INFOLAPA Nr. 36
LOSP medijos:
www.bnn.lv Lauksaimniekus uztrauc plānotais īsais termiņš EP finansiālā
atbalsta apgūšanai
Kā sacīja Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes priekšsēdētājs Edgars Treibergs,
lauksaimnieki pozitīvi vērtē komitejas lēmumu atbalstīt 17,7 miljonu eiro piešķiršanu Latvijai,
piebilstot, ka mūsu valstij piešķirta lielāka summa nekā citām. Vienlaikus viņš atzina, ka bažas rada
salīdzinoši īsais termiņš, kādā Latvijai par piešķirtajiem līdzekļiem jālikvidē spēcīgo lietavu un plūdu
sekas.
https://bnn.lv/lauksaimniekus-uztrauc-planotais-isais-termins-ep-finansiala-atbalsta-apgusanai303345

Vakar Kalnamuižas pilī notika Lauku Ceļotājs un LOSP seminārs - kontaktbirža
"Vietējais ēdiens no ražotāja līdz ēdinātājam.
Pasākums notika projekta "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas
jūras reģiona lauku teritorijās" Interreg Baltic Sea Region Eiropas Reģionālā attīstības fonda ietvaros.
Pasākums pulcēja lielu interesentu skaitu – gandrīz 130 lauku tūrisma uzņēmēju, lai runātu par to, kas
aktuāls, mācītos jaunas lietas un veidotu savstarpēju sadarbību. Paldies Raimonds Zommers un Māris
Astičs par dalīšanos pieredzē, kādas ir pavāru prasības, un ar kādām grūtībām jāsaskaras, lai vietējo
ražotāju produkciju iekļautu ēdienkartēs. Paldies Svaigi.lv saimniecei Diānai par savu pieredzes
stāstu sadarbojoties ar ražotājiem un ieteikumiem mūsu ražotājiem.
http://www.losp.lv/node/5628

Šolks: Neraugoties uz mazāku piena iepirkumu, eksporta pasūtījumus nozare
izpilda godam
Lai gan statistikas dati liecina, ka šā gada deviņos mēnešos iepirkts par 4% mazāk piena nekā
attiecīgā laikā pērn, pasūtījumu izpilde eksporta tirgos ir nodrošināta pilnībā, portālam “laukos.lv”
atzina Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks.
http://laukos.la.lv/1172481-2

Infolapa_36_9.11.2018.

www.losp.lv

Totāla biodrošība, ja gribam ēst cūkgaļu
2018. gads būtu vērtējams kā izdevies Āfrikas cūku mēra apkarošanā, ja nebūtu slimības
uzliesmojuma SIA Druvas Unguri cūku novietnē Saldus novadā, kur augustā vajadzēja likvidēt
15 570 cūku lielu ganāmpulku, uzskata Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors
Māris Balodis.
http://www.db.lv/zinas/totala-biodrosiba-ja-gribam-est-cukgalu-480891

Izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā vērtē pretrunīgi
Lai gan vairāki enerģētikas nozares pārstāvji atzīst, ka izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā (ETL)
bija nepieciešamas jau sen, domas par likumprojekta saturu dalās. Db.lv jau ziņoja, ka pēdējā
plenārsēdē aizejošā Saeima otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus ETL, kas Ekonomikas ministrijai
(EM) deleģē uzdevumu pārraudzīt obligātā iepirkuma (OI) izlietojumu un novērst tā saņēmēju
pārkompensāciju. Kontroles ietvaros iecerēts veikt elektrostaciju aprīkojuma pārbaudes, kā arī vērtēt,
vai elektrostaciju darbība atbilst elektroenerģijas OI vai garantētās maksas par uzstādīto elektrisko
jaudu nosacījumiem. Tāpat plānots veikt koģenerācijas elektrostaciju saražotās siltumenerģijas
izlietojuma un informācijas pārbaudi.
http://www.db.lv/zinas/izmainas-elektroenergijas-tirgus-likuma-verte-pretrunigi-480893
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LOSP: Bulduru Dārzkopības vidusskolā notika dārzkopības speciālistu diskusija
par profesionālās izglītības attīstību
Novembra sākumā Bulduru Dārzkopības vidusskolā notika sarunas starp izglītības un Dārzkopības
nozares speciālistiem ar mērķi apzināt profesionālās izglītības un nozares problēmas, kā arī
iespējamos risinājumus, izvirzot kopīgus mērķus izglītības un nozares attīstībā.
http://www.losp.lv/node/5626
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Iznācis jaunais Izdevniecība "Saimnieks LV" žurnāls! Daudz noderīgu rakstu un
interviju, tajā skaitā ar LOSP dalīborganizācijas Latvijas Maiznieku biedrība- LMB biedrības
izpilddirektori Guntu Duku rakstā: Rudzu maize - Latvijas sirds maize!

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
LŠTAA ar saviem trušiem piedalīsies izstādē Ķīpsalā ZOOEXPO 2018 kura norisināsies 10.11.11.2018.
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
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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 Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:
12. novembrī Rudzātos ir plānota tikšanās ar bioloģiskajiem lauksaimniekiem!
Info ir mājas lapā: http://www.lbla.lv/lbla-aicina-biologiskos-lauksaimniekus-uz-tiksanos-rudzatos
Lauku Ceļotājs aktivitātes:
29. novembris, 13:00-17:00
Latvijas Valsts mežu galvenā ēka Rīgā, Vaiņodes ielā 1.
Kultūras mantojuma saglabāšanas pamatā ir vietējie iedzīvotāji un kopienas, un kultūras zīme
“Latviskais mantojums” ļauj atpazīt tos Latvijas vietējos iedzīvotājus – tūrisma uzņēmējus, kas
saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, demonstrējot to tūrismā, tādējādi ļaujot
mantojumam būt dzīvam un iekļautam mūsdienu ikdienas dzīvē. “Latviskā mantojuma”
nominācija ir kā pakāpiens un iespēja nemateriālā kultūras mantojuma nesējiem iekļūt Nacionālajā
nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un vēlāk – UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma
sarakstā, līdz ar to piešķirot vietējam kultūras mantojumam nozīmi pasaules līmenī.
Seminārā uzstāsies Asnāte Ziemele, LLTA “Lauku ceļotājs” prezidente, Dr.hist. Mārtiņš Kuplai
no Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzeja un Dr. art. Astra Spalvēna.
Seminārs tiek organizēts un līdzfinansēts Igaunijas-Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālā
attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma
galamērķis” ietvaros. Semināru atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas
Valsts meži.
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:
Tomātu sezonu sāk rudenī
Aizvadītajā audzēšanas sezonā būtiski palielinājušies ziemas siltumnīcu kompleksa Mežvidi
operatora SIA Latgales dārzeņu loģistika tomātu realizācijas ieņēmumi. SIA Latgales dārzeņu
loģistika tomātu realizācijas ieņēmumi 2017./2018. gada audzēšanas sezonā, salīdzinot ar iepriekšējo
sezonu, pieauguši par 207,6 tūktošiem eiro, liecina uzņēmuma sniegtā informācija. SIA Latgales
dārzeņu loģistika valdes loceklis Edgars Romanovskis izaugsmi skaidro ar ieguldījumiem audzēšanas
procesa efektivitātē.
http://www.db.lv/zinas/foto-tomatu-sezonu-sak-rudeni-481013

Lietuvas valdība neatļauj lauku tūrisma saimniecībām ražot alkoholu
Lietuvas valdība trešdien noraidījusi ierosinājumu atļaut lauku tūrisma saimniecībām ražot
pašdarināto degvīnu un citus alkoholiskos dzērienus. Ministru kabinets atbalstījis Saimniecības
ministrijas noraidošo atzinumu par šo ierosinājumu, ko bija iesnieguši divi Lietuvas Seima deputāti
no partijas “Kārtība un taisnīgums”.
http://laukos.la.lv/lietuvas-valdiba-neatlauj-lauku-turisma-saimniecibam-razot-alkoholu

Vaļaspriekam un biznesam. Truškopība Latvijā – vai rentabla nozare?
Truškopība ir lopkopības nozare ar augstu ražošanas potenciālu. No trušiem īsā laikā iespējams iegūt
augstvērtīgu diētisku gaļu, kažokādas un ekoloģiski tīru ārstniecisku dūnvilnu. Pēc Lauksaimniecības
datu centra datiem valstī ir 30 tūkstoši trušu, bet šis skaitlis nav īpaši precīzs, jo ļoti daudzi audzētāji
vienkārši nereģistrē savus dzīvniekus. Vislielākais trušu skaits ir Carnikavas, Alūksnes, Ventspils,
Ogres, Rēzeknes, Madonas, Krāslavas, Gulbenes novadā.
http://laukos.la.lv/truskopiba-latvija-vai-rentabla-nozare

Iznācis jaunais novembra žurnāls "Agrotops"!
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Aptauja: Gandrīz puse jeb 46% Latvijas iedzīvotāju rudzu maizi ēd katru dienu
Gandrīz puse jeb 46% Latvijas iedzīvotāju rudzu maizi ēd katru dienu, savukārt 28% - vismaz reizi
nedēļā, liecina pētījumu centra SKDS veiktā interneta aptauja.
https://www.tvnet.lv/6449977/aptauja-gandriz-puse-jeb-46-latvijas-iedzivotaju-rudzu-maizi-ed-katrudienu

Patēriņa cenas oktobrī Latvijā augušas par 0,7%; gada inflācija saglabājusies
3,2% līmenī
Latvijā šogad oktobrī salīdzinājumā ar septembri patēriņa cenas pieaugušas par 0,7%, bet gada
inflācija oktobrī salīdzinājumā ar 2017. gada oktobri – saglabājusies 3,2% līmenī, liecina Centrālās
statistikas pārvaldes dati. Savukārt 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar
iepriekšējiem 12 mēnešiem, oktobrī audzis par 2,5%.
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/paterina-cenas-oktobri-latvija-augusas-par-07-gada-inflacijasaglabajusies-32-limeni/?utm_source=twitter&utm_medium=link&utm_campaign=social
“Olainfarm” krīze pievērš uzmanību Latvijā maz apspriestam tematam. Intervija

ar Tomašu Budziaku
80. gadu beigās, kad sākās fundamentālas pārmaiņas, šīs zemnieku sīksaimniecības izveidoja pamatu
daudzajiem ģimenes uzņēmumiem. 80. gadu beigās cilvēkiem, kas izveidoja šos ģimenes
uzņēmumus, bija 20 vai 30 gadi, tagad viņi sasnieguši 50 vai 60 gadus, viņiem ir pieauguši bērni, un
zemnieki vēlas savus uzņēmumus nodot viņiem. Apmēram 54% ģimenes uzņēmumu plāno nodot tos
nākamajai paaudzei tuvāko piecu gadu laikā.
http://www.la.lv/olainfarm-krize-pievers-uzmanibu-latvija-maz-apspriestam-tematam-intervija-artomasu-budziaku?fbclid=IwAR0RKJJe90F54xdu0pabFpfltCan-geIkQsZCHVuCVGOOBuFcd8UBXh0-M

Latvijā šogad deviņos mēnešos iepirkts par 5% mazāk piena nekā pirms gada
Latvijā piena iepirkuma apmēri turpina samazināties un šā gada deviņos mēnešos iepirkts par
5% mazāk piena nekā šajā periodā pirms gada, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un
tiešā atbalsta departamenta publiskotā informācija.
https://www.tvnet.lv/6447179/latvija-sogad-devinos-menesos-iepirkts-par-5-mazak-piena-nekapirms-gada

Liellopu gaļas iepirkuma cena septembrī Latvijā saglabājusies iepriekšējā
mēneša līmenī
Govs liemeņa iepirkuma cena šogad septembrī Latvijā saglabājusies iepriekšējā mēneša līmenī,
liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati. Govs liemeņa
iepirkuma cena septembrī bija 235,16 eiro par 100 kilogramiem, kamēr augustā tā bija 235,13 eiro
par 100 kilogramiem. Līdz ar to mēneša laikā cena praktiski nav mainījusies.
http://laukos.la.lv/liellopu-galas-iepirkuma-cena-septembri-saglabajusies-iepriekseja-menesalimeni
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LAD aktualitātes:
Pieejams atbalsts inovāciju un jaunu produktu, tehnoloģiju izstrādei lauksaimniecībā
http://www.losp.lv/node/5601
LAD uzsāk izmaksāt atbalstu bioloģiskajiem saimniekiem!
LAD uzsāk izmaksāt atbalstu bioloģiskajiem saimniekiem, šodien jau 3,5 miljoni eiro nonāk
lauksaimnieku kontos. Maksājumi aktīvi turpināsies arī rīt!

No 18.oktobra sākas pieteikšanās "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" trīs apakšpasākumos
atbalstam ieguldījumiem lauku saimniecībās, pārstrādē un infrastruktūrā!
http://www.losp.lv/node/5600

LAD saņem E-indeksa balvu
LAD Digitālā foruma "Datos balstīta nācija" laikā saņēma E-indeksa balvu kā šā gada labākā valsts
pārvaldes iestāde e-indeksa mērījumā. Lauku atbalsta dienests (LAD), turpinot stabilu kāpumu Eindeksa mērījumā (2015. gada mērījumā – 7. vieta, 2017. gadā – 3. vieta), šogad ieguvis pirmo vietu
iestāžu kategorijā. LAD labākie rādītāji uzrādīti klientu apkalpošanas jomā un iestādes iekšējo
procesu un starpiestāžu saziņā. Iestādē elektronisko dokumentu īpatsvars ir 71%, turklāt pilnīgi visi
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platību maksājumu pietiekumi tiek saņemti elektroniski, kā rezultātā 13 reižu samazinājušās dažādas
problēmas un kļūdas klientiem. Vairāk nekā 50% no platību maksājumu pieteikumiem arī tiek
apstrādāti automātiski, būtiski paātrinot to izskatīšanu un samazinot iestādes resursus.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-sanem-e-indeksa-balvu-879
Kalendārs:
 Novembris
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1.apakšpasākumā "Atbalsts
ieguldījumiem lauku saimniecībās"
 22. Novembris
Beidzas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.2.apakšpasākumā "Atbalsts
ieguldījumiem pārstrādē"
 22. Novembris
Beidzas pieteikšanās pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.3.apakšpasākumā "Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

Citi pasākumi un apmācības:
Profesionālās pilnveides izglītības programma "AKVAKULTŪRA" LLU Mūžizglītības centrs
Kursu sākums 24.11.2018.!
Visiem, kas vēlas iegūt zināšanas, apgūt prasmes un iemaņas zivju audzēšanā Latvijas apstākļos.
Programmas mērķis: apgūt būtiskākos aspektus akvakultūras ekoloģijā, likumdošanā, kā arī zivju
audzēšanas biotehnoloģijas.
http://www.losp.lv/node/5615

Konference “Piena lopkopība Latvijā – cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?” LLKC Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) 28. novembrī rīko konferenci “Piena lopkopība
Latvijā – cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?”, kurā diskutēs par Latvijas piensaimniecību
efektivitāti uz citu Eiropas valstu piensaimniecību fona un izvērtēs, kādas iespējas sniedz kooperācija
kopā ar piena pārstrādi. Konference notiks Ozolniekos, LLKC ēkā, Rīgas iela 34, 2. stāva zālē,
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sākums plkst.10. http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/konference-piena-lopkopiba-latvija-cikkonkuretspejigi-efektivi-esam
Piedalies aptaujā “Sniedz atbildi par iespējām lauku teritorijas attīstībai!”
Lai novērtētu sabiedrības iesaisti vietējās teritorijas attīstības procesos un noskaidrotu informētību
par to, kas ir vietējā iniciatīva un LEADER pieeja, Valsts Lauku tīkla (VLT) Sekretariāts aicina lauku
teritoriju un mazo pilsētu iedzīvotājus piedalīties aptaujā.
Savu viedokli tajā varēs izteikt līdz 27. novembrim. Apkopotā informācija un secinājumi decembra
sākumā būs pieejami vietnē www.laukutikls.lv
Aptaujas anketa pieejama: www.visidati.lv/aptauja/1394858629/
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/raksti/piedalies-aptauja-sniedz-atbildi-par-iespejam-laukuteritorijas

Pērk/ pārdod sienu, salmus ruļļos, skābbarību, skābsienu....
Pārdod:
Neliela saimniecība pārdod 45 siena ruļļus - gatavoti saulgriežu periodā.
Atrodas Rēzeknes nov., Nautrēnu pagastā.
E-pasts: dzeneisi@inbox.lv
T: 26548778
Ruļļi novesti no lauka, ceļmalā.

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