INFOLAPA Nr. 39
LOSP medijos:
Šogad konkursa “Sējējs” laureātus sveica un balvas piešķīra deviņās konkursa nominācijās, kā arī tika
pasniegta balva “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā”. Balvu “Par mūža ieguldījumu
lauksaimniecībā” saņēma Latvijas Augļkopju asociācijas valdes priekšsēdētāja un LOSP valdes
locekle, augļkope Māra Rudzāte ! No sirds APSVEICAM!

Piektdien, 1. novembrī, Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā zemkopības ministrs Kaspars
Gerhards, Valsts prezidents Egils Levits un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece sveica Zemkopības
ministrijas konkursa “Sējējs 2019” laureātus un veicināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus,
tostarp arī jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un mazpulkus. Esam lepni par visiem laureātiem – par
stiprām ģimenēm Latvijas laukos, par jauniešiem, kas aktīvi sper pirmos soļus saimniekošanas
virzienā, par lielām, mazām, aktīvām un augošām saimniecībām, par konkurētspējīgu ražošanu un
augošiem pārstrādes uzņēmumiem, kas ar lepnumu pārstrādā lauksaimnieku saražoto gardos
produktos, kas nonāk mūsu ikdienas iepirkumu grozos un tālāk uz ģimenes galda! Ar lepnumu par
Latvijas lauksaimniecību, Latvijas lauksaimniekiem un visiem, kas ar godu un lepnumu ražo, pārstrādā
un patērē vietējo produkciju! http://www.losp.lv/node/6281
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Starptautiskā konferencē analizēs aitkopības tirgu Baltijā
“Latvijas Aitu audzētāju asociācija” 31.oktobrī un 1.novembrī “Radisson Blue Daugava Hotel” rīkos
starptautisku konferenci Baltijas valstīm “Aitu realizācijas iespējas un kooperācija”. Konferencē tiks
analizēts aitkopības tirgus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tiks izrunātas eksporta prasības uz Eiropas
Savienību un trešajām valstīm.
http://laukos.la.lv/27-10-starptautiska-konference-runas-par-aitu-realizacijas-iespejam
Biznesa maratonists: Ambīcijas iekarot eksporta tirgu
Pēc vairāk nekā 20 gadiem biznesā Safari parks More ir jaunu izaicinājumu priekšā, atklāj tā saimnieks
Dainis Paeglītis. Ideju iegādāties briežus pirms aptuveni trīsdesmit gadiem Dainis Paeglītis aizguva
Zviedrijā. Latvijā toreiz neviens vēl briežus neaudzēja; tos iegadāties Paeglīšiem izdevās no Rīgas
Zooloģiskā dārza. Ģimene kopīgiem spēkiem šodien vada bioloģisko saimniecību, kurā ir 500
dzīvnieku liels ganāmpulks, kā arī darbojas viesmīlības biznesā. Saimnieks tomēr atzīst, ka «dzīvojot
laukos, audzējot briežus un uzņemot tūristus, bagāts kļūt nevar». Tādēļ drīzumā plānots spert soli jaunu
produktu ražošanā.
https://www.db.lv/zinas/biznesa-maratonists-ambicijas-iekarot-eksporta-tirgu-492559#14
Federācija: Latvijas pārtikas ražotāju eksporta apmērs pirmajā pusgadā pieaudzis par 7,3%
Latvijas pārtikas ražotāju eksporta apmērs šogad pirmajā pusgadā pieaudzis par 7,3% salīdzinājumā ar
attiecīgo periodu pērn, sacīja Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) padomes priekšsēdētāja
Ināra Šure.
http://laukos.la.lv/federacija-latvijas-partikas-razotaju-eksporta-apmers-pirmaja-pusgada-pieaudzispar-73

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktualitātes:
Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF) tikšanās Latvijas Zinātņu
akadēmijā
Oktobra pēdējās dienās, 29. un 30. oktobrī LZA LMZN un LLMZA organizēja Ziemeļvalstu
Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF) vadības tikšanos Rīgā. Tikšanās laikā tika
pārrunātas aktualitātes, kas saistītas ar plānoto 2022. gada NJF kongresu Norvēģijā, prezidenta
pilnvaru pagarināšanu līdz 2022. gadam, kā arī par NJF Atzinības rakstu no Latvijas kandidātu
izvirzīšanu.
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) sveiks topošos zinātniekus
Vecaucē
7. novembrī LLU Mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce" notiks ikgadējais Lauksaimniecības
fakultātes seminārs „Ražas svētki Vecaucē", kurā tiks prezentēti pētījumu rezultāti dažādās
lauksaimniecības nozarēs, kā arī apbalvoti izmēģinājumu lauku un laboratoriju skates uzvarētāji un
doktorantu konkursa uzvarētāji.
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Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktualitātes:
Gaļas liellopu audzētāju biedrība aicina 26.novembrī uz semināru Cēsīs (AS "CATA" Parketa zāle,
Jāņa Poruka iela 8, Cēsis).
Semināra programma
9.30 – 10.00 Reģistrācija
10.00 – 11.00 Gaļas liellopu parazīti, to apkarošana.
Veterinārārste Baiba Grāvere.
11.00 – 12.30 Gaļas liellopu ēdināšana ziemas periodā.
Liellopu ēdināšanas speciāliste Ieva Krakopa.
12.30 – 13.00 Pusdienas.
13.00 – 14.00 Gaļas liellopu turēšanas labturības prasības.
Pārtikas un veterinārā dienesta novietņu uzraudzības daļas vadītājas vietniece Rudīte Vārna.
14.00 – 14.30 Antimikrobiālā rezistence. Veterinārārstu pakalpojumu pieejamību valstī.
Latvijas Veterinārārstu biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Viduža.
14.30 – 15.00 Ciltsdarba aktialitātes.
Latvijas gaļas liellopu audzētāju asociācijas ciltsdarba speciāliste Ieva Freidenfelde.
15.00 -15.20 Liellopu apdrošināšana.
AS BALTA Vecākais Reģiona komercklientu darījumu vadītājs Juris Veidemanis.
Biedriem seminārs bezmaksas, pārējiem 15 EUR.
Pieteikšanās līdz 22.novembrim zvanot pa tālruni 28628983 vai rakstot nvo.glab@gmail.com.
Pieteikšanās obligāta.
Pārraugiem tiks piešķirtas 5 kvalifikācijas stundas.
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”
Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām “Saimniekošanas
iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz
tirgu vērstas produkcijas ražošana” http://losp.lv/node/6276
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
Kaspars Gerhards: lauksaimniecības zemes kaļķošanai jānotiek KLP atbalsta ietvarā
Ceturtdien, 31. oktobrī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un ZM eksperti Tartu (Igaunijā) tikās
ar Baltijas valstu un Polijas lauksaimniecības ministriem - Igaunijas lauku lietu ministru Martu Jarviku
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(Mart Jarvik), Lietuvas zemkopības ministru Andrjusu Palioni (Andrius Palionis), Polijas
lauksaimniecības un lauku attīstības ministru Janu Krištofu Ardanovski (Jan Krzysztof Ardanowski) un
atbildīgajām amatpersonām. http://www.losp.lv/node/6280
Uzņēmums: Maizes tirgus Latvijā šogad apmēru ziņā būs ļoti līdzīgs iepriekšējam gadam
Maizes tirgus Latvijā šogad apmēru ziņā būs ļoti līdzīgs iepriekšējam gadam, aģentūrai LETA
prognozēja maizes ražotāja “Latvijas maiznieks” valdes loceklis Māris Daude.
http://laukos.la.lv/uznemums-maizes-tirgus-latvija-sogad-apmeru-zina-bus-loti-lidzigs-ieprieksejamgadam
Kartupeļi cūku barībā – labs enerģijas avots
“Kartupeļi satur daudz cietes, tādēļ tie ir labs enerģijas avots. Cūkām tos ieteicams izbarot tikai termiski
apstrādātus – vārītus, jo tad tie ir labāk sagremojami, un arī dzīvnieki tos vairāk apēd,” stāsta
cūkkopības speciālists Dzintars Veide. http://laukos.la.lv/kartupeli-cuku-bariba
Bijušajā “Latvian Dairy” uzņēmumā Sērenē atsāk siera ražošanu
Jaunjelgavas pagasta Sērenē pēc remontdarbiem 11.novembrī tiks atklāts piena pārstrādes uzņēmums
“Sērenes piens,” kas jau novembrī plāno atsākt produktu ražošanu, informē uzņēmuma līdzīpašnieks
Jānis Ruskis
http://laukos.la.lv/latvija-nodota-piena-apmers-apmers-aug-neliels-kapums-ari-iepirkuma-cenai
Lietuvā izmēģina jaunas laistīšanas metodes dārzeņu audzēšanā
Pēc dārzkopības aprīkojuma tirgotāju novērojumiem, sausā vasara 2018. gadā un garais sausuma
periods šīs vasaras sākumā ir mudinājis daudzus dārzeņu un zemeņu audzētājus ieviest dažādas
laistīšanas metodes savās saimniecībās. Galvenokārt nelielo saimniecību īpašnieki uzskata laistīšanu
par sava veida apdrošināšanu pret sausumu (arī salnām).
http://laukos.la.lv/lietuva-izmegina-jaunas-laistisanas-metodes-darzenu-audzesana
LLU Mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce” atklās divas jaunas jaunlopu novietnesŠodien
plkst.14 Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce”
atklās divas jaunas jaunlopu un teļu novietnes, kas papildinās slaucamo govju kompleksu “Līgotnes”,
pavēstīja universitātes komunikācijas vadītāja Lana Janmere.
http://laukos.la.lv/llu-macibu-un-petijumu-saimnieciba-vecauce-atklas-divas-jaunas-jaunlopunovietnes
Ogu un sēņu pārstrādātājs “Pharmeko Lettland” modernizēsies par 200 000 eiro
Ogu un sēņu pārstrādes uzņēmums SIA “Pharmeko Lettland” plāno ieguldīt vairāk nekā 200 000 eiro
dažādās iekārtās un aprīkojumā, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
http://laukos.la.lv/ogu-un-senu-parstradatajs-pharmeko-lettland-modernizesies-par-200-000-eiro
Pirmajā lasījumā atbalsta stingrākas prasības ģenētiski modificēto organismu uzraudzībai un
kontrolei
Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā,
kas noteiks stingrākas prasības ģenētiski modificēto organismu uzraudzībai un kontrolei. Ar
likumprojektu plānots noteikt stingrākas prasības ģenētiski modificēto organismu uzraudzībai un
kontrolei Latvijā, tostarp papildināt Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” (BIOR) funkcijas attiecībā uz ģenētiski
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modificētu dzīvnieku uzraudzību. http://laukos.la.lv/pirmaja-lasijuma-atbalsta-stingrakas-prasibasgenetiski-modificeto-organismu-uzraudzibai-un-kontrolei
“Ulbroka” pirmie Baltijā saņem nozīmīgu starptautisku sertifikātu
Cūkkopības uzņēmums SIA “Ulbroka” kļuvis par pirmo Baltijā, kam piešķirts starptautiskā standarta
GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practice) sertifikāts, kurš uzņēmumam ļauj turpmāk startēt
nozīmīgos eksporta tirgos. “GLOBALG.A.P. ir visā pasaulē lietots lauksaimniecības produktu
ražošanas procesu standarts, kas ietver kontroli un darbības izvērtējumu pilnībā visos uzņēmuma
darbības posmos,” skaidro SIA “Ulbroka” valdes priekšsēdētāja vietnieks Raimonds Veinbergs.
http://laukos.la.lv/ulbroka-ka-pirmie-baltija-sanem-nozimigu-starptautisku-sertifikatu
Kūtsmēslu izvākšanas roboti kļūst arvien populārāki
Piena lopu kūtīs ar govju nepiesieto turēšanu arvien lielāku popularitāti iegūst kūtsmēslu izvākšana ar
robotiem. Lielākā daļa no tiem ir piemērota darbam kūtīs ar režģu grīdu, taču pēdējā laikā ir izstrādāti
arī tādi roboti, kas var tīrīt vienlaidu grīdas un atpūtas boksus.
http://laukos.la.lv/kutsmeslu-izvaksanas-roboti-klust-arvien-popularaki
Zinātnieki un lauksaimnieki Latvijā ievieš sojas audzēšanu
Latvijā turpinās 2018. gadā sāktais sojas projekts, kura pilnais nosaukums ir Jaunas tehnoloģijas un
ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībai: ģenētiski nemodificētas
sojas un jaunu lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā. Lauksaimnieku un pētnieku kopīgi īstenotais
projekts noslēgsies 2021. gada vidū, tomēr jau patlaban ir zināmi pirmie starpsecinājumi. Tie rāda
ģenētiski nemodificētas Latvijā audzētās sojas konkurētspēju salīdzinājumā ar no citām valstīm ievesto
soju un tās pārstrādes produktiem.
http://laukos.la.lv/zinatnieki-un-lauksaimnieki-latvija-ievies-sojas-audzesanu
Levits aicina zemniekus rēķināties ar klimata pārmaiņām
Ir jārēķinās ar klimata maiņu, kā arī jābūt līdzsvaram starp ekonomiski izdevīgo produktivitāti un to,
ka Latvija cenšas būt zaļa valsts, uzrunā Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2019” laureātu
apbalvošanas ceremonijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavā uzsvēra Valsts
prezidents Egils Levits. http://laukos.la.lv/levits-aicina-zemniekus-rekinaties-ar-klimata-parmainam
Ģenētika, piens un zālaugi. “Ceipu 1” piensaimniecības biznesa modelis
Burtnieku pagasta ZS “Ceipi 1” otrās laktācijas gotiņa Laduška jūlija beigās pārliecinoši uzvarēja otrajā
Holšteinas šķirnes dzīvnieku izstādē Latvijā. Sacensību galvenais tiesnesis Tamašs Seboks “Ceipu 1”
un arī citu saimniecību rādītās gotiņas vērtēja kā konkurētspējīgas arī visas Eiropas līmenī. Ar ZS Ceipi
1 saimniekiem Diānu Vašutu un Aleksandru Gorodko tikāmies viņu lielās piena ražotāju pieredzes un
profesionālisma, ne tikai uzvaras šovā dēļ.
http://laukos.la.lv/izaugsmes-iespejas-redz-genetika-un-zalaugu-intensiva-audzesana
Eksperti: Ziemāju sējumi gatavi veiksmīgai ziemošanai
Savlaicīgi iesētie ziemāji visā Latvijā pašlaik labi sadīguši un gatavi ziemošanai, tomēr ir atsevišķi
reģioni, piemēram, piejūras pagasti, kuros sējumi sadīguši nevienmērīgi, jo augustā tur nebija dīgšanai
tik svarīgo nokrišņu, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības
speciālistu šonedēļ veiktie lauku apsekojumi.
http://laukos.la.lv/eksperti-ziemaju-sejumi-gatavi-veiksmigai-ziemosanai
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Avots: Latvijas Lopkopis
Baltijas valstu ministri aicina augsnes kaļķošanu iekļaut Kopējās lauksaimniecības politikas
vides pasākumos
Baltijas valstu un Polijas lauksaimniecības ministri aicina lauksaimniecības augsnes kaļķošanu iekļaut
Kopējās lauksaimniecības politikas vides un klimata pasākumos, informēja Zemkopības ministrijā.
Zemkopības ministrijā atgādināja, ka ceturtdien, 31.oktobrī, Tartu, Igaunijā, notika Baltijas valstu un
Polijas lauksaimniecības ministru tikšanās, kuras laikā pārrunāti aktuālie klimata un vides jautājumi,
tostarp augsnes kaļķošanas nepieciešamība, kā arī panākta vienošanās par kopīgu nostāju turpmākajās
Kopējās lauksaimniecības politikas sarunās.
http://laukos.la.lv/baltijas-valstu-ministri-aicina-augsnes-kalkosanu-ieklaut-kopejaslauksaimniecibas-politikas-vides-pasakumos
Kā top? Kurzemes gaļsaimniekā kūpināta cūkgaļas karbonāde
Šonedēļ rubrikā Kā top? portāls Db.lv piedāvā aplūkot, kā top SIA Kurzemes gaļsaimnieks cūkgaļas
karbonādes kūpinājumi pārstrādes cehā Priekules novada Virgas pagasta Paplakā.
https://www.db.lv/zinas/ka-top-kurzemes-galsaimnieka-kupinata-cukgalas-karbonade-492778
Iepazīstina ar liellopa gaļu
Hereford bioloģiskās gaļas audzētājs vēlas arvien vairāk patērētāju iepazīstināt ar liellopu gaļu un tās
augstvērtīgajām īpašībām, izceļot gaļas pagatavošanas procesu.
https://www.db.lv/zinas/foto-iepazistina-ar-liellopa-galu-492578
Kūdras nozarei laba sezona, bet neprognozējama nākotne
Šā gada kūdras ieguves sezona nav tika izcila, kāda bijusi pērn, taču tā ir labāka par 2017. gadu, nozares
nākotne ir miglā tīta. «2019. gada kūdras ieguves sezona ir vērtējama kā vidēji laba, jo frēzkūdras
Infolapa_39_1.11.2019.

www.losp.lv

plānotos ieguves apjomus izpildīja, šķiet, visi, bet ar gabalkūdras ieguvi tik labu rezultātu, kādi varēja
būt, tomēr nav,» situāciju vērtē SIA Klasmann-Deilmann valdes loceklis Andis Gredzens.
https://www.db.lv/zinas/kudras-nozarei-laba-sezona-bet-neprognozejama-nakotne-492630
Eurostat: Latvijā ir ES piektā zemākā nodokļu attiecība pret IKP
Latvijā kopējais nodokļu slogs - kopējā nodokļu un sociālo iemaksu attiecība pret iekšzemes
kopproduktu (IKP) - ir piektais zemākais Eiropas Savienībā (ES), bet augstākie nodokļi ir Francijā un
Beļģijā, liecina ES statistikas departamenta «Eurostat» trešdien publiskotie dati, kas apkopoti par
2018.gadu.
https://www.db.lv/zinas/eurostat-latvija-ir-es-piekta-zemaka-nodoklu-attieciba-pret-ikp-492705
Mana pieredze: Vēlas attīstīt medus konfekšu ražošanas līniju
Liepājnieki Līga un Agris Saules savā saimniecībā Medzes pagasta Vīnkalnos nodarbojas ar bluķu
dravniecību, no medus ražo dažādus produktus un gaida ciemos tūristus. Atvasinot no uzvārda,
zīmolam dots nosaukums Saules medus.
https://www.db.lv/zinas/mana-pieredze-velas-attistit-medus-konfeksu-razosanas-liniju-492631
FM: Rūpniecības izaugsme nodrošina Latvijas ekonomiskās izaugsmes paātrināšanos trešajā
ceturksnī
Ekonomiskās izaugsmes paātrināšanos trešajā ceturksnī nodrošinājis arī pieaugums pakalpojumu
nozarēs par 3,0%, un ekonomikas izaugsmi šogad būtiski veicina arī kāpums lauksaimniecībā,
pateicoties labajai graudaugu ražai. Tikmēr, neskatoties uz bezdarba kritumu un joprojām spēcīgo
darba samaksas kāpumu, pieaugums mazumtirdzniecības nozarē bijis mazāks, par 2,3% salīdzinājumā
ar pagājušā gada attiecīgo ceturksni, ko ietekmējusi arī pierobežas tirdzniecības mazināšanās nodokļu
likmju izmaiņu ietekmē Latvijā un Igaunijā.
https://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/makroekonomika/61173-fm-rupniecibas-izaugsmenodrosina-latvijas-ekonomiskas-izaugsmes-paatrinasanos-tresaja-ceturksni
K. Gerhards ceturtdien Tartu tiksies ar Baltijas valstu un Polijas lauksaimniecības ministriem
Ceturtdien, 31. oktobrī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un ZM eksperti Tartu (Igaunijā) tiksies
ar Baltijas valstu un Polijas lauksaimniecības ministriem - Igaunijas lauku lietu ministru Martu Jarviku
(Mart Jarvik), Lietuvas zemkopības ministru Andrjusu Palioni (Andrius Palionis), Polijas
lauksaimniecības un lauku attīstības ministru Janu Krištofu Ardanovski (Jan Krzysztof Ardanowski)
un atbildīgajām amatpersonām. http://www.losp.lv/node/6272
Atvieglotas prasības pasākuma “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” pretendentiem
Valdība otrdien, 29. oktobrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos
par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”.
Ņemot vērā, ka pašreizējais 2014. – 2020. gada plānošanas periods ir pāri pusei un publiskā
finansējuma atlikums pasākumā patlaban ir 68% no kopējā pieejamā perioda finansējuma un ka
akvakultūras nozares pārstāvji izteikuši vēlmi īstenot finansiāli apjomīgākus projektus, tādējādi
nodrošinot zemāku izaudzētās produkcijas pašizmaksu un sekmīgāku konkurenci ar citu valstu
produkciju, grozījumi noteikumos atceļ kopējo attiecināmo izmaksu summas griestus - piecus miljonus
eiro. Tas ļaus turpināt līdzekļu investēšanu modernizācijā un attīstībā.
http://www.losp.lv/node/6273
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Godinās Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2019” laureātus
Piektdien, 1. novembrī, Latvijas lauksaimniecības universitātes Aulā Jelgavā notiks Zemkopības
ministrijas konkursa “Sējējs 2019” laureātu apbalvošanas ceremonija. Ministrs Kaspars Gerhards:
“Ikviens lauksaimnieks, piedaloties konkursā “Sējējs”, var ne tikai parādīt sava darba rezultātus un
lepoties ar tiem, bet arī novērtēt citu paveikto, kopīgi daloties pozitīvajos piemēros. Ir svarīgi veidot
pozitīvo sacensību nozarē, jo tieši šī sacensība palīdz mums augt un tiekties uz arvien labāku rezultātu.
Tādējādi mēs varam motivēt viens otru kļūt arvien konkurētspējīgākiem, veidojot kvalitatīvus un
pieprasītus vietējos produktus kā pašmāju, tā arī ārvalstu tirgiem.” http://www.losp.lv/node/6274
Madonā aizvadīts jauniešu izaugsmes forums “SOLIS 2019”!
Jauniešu izaugsmes forums “Solis” ir trīs dienu pasākums, kurā jauniešiem ir iespēja iegūt jaunus
kontaktus, zināšanas, kā arī iepazīties ar citu cilvēku pieredzi ,saimniekojot lauku reģionos. Šogad
forums pulcēja dalībniekus Madonas novadā! Kopumā forumu apmeklēja 38 dalībnieki vecumā no 18
līdz 32 gadiem, pārstāvot visus Latvijas reģionus un dažādas mācību iestādes! Lielākā dalībnieku
aktivitāte bija no Vidzemes un Latgales.
http://www.losp.lv/node/6275
Eiroparlaments ES budžetā vēlas redzēt vairāk līdzekļu klimata aizsardzībai
Eiropas Parlaments (EP) šonedēļ plenārsesijā Strasbūrā pieņēma savu nostāju par nākamā gada Eiropas
Savienības (ES) budžetu, uzsverot, ka tam jākļūst par stabilu izejas punktu nākamās paaudzes ES
programmām. Eiroparlamentārieši prasa papildināt Eiropas Komisijas (EK) ierosināto budžetu par
vairāk nekā diviem miljardiem eiro un novirzīt tos klimata aizsardzībai.
https://www.delfi.lv/bizness/pasaule/eiroparlaments-es-budzeta-velas-redzet-vairak-lidzeklu-klimataaizsardzibai.d?id=51583737
Agronome: Nākamā graudaugu sezona solās būt cerīga; ziemāji izskatās labi
Raža tīrumos novākta, arī pamats jaunajai ražai ielikts – ziemāji iesēti, un lauksaimnieki var sākt
izvērtēt šīs sezonas ieguvumus un zaudējumus, kā arī izdarīt secinājumus par ražībām un iegūtās ražas
kvalitāti, atzīst kompānijas “Baltic Agro” tehniskā konsultante Dace Strautiņa.
http://laukos.la.lv/agronome-nakama-graudaugu-sezona-solas-but-ceriga-ziemaji-izskatas-labi
Akvakultūras uzņēmumiem būs iespēja īstenot lielākus investīciju projektus
Akvakultūras uzņēmumiem, kuri pretendē uz atbalstu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
pasākumā “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”, līdz esošā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas
perioda beigām būs iespēja īstenot finansiāli apjomīgākus projektus.
http://laukos.la.lv/akvakulturas-uznemumiem-bus-iespeja-istenot-lielakus-investiciju-projektus
Vai mārrutku mizas der sivēnu ēdināšanā? Atbild eksperts
Vai var cūkām izēdināt mārrutku mizas, kas rodas pēc sakņu tīrīšanas? ANDRIS JELGAVAS
NOVADĀ. Mārrutki satur izotiocianātu, kas piešķir asu garšu un aromātu, tāpēc, uzņemot šo augu
lielos daudzumos, tiek kairinātas gļotādas, skaidro LLU Klīniskā institūta asociētā profesore Laima
Liepa. http://laukos.la.lv/marrutku-mizas-ir-vertigas
Eksperts: Laika apstākļi oktobrī pozitīvi ietekmēja ziemāju sējumus
Laika apstākļi oktobrī pozitīvi ietekmēja ziemāju sējumus, veicinot augu sekmīgu attīstību un
gatavošanos ziemai, sacīja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Augkopības
nodaļas vadītājs Oskars Balodis.
http://laukos.la.lv/eksperts-laika-apstakli-oktobri-pozitivi-ietekmeja-ziemaju-sejumus
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Teirumnieks: Kūdras ieguvei ir būtiska ietekme uz reģionu attīstību
Kūdras ieguvei un substrāta ražošanai ir būtiska ietekme uz reģionu attīstību, jo tā veicina vietējo
nodarbinātību – bezdarba samazināšanos, iedzīvotāju dzīvi laukos un nodokļu iemaksu pašvaldību
budžetā, pārliecināts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas
priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks (VL-TB/LNNK).
http://laukos.la.lv/teirumnieks-kudras-ieguvei-ir-butiska-ietekme-uz-regionu-attistibu
Grib buferjoslu starp konvencionālajiem un bioloģiskajiem laukiem
Zemkopības ministrijas darba kabinetos, apspriežot kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, cita
starpā izskanējis arī priekšlikums intensīvās lauksaimniecības laukos aizliegt miglot un sēt
minerālmēslus gar grāvjiem un bioloģisko saimniecību laukiem vairāku metru attālumā. “Ir sākušās
sarunas par Lauku attīstības finansējumu nākamajam periodam, un viena no iniciatīvām varētu būt
buferjoslas starp bioloģiskajiem un konvencionālajiem laukiem,” apstiprināja lauksaimniecības
eksperts
Andrejs
Briedis.
http://laukos.la.lv/grib-buferjoslu-starp-konvencionalajiem-unbiologiskajiem-laukiem
FOTO. Noskaidrots Latvijas lielākais ķirbis
“Latvijas lielākā ķirbja čempionātā” noskaidroti šī gada lielāko ķirbju audzētāji. Vērienīgākā dižoga
izaugusi Gundegai Neimanei Kuldīgas pusē, sasniedzot 335×319 cm apkārtmēru un 329,5 kg atzīmi.
Čempionāta finālā uz Rīgas Zooloģisko dārzu tika atvesti desmit finālisti – Latvijas lielākie ķirbji no
Kuldīgas, Dobeles, Ventspils, Ādažiem, Nīcas un Auces. http://laukos.la.lv/noskaidrots-latvijaslielakais-kirbis
Slaucamo govju ēdināšana piesietā turēšanas sistēmā
Praktiski pusi no kopējā saražotā piena daudzuma Latvijā iegūst mazajās ģimenes saimniecībās. Tāpēc
ir svarīgi šo saimniecību saimniekošanu padarīt efektīvāku, tajā neieguldot lielus papildu līdzekļus, bet
optimizējot esošo resursu pieejamību. Īpaši svarīgi būtu ievērot precīzu saimniekošanas sistēmas
modeli, tādējādi palielinot ekonomisko ieguvumu. Viena no būtiskām precīzās saimniekošanas modeļa
uzlabošanas sistēmām ir ēdināšanas sakārtošana saimniecībā, kas ietver sevī rupjās lopbarības,
koncentrētās barības kvalitāti, pieejamību un nodrošinājumu devā, barības devu sabalansētību un
nemainību slaucamo govju ēdienkartē. Efektīvu dzīvnieku ēdināšanu var nodrošināt arī mazajās
ģimenes saimniecībās, kur ir piesietā turēšana, kur nav barības maisītāju, bet jāstrādā precīzi pēc
saimniecībā izveidota darbu protokola, kā arī slaucamo govju ēdienkartē nodrošinot pēc iespējas
lielāku barības līdzekļu sortimentu, kas izaudzēts saimniecībā uz vietas. Saimnieciskās darbības
rezultātā veidojas piesārņojums, kas ir būtisks klimata pārmaiņu ierosinātājs. Tādēļ barības līdzekļu
kvalitāte, pašaudzētās lopbarības nodrošinājums, barības devu sabalansēšana, ganību apsaimniekošana
ir daļa no faktoriem, kas ļauj samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju lopkopībā saistībā ar
dzīvnieku ēdināšanu.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/slaucamo-govju-edinasana-piesieta-turesanas-sistema-0
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LAD aktulitātes:
Atvieglotas prasības pasākuma “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” pretendentiem
Valdība otrdien, 29. oktobrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos
par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”.
Ņemot vērā, ka pašreizējais 2014. – 2020. gada plānošanas periods ir pāri pusei un publiskā
finansējuma atlikums pasākumā patlaban ir 68% no kopējā pieejamā perioda finansējuma un ka
akvakultūras nozares pārstāvji izteikuši vēlmi īstenot finansiāli apjomīgākus projektus, tādējādi
nodrošinot zemāku izaudzētās produkcijas pašizmaksu un sekmīgāku konkurenci ar citu valstu
produkciju, grozījumi noteikumos atceļ kopējo attiecināmo izmaksu summas griestus - piecus miljonus
eiro. Tas ļaus turpināt līdzekļu investēšanu modernizācijā un attīstībā.
Lasīt vairāk...
"Atspēriens izaugsmei" par zivsaimniecību Latvijā
Zivsaimniecības nozare Latvijā ir piedzīvojusi gan kāpumus gan kritumus, bet tā turpina mērķtiecīgi
attīstīties. Lai izaugsme turpinātos, ir nepieciešams gan Eiropas Savienības, gan arī valsts atbalsts. Par
atbalsta pasākumiem un situāciju zivsaimniecībā Latvijā plaša informācija sniegta raidījuma
“Atspēriens izaugsmei” sižetā.
Skatīties...
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.

ES lietu biroja aktualitātes:
Latvijas lauksaimnieku pārstāve, Aija Rozenfelde, 23. oktobrī 2019, piedalījās COPA-COGECA darba
grupā Dzīvnieku barība.
Darba grupā skatītie jautājumi:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tirgus situācija;
Klimata izmaiņu pozīcijas dokuments;
Prasības par barību, kas nav ģenētiski modificēta;
DG SANTE prezentācijas;
ES Barības un barības materiālu katalogs;
Riska analīzes modeļa caurspīdīgums un ilgtspēja pārtikas ķēdē.

Informāciju par darba grupā diskutēto, lūdzu skatīt VLT mājas lapā sekojošā linkā:
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/dzivnieku-bariba/copa-cogeca-darbagrupa-dzivnieku-bariba-23-oktobri

CITAS AKTUALITĀTES:
Oktobra "Latvijas Lopkopis" jau ceļā pie lasītājiem. Lasiet tajā rakstu, vai mazajām un vidējām
lopkopības saimniecībām Latvijā ir iespējas tikt pie ES līdzfinansētām investīcijām. Kāda ir
Jaunzēlandes piensaimniecību ekonomika un, kā saimnieko piena un gaļas saimniecībās Ungārijā. Par
staicelieša Jāņa Lapsiņa pieredzi zosu audzēšanā. Par @GLABnvo rīkotajā pieredzes braucienā
Kurzemē, saimniecībās SIA "Rukši" un SIA "Limakom", redzēto. Kāda ir ganīšanas ietekme uz
emisijām, kā izaudzēt vaislas teļu, kas izraisa abrotus aitām un vēl daudz lietderīgas informācijas.
Abonējiet žurnālu nākamajam gadam:
https://abone.lv/…/latvijas_preses_i…/zurnali/2044/2020_gads

LLKC organizē lauka dienu piensaimniecībā par sabalansētas ēdināšanas nozīmi piena sausnas
palielināšanā.
Pasākums notiks 7. novembrī pulksten 11 Tukuma novada Slampes kultūras pilī un SIA “Kalnāji”
govju novietnē “Līvas”, Slampes pagastā.
Lūgums pieteikties līdz 05.11.2019 plkst. 16.00 elektroniski LLKC tīmekļa vietnē vai pie Anitas
Siliņas: anita.silina@llkc.lv vai zvanot uz tālruni +37128601061 (SMS).
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Demonstrējuma tēma (lote): “Sabalansētas ēdināšanas nozīme piena sausnas palielināšanā piena
lopkopības saimniecībā” 15. lote.
LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas
pasākumiem” LAD līguma Nr. LAD160419/P20.
Lauka dienas laikā tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.
Sadarbības partneri: AREI un ZS.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

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