INFOLAPA Nr. 29
LOSP medijos:
Cūkkopības nozare atkopjas
Āfrikas cūku mēra skartajos ”Druvas Unguro” šonedēļ tika pabeigta cūku likvidēšana. Arī pērn
divās lielās saimniecībās – SIA «Ancers» un Akciju sabiedrībā «Latgales bekons» nācās iznīcinā t
vairākus tūkstošus cūku, kuras bija skārusi lipīgā sērga. Tomēr cūkkopji nav padevušies. Daudzvie t
slimības skartās fermas ir dezinficētas un tajās atkal atgriezušās cūkas. Stāsta Maija Streiča
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.08.2018-cukkopibas- nozare-atkopjas.id137997/
24.08.2018. Dienas bizness “Vēro, vai Ukrainas olu ražotājiem izdosies atvērt ražotni
Latvijā”
Ar 1,8 miljoniem ik dienu saražoto olu AS Balticovo ierindojas ne vien Baltijas, bet arī
Ziemeļeiropas lielāko olu ražotāju sarakstā. Šā gada lielais lauksaimniecības izaicinājums –
sausums – ietekmēs olu pašizmaksu arī Balticovo ražotnēs, piektdien raksta laikraksts Dienas
Bizness. http://www.db.lv/zinas/vero- vai- ukrainas-olu-razotajiem- izdosies-atvert-razotni- latvija478237

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”.
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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 saimniecīb ām 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 aizpild īt 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 reģistrāc ijas
veidlapā sadaļā Piezīmes –radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to,
ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniec ība.
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
Lauku Ceļotājs aktivitātes:
5.-8. septembrī piedalīsimies pārtikas produktu izstādē "Riga food 2018". Prezentēsim
projekta “Livonijas garša” ideju.
6.septembrī - Seminārs “Bizness biznesam – no pārtikas audzētāja un ražotāja līdz patērētājam
ēdināšanas uzņēmumos”. Seminārs “Bizness biznesam – no pārtikas audzētāja un ražotāja līdz
patērētājam ēdināšanas uzņēmumos”, kas notiks izstādes “Riga Food 2018” laikā. Seminārā
diskutēs par iespējamiem ieguvumiem pārtikas ražotājiem, izplatītājiem, kooperatīvo sabiedrību
un citu mazo pārtikas produktu ražotāju apvienojošām organizācijām, lai panāktu, ka produkts
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maksimāli ērti, ātri un efektīvi nonāk līdz patērētājam. Tāpat seminārā informēs par skandināvu
pieredzi produkcijas ceļā no lauka līdz galdam. Semināru organizē Latvijas Lauku tūrisma
asociācija “Lauku Ceļotājs” kopā ar biedrību “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības
padome”.
Seminārs norisināsies Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8 no pulksten
11.00.
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/
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 Mednieku asociācijas aktivitātes:
08.09.2018. - Dalība “Lauki ienāk pilsētā”
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
Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktualitātes:
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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 aktuālajie m
jautājumiem kā darbaspēka trūkuma problēmas Latgales reģionā, veicamajiem ilgter miņa
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:
Atzīmējam kalendāros! “Lauki ienāk pilsētā” –
Latvijas simtgades pasākums 8. septembrī 11.
novembra krastmalā, Rīgā
“Lauki ienāk pilsētā” apmeklētājiem būs iespēja iepazīt
dzīvi un darbu Latvijas laukos, jauniešu izglītība s
iespējas, modernākās tehnoloģijas,
graudkopību,
lopkopību,
dārzkopību,
mežsaimniecīb u,
zivsaimniecību, biškopību, bioloģisko lauksaimniec īb u
un amatniecību. Būs arī degustācijas un mājražotāju
tirgus, daudzveidīga kultūras programma, dažādi
konkursi un īpaša izsole.
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Izstādē “Riga Food” – par un ap Latvijas 100 gadu garšu
Simts mājražotāji no visas Latvijas. Facebook konkursa “Meklējot Latvijas 100.gades garšu”
ēdiena – uzvarētāja atklāšana katrā mūsu valsts novadā. Aizraujoša diskusija par to, kā un kādas
veidosies Latvijas nākamo 100 gadu garšas. To visu starptautiskajā izstādē “Riga Food” aicina
pieredzēt Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).
http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba-partika/raksti/izstade-riga-food-par-un-ap-latvijas100-gadu-garsu
Atgremotāju pilnvērtīgas ēdināšanas saimnieciskais nozīmīgums
Sausuma dēļ lielākajā daļā Latvijas saimniecību, kurās ir liellopi, aitas un kazas, galvenā problēma un
rūpes ir rupjās lopbarības nodrošināšana gan patlaban, gan ziemošanas periodam.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/atgremotaju-pilnvertigas-edinasanas-saimnieciskaisnozimigums
Pārdomāta augsnes apsaimniekošana un augšņu datu bāzes izveide sekmēs efektīvu
lauksaimniecības zemes izmantošanu
Zemkopības ministrija (ZM) ir sākusi vairākas jaunas aktivitātes nacionālā un Eiropas mērogā, lai
iegūtu aktuālo informāciju par augsni Latvijā lauksaimniecībā izmantojamajās zemēs. Iesaisti šajā
aktivitātē stimulējusi ZM kā partnerinstitūcijas iesaistīšanās Eiropas teritoriālās sadarbības
programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020. gadam projektā “BIO4ECO”. INTERREG EUROPE
programmas mērķis ir uzlabot reģionālās attīstības politiku un programmu ieviešanu. “BIO4ECO”
projekta mērķis ir sekmēt sinerģiju starp enerģētikas uz zemes politikām un veicināt pāreju uz oglekļa
mazietilpīgas attīstības ekonomiku, kas ZM kompetences jomās interpretējams kā bioekonomika s
attīstības veicināšana, sekmējot pārdomātu augsnes apsaimniekošanu un zemes izmantošanas politik u.
http://zm.gov.lv/zemkopibas- ministrija/presei/pardomata-augsnes-apsaimniekosana- un-augsnu-datubazes-izveide-sekmes-?id=9722

LAD aktualitātes:
Līdz šī gada 10. septembrim Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz iesniegumi dalībai atbalsta
programmā "Piens un augļi skolai" 2018./2019. mācību gadam
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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
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā 8.4
"Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana"
Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir
konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi),
kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Pasākuma kārta atvērta
no 01.10.2018.-31.10.2018.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un- investicijas/atbalsta-pasakumi/8-4-mezaugunsgrekos-un-dabas-katastrofas-iznicinatu- mezaudzu-atjaunosana-231
No šī gada 1. septembra sākas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts lauksaimniecības dzīvniek u
ģenētisko resursu saglabāšanai" (LDGRS) http://www.losp.lv/node/5541
Kalendārs:
 3.Septembris
Sākas pieteikšanās pasākumam "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju
izmantošana"
 10. Septembris
Beidzas pieteikšanās dalībai programmā "Piens un augļi skolai"
 17. Septembris
Sākas pieteikšanās pasākumam "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"

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