INFOLAPA Nr. 39
LOSP medijos:
30. novembrī Rīgas pilī norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)
un sociālā dialoga 25. gadadienai veltīta LDDK Gada balvas 2018 pasniegšanas
ceremonija.
Paldies LDDK par LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES LĪDERI 2018 godinot LOSP valdes
priekšsēdētāju Edgaru Treibergu! LEPOJAMIES! Foto: LLDK

Pieprasījums pēc kazas piena - lielāks nekā piedāvājums
Zemnieku saimniecībā Līvi apgrozījums 2017. gadā audzis par 20%, bet šogad tā plāno apgrozījumu
kāpināt par 15%. Madonas novada zemnieku saimniecībā Līvi ir viens no lielākajiem kazu
ganāmpulkiem Latvijā. Kazkopība ir nozare ar milzīgu perspektīvu un potenciālu, uzskata
saimniecības īpašnieks Raimonds Melderis. «Lai gan sākotnēji viegli negāja, šobrīd sūdzēties nevaru.
Tagad cilvēki meklē kaut ko eksotiskāku, un tas ir tas, ko mēs piedāvājam, – kazas piena produktus.
Šie produkti ir citādāki, un nevar salīdzināt, kas ir veselīgāks vai garšīgāks. Pieprasījums pēc šiem
produktiem aug, un esmu laimīgs par to,» atzīst R. Melderis.
http://www.db.lv/zinas/foto-pieprasijums-pec-kazas-piena-lielaks-neka-piedavajums-481574
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Paldies LOSP dalīborganizācijai - Latvijas Vīnkopju un Vīndaru Biedrība par
lieliski noorganizēto "Latvijas augļu un ogu vīna skati 2018"! 28. novembrī restorānā «Pullman Riga
Old Town » (Jēkaba ielā 24, Rīga) jau ceturto gadu notika vadošo Latvijas vīndaru ražojumu
degustācija “Latvijas augļu un ogu vīna skate 2018”. https://apollo.tvnet.lv/…/ieskats-latvijas-augluun-ogu-vin…

“Kaņepju bums nepāries!”. Neraugoties uz kļūdām, kaņepju pārstrādes bizness
turpina attīstīties
“Kaņepju bums nepāries” – to Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas (LIKA) organizētajā kaņepju
nozares rudens konferencē trešdien pauda “Obelisk Farm” saimnieks Andris Višņevskis. Viņš pirms
trim gadiem Viļānu novada Dekšāres pagastā iesējis pirmās kaņepes, tagad katru gadu tās audzē ap
0,5 ha platībā un gatavo gan kaņepju tēju un proteīnu, gan uzņem tūristus, rīko radošās darbnīcas un
stāsta interesentiem par savu pieredzi šajā nozarē.
http://laukos.la.lv/kanepju-bums-neparies
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Lauku Foruma aktivitātes:
4. Latvijas Lauku kopienu parlaments! LLKP ir mūsu organizēts pasākums, kas notiks jau ceturto
reizi. Nākamgad, 6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļenieku pagastā 4. LLKP pulcēs ap 200
pašvaldību, uzņēmēju, NVO, valsts pārvaldes pārstāvjus un akadēmiķus, lai divu dienu garumā
„uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem
sabiedrības līdzdalības rīkiem, viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes
apsaimniekošanas metodēm un jaunu kultūru ieviešanu un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan
Latvijā, gan Eiropā.
Pasākuma tematiskais virziens:
Kas ir mūsdienīga dzīvošana laukos? Depopulācija, sabiedrības novecošanās, infrastruktūras un
pakalpojumu pieejamība, tehnoloģiskā attīstība, realitātes un virtualitātes sinerģija un konflikti,
ekonomiskā paradigmu maiņa ir daļa no izaicinājumiem, kas sekmē jaunu dzīvesstilu iniciatīvu
veidošanos laukos. 2019. gada vasarā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs
vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju pārmaiņu ieviesējiem
identificēt domubiedrus, esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem
pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties un vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas
veidotājiem - apzināt esošo likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei.
Informāciju par parlamenta norisi, aktualitātēm un pieteikšanās kārtību varēs iegūt mājas
lapā: www.laukuforums.lv. Par biedrību Latvijas Lauku forums vairāk uzziniet mājas
lapā www.llf.partneribas.lv, kā
arī
sociālajos
tīklos: www.facebook.com/laukuforums
www.instagram.com/laukuforums/
Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes:
Seminārs: tēma: “Bišu saimju ziemošanas apstākļi un darbi pavasarī. Netradicionālie nektāraugi”
lektori Kārlis Skujiņš, Ivars Geiba š.g. 6. decembrī, plkst. 11.00, Zvana iela 2, Ventspils;
seminārs: tēma: “Bišu saimju ziemošanas apstākļi un darbi pavasarī. Netradicionālie nektāraugi”
lektori Kārlis Skujiņš, Ivars Geiba š.g. 7. decembrī, plkst. 10.00, Kalna iela 19, Kuldīga;
seminārs: tēma: “Varroa ērču ierobežošana. Attālināts bišu saimju monitorings” lektors Valters
Brusbārdis š.g. 11. decembrī, plkst. 17.00, Siguldas pagasta kultūras namā, Zinātnes ielā
7B, Siguldā;
seminārs: tēma: “Lison inventāra inovācijas biškopības nozarē” lektore Santa Biļinska š.g. 13.
decembrī, plkst. 14.00, Saldus jaunatnes centrā (sētas mājā), Lielā ielā 3, Saldū;
seminārs: tēma: “BeeKing - dravas pierakstu rīka izstrāde; Varroa ērces bioloģija; Jaunākās
atziņas no EurBee8 konferences Ģentē” lektori Jānis Kronbergs, Valters Brusbārdis š.g. 13.
decembrī, plkst. 11.00, Balvu tālākizglītības centrā, Brīvības ielā 47, Balvos;
seminārs: tēma: “Bišu produktu pielietošana” lektors Guntars Melnis š.g. 15. decembrī, plkst.
10.00, Jēkabpils agrobiznesa koledžā, Pasta ielā 1, Jēkabpilī;
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seminārs: tēma “Aktualitātes biškopībā” lektors Juris Šteiselis š.g. 16. decembrī, plkst. 10.30,
Mežamājā, Ķemeros, Jūrmalā;
seminārs: tēma “Aktualitātes biškopībā” lektors Guntars Melnis š.g. 18. 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

NOZARES AKTUALITĀTES:
Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz
informācija par bišu saimju skaitu uz 1. maiju un 1. novembri. Dati sniedzami attiecīgā mēneša
laikā. https://www.ldc.gov.lv/lv/news/?param=376

Meža nozare tuvāko septiņu gadu laikā plāno vidējas algas pieaugumu līdz 2000 eiro
Meža nozare, efektīvi pārvaldot un vairojot vietējos dabas resursus, ir viens no spēcīgākajiem
Latvijas tautsaimniecības balstiem un stabils eksporta līderis ar daudzsološām nākotnes
perspektīvām. Tāpat nozare piedāvā visaptverošas darba un karjeras iespējas topošajiem dažādu sfēru
speciālistiem – ne tikai tiem, kas studē mežzinātni, bet arī arhitektūru, inženierzinātnes, bioloģiju,
uzņēmējdarbību un IT. Turklāt tuvāko septiņu gadu laikā tiek prognozēts pakāpenisks vidējās algas
pieaugums līdz 2000 eiro. Par to AS "Latvijas valsts meži" un Latvijas Universitātes organizētajā
konferencē "Nākotnes perspektīvas meža nozarē" vienādās domās bija kā meža nozares pārstāvji, tā
arī Latvijas Universitātes mācībspēki. (Foto: Toms Norde)
https://www.lvm.lv/jaunumi/4090-meza-nozare-tuvako-septinu-gadu-laika-plano-videjas-algaspieaugumu-lidz-2000eiro?fbclid=IwAR3eoFpDfWE6O1_PgmyMA3LIGF79Bs4ahlydHFGXYSQdxsoipAdqPaIXLTU
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ZM: Antibiotiku lietošana lopkopībā jāuzrauga stingrāk
Ņemot vērā, ka antimikrobiālā rezistence ir pasaules mēroga problēma, kas skar arī lauksaimniecības
nozari, prioritāti jāuzrauga antibiotiku lietošana lopkopībā, šodien konferences”Kopā pret
antimikrobiālo rezistenci” diskusijā par piesardzīgu un atbildīgu antimikrobiālo līdzekļu patēriņu
cilvēkiem un dzīvniekiem atzina Zemkopības ministrijas (ZM) Dzīvnieku veselības un veterinārās
zāļu nodaļas direktora vietniece Antra Briņķe.
http://laukos.la.lv/zm-antibiotiku-lietosana-lopkopiba-jauzrauga-stingrak
Paziņoti izcilākie Latvijas uzņēmumi. Kuri ir “TOP 10” lielākie Latvijā?
Ceturtdien, 29. novembrī, Rīgas Latviešu biedrības namā aizvadīta laikraksta “Dienas Bizness” rīkotā
“TOP 500” apbalvošanas ceremonija, kas ir arī zīmola izdevuma “TOP 500” atvēršanas brīdis.
Izdevuma “TOP 500” galvenais redaktors Uldis Andersons norādīja, ka Latvijas 500 lielāko
uzņēmumu kopējais apgrozījums pērn pieaudzis par 8,55%, kas ir lielākais kāpums kopš 2012. gada,
kad TOP 500 uzņēmumi panāca 11,33% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo – 2011. – gadu.
http://www.la.lv/pazinoti-izcilakie-latvijas-uznemumi-kuri-ir-top-10-lielakie-latvija
Pirmie un veiksmīgie. Kā saimnieko bioloģiskajā gaļas liellopu saimniecībā “Treidas”
Pirmie gaļas liellopu audzētāji Kurzemē – Saldus novada zemnieku saimniecības “Treidas” saimnieki
Jogita un Imants Ozoli – izveidojuši bioloģisko šķirnes saimniecību, kur audzē Šarolē gaļas liellopus.
Saimnieki intervijā stāsta par nozares un savas saimniecības izaugsmi, par situāciju gaļas liellopu
tirgū, kā arī nākotnes iecerēm.
http://laukos.la.lv/galas-liellopi-pirmajiem-kurzeme
Padoms zemniekam. Kā nepārmēslot laukus
Pārdomāta kūtsmēslu izmantošana lauksaimniecībā ir ekonomiski izdevīgs ilgtspējīgs risinājums, kas
uzlabo augsnes struktūru un palielina ražību. Taču, neapdomīgi lietoti, tie var kaitēt videi. Tāpēc
Latvijā un Baltijas jūras reģionā izstrādā kūtsmēslu lietošanas standartus un pilnveido lietošanas
aprēķinu metodes.
http://laukos.la.lv/organiskais-meslojums-ka-ilgtermina-ieguldijums
Vai iespējams celt produktivitāti kūtī ar palielinātu govju blīvumu?
Katrs fermeris agrāk vai vēlāk nonāk pie jautājuma – cik lielā mērā drīkst pārsniegt liellopu
izvietojuma blīvumu nepiesietajā dzīvnieku turēšanā boksos? Konsultanti nereti teic – divrindu
izvietojumam derēs 15%, bet trīsrindu – 5%. Taču tā diezin vai ir pareizā atbilde…
http://laukos.la.lv/vai-iespejams-celt-produktivitati-kuti-ar-palielinatu-govju-blivumu
CSP: noskaidrots, kuros Latvijas novados pērn bijusi augstākā lauksaimniecības kultūru
ražība
Visaugstākā graudaugu ražība novados pērn bija Dobeles novadā. Vidēji Latvijā 2017. gadā no viena
hektāra nokūla 38,3 centnerus graudaugu, bet Dobeles novadā gandrīz divreiz vairāk – 64,9 centnerus
no hektāra (relatīvā robežkļūda 1,6%), liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) eksperimentālās
statistikas dati.
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/csp-noskaidrots-kuros-latvijas-novados-pern-bijusiaugstaka-lauksaimniecibas-kulturu-raziba.d?id=50616205
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Lazdonas piensaimnieks nākotni redz nišas produktos
AS Lazdonas piensaimnieks kāpinājusi apgrozījumu un palielinājusi klientu loku, iekarojot Latvijas
otru galu – Kurzemi. Latvijas piena pārstrādes uzņēmums AS Lazdonas piensaimnieks 2020. gadā
atzīmēs 100 gadu jubileju, kopš esošajās telpās notiek piena pārstrāde. Uzņēmuma līdzīpašniece un
valdes priekšsēdētāja Elvīra Utināne norāda, ka uzņēmums veic pilnu piena pārstrādes ciklu – piena
sagādi, pārstrādi, piena produktu ražošanu un realizāciju. Saražotās produkcijas klāsts ir daudzveidīgs
– piens, krējums, biezpiens un biezpiena izstrādājumi, jogurti, deserti utt.
http://www.db.lv/zinas/lazdonas-piensaimnieks-nakotni-redz-nisas-produktos-481718
Konference par piena lopkopības konkurētspēju
Kāda ir Latvijas piensaimniecība, cik tā konkurētspējīga pasaulē un kā uzlabot efektivitāti, bija 28.
novembrī notikušās konferences “Piena lopkopība Latvijā – cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?”
galvenās tēmas. Konferenci rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ar Valsts Lauku
tīkla atbalstu.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/konference-par-piena-lopkopibas-konkuretspeju

LAD aktualitātes:
LAD atgādina: no 1.decembra lauksaimnieki sāks saņemt arī zaļināšanas, brīvprātīgo saistīto
atbalstu, mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas un citus maksājumus.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/atbalsta-likmes/
LAD turpina izmaksāt platību maksājumus - šodien lauksaimnieku kontos nonāk 10 milj. eiro.
Līdz 2018.gada 22.novembrim Lauku atbalsta dienests platību maksājumos izmaksājis vairāk nekā
150 miljonus eiro. Vienotā platību maksājuma avansus saņēmuši vairāk nekā 43 tūkstoši klientu,
kopējā izmaksātā summa ir 85 miljoni eiro. Maksājumus apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi
specifiski ierobežojumi, saņēmuši 37 tūkstoši klientu, kopējā izmaksātā summa ir 45 miljoni eiro, bet
4 tūkstošiem bioloģisko lauksaimnieku izmaksāts 21 miljons eiro.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/platibu-maksajumos-lauksaimniekisanemusi-vairak-neka-150-miljonus-eiro883?fbclid=IwAR37DVN69MtO5wahDuKMDtkfkX5bjqMmQiqxG1WnZQs_d4lI5OUq-zpxan4

Kalendārs:
3.Decembris
Noslēdzas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un
tehnoloģiju izstrādei"
3. Decembris
Beidzas projekta idejas iesniegumu pieņemšana apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju
partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba
grupu projektu īstenošanai" ietvaros
4. Decembris
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Datu vākšana"
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ES Lietu biroja aktualitātes:
Latvijas lauksaimnieku pārstāve, Maira Dzelzkalēja Burmistre, 25. un 26. oktobrī 2018 piedalījās
COPA-COGECA un EK darba grupā Lauku attīstība.
Darba grupā skatītie jautājumi:
1.
Dažādi sadarbības tīkli šobrīd un nākotnē;
2.
KLP stratēģiskie plāni;
3.
Kolektīvie agrovides pasākumi. Nīderlandes piemērs (BoerenNatuur);
4.
Kohēzijas politika;
5.
KLP situācija;
6.
Situācija dalībvalstīs Lauku attīstības politikā.
Informāciju par darba grupā diskutēto, lūdzu skatīt VLT mājas lapā sekojošā linkā:
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/lauku-attistiba/lauku-attistibas-darbagrupa-2018-gada-25-26-oktobri

Citi pasākumi un apmācības:
Konferences materiāli “Piena lopkopība Latvijā – cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?” Kāda ir
Latvijas piensaimniecība, cik tā konkurētspējīga pasaulē un kā uzlabot efektivitāti, bija 28. novembrī
notikušās konferences “Piena lopkopība Latvijā – cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?” galvenās
tēmas. Konferenci rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ar Valsts Lauku tīkla
atbalstu.
KONFERENCES MATERIĀLI pieejami šeit: http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/konferencepar-piena-lopkopibaskonkuretspeju?fbclid=IwAR31NYmi2jeAsOGYrJc4r1yTcsJuuCNGObLMktX2V0ie2qKMSBDYnD
N1SKU
“Lauku Lapa” un “Latvijas Lopkopis” abonēšana
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http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-ekonomika-gramatvediba-lauku-attistiba-lopkopibaciti/lauku-lapa-un-latvijas

MK noteikumi saskaņošanai
MK nosaukums
MK noteikumi dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba
jomā.
Nr.326 “Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles
noteikumi””
Nr.405 “Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtība”
Nr.551 „Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas
un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja
apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas
kārtība”.
“Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā.

Līdz kuram jāsniedz priekšlikumi
KAM sniegt priekšlikumus
13.12.2018.

7.12.2018.
13.12.2018.
11.12.2018.

12.12.2018.

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