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LOSP medijos:
24.08.2018. delfi.lv Sausums aizkavējis lopbarības sagādi; saimnieki cer uz
rudeni un kukurūzu
Uz labu ražu, kas ļautu sarūpēt gana daudz skābsiena cer arī Lauksaimniecības organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: "Ceram, ka kukurūzas ražas
rudenī būs labas, tad varēs pietiekamā daudzumā sagatavot skābbarību. Kur sausuma ietekme bija
visspēcīgākā, apstākļi ir visnotaļ neapskaužami."
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/sausums-aizkavejis-lopbaribas-sagadi-saimnieki-ceruz-rudeni-un-kukuruzu.d?id=50329892

Optimisms cūkkopju vidū nevirmo – sajūta kā 'krievu ruletē' Delfi.lv
Tam, ka stāvoklis Latvijā "nav tik slikts", kā Rumānijā, piekrīt arī Latvijas Cūku audzētāju
asociācijas (LCAA) vadītāja Dzintra Lejniece. Viņa gan uzsver – tas skaidrojams ar to, ka Latvijā
nav tik daudz mazo piemājas saimniecību un mūsu valsts kopumā ir mazāka. "Tur Āfrikas cūku
mēris izplatās kā meža ugunsgrēks," situāciju Rumānijā raksturoja Lejniece.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/optimisms-cukkopju-vidu-nevirmo-sajuta-ka-krievurulete.d?id=50316403

17.08.2018. LNT Ziņas Latvijas piensaimnieki ceļ trauksmi: pašmāju piena
īpatsvars tirgū samazinās
Latvijā ražotā piena īpatsvars tirgū samazinās un būtiski palielinās importētā piena apmērs.
Latvijas piensaimnieki ceļ trauksmi, jo, viņuprāt, veikalu plauktos arvien vairāk vietas aizņem
kaimiņvalstīs ražots piens un tā produkti, kaut arī pašmāju ražotāji spēj piepildīt vietējo tirgu.
Ik dienu Latvijā tiek pārdots 200 tonnas piena, taču no tām 88 tonnas, jeb 44% ir importētais
piens. Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs atzīst, ka vietējie zemnieki spētu
nodrošināt visu šo apjomu, taču atsevišķi veikalu tīkli Latvijā joprojām turpina iepirkt piena
produktus, kuri nav ražoti Latvijā, un piedāvāt tos zem privātajām preču zīmēm.
https://skaties.lv/zinas/bizness/latvijas-piensaimnieki-cel-trauksmi-pasmaju-piena-ipatsvars-tirgusamazinas/
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības aktivitātes:
Izstādē “Riga Food 2018” paziņos labākos Latvijā ražotos piena produktus! Uzņēmumi vēl var
pieteikt dalību! Līdz 9. augustam Latvijas piena pārstrādes uzņēmumi ir aicināti pieteikt dalību
Latvijā ražoto augstas kvalitātes piena produktu konkursam kategorijā “Jaunais piena produkts”.
Uzvarētāji tiks noskaidroti 5. septembrī starptautiskajā pārtikas izstādē “Riga Food 2018”.
http://www.losp.lv/node/5485

Biedrība “Siera klubs” aktivitātes:
25.augustā - Jelgavā Piena, maizes un medus svētku ietvaros Zemgales reģionālais konkurss
"Siera garduma vēstījums nākamai paaudzei". http://www.losp.lv/node/5457
28.augusts - izbraukuma seminārs pie Vidzemes uzņēmējiem (PKS"Straupe", SIA"Siera
ražorne",SIA"Latvijas Ķiploks", ZS"Kliģēni" u.c)
Latvijas aitu audzētāju asociācijas aktivitātes:
Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 18.-19.
septembrī rīko divu dienu mācības "Ciltsdarbs aitkopības saimniecībās, populārākās aitu šķirnes,
to piemērotība vietējā un eksporta tirgos pieprasītas produkcijas ieguvei".
Mācības notiks saimniecībā Ralle, Kandavas pagasts, Kandavas novads.
Lektori - Daina Kairiša, Dace Trupāne, Harita Eglīte.
Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.
Visiem, kuri apmeklēs vismaz 75% tiks izsniegts apliecinājums.
Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 11.94 euro mazajām saimniecībām un
mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz
15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz
50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 59.69 euro.
Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt Mācību
dalībnieka reģistrācijas veidlapu. Papildus aicinām atsūtīt skanētus arī citus saistošus
dokumentus, kas pierāda Jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare vai
pārtikas ražošanas nozare vai mežsaimniecības nozare).
Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram, Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir
lauksaimniecības zeme, mežs; EPS izdruka, ja Jūs 2017.gadā esiet pieteicies platību
maksājumiem; saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija; juridiskām personām gada
pārskata kopija; uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums
nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem -skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas
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veidlapā sadaļā Piezīmes –radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to,
ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība.
Mācībām
var
pieteikties
rakstot info@laaa.lv vai
zvanot
25669918.
Mācības atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Detalizētāka informācija: http://www.latvijasaita.lv/lv/1.php
Biedrības "Latvijas Aitu audzētāju asociācija" aktivitātes:
Jau otro gadu LAAA piedalās Brīvdabas muzeja pasākumā Amatu dienas, kas šogad norisināsies
2.septembrī. Sākums 11:00

Lauku Ceļotājs aktivitātes:
5.-8. septembrī piedalīsimies pārtikas produktu izstādē "Riga food 2018". Prezentēsim
projekta “Livonijas garša” ideju.
2) 8. septembrī piedalīsimies pasākumā "Lauki ienāk pilsētā":
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/827
Iepazīstināsim ar ceļošanas iespējām Latvijā - 7 Latvijas valstiskuma veidošanās ceļiem,
vēsturiskā mantojuma agrotūrisma saimniecībām, u.c.
3) 20.-23. septembrim piedalīsimies tūrisma izstādē JATA expo 2018, Japānā, Tokijā, lai
iepazīstinātu ar Latvijas, Iguanijas un Somijas lauku tūrisma piedāvājumu.
Dalība ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas
atbalstu "Project CAITO - Meta cluster for attracting the Japanese tourism market" ietvaros.
http://caitoproject.eu/
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4) 20.09.2018 brauciens mediju pārstāvjiem - "Vēsturiskie dārzi tūrismā" pa Zemgales
tūrisma saimniecībām. Viesosimies apmeklētājiem atvēros dārzs un saimniecībās, kur var iepazīt
dārzkopības tradīcijas un vēsturi, un kur apskatāmas tradicionāli audzētās augļu, dārzeņu,
garšaugu, dekoratīvo koku, krūmu un ziedu šķirnes.
Brauciens norisinās projekta Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu atjaunošana.
Vēsturisko Dārzu Tūrisms” (LatLit-181) ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A
Latvijas - Lietuvas programma 2014. - 2020. gadam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies Rīgā rīkotajā pasākumā 08.09.2018 "Lauki ienāk pilsētā".
LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies 22.-23.09.2018 jauntrušu izstādē Bielsk Podlaski Polijā.
Latvijas Cūku audzētāju asociācijas aktualitātes:

Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes:
08.09.2018. - Dalība “Lauki ienāk pilsētā”
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības aktualitātes:
Lauka dienas kartupeļiem:
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;
Dalības maksa - 10eur/no cilvēka.
Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712
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Latvijas Kazkopības biedrības aktivitātes:

Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktualitātes:
Seminārs gaļas liellopu audzētājiem

http://www.losp.lv/node/5493
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LTRK aktivitātes:
Uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Latgales
Plānošanas reģionu un Rēzeknes pilsētu aicina pieteikties uzņēmējus dalībai “Uzņēmēju dienās
Latgalē 2018”, kas notiks 21. un 22. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē, Pils ielā 4.
„Uzņēmēju dienas Latgalē” jau otro reizi pulcēs uzņēmējus un apmeklētājus no Latgales un visas
Latvijas Rēzeknē, Latgales vēstniecībā „GORS”, kas ir īpaša pasākuma norises vieta ar tikai tai
piemītošu neatkārtojamu atmosfēru. Kā katru gadu, pateicoties reģiona pašvaldību aktīvai iesaistei
un savu uzņēmēju atbalstīšanai, būs plaša dalībnieku daudzveidība un dažādu novadu
pārstāvniecība. Piedaloties pasākumā, uzņēmumam ir iespēja iepazīstināt ar savu produkciju un
pakalpojumiem vairākus tūkstošus apmeklētāju. Arī šogad turpināsim pagājušā gadā iesākto
tradīciju - 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
vakances un pastāvīgi nodarbinātās amatu kategorijas.
Kā ierasts, “Uzņēmēju dienu Latgalē” ietvaros tiks rīkots gan biznesa forums, kurā uzņēmēji,
eksperti, valsts un pašvaldību amatpersonas diskutēs par tādiem uzņēmējiem aktuālajiem
jautājumiem kā darbaspēka trūkuma problēmas Latgales reģionā, veicamajiem ilgtermiņa
risinājumiem izglītības jomā, lai nodrošinātu nepieciešamo speciālistu daudzumu, darbaspēku
nodokļi un pašvaldību ieinteresētība uzņēmējdarbības attīstīšanā to pārraudzībā esošajās
teritorijās. Tāpat pasākuma laikā uzņēmējus aicinām izmantot tīklošanās iespēju, tiekoties ar
citiem reģiona uzņēmējiem, valsts un pašvaldību amatpersonām.
Pieteikšanās
un
papildu
informācija
par
pasākumu:
LTRK Valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice, tālrunis: 29 141 693, e-pasts:
ilze.brice@chamber.lv

NOZARES AKTUALITĀTES:
Rīgā norisināsies vērienīgs Latvijas
simtgades pasākums “Lauki ienāk
pilsētā”
2018. gada 8. septembrī, Rīgā,
11.novembra krastmalā no plkst. 10.00
līdz 20.00 Latvijas simtgades svinību
ietvaros notiks lielpasākums “Lauki ienāk
pilsētā”. Pasākuma dalībnieki pārstāv
nozīmīgākās lauksaimniecības jomas,
produktus,
pakalpojumus
un
ar
lauksaimniecību
saistītas
izglītības
iestādes, kopā veidojot stāstu par Latvijas
lauku
vēsturi
un
mūsdienīgu
saimniekošanu un dzīvi laukos.
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http://www.losp.lv/node/5506
https://www.youtube.com/watch?v=p9Y
5-3IGDfI&feature=youtu.be
Vairākās
Rīgas
ielās
atcelti
ierobežojumi
zemnieku
kravas
transportam
Ražas novākšanas laikā vairākās Rīgas
ielās no šodienas līdz 6.septembrim atcelti
ierobežojumi
zemnieku
kravas
transportam graudaugu un rapšu ražas
nogādāšanai ostā, informēja Rīgas domes
Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu
koordinatore Aira Šmelde.
http://laukos.la.lv/vairakas-rigas-ielasatcelti-ierobezojumi-zemnieku-kravastransportam/
Konkursā “Bites Rīgas vēsturiskajā
centrā” par garšīgāko atzīts Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
stropa medus
Rīgas Latviešu biedrības (RLB) rīkotajā
konkursā “Bites Rīgas vēsturiskajā
centrā” ar tikai divu balsu pārsvaru par
garšīgāko atzīts Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas (JVLMA) bišu stropa
medus, pastāstīja konkursa pārstāve
Marija Heislere-Celma.
http://laukos.la.lv/konkursa-bites-rigasvesturiskaja-centra-par-garsigako-atzitsjazepa-vitola-latvijas-muzikasakademijas-stropa-medus/
Prognozē vistas gaļas un olu cenu pieaugumu
Šīs vasaras sausuma dēļ gaidāma sliktāka graudu raža un līdz ar to tiek prognozēts cenu
pieaugums tiem produktiem, kuru ražošanā izmanto graudus, tostarp arī vistas gaļai un olām,
intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā «Rīta panorāma» sacīja Lauksaimniecības tirgus
veicināšanas centra (LTVC) vadītāja Inguna Gulbe.
http://www.db.lv/zinas/prognoze-vistas-galas-un-olu-cenu-pieaugumu-478118
Veiktas izmaiņas pasākuma “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” nosacījumos
Valdība otrdien, 21. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam “Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā”. Grozījumi attiecas uz komersantiem, zemnieku vai zvejnieku
saimniecībām, kas audzē vai plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai, un veicinās
mikrouzņēmumu un mazo komersantu darbību akvakultūrā
http://www.zm.gov.lv/presei/veiktas-izmainas-pasakuma-produktivi-ieguldijumi-akvakulturaInfolapa_28_24.8.2018.
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nosacijum?id=9707
Turpmāk varēs saņemt atbalstu meža
atjaunošanai arī spēcīgu lietavu vai
sausuma gadījumos
Otrdien, 21. augustā, valdība atbalstīja
Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās
izmaiņas Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas
kārtībā
pasākumā
“Ieguldījumi meža platību paplašināšanā
un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”.
Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai
meža īpašnieki varētu saņemt atbalstu
mežaudžu
atjaunošanai
ne
tikai
ugunsgrēka, bet arī spēcīgu lietavu vai
sausuma gadījumos.
http://www.losp.lv/node/5523
Olas varēs piegādāt arī
mazumtirgotājiem
Valdība otrdien, 21. augustā, apstiprināja
Zemkopības
ministrijas
sagatavotos
grozījumus prasībās olu apritei nelielā
apjomā.
Grozījumi precizē prasību olu piegādei:
uzņēmējs drīkst realizēt vistu olas gan
galapatērētājam,
gan
arī
mazumtirdzniecības uzņēmumam, kurš
tieši apgādā galapatērētāju.
http://www.losp.lv/node/5524

Sausuma dēļ piena lopkopji jau ķērušies pie skābbarības ziemas krājumiem
Lielā sausuma dēļ piena lopkopji daudzviet Latvijā un gandrīz visā Kurzemē saskārušies ar
zaļbarības trūkumu, tādēļ daudzi jau ķērušies klāt skābbarības ziemas krājumiem. Šī iemesla dēļ
lopbarības trūkuma krīze vēl vairāk draud saasināties ziemā, un tā daudzām saimniecībām var
radīt vairākus tūkstošus eiro neplānotus izdevumus vai pat nest zaudējumus, vēsta "LNT Ziņas
sešos".
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/sausuma-del-piena-lopkopji-jau-kerusies-pieskabbaribas-ziemas-krajumiem.d?id=50313119
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Jauniešus aicina pasākums “Laukiem
būt!”
Ar pirmajām informatīvajām dienām 18.
septembrī Jēkabpilī un 28. septembrī
Preiļos sāksies ikgadējais Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra (LLKC)
rīkotais pasākums “Laukiem būt!”. Tā
ietvaros visos Latvijas reģionos notiks
informatīvās dienas un bezmaksas
mācības, bet noslēguma konkursā būs
iespēja iegūt naudas balvu sava biznesa
idejas īstenošanai.
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpauznemejdarbiba/raksti/jauniesus-aicinapasakums-laukiem

Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti sēt un
dēstīt “laimes kokus” Šī gada 15.
septembrī norisināsies Vispasaules
tīrības
diena
World
Clean Up Day un arī Lielās Talkas
organizatori gatavojas šai dienai. Ar katru
gadu Talkas ideja attīstās, tāpēc, domājot
par LV200, Latvijas iedzīvotāji tiek
aicināti sēt un dēstīt “laimes kokus”,
atzīmējot šo notikumu īpaši izveidotā
kartē.
http://www.losp.lv/node/5526
Septembrī Kārļa Ulmaņa atceres pasākums
2018.gada 2.septembrī no plkst.12:00 tiks rīkota svētku atcere Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās
"Pikšas" Dobeles novada Bērzes pagastā. Atceres pasākums tiks atklāts plkst.12:00 pie Kārļa
Ulmaņa pieminekļa ar svinīgām uzrunām un Kārļa Ulmaņa stipendijas pasniegšanu. Svētku laikā
skanēs dziesmas jauniešu jauktā kora “Pa Saulei” izpildījumā.
http://www.vtua.gov.lv/lv/aktualitates/197
Ābeļu komercdārzu stādījumu platība pieaugusi par 33,5 %
Ābeļu komercdārzu kopējā stādījumu platība 2017. gadā sasniedza 3,2 tūkst. hektāru, kas ir par
0,8 tūkst. hektāru jeb 33,5 % vairāk nekā 2012. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP)
2017. gadā veiktā ābeļu komercdārzu apsekojuma provizoriskie rezultāti.
http://vecs.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/abelu-komercdarzu-stadijumu-platibapieaugusi-par-33-5-proc-478209
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LAD aktualitātes:
Līdz šī gada 10. septembrim Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz iesniegumi dalībai atbalsta
programmā "Piens un augļi skolai" 2018./2019. mācību gadam
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/piens-un-augliskolai-289
Tiek izmaksāts ES ārkārtas atbalsts par zaudētajiem ziemājiem
Lauku atbalsta dienests 23.augustā sāk izmaksāt Eiropas Savienības piešķirto ārkārtas atbalstu
lauksaimniekiem par plūdu un lietavu dēļ neiesētajiem vai zaudētajiem ziemājiem laikā no 2017.
gada augusta līdz oktobrim, tādējādi daļēji kompensējot ekonomiskos zaudējumus.
http://www.losp.lv/node/5527
Kalendārs:
 28. Augusts
Plkst. 12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pirkšanai konkursa kārtībā
 28. Augusts
Plkst.12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pārdošanai konkursa kārtībā
 31. Augusts
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Zivju fonds"

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