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Magones – skaistums vai problēma
tīrumā?
Magonēm tāpat kā citām nezālēm salīdzinājumā
ar kultūraugiem ir vairākas savairošanās, līdz ar
to arī lielākas izdzīvošanas priekšrocības. Tās
ražo daudz vairāk sēklu nekā kultūraugs. To
dīdzība, sēklām atrodoties augsnē, saglabājas
nesalīdzināmi ilgāk nekā kultūraugam, un sēklu
dīgšana vienā sezonā ir pakāpeniska. Daļēji ar to
arī skaidrojama magoņu izplatība.
http://laukos.la.lv/magones-skaistums-vaiproblema/

Desmit VAAD padomi augu
aizsardzības līdzekļu lietotājiem
Lai nodrošinātu jauno ražu un tās kvalitāti un
vienlaikus nenodarītu kaitējumu videi, VAAD
atgādina, ka augu aizsardzības līdzekļus atļauts
lietot tikai tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem
organismiem, kas minēti tā marķējumā. Pirms
augu aizsardzības līdzekļa lietošanas vienmēr
jāizlasa marķējums! Visu Latvijā reģistrēto, proti,
atļauto augu aizsardzības līdzekļu marķējumi
pieejami VAAD mājaslapā www.vaad.gov.lv
http://laukos.la.lv/desmit-vaad-padomi-auguaizsardzibas-lidzeklu-lietotajiem/

Joprojām pārtikas tonnas nonāk atkritumos
Eiropas Savienībā (ES) katru gadu tiek izšķērdēti 88 milj. tonnu pārtikas; ES atkritumu ražošana
un apglabāšana rada 170 milj. tonnu CO2 un patērē 261 milj. tonnu (kādu) resursu, liecina
Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 2016.gadā
sniegtā ziņojuma projekts. Savukārt Latvijā, rēķinot uz vienu valsts iedzīvotāju, gada laikā
atkritumos tiek izmesti vismaz 113 kilogrami pārtikas produktu, 38% no tiem rodas
mājsaimniecībās. Dati ir aptuveni, jo pārtikas atkritumu reģistru Latvijā sarežģī vienotas uzskaites
trūkums.
db.lv http://www.db.lv/…/joprojam-partikas-tonnas-nonak-atkritumo…
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Kalnienas sparģelis aug
Pirms diviem gadiem, 2015. gada pavasarī Gulbenes novadā iedēstīts pusotrs hektārs sparģeļu un
šogad iestādīti vēl divi hektāri, līdz ar to saimniecībā sparģeļu platības sasniegušas 3,5 ha.
Šopavasar gan pirmie no zemes izspraukušies stādījumi cietuši no sala, līdz ar to pirmā raža
tirdzniecībā nonākusi nedaudz vēlāk, nekā iepriekš plānots. Šosezon plānots novākt vienu līdz
divas tonnas sparģeļu.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/kalnienas-spargelis-aug-463119

Mazie zemnieki jau nākamnedēļ varēs
pieteikties 15 000 eiro atbalstam
Mazās
lauku
saimniecības,
kuru
gada
apgrozījums svārstās 2000-15 000 eiro robežās,
arī šogad varēs pretendēt uz 15 000 eiro
vienreizējo atbalstu. Projektu iesniegumu
pieņemšana pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”
sāksies ceturtdien, 1. jūnijā un turpināsies līdz 30.
jūnijam.
http://laukos.la.lv/mazie-zemnieki-jaunakamnedel-vares-pieteikties-15-000-eiroatbalstam/

Jēkabpils novada zemnieks cīņā ar gājputniem iesaista medniekus
Arī šopavasar Jēkabpils novada zemnieku saimniecības "Laši" laukus bija apsēduši gājputni, kas
postījuši saimniecības pupu sējumus. "Lašu" saimnieks gan nolēma šoreiz tik viegli nepadoties un
metās cīņā ar nelūgtajiem viesiem. Atbaidīt putnus saimniekam izdevās vien ar mednieku
palīdzību.
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/jekabpils-novada-zemnieks-cina-ar-gajputniemiesaista-medniekus.a237207/

Pārtikas kviešu cenai šogad kāpums
Pārtikas kviešu cena šogad martā Latvijā bija par
17,6% augstāka nekā pērn attiecīgajā mēnesī,
taču par 11% zemāka nekā pēdējo piecu gadu
vidējā pārtikas kviešu cena Latvijā, liecina
Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā
atbalsta departamenta dati.
http://laukos.la.lv/partikas-kviesu-cenai-sogadkapums/
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Meža nozarē lielākie nodokļu maksātāji
pērn – LVM, “Latvijas Finieris” un
“Byko-Lat”
Lielākais nodokļu maksātājs meža nozarē pērn
bija Latvijas valsts mežu apsaimniekotāja AS
“Latvijas valsts meži” ar nodokļos nomaksātiem
63,527 miljoniem eiro, liecina “Firmas.lv” pēc
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem
sagatavotā informācija.
http://laukos.la.lv/meza-nozare-lielakais-nodoklumaksatajs-pern-bija-latvijas-valsts-mezi/

Pasaules aktualitātes auzu audzēšanā
Auzu audzēšana nav sarežģīta, un Latvijā tās ik
gadu tiek sētas 50–60 tūkst. ha platībā. Tomēr,
plānojot auzu ražu piedāvāt kā pārtikas produktu
izejvielu, jārēķinās ar papildu prasībām graudu
kvalitātei, ko lielā mērā nodrošina pareiza
audzēšanas tehnoloģija, lauka izvēle un arī
laikapstākļi.
http://laukos.la.lv/pasaules-aktualitates-auzuaudzesana/

Samazina administratīvo slogu meliorācijā
23. maijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos,
kas nosaka hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumus, kā arī meliorācijas kadastra
noteikumus. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai samazinātu administratīvo slogu meliorācijā.
http://www.zm.gov.lv/presei/samazina-administrativo-slogu-melioracija?id=8828

Pasaulē pirmā siltumnīcā tikai ar LED apgaismojumu – Getliņos
Viena lapa, viens zieds un 10 cm auguma 24 stundu laikā, – tādā ātrumā turpmāk Getliņu
siltumnīcās visu gadu augs garie gurķi. Jaunais siltumnīcu korpuss 2992 m2 platībā ir pirmais
pasaulē, kurš pilnībā tiks apgaismots vienīgi ar LED gaismām.
http://new.llkc.lv/…/pasaule-pirma-siltumnica-tikai-ar-led-… …

BIOR būs Nacionālā references laboratorija vēl vairāku dzīvnieku infekcijas
slimību diagnosticēšanai
23. maijā, apstiprināja papildinājumus noteikumos par references laboratorijas statusa
piešķiršanu, nosakot, ka turpmāk “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūts BIOR” būs Nacionālā references laboratorija vēl vairākām dzīvnieku infekcijas
slimībām.
http://www.zm.gov.lv/presei/bior-bus-nacionala-references-laboratorija-vel-vairaku-dzivniekuinfek?id=8827
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Zemkopības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība vienojas par
turpmāko sadarbību
Trešdien, 24.maijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības
priekšsēdi Andri Jaunsleini, lai pārrunātu un vienotos par turpmāko Zemkopības ministrijas (ZM)
un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sadarbību. Jānis Dūklavs un Andris Jaunsleinis parakstīja
gadskārtējo turpmākās sadarbības protokolu, kurā vienojās par vairākiem reģionu attīstībai
svarīgiem jautājumiem.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-un-latvijas-pasvaldibu-savieniba-vienojaspar-tu?id=8829

Laukos bez optimisma nekādi. Jaunais
zemnieks par veiksmīgu saimniekošanu
Laukos.lv
Jauniešu vēlme sākt pašiem savu biznesu laukos
nebūt nav mazinājusies, tomēr raizes sagādā
naudas trūkums galvenā saimniekošanas resursa
– zemes – iegādei. Piedāvājumi no
komercbankām, protams, ir, tomēr ne vienmēr
attiecīgās prasības pa spēkam jaunietim, kuram ir
tik vien kā vecāku padoms un liela apņēmība.
http://laukos.la.lv/jaunajiem-palidz-iesakt/

Bioloģiskās saimniecības aug kā sēnes pēc lietus | Laukos.lv
Lauku atbalsta dienests (LAD) direktore Anna Vītola-Helvija informēja, ka biosaimniecību skaits
patlaban sasniedzis 4088, kas ir vairāk nekā pusotru reizi lielāks pieaugums nekā 2005.gadā, kad
šī nozare sāka saņemt mērķtiecīgu Eiropas Savienības atbalstu. Tolaik Latvijā bija tikai 2842
biosaimniecības. “Turklāt pēdējos gados saimniecības kļūst aizvien lielākas – septiņām ir pat
1000 hektāru zemes. Tomēr tipiska ir 10-50 hektāru saimniecība, un šādu saimniecību īpatsvars
no kopējā skaita ir 56%. Eiropas mērogā mums ir labs rādītājs – ja vidēji Eiropā biosaimniecības
lielums ir 47 hektāri, Latvijā tie ir 63 hektāri,” sacīja LAD vadītāja.
http://laukos.la.lv/noskaties-diskusija-par-biologisko-lauksaimniecibu/

Artis Ķūsis: Jāizravē nezāles www.ir.lv
Es gribētu, lai lauksaimniecībā neattīstītos tikai
biznesa novirziens, bet lai mēs Latviju patiešām
sakoptu. Gribētos redzēt, ka lauki netiek
pārmēsloti, bet tie tiek pareizi mēsloti un kopti,
bez maksimālām "rekordražām". Galvenais ir
pašu veselība un apkārtējā vide, kurā mēs
dzīvojam," uzskata bioloģiskās saimniecības
īpašnieks no Rucavas Artis Ķūsis.
http://www.irlv.lv/2017/5/24/artis-kusis-jaizravenezales
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
Siera klubs aktivitātes:
Maija beigās tiek nodota drukāšanai grāmatu "Jāņu siers"
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob.
+371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
28.maijā Izglītojošs pasākums truškopībā Smiltenes nov., Smiltenes pag., "Ķiguļos''
4.jūnijā Izglītojošs pasākums truškopībā Dobeles nov., Dobeles pag., ''Jaunļobās''

LAAA rīko atklātu vaislas teķu izsoli!

“Lauku Ceļotājs” aktivitātes:
2017. gada 27. - 28. maijā projekta „Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā
un Lietuvā” ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas - Lietuvas programma
2014.–2020.
gadam,
akcija
"Atvērtās
dienas
laukos".
Vairāk
info:
http://www.celotajs.lv/lv/conf/170527-ADL
http://www.losp.lv/node/4649
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Fermu diena SIA "Cimbuļi" - 1.jūnijā

No 15. līdz 18.jūnijam Kandavā norisināsies 3.Latvijas Lauku kopienu
parlaments
Lauku kopienu parlamenta centrā būs lauku nākotnes ceļa izstrāde, lai paustu pārliecību, ka visai
Latvijai ir jādzīvo. Šī būs viena no lielākajām lauku teritoriju attīstības atbalstītāju pulcēšanās
reizēm Latvijas simtgades priekšvakara laikā, kurā līdzdarbosies Latvijas lauku iedzīvotāji, lauku
uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, akadēmiķi, viedokļu līderi, ministriju pārstāvji, attīstības
jautājumu speciālisti, politikas veidotāji un citi lauku attīstības entuziasti. Katram parlamentā
klātesošajam būs iespēja līdzdarboties, kā arī dalīties ar savu viedokli un pieredzi sekmīgai
Latvijas lauku attīstībai.
Pasākuma laikā notiks diskusijas un iespējamo risinājumu meklēšana lauku attīstībai par vērtībās
balstītu lauku attīstību, Latvijas laukiem šodien, to dzīvotspēju un nākotni. Diskusiju rezultātā
izstrādātā vīzija un rīcības plāns, iekļaus konkrētus priekšlikumus turpmākajiem diviem gadiem,
kā arī konkrētos politikas dokumentos ietveramos jautājumus lauku un mazpilsētu attīstībai.
Tā kā vietu skaits ir ierobežots, aicinām pieteikt savu dalību iespējami drīz: ej.uz/3LLKP
Kontakti:
Kristaps
Gušča,
kristaps@llf.partneribas.lv, 28667673
http://www.losp.lv/node/4643
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Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrības aktivitātes:
3.jūnijā notiks Bulduru Dārzkopības vidusskolas salidojums! Lai pasākums izdodas jauks,
lūdzu, sazinieties ar skolas laikabiedriem. Tiksimies Bulduros 3. jūnijā!
http://www.losp.lv/node/4658

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras aktivitātes:
Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienās Kurzemē 2017”
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903
2017.gada Uzņēmēju dienās reģionos http://www.losp.lv/node/4446

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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LOSP medijos:
1) Informējam, LOSP uzņemta Vēja enerģijas asociācija LETA. Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ir uzņēmusi jaunu biedru - Vēja enerģijas asociāciju
(VEA) http://www.losp.lv/node/4694

2) Pērn "Sezonas laukstrādnieku" programmā piedalījās par 12% vairāk
saimniecību LETA http://www.losp.lv/node/4695
Pagājušajā gadā "Sezonas laukstrādnieku" programmā piedalījās 151 saimniecība - Lauku atbalsta
klienti (LAD), kas ir par 12% vairāk nekā iepriekšējā gadā, šodien Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) sēdē pastāstīja LAD pārstāvji. Pagājušajā gadā programmā iesaistīto
sezonas lauksaimnieku skaits sasniedza 2733 cilvēkus, kas par 2% vairāk nekā 2015.gadā.

3) LOSP valdes locekle Māra Rudzāte Latvijas Radio Домская Площадь Par
sezonas strādniekiem 7:36 (15:15 - 10:58 min)
http://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2017&m=5&d=24
4) Lauksaimnieki: Plānotās UIN un IIN reformas pasliktinās lauksaimnieku

situāciju (LETA)
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnitis sacīja,
ka Latvijas lauksaimnieki atbalsta nodokļu izmaiņu nepieciešamību, taču iebilst pret vairākiem
priekšlikumiem, kas negatīvi ietekmēs nozari. "Nodokļu pamatnostādnēs ir paredzēts UIN un IIN
nodokļu sloga samazinājums uzņēmējiem, bet tikai ne lauksaimnieciskajiem ražotājiem. Latvijas
zemnieki saņem vismazākos Eiropas Savienības (ES) atbalsta un zaudējumus kompensējošos
maksājumus salīdzinājumā ar pārējām ES valstīm. Tāpēc līdzšinējā Latvijas nodokļu politika
paredzēja šo subsīdiju un citu atbalsta maksājumu neiekļaušanu ar UIN un IIN apliekamajos
ienākumos, kas bija kā daļēja valsts kompensācija par nesaņemtajiem Eiropas maksājumiem,"
sacīja Vilnītis, atgādinot, ka tostarp nodokļu reformas kontekstā lauksaimniekiem līdzšinējo 10%
UIN vietā būtu jāmaksā 20%.
http://www.losp.lv/node/4696

5) 23.05. 2017. Delfi.lv - Asociācija: Latvijai ir potenciāls eksportēt bioloģiskos
graudus
Latvijai ir potenciāls eksportēt bioloģiskos graudus, sacīja Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības
asociācijas (LBLA) valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis.
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/asociacija-latvijai-ir-potencials-eksportet-biologiskosgraudus.d?id=48870345

6) Diena.lv (25.05.2017.) Lauksaimnieki: Plānotās UIN un IIN reformas
pasliktinās lauksaimnieku situāciju
Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 2018.-2021.gadam iekļautās reformas attiecībā uz
uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) pasliktinās
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lauksaimnieku situāciju, tāpēc nozare tām nedomā piekāpties, aģentūrai LETA pauda nozares
pārstāvji.
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/lauksaimnieki-planotas-uin-un-iin-reformas-pasliktinaslauksaimnieku-situaciju-14172847
7) TVNET (25.05.2017.)Lauksaimnieki: Plānotās UIN un IIN reformas

pasliktinās lauksaimnieku situāciju
Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 2018.-2021.gadam iekļautās reformas attiecībā uz
uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) pasliktinās
lauksaimnieku situāciju, tāpēc nozare tām nedomā piekāpties, pauda nozares pārstāvji.
http://financenet.tvnet.lv/finansu_zinas/661841lauksaimnieki_planotas_uin_un_iin_reformas_pasliktinas_lauksaimnieku_situaciju

8) Латвийским крестьянам требуются гастарбайтеры на сезонные работы
Латвийское радио 4, Сергей Бардовский 24 май, 19:00
«Не очень мы красиво выглядит ситуация, поскольку у нас безработица, а с другой стороны
— не хватает работников. Их число можно, конечно, пополнить гастарбайтерами. Но
больше надо задумываться о том, как донести до разума местных жителей, что ему
выгоднее и удобнее работать и получать зарплату, чем быть получателем пособий», —
говорит генеральный директор Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных
организаций Гунтис Вилнитис (Guntis Vilnitis)
http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/novosti/latviyskim-krestjanam-trebuyutsja-gastarbayteri-na-sezonnierabo.a86875/

LAD aktualitātes:
LAD gandarīts: platību maksājumiem šobrīd elektroniski saņemti 57 849
iesniegumi
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 22.maijam Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
(EPS) saņēmis 57 849 iesniegumus platību maksājumiem bez kavējuma sankcijām. LAD ir
gandarīts par lauksaimnieku aktivitāti un pozitīvo attieksmi, iesniedzot pieteikumus elektroniski.
LAD atgādina, ka platību maksājumiem vēl var pieteikties līdz 15.jūnijam (ieskaitot), bet šajā
gadījumā atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbadienu.
http://www.losp.lv/node/4691

LAD sāk izmaksāt valsts ārkārtas pielāgošanas atbalstu piena ražotājiem
LAD 24.maijā sāk izmaksāt valsts ārkārtas pielāgošanas atbalstu piena ražotājiem kopumā 7
miljonu eiro apmērā. Lauksaimnieki maksājumus saņems tuvāko dienu laikā. Piena ražotājiem
atbalsta likme ir 16,14 eiro par tonnu piena. Piena ražotājiem, kuri ir atzīto kooperatīvu biedri, kuri
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pārstrādā pienu un ražo piena produktus vai kuriem pieder >50% pamatkapitāla daļu sabiedrībā,
kas ražo piena produktus, atbalsta likme ir lielāka - likme 17,75 eiro par tonnu piena.
http://www.losp.lv/node/4693

1. jūnijā beidzas pieteikšanās programmai "Dīzeļdegviela lauksaimniekiem"
Dīzeļdegvielu varēs izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības
pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.
Dīzeļdegvielas daudzums tiks noteikts, atkarībā no audzējamās kultūras.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/akcizes-degviela-172

1. jūnijā beidzas pieteikšanās programmai "Atbalsts biškopības nozarei"
Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/13-atbalstsbiskopibas-nozares-attistibai-147

LAD kalendārs:
31.maijs pēdējā diena bišu saimju skaita paziņošanai Lauksaimniecības datu centram
1.jūnijā sākas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības"

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