INFOLAPA Nr. 31
LOSP medijos:
Asociācija: kļūst grūtāk nodrošināt kartupeļu ražas novākšanai vajadzīgo strādnieku skaitu
Latvijas zemniekiem ik gadu kļūst grūtāk nodrošināt kartupeļu ražas novākšanai nepieciešamo
strādnieku skaitu, sacīja Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja
Aiga Kraukle. Viņa atzina, ka ik gadu situācija šajā ziņā mazliet pasliktinās un, kartupeļu
novākšanas sezonai uzņemot apgriezienus, nozares saimniecībām ir problēmas nepieciešamajā
skaitā nodrošināt cilvēkus, kas strādātu ar kartupeļu kombainiem, šķirotu ražu noliktavās un veiktu
citus sezonas darbus.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/asociacija-klust-grutak-nodrosinat-kartupelu-razasnovaksanai-vajadzigo-stradnieku-skaitu.d?id=50396099
Asociācija: Šī vasara Latvijas lauku tūrisma mītnēs bijusi labāka nekā iepriekšējā
Šīs vasaras sezona Latvijas lauku tūrisma mītnēs bijusi labāka nekā iepriekšējā gadā, atzina
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente Asnāte Ziemele.
http://www.la.lv/asociacija-si-vasara-latvijas-lauku-turisma-mitnes-bijusi-labaka-neka-iepriekseja
www.tvnet.lv, 19.09.201. Latvijas zemnieki Briselē plāno protestēt pret nevienlīdzīgiem
tiešmaksājumiem ES
LOSP priekšsēdētājs Edgars Treibergs atgādināja, ka, tuvojoties jaunajam ES plānošanas
periodam 2021.-2027.gadā, Eiropas Komisija (EK) ir nākusi klajā ar sākotnējo piedāvājumu ES
Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzekļu sadalījumam ES dalībvalstīs. "Lai arī Kopējās
lauksaimniecības politikas jaunajā piedāvājumā Latvijai ir izdevies saglabāt ievērojamu līdzekļu
apmēru nākamajam periodam, uzskatām, ka piedāvātais finansējums ir netaisnīgs
lauksaimniekiem," uzsvēra Treibergs.
https://www.tvnet.lv/6409026/latvijas-zemnieki-brisele-plano-protestet-pret-nevienlidzigiemtiesmaksajumiem-es
www.tvnet.lv, 19.09.2018. LPUF: Lielais strādājošo ņemto slimības lapu skaits apdraud
ārvalstu investīciju piesaisti pārtikas nozarē
Lielais strādājošo ņemto slimības lapu skaits apdraud ārvalstu investīciju piesaisti pārtikas
ražošanas nozarē, trešdien Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju
ikmēneša sapulcē atzina Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) padomes priekšsēdētāja
Ināra Šure. https://www.tvnet.lv/6409003/lpuf-lielais-stradajoso-nemto-slimibas-lapu-skaitsapdraud-arvalstu-investiciju-piesaisti-partikas-nozare
Diena, 19.09.2018 VP: Šogad traktortehnikas zādzību skaits samazinājies vairāk nekā uz
pusi
Šogad līdz šim Latvijā ir nozagti desmit traktori, kas ir vairāk nekā uz pusi mazāk nekā pērn,
trešdien Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju ikmēneša sapulcē
sacīja Valsts policijas (VP) Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes
Noziegumu pret īpašumu apkarošanas nodaļas priekšnieks Māris Priednieks.
https://www.diena.lv/raksts/latvija/kriminalzinas/vp-sogad-traktortehnikas-zadzibu-skaitssamazinajies-vairak-neka-uz-pusi-14205311
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Neatkarīgā Rīta Avīze: Uz Briseli pēc godīgākiem tiešmaksājumiem
Latvijas lauksaimnieki kopā ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas zemniekiem 18. oktobrī Briselē
plāno protestēt pret nevienlīdzīgiem tiešmaksājumiem Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu starpā.
Šāda iespēja tika pārrunāta vakar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP)
sapulcē. LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs atgādināja, ka, tuvojoties jaunajam ES
plānošanas periodam 2021.-2027. gadā, Eiropas Komisija (EK) ir nākusi klajā ar sākotnējo
piedāvājumu ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzekļu sadalījumam ES dalībvalstīs.
«Lai arī Kopējās lauksaimniecības politikas jaunajā piedāvājumā Latvijai ir izdevies saglabāt
ievērojamu līdzekļu apmēru nākamajam periodam, uzskatām, ka piedāvātais finansējums ir
netaisnīgs lauksaimniekiem,» uzsvēra E. Treibergs.
https://nra.lv/latvija/258083-uz-briseli-pec-godigakiem-tiesmaksajumiem.htm
LTV1, 19.09.2018. Aprēķināti sausuma radītie zaudējumi
Aizvadītās vasaras sausums lauksaimniekiem nodarījis 356 miljonus eiro lielus zaudējumus.
Šādus aprēķinus veikusi Zemkopības ministrija, kas arī vērsusies pie Eiropas Komisijas ar lūgumu
zaudējumus kompensēt. Kuras nozares visvairāk cietušas un cik reālas ir cerības uz kompensāciju
izmaksu, to lauksaimnieki šodien pārrunāja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes sēdē.
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/139756/aprekinati-sausuma-raditie-zaudejumi

21.09.2018. Neatkarīgā Rīta Avīze: Zemnieki lūdz palīdzību EK
Zemkopības ministrija Eiropas Komisijai (EK) ir iesniegusi pieprasījumu par palīdzību sausuma
radīto zaudējumu segšanai. Pagaidām nav zināms, vai, kad un cik lielā mērā EK varētu atvēlēt
finansiālu palīdzību. Tikmēr Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauksaimniekus iesniegt
pieprasījumus, lai, tos apkopojot, ZM varētu vērsties pie Finanšu ministrijas (FM).
Viss raksts pielikumā!
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29.09.2018. www.laukos.lv Kā top kūdras substrāti
Jūlija beigās LOSP Dārzkopības darba grupas dalībnieki iepazinās ar vienas savas
dalīborganizācijas – Latvijas Kūdras asociācijas – darbu un problēmām, apmeklējot SIA Laflora
ražotni. Šogad uz vairāku lielu purva ugunsgrēku fona sabiedrībā atkal aktualizējās kūdras ieguves
problēmas. Dabas draugi vēlas saglabāt purvus sūnām un čūskām, bet dārzkopji, tostarp
bioloģiskie audzētāji, ļoti plaši izmanto savā darbā kūdras substrātus.
http://laukos.la.lv/ka-top-kudras-substrati
LR1, 10.septembrīs, Eiro fokusā
Finanšu institūcija Altum lauku iedzīvotājiem piedāvā jaunu aizdevumu programmu "Mazie
aizdevumi lauku teritorijās. Finansiālais atbalsts paredzēts mazajiem uzņēmējiem lauksaimniecībā
un zivsaimniecībā, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 70 000 eiro. Programmā paredzēti vairāki
atvieglojumi - aizdevumiem līdz 7000 eiro nebūs nepieciešams savs līdzfinansējums, bet papildus
galvojumu nevajadzēs, ja aizdevums nepārsniegs 25 000 eiro. Aizdevumus nevarēs saņemt Rīgā
un citās lielajās Latvijas pilsētās strādājošie uzņēmēji.
Komentē: Gūtmanis Guntis, LOSP valdes loceklis
http://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=1&d=10&m=9&y=2018&page=1
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Dienas Bizness, 28.09.2018. LOSP komentārs. OIK atcelšanas scenārijs mudina investorus
vērsties tiesā pret Latviju http://www.db.lv/zinas/oik-atcelsanas-scenarijs-mudina-investorusversties-tiesa-pret-latviju-479437

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas aitu audzētāju asociācijas aktivitātes:
Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 11.-12. oktobrī
rīko divu dienu mācības "Dažāda vecuma, dzimuma un izmantošanas virziena aitu ēdināšanā un
lopbarības sagatavošana.".
Mācības notiks saimniecībā 3D development ("Lazdas", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads).
Lektori: prof. Daina Kairiša, prof. Aleksandrs Adamovičs, Dace Bārzdiņa.
Pieteikšanās OBLIGĀTA. Grupā var būt līdz 20 cilvēkiem.
Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības (6h stundas teorija, 10h stundas
praktiskās mācības).
Visiem, kuri apmeklēs vismaz 75% tiks izsniegts apliecinājums.
Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 11.39 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 56.97 euro.
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Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, OBLIGĀTI jāaizpilda un elektroniski jāatsūta Mācību
dalībnieka reģistrācijas veidlapa. Anketa atrodama LAAA mājas lapā www.latvijasaita.lv.
Papildus jāatsūta 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 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.
Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes:
Latvijas Zemnieku federācija aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā pa Zemgali
Sadarbība – cik tā ir svarīga saimniecības attīstībā? Aicinām pievienoties interesentu pulkam
visus, kuri vēlas satikt Zemgales lauku uzņēmējus un izzināt viņu pieredzi savu saimniecību
attīstības un sadarbības veicināšanā.
Biedrības “Latvijas Zemnieku federācija” seminārs / pieredzes brauciens “Zemnieka iespējas,
iesaistoties kooperācijā” notiks š.g. 15. oktobrī (pulcēšanās plkst. 10.00 ZS
“Trubenieki”). Saimniecības, kurās ciemosimies, skatīt programmā.Dalībai bezmaksas seminārā
aicinām pieteikties līdz 12.oktobrim, zvanot pa tālr. 26536985 (Aigai) vai rakstot uz e-pastu:
info@lzf.lv. Vairāk informācijas šeit: http://lzf.lv/?p=1812
Latvijas Lauku sieviešu apvienības aktualitātes:
2018.gada 12-13.oktobrī Kokneses novada Vecbebros notiks Baltijas valstu lauku sieviešu
konference
„ Māci mani māmulīte visādiemi darbiņiem”. Konferences laikā tiks veikta diskusija un dalīšanās
ar pieredzi par jauniešu bezdarbu laukos, notiks dažādas radošas darbnīcas un patīkama
atkaltikšanās ar Lietuviešu un Igauņu lauku sievām. Konference notiek pateicoties Zemkopības
ministrijas atbalstam.
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Lauku Ceļotājs aktivitātes:
3.-5.10. - 6. Eiropas Lauku tūrisma kongress "Lauku tūrisma internacionalizācija" Druskininkai
(LT), 3.-5. Oktobris Šogad 3.-5. oktobrī Druskininkos, Lietuvā notiks 6. Eiropas lauku tūrisma
kongress ar devīzi “Lauku tūrisma internacionalizācija”. Kongresa tēma ir daudzsološās
perspektīvas tālo tirgu piesaistei Eiropas laukiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta diviem tālajiem
tirgiem – Āzijai (īpaši Ķīnai un Indijai) un Amerikai. http://www.europeanrtcongress.org
9.10. Diskusija par vietējo pārtikas ražotāju ķēdēm un jaunumiem produkcijas ražošanā un
realizācijā, Zemkopības ministrijā, 314.telpā
Jaunā Rudens avīze:
https://www.celotajs.lv/cont/prof/emagazine/pdf/2018/LC_Avize_Rudens_2018.pdf
23.oktobrī Vietējās pārtikas produktu ražotājus aicinām uz darba semināru un individuālajām
konsultācijām
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/850
Diskusija par vietējo pārtikas ražotāju ķēdēm un jaunumiem produkcijas ražošanā un realizācijā
2018. gada 9. oktobrī
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/846
Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies AML Rāmava rīkotajā izstādē "Lauku sēta 2018" kura
notiks no 11-13.10.2018.
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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NOZARES AKTUALITĀTES:
Investējot 250 miljonus eiro, būvēs Latvijā lielāko vēja elektrostaciju parku
Uzņēmums SIA "Eolus", kas ir Zviedrijas uzņēmuma "Eolus Vind" AB meitas uzņēmums
Latvijā, tuvāko četru gadu laikā Dobeles un Tukuma novados plāno uzbūvēt līdz šim Latvijā
lielāko vēja elektrostaciju parku, uzstādot 51 vēja turbīnu. Kopējās investīcijas šajā projektā būs
aptuveni 250 miljoni eiro, portālu "Delfi" informēja kompānijas pārstāvji.
http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/investejot-250-miljonus-eiro-buves-latvija-lielakoveja-elektrostaciju-parku.d?id=50387447
Graudaugu raža Latvijā šogad kritusies par 40%, liecina pētījums
Graudu ražas apjomi 2018. gadā Latvijā samazinājušies par 30-40%, tomēr, neskatoties uz apjoma
kritumiem un karsto laiku, graudu kvalitāte būs uzturam atbilstoša. liecina jaunākais "Maxima
mazumtirdzniecības kompass". Tāpat mazumtirdzniecības nozares apskatā noskaidrots, ka
Latvijas iedzīvotājiem graudaugi ir ļoti iecienīts produkts – tos regulāri uzturā lieto lielākā daļa
Latvijas iedzīvotāju, priekšroku dodot maizes izstrādājumiem, rīsiem, makaroniem un griķiem.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/graudaugu-raza-latvija-sogad-kritusies-par-40liecina-petijums.d?id=50385367
Visi cūku sugas dzīvnieki un novietnes
ir jāreģistrē LDC
Tā kā Latviju skāris Āfrikas cūku mēris (ĀCM)
un valstī ir noteikti biodrošības pasākumi,
Zemkopības ministrija atgādina, ka saskaņā ar
normatīvajiem
aktiem*
visiem
cūku
īpašniekiem un turētājiem - arī tad, ja
saimniecībā tiek turēta tikai viena cūka - ir
jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā (LDC)
gan ganāmpulks, gan novietne, un jāsniedz
informācija par cūku pārvietošanu.
http://www.losp.lv/node/5554
Samazinātais PVN var būt arī citiem produktiem
Mēris cūkkopību Latvijā neiznīdēs, sarunā ar Guntaru Gūti pauž zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs (ZZS).
https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/samazinatais-pvn-var-but-ari-citiem-produktiem14205208
Līdz šī gada 1. oktobrim notiek pretendentu pieteikšana apbalvošanai ar Zivju fonda
Atzinības rakstu
Zemkopības ministrija (ZM) aicina ikvienu interesentu izvirzīt pretendentus apbalvošanai ar Zivju
fonda atzinības rakstu “Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības
nozares attīstībā”, paužot atzinību un pateicību tiem cilvēkiem, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu
zivsaimniecībā.
http://www.zm.gov.lv/presei/lidz-si-gada-1-oktobrim-notiek-pretendentupieteiksana-apbalvosanai-ar?id=9761
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Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: ES jānodrošina atbalsts mazāk attīstītiem lauku
apvidiem, kas atpaliek no ES vidējā līmeņa
27. septembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Sangastē (Igaunijā) piedalījās starptautiskā
projekta “Miera maize” (“Peace Bread”) piektajā lauksaimniecības konferencē “Reģionālā un
starptautiskā sadarbība: vietējais kļūst globāls” (5th Peace and Agriculture Conference “Regional
and International Cooperation: Local is Global”).
http://zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-es-janodrosina-atbalsts-mazakattist?id=9768
Par spīti samazinātajam PVN daudzi augļi un dārzeņi Latvijā nav lētāki kā citviet Baltijā
Lai gan Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem ir piemērota samazinātā pievienotās
vērtības nodokļa (PVN) likme, daudzi augļi un dārzeņi Latvijā nav lētāki nekā pārējās Baltijas
valstīs, ceturtdien žurnālistiem sacīja Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra (LTVC)
vadītāja Inguna Gulbe.
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/par-spiti-samazinatajam-pvn-daudzi-augli-un-darzenilatvija-nav-letaki-ka-citviet-baltija.d?id=50435563
Latvijas tirgū ienāk jauns liellopu izsoļu rīkotājs ar tiešraidēm internetā
Savu darbību uzsāk jauns liellopu izsoļu rīkotājs SIA «Cattle Market», piedāvājot iespēju
lauksaimniekiem realizēt liellopus gan vietējā, gan starptautiskā tirgū. Izsoles iespējams vērot
klātienē un interneta video tiešraidēs.
Līdz šim projekta izveidē investēti 400 tūkstoši eiro, biznesa portālam db.lv pastāstīja dipl.
zootehniķis un uzņēmuma valdes loceklis Dāvis Krēziņš. «Ideja tika audzēta un izstrādāta pēdējo
divu gadu laikā. No pirmā soļa līdz gatavam un strādājošam uzņēmumam pagāja deviņi mēneši,
ļoti zīmīgi,» viņš sacīja
http://www.db.lv/zinas/latvijas-tirgu-ienak-jauns-liellopu-izsolu-rikotajs-ar-tiesraidem-interneta479063
Rucavas baltais sviests pēc ilga, kopīga
ražīga darba tapis par ES aizsargātas
ģeogrāfiskas izcelsmes norādes preču zīmi.
Tas nozīmē jaunas, lielas iespējas mūsu novada
uzņēmējiem- Tikai mēs varam ražot šo
produktu ar mūsu preču zīmi. No šī brīža lielās
ES birokrātija aizstāv mūsu novada ražotājus.
Aicinājums mūsu iedzīvotājiem padomāt par šo
jauno iespēju- ražot, tirgot un pārdot un turklāt
vēl
saņemt
ES
atbalstu!
Vietnē
http://dunika.lv/vesture-veidojas/rucavasbaltais-sviests/
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Radīta lauksaimniecības apbalvojuma “Sējējs” zīme un dziesma
26. septembrī, atzīmējot Zemkopības ministrijas (ZM) lauksaimniecības apbalvojuma “Sējējs” 25.
atjaunošanas gadskārtu, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, piedaloties SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs” valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Cimermanim un
lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, ZM 2. stāva foajē atklāja šī apbalvojuma
slavas podestu.
http://zm.gov.lv/presei/radita-lauksaimniecibas-apbalvojuma-sejejs-zime-un-dziesma?id=9766
Lietuviešu lielākais bioloģiskās saimniekošanas uzņēmums meklē investorus
Šīs kompānijas ambiciozie plānie pārsteidz. Sarunas laikā brīžiem pat šķita neticami, ka šāds
uzņēmums veidojies tepat kaimiņos – Lietuvā, nevis kaut kur vecajā Eiropā vai Skandināvijā. Vai
tiešām tik atšķirīga var būt cilvēku domāšana un varēšana? Kad viesojāmies Viļņā, bioloģiskās
lauksaimniecības uzņēmums AUGA group meklēja jaunus investorus, lai būtu iespēja īstenot
savas iespaidīgās nākotnes ieceres. Šobrīd zināms, ka uzņēmumam izdevies piesaistīt 36 miljonus
eiro, pārdodot 80 miljonus akciju par 0,45 eiro katru. Šis bijis vērienīgākais atkārtotais publiskais
biržas darījums Lietuvas kompāniju vēsturē. Kā veidojies Eiropā lielākais bioloģiskās
lauksaimniecības uzņēmums, stāsta akciju sabiedrības AUGA group valdes loceklis Lins Bulzgis.
http://laukos.la.lv/auga-ir-izaugusi-un-turpina-augt%c2%ad
Kazas piena produktu pievienotā vērtība
Laikā, kad veikalos un tirgos ir ļoti plašs piena
produktu
sortiments,
jaunajiem
tirgus
dalībniekiem jācenšas iekarot savu vietu ar
produktu, kas piesaista pircējus. Tradicionālie
Holandes un Krievijas sieri ir zināmi ikvienam,
bet kā interesanta niša pircēju piesaistīšanā
kalpo arī kazas vai aitas piena pārstrādes
produkti.
http://laukos.la.lv/1125029-2
Igaunijas un Latvijas Miera maizi ceps
Ķoņu dzirnavās
Īstenojot starptautisko akciju “Miera maize”,
no 26. līdz 28. septembrim notiks akcijā
iesaistīto 12 valstu pārstāvju tikšanās
konferencē “Miers un lauksaimniecība:
vietējais ir globāls” Igaunijā, Sangastes muižā,
un simboliskās Miera maizes cepšana Latvijā,
Naukšēnu novada Ķoņu dzirnavās.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/igaunij
as-un-latvijas-miera-maizi-ceps-konudzirnavas
Godam nes Latvijas vārdu: Latvijas tumšgalves šķirnes aitas
Rubrikā par vēl kādu Latvijas vārdā nodēvētu lauksaimniecības dzīvnieku, kas pirmās Latvijas
laikā rūpējās, lai ikvienam kājas būtu siltumā, vairāk stāsta Latvijas Lauksaimniecības
Universitātes profesore Daina Kairiša.
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/godam-nes-latvijas-vardu-latvijas-tumsgalves-skirnesaitas.a108817/
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Par kūtsmēslu un fermentācijas atlieku
(digestāta) iestrādi
Valsts augu aizsardzības dienests, atbildot uz
iedzīvotāju sūdzībām par kūtsmēslu un
digestāta (fermentācijas atlieku) izkliedi bez
iestrādes augsnē un ar to saistītajām smakām,
vērš uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta
23.12.2014. noteikumiem Nr.834 „Noteikumi
par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskās
darbības
izraisīta
piesārņojuma ar nitrātiem” šķidros kūtsmēslus,
fermentācijas atliekas un vircu neiestrādā, ja
tos
lieto
kā
papildmēslojumu.
(Papildmēslojums ir mēslošanas līdzekļu
izkliede pa augošiem augiem).
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7208

Piedalieties un apmeklējiet izstādi Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku
sēta 2018 - Izstāžu kompleksā Rāmava - 3
dienas no 11. līdz 13. oktobrim! https://amlramava.lv/lv/izstades/izstade/

“Sējējs” balvu par mūža ieguldījumu
lauksaimniecībā
saņem
agronome
Veneranda Strankale un augļkope Māra
Skrīvele
Rīgā, VEF Kultūras pilī šodien notiekošajā
Zemkopības
ministrijas
(ZM)
rīkotā
lauksaimnieku konkursa “Sējējs” laureātu
godināšanas ceremonijā balvas nominācijā “Par
mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” saņēma
agrolauksaimniecības zinātņu doktore, SIA
“Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs”
vadītāja Veneranda Stramkale un valsts
emeritētā zinātniece, LLU Dārzkopības
institūta vadošā pētniece Māra Skrīvele, kura
nostrādājusi augļkopības zinātnē vairāk nekā
50 gadus.
http://www.losp.lv/node/5568
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LAD aktualitātes:
Sākas pieteikšanās atbalstam "Kredītprocentu dzēšana"
No 2018.gada 1.oktobra līdz 20.oktobrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji,
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes
komersanti, pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē varēs pieteikties
atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai. Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmā
no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim faktiski samaksātajiem īstermiņa
aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem. Atbalsta apmērs ir summa,
kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja
kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.
Iesniegumu var iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās
sistēmu (EPS). http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalstaveidi/kreditprocentu-dzesana-180
Sākas pieteikšanās atbalstam par dalību pārtikas kvalitātes shēmās
Lauku atbalsta dienests informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties atbalstam par dalību pārtikas
kvalitātes shēmās varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu
(EPS). Instrukcija e-pakalpojuma izmantošanai pieejama EPS palīdzības sadaļā vai LAD
mājaslapā. Atbalsta pieteikumam papildus ir jāpievieno De minimis iesniegums. To var
izveidot EPS sadaļā Mans De minimis. Pieteikumu iesniegšana notiks EPS no 1.oktobra
līdz 1.novembrim. Lai pretendents varētu lietot EPS, viņam jābūt EPS lietotājam.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/no-1-oktobra-sakas-pieteiksanasatbalstam-par-dalibu-partikas-kvalitates-shemas-869
Veicinās lauksaimnieku iesaistīšanos apdrošināšanas pakalpojumu izmantošanā
18. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos
par valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu
apdrošināšanai. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu atbalsta saņemšanas nosacījumus
apdrošināšanas polisēm un atbalsta intensitāti.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/veicinas-lauksaimniekuiesaistisanos-apdrosinasanas-pakalpojumu-izmantosana-868
Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
No šā gada 2018.gada 18.oktobra līdz 22.novembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs
investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts
ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā".
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-finansejums-pasakumaieguldijumi-materialajos-aktivos-867
Kalendārs:


01.oktobris pēdējais datums, kad jānokuļ zālāji sēklaudzēšanai, kas kārtējā gadā ir pieteikti lauku
apskatei VAAD, ja vēlāties saņemt BSA par sertificētu stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām.
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31.oktobris ir datums, līdz kuram LAD veic lauksaimniecības zemes (LIZ) apsekošanu.
Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) informāciju
pēc zemes izmantošanas veida lauksaimniecības zeme (LIZ) ir vismaz 1 ha.
01.oktobris datums, līdz kuram LAD jāiesniedz gadā deklarēto un izmaksāto ar lauksaimniecisko
darbību saistīto darba algu, nodokļus (attiecas uz personām, kurām piešķirams VPM vairāk nekā
150 000 EUR un attiecas maksājumi.

Citi pasākumi:
Kāpēc šogad jāsteidz ābolu un bumbieru vākšana
Sausais un siltais laiks šogad daudzviet veicināja pat ļoti bagātīgu augļukoku ziedu
apputeksnēšanos. Ilgstošais sausums un atbilstoši fitosanitārie pasākumi neļāva izpausties arī
kraupim, norāda LLKC vecākais dārzkopības speciālists Māris Narvils.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/kapec-sogad-jasteidz-abolu-un-bumbieru-vaksana
Apkopojumu par tuvākā laikā plānotajiem pasākumiem Liepājas pusē un citām iespējām.
OKTOBRĪ
Jauniešus aicina uz bezmaksas apmācībām un konkursu “Laukiem būt!”
Pasākumā “Laukiem būt!” aicināti piedalīties visi aktīvie un idejām bagātie jaunieši un jaunie
uzņēmēji vecumā no 18 līdz 40 gadiem.
Visos Latvijas reģionos notiks informatīvās dienas un bezmaksas mācības, bet noslēguma
konkursā būs iespēja iegūt naudas balvu sava biznesa idejas īstenošanai.
Vispārīga informācija par apmācībām un konkursu "Laukiem Būt":
 Video par konkursa "Laukiem Būt" 2018.gada finālu https://www.youtube.com/watch?v=zI69dvpYAXU&t=72s
 Jauniešus aicina pasākums “Laukiem būt!” - www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpauznemejdarbiba/raksti/jauniesus-aicina-pasakums-laukiem
Liepājas pusē apmācības plānotas oktobrī. Papildus informāciju var iegūt zvanot pa tālr. 27843096
vai rakstot uz e-pastu: aleksejs.kacanovs@llkc.lv.
Liepāja | 25. oktobris - Piena pārstrādes risinājumi, produkti un jaunākās tendences
mājražošanā.
 Datums un laiks: 2018. gada 25. oktobrī plkst. 11:00 (ilgums līdz 3 stundām).
 Norises vieta: Liepāja (tikšanas vietu vēl tiks precizēta).
 Nosaukums: Piena pārstrādes risinājumi, produkti un jaunākās tendences
mājražošanā
 Lektore: Inga Ciproviča (Latvijas Lauksaimniecības universitātes Partikas
tehnoloģiju fakultātes profesore)
 Apraksts: seminārs ietvers jautājumus par piena pārstrādes īpatnībām, atsevišķu
tehnoloģisko procesu norises režīmiem, piena produktu kvalitāti un defektiem,
jaunākām tendencēm un aktualitātēm piena produktu gatavošanā mājražošanā.
 Lūgums iepriekš pieteikties. Pieteikties un iegūt papildus informāciju var zvanot pa tālr.
27843096 vai rakstot uz e-pastu: aleksejs.kacanovs@llkc.lv..
Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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