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Putnu gripa ir netālu, mājputnu
turētājiem jāievēro biodrošība
Eiropā turpina izplatīties augsti patogēnās putnu
gripas (APPG) H5N8 vīruss. Lai gan tas konstatēts
savvaļas ūdensputniem salīdzinoši netālajās
Zviedrijā un Somijā, Latvijā pagaidām lielam
satraukumam nav pamata.
http://www.losp.lv/node/4382

Tērvetē plūdīs piena upes
Nelabvēlīgā situācija piena tirgū nav ietekmējusi
AS Agrofirma Tērvete mērķtiecību ganāmpulka
palielināšanā, šogad klāt nākušas 300, bet nākamajā
gadā – vēl 600 slaucamas govis, otrdien raksta
laikraksts Dienas Bizness.
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/tervetepludis-piena-upes457673?utm_campaign=article_title&utm_source=
categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename

Varēs saņemt atbalstu garneļu audzēšanai
Otrdien, 13. decembrī, valdība atbalstīja
Zemkopības
ministrijas
(ZM)
sagatavotos
grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta
piešķiršanas
kārtību
Eiropas
Jūrlietu
un
zivsaimniecības
fonda
(EJZF)
pasākumā
“Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”. Izmaiņas
atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz papildināt
atbalstāmo zivju sugu sarakstu, lai tiktu veicināta
nozares konkurētspēja.
http://www.zm.gov.lv/presei/vares-sanemt-atbalstugarnelu-audzesanai?id=8420 …
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Kur to cirst, kādu eglīti izvēlēties un kā par kociņu
rūpēties, lai izturētu vismaz pāris nedēļas telpās,
raidījumā Kā labāk dzīvot skaidro LOSP
dalīborganizāciju pārstāvji - Stādu audzētāju
biedrības valdes priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš un
stādaudzētavas "Blīdene" valdes priekšsēdētājs
Rinalds Rullis.
http://lr1.lsm.lv/…/ziemassvetku-eglite-izveletiesskaist…/…

Atgādinām, ka novembrī iznāca elektroniskā
izdevuma “Profesionāla Dārzkopība” pirmais
numurs! To izdevis Dārzkopības institūts, sadarbībā
ar Latvijas Augļkopju asociāciju, biedrību „Latvijas
dārznieks”, Stādu audzētāju biedrību un Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centru
http://www.losp.lv/node/4387

Par ES naudu steidz pirkt tehniku
Lai arī ir pieejams Eiropas Savienības (ES) fondu
atbalsts
lauksaimniecības
tehnikas
iegādei,
zemnieki vairāk pērk lietotu tehniku. Pēdējos gados
pieaugusi gan jaunu, gan lietotu lauksaimniecības
tehnikas vienību iegāde, taču daudz biežāk
lauksaimnieki tomēr iegādājas izmantoto. 2016.
gadā lauksaimnieki iegādājušies divas reizes vairāk
lietotas tehnikas vienību nekā jaunu. Šogad līdz 7.
novembrim valstī nopirkti 240 lietoti graudaugu
novākšanas kombaini un tikai 109 jauni, kā arī 1088
lietoti traktori, bet tikai 588 jauni.
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/par-esnaudu-steidz-pirkt-tehniku-457676?

Svarīga ir sabiedrības līdzdarbošanās putnu gripas risku mazināšanā
Zemkopības ministrija lūdz līdzdarboties savvaļas putnu vērotājus, medniekus un visu Latvijas
sabiedrību, sniedzot informāciju Pārtikas un veterinārajam dienestam par neraksturīgām parādībām
savvaļas putnu populācijā.
http://www.zm.gov.lv/presei/svariga-ir-sabiedribas-lidzdarbosanas-putnu-gripas-risku-mazinasana?id=8431
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Olu ražotājiem – uzbrukumi visā ES
Ar vides aktīvistu īstenotām nomelnošanas
kampaņām pret putnu turētājiem nācies
saskarties lielākajā daļā ES valstu, turklāt
kampaņu organizētājiem bieži vien nav
izpratnes par labturības jautājumiem. Par putnu
un olu tirgus aktualitātēm spriests nesen notikušajā
ES lauksaimnieku organizāciju COPA-COGECA un
Eiropas Komisijas (EK) darba grupā “Olas un putnu
gaļa”, kurā Latviju pārstāvēja biedrības “Zemnieku
saeima” pārstāve Aija Rozenfelde.
http://laukutikls.lv/nozares/laukutelpa/copa_cogeca/olas-un-putnu-gala/olurazotajiem-uzbrukumi-visa-es

Lauku produkcijas ražošana
samazinājusies
Pērn ES saražojusi lauksaimniecības produkciju
par 411,2 miljardiem eiro bāzes cenās, kas ir par
1,8% mazāk nekā 2014. gadā, liecina jaunākie
ES statistikas biroja Eurostat dati.
http://laukutikls.lv/nozares/laukutelpa/copa_cogeca/kopeja-lauksaimniecibaspolitika/lauku-produkcijas-razosana

Zemkopības ministrija panāk Latvijas
zvejniekiem izdevīgas sniega krabju nozvejas
iespējas Svalbāras reģionā 2017. gadā
Zemkopības ministrija (ZM) ES Lauksaimniecības
un zivsaimniecības ministru padomē Briselē 12. un
13. decembrī panākusi Latvijas zvejnieku interesēm
atbilstošas sniega krabju zvejas iespējas 2017. gadā
Svalbāras reģionā. Līdz ar to Latvijai ir nodrošināts
pieprasītais kuģu licenču skaits sniega krabju
zvejai. Sniega krabjus 2017. gadā varēs zvejot 11
Latvijas tāljūras zvejas kuģi, turklāt ZM panāca, ka
netiks noteikts kuģu skaita ierobežojums, kas
vienlaikus var atrasties šajā zvejas apgabalā.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijapanak-latvijas-zvejniekiem-izdevigas-sniegakrab?id=8428
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Valsts galvenā pārtikas un veterinārā
inspektora rīkojumam būs noteikumu spēks
Lai ātrāk ieviestu Eiropas Savienības grozījumus
lēmumā par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) apkarošanas
pasākumiem un riska zonu noteikšanu, valdība
otrdien, 13.decembrī, apstiprināja grozījumus
Veterinārmedicīnas likumā. Saistībā ar ĀCM straujo
izplatību Eiropas Komisija regulāri pieņem
grozījumus lēmumā par ĀCM apkarošanas
pasākumiem un riska zonām. EK lēmumi Latvijai
jāiestrādā Ministru kabineta noteikumos.
http://www.zm.gov.lv/presei/valsts-galvenapartikas-un-veterinara-inspektora-rikojumam-busnoteiku?id=8422

Pāces vilnas magnāti. Vienīgā pilna cikla
apstrādes fabrika Latvijā eksportē krāsainu
dziju uz 16 valstīm
Vilnas magnāti – tā jokojot sevi un sievu Jolantu
dēvē Pāces vilnas fabrikas īpašnieks DINS
DERKEVICS. Kā nu ne, jo viņu ražotne patlaban ir
vienīgā Latvijā, kur veic pilnu vilnas pārstrādes
procesu, sākot no mazgāšanas un beidzot ar dzijas
krāsošanu. Patlaban zīmolu “Pāces vilnas fabrika”
pazīst ne vien Latvijā, bet arī 16 pasaules valstīs,
kur daudzkrāsainās dzijas ir īpaši pieprasītas.
Paplašinot uzņēmējdarbību, nesen sākuši šūt arī
segas un spilvenus, pildījumam izmantojot uzkārstu
vilnu.
http://www.la.lv/vilnas-magnati-2/

Nosaka 2017. gada valsts atbalstu meža
nozares attīstībai
Zemkopības ministrija sagatavojusi izmaiņas
noteikumos, kas nosaka valsts atbalsta apmēru un tā
piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai. Lai
veicinātu nozares ilgtspējīgu attīstību un
konkurētspēju, 2017. gadā kopējais atbalsta apmērs
meža nozares attīstībai būs 237 927 eiro.
http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-2017-gadavalsts-atbalstu-meza-nozares-attistibai?id=8434
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Jauns atbalsta rīks, kā noteikt piemērotāko
saimnieciskās darbības formu un nodokļu
režīmu
“Swedbank” Finanšu institūts sadarbībā ar Valsts
ieņēmumu dienestu (VID) un Uzņēmumu reģistru
(UR) radījis jaunu atbalsta rīku biznesa uzsācējiem,
lai palīdzētu noteikt savai uzņēmējdarbībai
piemērotāko saimnieciskās aktivitātes formu un
nodokļu režīmu. Tajā vienuviet pieejama svarīgākā
informācija, kas nepieciešama, lai uzņēmējdarbību
uzsāktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
http://www.lvportals.lv/visi/likumi-prakse/283851jauns-atbalsta-riks-ka-noteikt-piemerotakosaimnieciskas-darbibas-formu-un-nodoklu-rezimu/

Bulduru Dārzkopības vidusskolu nodod Latvijas Lauksaimniecības universitātei:
http://www.zm.gov.lv/presei/bulduru-darzkopibas-vidusskolu-nodod-latvijas-lauksaimniecibasunivers?id=8435 …

LAD aktualitātes:
21.decembris Beidzas pieteikšanās pasākuma
4.2.apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

"Ieguldījumi

materiālajos

aktīvos"

21.decembris Beidzas pieteikšanās pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos"
4.3.apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā"
21.decembris Beidzas pieteikšanās pasākumam "Ieguldījumi
4.1.apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

materiālajos

aktīvos"

15.decembrī sākas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā" 8.5.apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības
un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-uninvesticijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksasvertibas-uzlabosanai-232
15.decembris Sākas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā" 8.4.apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās
iznīcinātu mežaudžu atjaunošana"
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-uninvesticijas/atbalsta-pasakumi/8-4-meza-ugunsgrekos-un-dabas-katastrofas-iznicinatumezaudzu-atjaunosana-231
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15.decemrbis beidzas pieteikšanās pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/22-02produktivi-ieguldijumi-akvakultura-225

PVD aktualitātes:
Zināšanas ir veiksmīgas saimniekošanas
pamats, tāpēc Valsts augu aizsardzības
dienests ir sagatavojis ikgadējo informatīvo
materiālu „Integrētā augu audzēšana 2017.”
Kā katru gadu, arī šogad tajā ir apkopota
informācija,
kas
palīdz
Latvijas
lauksaimniekiem ieviest integrētās audzēšanas
prasības un saimniekot veiksmīgāk. Uzzināsiet
kāpēc jākaļķo augsne, kas jāievēro, lai
nepieļautu augsnes un ūdens piesārņojumu ar
nitrātiem, kāpēc jāizvēlas stādi ar augu pasēm,
kāpēc anulēti vairāki glifosātu saturoši AAL,
kas ir kaitīguma sliekšņi, kas ir pamatvielas,
kur atrast un kā lietot informāciju mājaslapā
noverojumi.vaad.gov.lv
Informatīvais materiāls, nākamā gada
kalendārs „Integrētā augu audzēšana
2017" pieejams LOSP birojā!

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
Latvijas Biškopības biedrības
LBB semināri decembrī:
seminārs: tēma: “Atskaņas no Eurbee7 konferences Rumānijā. Biškopības pieredze
Norvēģijā.” lektors Valters Brusbārdis š.g. 19. decembrī, plkst. 11.00, Bēnes informācijas centrā,
Stacijas ielā 8, Bēnē;
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seminārs: tēma: „Bišu maizes, ziedputekšņu un vaska ražošana, aktualitātes biškopībā”
lektori Artūrs Grudovskis, Juris Šteiselis š.g. 19. decembrī, plkst. 11.00, Zvana ielā 2, Ventspilī;
seminārs: tēma: “Aktualitātes biškopībā” lektors Guntars Melnis š.g. 21. decembrī, plkst.
10.00, Daugavpils LKB, Sēlijas ielā 25, Daugavpilī.

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

COPA COGECA ekspertu atskaites:
*) Latvijas lauksaimnieku pārstāve Aija Rozenfelde 24.-25. oktobrī piedalījās COPA-COGECA un
Eiropas Komisijas darba grupā Olas un putnu gaļa. Saite uz eksperta atskaiti, kas ievietota VLT
mājas lapā. http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/olas-un-putnu-gala/olu-unputnu-galas-darba-grupa-24-25-oktobri-2016
*) Latvijas lauksaimnieku pārstāvis Kaspars Kļaviņš 26. oktobrī piedalījās Eiropas Komisijas
prognozēšanas grupā Aitas un kazas. Zemāk skatīt saiti uz eksperta atskaiti, kas ievietota VLT
mājas lapā. Jautājumu / komentāru gadījumā sazinieties ar ekspertu.
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/aitas/eiropas-komisijas-prognozesanasdarba-grupa-aitas-un-kazas-1

*) Latvijas lauksaimnieku pārstāve Vita Boja 16. novembrī piedalījās COPA-COGECA darba
grupā Riska menedžments nākotnes KLP. Zemāk skatīt saiti uz eksperta atskaiti, kas ievietota VLT
mājas lapā. Jautājumu / komentāru gadījumā sazinieties ar ekspertu.
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/risku-parvaldiba/riska-menedzmentsnakotnes-klp-16112016

Izstādes:
Nākamā gada pavasarī, no 28. līdz 30. aprīlim, Izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā notiks starptautiskā
lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības izstāde „Nature Expo 2017”, kurā ik gadu
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spēcīgākie nozares uzņēmumi tiekas ar potenciālajiem klientiem, sadarbības partneriem un
izplatītājiem. Vēlaties veicināt sava biznesa attīstību, palielināt apgrozījumu un apsteigt
konkurentus? Tad piedalieties „Nature Expo 2017”!
Aicinām Jūs jau tagad saplānot pavasara mārketinga aktivitātes un pieteikt dalību „Nature Expo
2017”! Izvēlieties piemērotāko ekspozīcijas vietu par nebijuši labu cenu!
Jūsu iespējas izstādē:
prezentēt savu tehniku, preces un
pakalpojumus;
stimulēt produkcijas noietu un palielināt
darījumu apjomu;
atrast uzticamus izplatītājus;
iegūt pieeju nozīmīgiem tirgiem Baltijā,
Eiropā un pasaulē;
iegūt jaunus klientus un sadarbības
partnerus;
saņemt jaunus pasūtījumus;
smelties jaunas idejas biznesa attīstībai;
iegūt informāciju par jaunumiem nozarē
no pirmavotiem;
satikt nozares ekspertus un piedalīties
nozares gada notikumā!

Izstādes apmeklētāji:
lauksaimnieki;
mežsaimnieki;
zemkopji;
dārzkopji;
mežu īpašnieki;
mežizstrādes un
lauksaimniecības uzņēmumu vadītāji;
tirdzniecības pārstāvji;
nozaru speciālisti;
un citi, kas darbojas šajās
nozarēs.

Kā arī tiek piemērota pamatmaksājuma atlaide -10%, ja maksājums tiek veikts līdz 22.11.2016 vai
-5%, ja maksājums tiek veikts līdz 22.12.2016!
Turklāt izstādē notiks arī dažādi semināri, prezentācijas un sacensības. Ja arī Jūs vēlaties rīkot
kādu pasākumu, aicinām savlaicīgi pieteikties!
Kontaktpersona:Artūrs Bidiņš, Projektu vadītājs
Mob. +371 26579824
Tālr. +371 67065009
Fakss: +371 67067551
E-pasts: arturs.bidins@bt1.lv
www.bt1.lv

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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