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LOSP medijos:
9.7.2017. www.delfi.lv Latvijā cūkkopjiem šis gads solās būt izaicinājumu pilns,
uzskata asociācija
Latvijas cūkkopjiem šis gads vairāku faktoru dēļ solās būt izaicinājumu pilns, atzina Latvijas
Cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lejniece.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/latvija-cukkopjiem-sis-gads-solas-but-izaicinajumupilns-uzskata-asociacija.d?id=50197213

11.jūlijs Dienas bizness “Gaisma tuneļa galā pagaidām nav redzama”
http://vecs.db.lv/…/gaisma-tunela-gala-pagaidam-nav-redzama…
"Jāpanāk, lai Ekonomikas ministrija, gatavojot OIK likvdācijas scenārijus iesniegšanai valdībā,
korekti atspoguļtu darba grupā pārrunātos risinājumus un sauktu lietas īstajp vārdos" Guntis

Vilnītis
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Biedrības Siera klubs aktivitātes:
21.jūlijs - Cēsīs Vidzemes reģionālais konkurss "Siera gardumu vēstījums nākamai paaudzei"
Sieru satikšanās Rēzeknē, Festivāla parkā
„Latvijas novadu Siera diena” ir biedrības „Siera klubs” gada ievērojamākais pasākums. Tas kā
siera rituļi izripinās pa Latvijas lielākajām pilsētām: esam bijuši Preiļos, Limbažos, Smiltenē,
Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Kuldīgā, Mālpilī, Valmierā, Cēsīs… Vienmēr svētki – pārsteigumu pilni:
atklāts piemineklis „Siera dimants” un skulptūras, ceptas pustonnīgas siera tortes un simtmetrīgi
pīrāgi, celti siera kalni, pīti siera vainagi, šūti sieriem tērpi un cepures. Ja saliktu kopā visus
pasākumus, veidotos krāsaina enciklopēdija. Šogad Siera svētki notiks 4.augustā Rēzeknē
sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Rēzeknes pašvaldības aģentūru „Kultūras un tūrisma
centrs”. Jau sešpadsmito reizi! http://www.losp.lv/node/5457

Latvijas Zirgu audzētāju asociācijas aktivitātes:
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World Cup CSI2*-W/CSIYH1* RĪGA–2018
Kvalifikācija Pasaules spēlēm 2018
Kvalifikācija Eiropas čempionātam 2019
http://www.losp.lv/node/5458

Govju svētki Vecaucē!
Šī gada 27. jūlijā jau trešo gadu Vecaucē notiks "Govju svētki" - liellopu audzēšanas nozarei
veltīts informatīvi izklaidējošs pasākums ar nozares profesionāļu stendu prezentācijām, dažādu
piena un gaļas šķirņu dzīvnieku demonstrējumiem, saimniecību pieredzes stāstiem, lauku labumu
tirdziņu, kā arī interesanti pavadītu laiku un pārsteigumiem visas dienas garumā.
Pasākums ir bez maksas.

http://www.losp.lv/node/5459

Latvijas Meža īpašnieku asociācijas aktivitātes:
Konkurss “Sakoptākais mežs” – informācija:
Konkurss „Sakoptākais mežs” šogad tiek rīkots jau otro gadu ar mērķi veicināt ilgtspējīgu meža
apsaimniekošanu un apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, kā arī
veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu. Jau konkursa pirmajā norises gadā
tika celti gaismā mežsaimnieki no visas Latvijas, kuri savā mežā saimnieko godprātīgi un
ilgtspējīgi, padarot mežu par paaudžu paaudzēm lolotu bagātību, un šogad arī citiem mežu
īpašniekiem ir iespēja saņemt sava meža novērtējumu. http://www.losp.lv/node/5389

Biedrības “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija” aktivitātes:
Šogad valsts atbalsta "Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas
pasākumiem" ietvaros mums ir radusies iespēja organizēt savu pasākumu, un mūsu izvēle,
protams, bija par labu Holšteinas dzīvnieku šovam. Jo mūsu saimnieki prot izaudzēt labus
dzīvniekus, bet nav tradīciju ar šiem dzīvniekiem lepoties un tos parādīt plašākam interesentu
lokam.
Pasākuma nosaukums ir "Nākotnes zvaigzne". Kāpēc? Jo šoreiz pasākuma dalībnieki būs jaunā
paaudze.
http://www.losp.lv/node/5443
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Lauku Ceļotājs aktivitātes:
Aicinām lauku tūrisma uzņēmējus pieteikties vides kvalitātes zīmei "Zaļais sertifikāts" vai arī
pieteikt sev zināmos iespējamos pretendentus.
http://www.losp.lv/node/5326

Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes:
Aitu Dienas 2018
Jūnija pēdējā dienā LAAA rīko ikgadējo pasākumu Aitu dienas. Aicināts ikviens interesents.
Pieteikšanās pasākumam obligāta līdz 26.jūnijam zvanot pa tālruni 25669918 vai rakstot
info@laaa.lv.
Pasākuma programma:
8:00 - 9:00 Reģistrācija
9:00 - 11:00 Dzīvnieku vērtēšana
11:00 - 12:00 Praktiskās mācības vērtēšanā
12:00 - 13:00 Pusdienas
13:00 - 15:00 Seminārs
15:00 Aitu un teķu izstāde
Pasākumā būs arī īpaša programma bērniem, loterija.
Vēršam uzmanību, pasākuma laikā tiks fotografēts un bildes ievietotas LAAA mājas lapā un
Facebook vietnē.
http://www.losp.lv/node/5366

Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes:
Seminārs par sīko plēsēju medībām ar pievilināšanu ar mānekļiem.
Vada lektors no Vācijas.
03.-05.08 Minhauzens 2018.Lejasciemā plānojās, ka dalību ņems ap 6000 medniekiem un
atbalstītājiem.
08.09.2018. - Dalība “Lauki ienāk pilsētā”
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Latvijas Lauku foruma aktualitātes:
Kopienu vasaras forums „MANA LATVIJA, MANI LAUKI, MANA KOPIENA: MŪSU
RĪCĪBA”
Kamēr mums teju ik dienu medijos nākas dzirdēt to, ko ir, vai gluži otrādi – nav izdarījis kāds no
Rīgas, mēs aizvien vairāk ilgojamies satikt jūs, pabūt kopā un dzirdēt, kā klājas jums. Kas šovasar
notiek Latvijas laukos? Vai ciema skolā durvis izdodas atvērt arī vasarā? Ko sausums pastrādājis
jūsu dārzā un pievārtē? Ko jūs, trakie, atkal plānojat, lai pārsteigtu savējos lielajos svētkos? Kas
vēl joprojām nav mainījies un ļauj turpināt labi iesākto? Kādi tad mēs esam – reģionu patrioti un
ko mēs kopā varam? Laiks laukiem!
http://www.losp.lv/node/5446

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
LŠTAA ar saviem šķirnes trušiem piedalīsies:
21.07.2018. z/s "Jesi" rīkotajā jauntrušu izstādē un seminārā. Jauntrušu izstāde –seminārs
http://www.losp.lv/node/5460
04.08.2018. Lutriņu Mazpulka rīkotajā projekta "Trušu parāde" pasākumā Talsu nov., Ārlavas pag,
"ĀMUĻOS''.
04.08.2018. Limbažu pilsētas/pagasta Jauntrušu izstādē.

Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības aktualitātes:
Lauka dienas kartupeļiem:
17.07. Valkas novada Kārķu pagasta konvencionālajā z/s ''Tūži''. Rīko Valkas novada dome un z/s
Tūži piedalās Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība, Agrimatco, Timac Agro.
25.07. Kuldīgas novada Padures pagasta SIA Amazone tehnikas demonstrējums un seminārs
kartupeļu audzētājiem. Rīko SIA Amazone, piedalās Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju
savienība, AREI, Augu aizsardzības serviss.
14.08. Aloja - Starkelsen sadarbībā ar Aloja Agro rīkotā lauka diena bioloģiskajiem cietes
kartupeļu audzētājiem Alojas novada Urgā. Aloja Agro EUROPLANT šķirņu demonstrējums,
galda un cietes šķirnes.
16.08. Ādažu novada Birzniekos AGRICO lauka diena- šķirņu demonstrējums. Rīko z/s Kalnāres
sadarbībā ar biedrību Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība.
17.08. Šķirņu demonstrējums bioloģiskajā saimniecībā ''Dzenīši'' Varakļānu novadā. Cietes un
galda šķirnes. Rīko Aloja – Starkelsen. Piedalās AGRICO pārstāvis no Nīderlandes, biedrība
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība, Timac Agro.
23.08. Lauka diena konvencionālajiem cietes kartupeļu audzētājiem Limbažu novada z/s
''Jaunkarnas''. Rīko Aloja – Starkelsen.

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;
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Dalības maksa - 10eur/no cilvēka.
Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712

LTRK aktivitātes:
Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai un rezervēt vietas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras (LTRK) un reģionu pašvaldību rīkotajās Uzņēmēju dienās reģionos 2018.

Uzņēmēju dienas reģionos jau kļuvušas par tradicionāliem un vērienīgiem pasākumiem, kas reizi
gadā Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē sniedz iespēju apmeklētājiem iepazīties ar reģiona
uzņēmumu plašo piedāvājumu. Ik gadu katrā izstādē piedalās 150 līdz 200 uzņēmumu. Pasākumu
programmā plānotas izstādes, biznesa forumi, sestdienās arī kultūras programmas, kā arī dažādas
Latvijas Labuma aktivitātes.
Piedaloties izstādē, uzņēmumam ir iespēja iepazīstināt ar savu produkciju un pakalpojumiem
vairākus tūkstošus apmeklētāju, uzzināt jaunumus par uzņēmējiem aktuālām tēmām biznesa
forumos, izmantot tīklošanās iespēju, tiekoties ar citiem reģiona uzņēmējiem, valsts un pašvaldību
amatpersonām. Dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja sevi pozicionēt kā darba devējus reģionā un
būs iespēja uzrunāt gan šī brīža darba meklētājus, gan skolēnus un studentus – nākotnes
darbiniekus, kam svarīgi ir uzzināt par profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas tiek
sagaidītas no darbiniekiem. Īpaši aicinām pieteikties dalībai uzņēmumus, kuriem ir aktuāli
reklamēt brīvās vakancēm un pastāvīgi nodarbinātās amatu kategorijas.
Pieteikšanās un papildu informācija par pasākumu Zemgalē, Kurzemē un Latgalē:
LTRK Valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice, tālrunis: 29 141 693, e-pasts:
ilze.brice@chamber.lv
Par pasākumu Vidzemē:
LTRK Vidzemes nodaļa, tālrunis: 20 264 530, e-pasts: valmiera@chamber.lv

NOZARES AKTUALITĀTES:
Lauksaimniekiem no šodienas nav jāmaksā
autoceļa lietošanas nodeva
Lauksaimnieciskās
produkcijas
ražotājiem
sezonas laikā no šodienas līdz 30.septembrim ir
atļauts neiegādāties autoceļu lietošanas nodevu
jeb vinjeti, lai pārvietotos pa valsts galvenajiem
autoceļiem, liecina šovasar valdībā pieņemtā
kārtība.
http://laukos.la.lv/lauksaimniekiem-noInfolapa_22_13.7.2018.
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sodienas-nav-jamaksa-autocela-lietosanasnodeva/

Pļaujas laiks – šogad divas nedēļas ātrāk
Ziemas mieži jau sasnieguši gatavības stadiju un līdzko pāries nokrišņi, uzsāksies ražas
novākšana. Šogad pļaujas laiks Latvijā plānojas divas nedēļas agrāk nekā ierasts, secina
lauksaimniecības uzņēmuma “Baltic Agro” speciālisti.
http://laukos.la.lv/plaujas-laiks-sogad-divas-nedelas-atrak/

Profesionālas bezmaksas konsultācijas – iespēja lauksaimniekiem
Bezmaksas individuālas konsultācijas 1500 eiro apmērā ikvienam lauksaimniekam vai
mežsaimniekam.
Iespēju individuāli saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju radījis Lauku attīstības plāna
(LAP) 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas
veicināšanai”. Tas paredzēts kā praktisks atbalsts lauksaimniekiem ar mērķi veicināt individuālu
konsultāciju saņemšanu par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko
rādītāju uzlabošanu, par nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī par
savstarpējās atbilstības prasību ievērošanu.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-ekonomika-lopkopiba-mezsaimnieciba/profesionalasbezmaksas-konsultacijas-iespeja

ES aitu audzētāji satraukti par tirgu
ES lauksaimnieku orgnizācija Copa–Cogeca jūnijā vērsa uzmanību uz nestabilo situāciju ES aitu
tirgū, ko ietekmējis zemais patēriņš un cenas, un uzsvēra vajadzību pēc tirgus veicināšanas
pasākumiem, lai palielinātu jēra gaļas patēriņu.
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/aitas/es-aitu-audzetaji-satraukti-par-tirgu

Dūklavs: Lauksaimnieki saprot, ka nevar nepārtraukti prasīt naudu par dabas
radītiem zaudējumiem
Lauksaimnieki saprot, ka nevar nepārtraukti prasīt naudu par dabas radītiem zaudējumiem,
intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā «Rīta panorāma» sacīja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
(ZZS).
Kā stāstīja ministrs, situācija saistībā ar ilgstošo sausumu dažādos Latvijas reģionos un dažādās
lauksaimniecības nozarēs ir atšķirīga. Pēc viņa teiktā, visvairāk esot cietušas saimniecības
Kurzemē, bioloģiskās lopkopības saimniecības, kā arī graudkopībā daudzviet stipri cietuši
vasarāji. Savukārt tām graudkopības saimniecībām, kas laikus iesēja ziemājus, labība ir laba.
http://www.db.lv/zinas/duklavs-lauksaimnieki-saprot-ka-nevar-nepartraukti-prasit-naudu-pardabas-raditiem-zaudejumiem-476976

Apstiprinātas izmaiņas dzīvnieku
nosacījumos ES dalībvalstu starpā

izcelsmes

produktu

tirdzniecības

Valdība 10. jūlijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par
veterinārajām prasībām, kontroli un uzraudzību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar ES
dalībvalstīm. Eiropas Savienībā spēkā esošie normatīvie akti nenosaka kritērijus attālumam, kādā
drīkst transportēt medījumus no medību apvidus vienā dalībvalstī uz medījumu apstrādes vietu
citā dalībvalstī. Noteikts tikai, ka apstrādes uzņēmumam jāatrodas tuvu medību apvidum. Tas rada
Infolapa_22_13.7.2018.

www.losp.lv

neskaidrības uzņēmumiem, kuri pieņem medījumu apstrādes vietās medījumus no citām
dalībvalstīm. Lai risinātu neskaidrības, grozījumu projektā ir konkrēti noteikti medību iecirkņi
Lietuvas un Igaunijas pierobežā, no kuriem drīkstēs transportēt medījumus uz Latviju. Tas
palīdzēs Latvijas uzņēmumiem, kuri pieņem medījumu no Lietuvas un Igaunijas.
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinatas-izmainas-dzivnieku-izcelsmes-produktu-tirdzniecibasnosa?id=9630

Apstiprināti jauni dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi
Valdība otrdien, 10. jūlijā, akceptēja Zemkopības ministrijas sagatavotos dzīvnieku liemeņu
klasifikācijas noteikumus.Jaunie noteikumi pēc stāšanās spēkā aizstās pašlaik spēkā esošos
Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumus Nr. 307 “Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas
noteikumi”. Salīdzinot ar pašlaik spēkā esošajiem noteikumiem, jaunie noteikumi atvieglo
prasības kautuves īpašniekiem, nosakot, ka dzīvnieku kaušanas grafiku Pārtikas un veterinārajā
dienestā (PVD) var iesniegt neparakstītu, ja dzīvnieku kaušanas grafiks tiek iesniegts elektroniski,
izmantojot uzņēmuma oficiālo elektronisko e-pasta adresi.
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinati-jauni-dzivnieku-liemenu-klasifikacijas-noteikumi?id=9628

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē izteiks priekšlikumus
KLP uzlabošanai
Pirmdien, 16. jūlijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē piedalīsies ES Lauksaimniecības
un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē. Eiropas Komisija (EK) šāgada 1. jūnijā nāca
klajā ar regulu kopumu, kas būs pamats Kopējās lauksaimniecības politikai (KLP) pēc
2020. gada.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-brisele-izteikspriekslikumus-klp-uz?id=9635

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: pieaug meža platība un tajā
uzkrātie koksnes resursi
13. jūlijā, pulksten 13.00, Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta kultūras namā notiks Zemkopības
ministrijas organizētā diskusija par meža nozares aktuālajiem jautājumiem. Diskusijas laikā runās
par Lauku attīstības programmas ieguldījumu meža produktivitātes palielināšanā, par dabas
katastrofas sekām mežsaimniecībā, kā arī meža nozares attīstības perspektīvu un devumu valsts
tautsaimniecībai nākotnē.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-pieaug-meza-platiba-un-tajauzkratie?id=9633

Latvijā
aizliegs
izmantot
amonija
karbonāta
mēslošanas līdzekļus
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normatīviem aizliegs izmantot amonija
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paredz
Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotie un
starpinstitūciju saskaņošanai nodotie grozījumi
Ministru kabineta noteikumos par ūdens un
augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās
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darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba
/latvija-aizliegs-izmantot-amonijakarbonata-meslosanaslidzeklus.d?id=50208791
'Rīgas dzirnavnieks': šogad graudi padevušies
labāki tajos laukos, kuri nav mēsloti
Šogad nevarēs runāt par izcilu graudu ražu –
daudzviet graudi pārtikai ir ļoti sīki, analizē
"Rīgas dzirnavniekā".
"Šogad nevar runāt par izcilu graudu ražu, jo
ilgstošā sausuma dēļ graudi ir sīki, un līdz ar to
tilpummasa tiem būs daudz mazāka nekā citus
gadus. Šī iemesla dēļ lauksaimnieki jau šobrīd
prognozē pietiekami nopietnus zudumus no
hektāra. Atsevišķi zemnieki saka, ka ražas apjomi
varētu būt mazāki pat par pusi, nekā bijis cerēts
sējot.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba
/rigas-dzirnavnieks-sogad-graudipadevusies-labaki-tajos-laukos-kuri-navmesloti.d?id=50209973

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