piena un gaļas lopu bizness - drīzāk darbietilpīgs hobijs
Zemnieku saimniecībā Dārznieki piena un gaļas lopu audzēšana ir sabalansēta tā, lai varētu gan
izdzīvot, gan veidot uzkrājumus pašiem savā privātajā pensiju fondā. https://www.db.lv/zinas/pienaun-galas-lopu-bizness-drizak-darbietilpigs-hobijs-491991
Nīderlandē lauksaimnieki izraisa milzu sastrēgumus
Izraisot satiksmes sastrēgumus, Nīderlandē vairāk nekā 2000 lauksaimnieku ar traktoriem devušies
lēnā braucienā uz Hāgu, lai protestētu pret apgalvojumiem, ka viņi vainojami klimata pārmaiņās,
liecina Transporta ministrijas sniegtā informācija. https://www.la.lv/niderlande-lauksaimnieki-izraisaInfolapa_36_11.10.2019.
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milzu-sastregumus?fbclid=IwAR2OIqiytdldeInEfnm4CxdDLSQxPigq0YHypMDhOHDG0m4KzvYXCi2tU8
Pieaug saražotā piena apjoms
Latvijā šogad astoņos mēnešos iepirkts par 0,3% vairāk svaigpiena nekā attiecīgajā periodā pirms
gada, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta publiskotā
informācija. Vienlaikus ministrijā norāda, ka Eiropas Savienībā (ES) kopumā līdz jūlijam, par ko ir
pēdējie jaunākie dati, svaigpiena iepirkuma apmērs palielinājies par 0,2% salīdzinājumā ar gadu
iepriekš. http://laukos.la.lv/pieaug-sarazota-piena-apjoms

VAAD aktualitātes:
Augu slimību un kaitēkļu izplatība oktobrī graudaugu sējumos
Kultūraugiem kaitīgie organismi oktobrī vēl turpina baroties un attīstīties, dažs jau atradis drošu vietu
pārziemošanai, bet dažs, ja saimnieks nepamanīs, kopā ar augļiem un dārzeņiem dosies uz
noliktavām.
Oktobrī ziemojošo kultūraugu optimālais sējas laiks ir beidzies. Protams, vienmēr
atrodas kāds, kurš riskē dažus hektārus iesēt vēlāk, bet lielākā daļa graudaugu lauku jau pasen
sadīguši un turpina attīstīties. Graudaugu sēju un arī dīgšanu septembra sākumā daudzviet apgrūtināja
sausums. Sējmašīnas pavadīja putekļu mākonis, un arī iesētajai sēklai bija jāsagaida septembra vidus
lietus mākoņi. Kā vienmēr pirmie sāka zaļot ziemas miežu sējumi, tiem arī bija atrodamas pirmās
slimību pazīmes – miežu lapu tīklplankumainība. Tā jau septembrī sāka attīstīties uz jauno augu (AS
14) lapiņām. http://laukos.la.lv/augu-slimibu-un-kaiteklu-izplatiba-oktobri

LAD aktualitātes:
Pasākumu kalendārs:
18. oktobrī Balvos notiks seminārs lauksaimniekiem par dažādiem aktuāliem
jautājumiem
25. oktobrī Gulbenē notiks seminārs lauksaimniekiem par dažādiem aktuāliem
jautājumiem
Līdz 1.novembrim notiek pieteikšanās atbalstam par dalību pārtikas kvalitātes
shēmās
Līdz 1.novembrim notiek projektu iesniegumu pieņemšana pasākuma "Sadarbība"
apakšpasākumā "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju
izstrādei"
Līdz 20.decembrim notiek pieteikšanās atbalstam pasākumā „Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde”

Notiek pieteikšanās atbalstam "Kredītprocentu dzēšana"
No 2019.gada 1.oktobra līdz 21.oktobrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji,
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes
Infolapa_36_11.10.2019.
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komersanti, pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē varēs pieteikties
atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.
Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmā no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada
30.septembrim faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu
līzinga procentiem. Lasīt vairāk.
Pieejams atbalsts mežsaimniecībā
No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.decembrim notiek pieteikšanās:
- apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana”.
- apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana"
No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim notiek pieteikšanās apakšpasākumā "Meža
ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un
uzlabošana".
Lasīt vairāk.

ES lietu biroja aktualitātes:
Latvijas lauksaimnieku pārstāvis, Kaspars Ādams, 30. septembrī – 1. oktobrī piedalījās COPACOGECA un EK darba grupā Liellopi un teļi.
Darba grupā skatītie jautājumi:
1.
Tirgus situācija;
2.
KLP;
3.
Bioekonomika;
4.
Antibiotikas aizliegums ES;
5.
Klimata pārmaiņas;
6.
Fakti kas apgāž melus;
7.
Mercosur līgums.
Informāciju par darba grupā diskutēto, lūdzu skatīt VLT mājas lapā sekojošā linkā:
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/liellopi-un-teli/liellopu-un-telu-darbagrupa-30-1-oktobri-2019
CITAS AKTUALITĀTES:
Meliorācijas sistēmas, to kopšana un uzturēšana
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos organizē mācību grupu par
meliorācijas sistēmām, to kopšanu un uzturēšanu. Mērķauditorija: lauksaimniecības vai meža zemes
īpašnieki, lauku saimniecības. Mācību norises vieta: LLKC Ozolnieki, Rīgas iela 34 ar izbraukumu
uz praktisko nodarbību norises vietām Zaļenieku un Platones pagastā.
http://www.losp.lv/node/6246
Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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