INFOLAPA Nr. 16
Cūkgaļas kvalitāti būtiski ietekmē tas, kā
dzīvnieki tiek baroti
Nav noslēpums, ka cūkgaļa ir laba un uzturvielām
bagāta gaļa, turklāt Latvijas iedzīvotāju vidū tā
arvien ir būtiski populārāka par citiem gaļas
veidiem. Taču diemžēl produktu izvēles procesā
mēs nereti aizmirstam pievērst uzmanību gaļas
izcelsmei, kas būtiski ietekmē produkta kvalitāti.
Arī uztura speciālisti aicina gaļu izvēlēties rūpīgi,
lai nodrošinātu sevi ar uzturvielām bagātīgāko un
labāko produktu.
http://www.reitingi.lv/lv/news/raksta/115043cukgalas-kvalitati-butiski-ietekme-tas-kadzivnieki-tiek-baroti.html

Miķelāni bekons plāno investēt vairākus miljonus eiro un rekonstruēt 30 kūtis

Cūkkopības komplekss Miķelāni bekons tuvāko
piecu gadu laikā plāno rekonstruēt 30 kūtis,
investējot vairākus miljonus eiro, pastāstīja cūkkopības kompleksa valdes priekšsēdētājs Ilvars
Strazdiņš.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/mikelani-bekons-plano-investet-vairakusmiljonus-eiro-un-rekonstruet-30-kutis463256?utm_campaign=footer_news&utm_source=startpage_bottom

Bioloģiskie – kā labi noregulēts velosipēds
Bioloģiskās saimniecības aug kā sēnes pēc lietus, klāt nāk lielākoties jaunie zemnieki, kuriem
atsperties nozarē ir vieglāk, turklāt tā tiek labi subsidēta. Tomēr, lai naudas pietiktu un tā nonāktu
pie tiem, kas tiešām strādā tirgum, jārēķinās ar jaunām prasībām. Par nozares problēmām
debatējām “LA” portāla “laukos.lv” diskusijā, kurā piedalījās Zemkopības ministrijas valsts
sekretāra vietniece Rigonda Krieviņa, Lauku atbalsta dienesta direktore Anna Vītola-Helviga,
Latvijas Bioloģisko lauksaimnieku asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis, Latgales bioloģisko
zemnieku pārstāvis Māris Bebris un veikala “svaigi.lv” vadītāja Elīna Novada.
http://laukos.la.lv/biologiskie-ka-labi-noregulets-velosipeds/

Piensaimnieki: Latvijas piena pārstrādātāji turpina palielināt eksporta tirgu
skaitu
Latvijas piena pārstrādātāji aktīvi turpina strādāt pie tā, lai kāpinātu eksporta apmērus un
realizācijas tirgu skaitu, pastāstīja Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS)
valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks.
http://financenet.tvnet.lv/nozares/657742piensaimnieki_latvijas_piena_parstradataji_turpina_palielinat_eksporta_tirgu_skaitu
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Kur nopirkt tītarēnus audzēšanai?
Tītaru gaļa pēdējā laikā ir kļuvusi populāra, līdz ar
to parādās interese broileru tītarus audzēt arī pašu
spēkiem, tomēr šajā lietā jārēķinās ar vairākām
niansēm. Sējas novada uzņēmuma “Zvirgzdkalni
RB” saimnieks Rinalds Bukšs, kura saimniecībā ir
ap 500 balto platkrūšu tītaru Big-6, piekodina: īpaši
uzmanīgiem jābūt, kamēr tītarēniem rit pirmais
dzīves mēnesis. Tītarēniem pirmajās dzīves dienās
telpā jānodrošina ap +35 °C temperatūra, laba
ventilācija, kā arī sausi pakaiši (veselus putnus var
izaudzēt vienīgi sausās un tīrās telpās). Tie cieš
zemas temperatūras, mitruma un caurvēja dēļ.
Paaugušos putnus var pieradināt pie zemākas
temperatūras (+18 °C), pakāpeniski (katru dienu) to
pazeminot par pusgrādu. Ja šādu temperatūras
režīmu nodrošināt sarežģīti, putnkopim labāk
iegādāties aptuveni divus mēnešus vecus tītarus, jo
tiem vairs nav nepieciešams tik liels siltums.
http://laukos.la.lv/broileru-titari/

Sākas mazo zemnieku pieteikšanās 15 000
eiro atbalstam; Latgalei tiks visvairāk
Sākot ar šodienu, līdz 30 jūnijam Lauku atbalsta
dienests pieņems projektu pieteikumus pasākumā
“Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības”, kas paredz 15 000
eiro vienreizēju piešķīrumu saimniecībām, kuru
gada apgrozījums svārstās 2000-15 000 eiro
robežās.
http://laukos.la.lv/sakas-mazo-zemniekupieteiksanas-15-000-eiro-atbalstam-latgaleitiks-visvairak/

Jaunais Izdevniecība "Saimnieks
LV" Jūnija numurs - par un ap
lauksaimniecību! Latvijas Gaļas liellopu
audzētāju asociācija ciltsdarba speciāliste Ieva
Freidenfelde
rakstā: Vissvarīgākais ir
ciltsdarbs!
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Augsta līmeņa starptautiskā konferencē
par ĀCM izplatību un ierobežošanu
vienojas par ciešāku sadarbību
Ceturtdien un piektdien, 1. un 2. jūnijā, Zemkopības
ministrijā notika starptautiska konference par
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību Eiropā un
slimības ierobežošanu.
http://www.zm.gov.lv/presei/augsta-limenastarptautiska-konference-par-acm-izplatibu-unierobezosa?id=8836

Zemkopības ministrs tikās ar Pasaules veterinārās asociācijas prezidenti
Piektdien, 2. jūnijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Pasaules veterinārās asociācijas
(World Veterinary Association, WVA) prezidenti Renē Karlsoni (René Carlson).
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-tikas-ar-pasaules-veterinaras-asociacijaspreziden?id=8839

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
Siera klubs aktivitātes:
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:
4.jūnijā Izglītojošs pasākums truškopībā Dobeles nov., Dobeles pag., ''Jaunļobās''
“Lauku Ceļotājs” aktivitātes:
Šī gada 9.-11. jūnijā norisināsies 5. Starptautiskais burdona festivāls Suitu zemē - Alsungā, Basos
un Jūrkalnē. Festivāla tēma: Saulīt’ silta, māmiņ’ jauka. Festivāls tiek līdzfinansēts Estonia-Latvia
Programmas no Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta "Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un
popularizēšana kā tūrisma galamērķis “UNESCO – tūrisms”" ietvaros.

Latvijas Meža īpašnieku biedrības aktivitātes:
Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam „Sakoptākais mežs”
Lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzinātu labas mežsaimniecības prakses
piemērus privātajos mežos, meža īpašnieki tiek aicināti pieteikt dalību konkursā „Sakoptākais
mežs”. Konkurss šogad organizēts pirmo reizi un ir vērsts uz to, lai informētu sabiedrību par
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pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku
kultūrvides saglabāšanu.
http://www.losp.lv/node/4708

LAAA rīko atklātu vaislas teķu izsoli!
http://www.losp.lv/node/4698

No 15. līdz 18.jūnijam Kandavā norisināsies 3.Latvijas Lauku kopienu
parlaments
3.Latvijas Lauku kopienu parlaments jau pēc 15 DIENĀM! Ieskatīsimies tā norisē. Spēka sarunās
par mums pašiem un Latviju runāsim par vērtībām. Uzrunas sniegs sabiedrībā pazīstamas
personības, kā arī fantastiski iedvesmas cilvēki personiskos spēka stāstos runās par vērtībām no
dažādiem aspektiem, piemēram, par pilsētnieka dzīvi laukos, akmens spēku, audžuģimenēm,
kopienas iedrošināšanu caur tradicionālo kultūru, pašvaldības vadīšanas “intīmo” pusi un citām
pieredzēm. Dzirdēsim stāstu nevien par Pedvale Open Air Museum, bet arī deviņas citas pieredzes
no visas Latvijas. Detalizētāka saturiskā un praktiskā informācija
meklējama:http://www.laukuforums.lv/
Kontakti:
Kristaps
Gušča,
kristaps@llf.partneribas.lv, 28667673
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Stādu audzētāju biedrības aktivitātes:
03.06.2017. Absolventu salidojums - Bulduru Dārzkopības vidusskola, Viestura iela 6, Jūrmala
10.06.2017. - Stādu gadatirgus NBD Salaspilī - Nacionālais Botāniskais dārzs, Salaspils, Miera
iela 1
15.05.-15.06 Rododendru ekspozīciju apskate - RSIA "Babīte", Spilve, Babītes pag.,
Babītes novads
18.06.2017. - 7. Peoniju svētki - LVM Kalsnavas arborētums, “Slodas” Jaunkalsnava, Kalsnavas
pag., Madonas novads, LV-4860
23.06.2017. - Dobeles vēsturiskais Tirgus laukums, plkst.:10:00

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) LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis Latvijas Radio Kā labāk dzīvot - Ir vērts atkal audzēt
kaņepes (09:07) http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/ir-verts-atkal-audzet-kanepes.a87012/
2) TVnet.lv (29.05.2017.) LOSP dalīborganizācijas Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības
(LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks. Piensaimnieki: Latvijas piena pārstrādātāji turpina
palielināt
eksporta
tirgu
skaitu
http://financenet.tvnet.lv/nozares/657742piensaimnieki_latvijas_piena_parstradataji_turpina_palielinat_eksporta_tirgu_skaitu
2) LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis Dienas biznesā (31.05.2017.) Liellopu izsolēs straujš
kāpums http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/foto-liellopu-izsoles-straujskapums-463359?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

3)
Saldā dzīve: Latvijai no jauna atļaus ražot cukuru. Ir arī cerība uz ārvalstu investoriem.
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnitis
atzīmēja,
ka
viss
patiešām
ir
atkarīgs
no
privāto
uzņēmēju
iniciatīvas.
http://unity.lv/lv/news/1806659-Salda-dzive-Latvijai-no-jauna-atlaus-razot-cukururu
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LAD aktualitātes:
LAD izsludina pieteikšanos miljona eiro atbalstam lauksaimniecības kooperatīvu izveidei
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP)
pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide", kur trešās kārtas pieejamais publiskais
finansējums viens miljons eiro, liecina oficiālais sludinājums izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Projektu iesniegumi pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" tiks pieņemti no šā gada
1.jūlija līdz 31.jūlijam.
http://www.aluksniesiem.lv/dzive-laukos/lad-izsludina-pieteiksanos-miljona-eiro-atbalstamlauksaimniecibas-kooperativu-izveidei-121029

Bioloģiskajiem lauksaimniekiem jāievēro vairākas svarīgas prasības
Lai lauksaimnieki varētu saņemt atbalsta maksājumus par bioloģisku saimniekošanu, ir jāņem
vērā, ka spēkā ir vairākas būtiskas prasības. Viena no tām – prasība par ieņēmumiem noteiktā
apjomā no bioloģiskās lauksaimniecības. Prasība par ieņēmumiem no hektāra tiks ieviesta
pakāpeniski, pirmo reizi LAD kopā ar sertificētajiem šo normu skatīs šogad. Ja pirmo reizi
konstatēs, ka nav šo ieņēmumu, tad būs tikai brīdinājums, otro reizi maksājumi tiks samazināti par
10%, bet trešajā gadā tie būs 25% no bioloģiskā atbalsta apjoma.
http://www.losp.lv/node/4710

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
No 26.jūnija līdz 27.jūlijam atvērta kārta investīcijām jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts
lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī
būvniecībai, būvju ierīkošanai un atjaunošanai
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalstsieguldijumiem-parstrade-184

LEADER
Izsludinātas divas kārtas LEADER atbalstam:
26.jūnijs - 27.jūlijs - Starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī.
2.oktobris - 1.novembris - Starpvalstu sadarbība starp vietējām rīcības grupām un līdzīgām
organizācijām ES dalībvalstīs un teritorijās, kurās darbojas organizācijas, kas īsteno LEADER
pieejai līdzīgas aktivitātes
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-3starpteritoriala-un-starpvalstu-sadarbiba-283

LAD kalendārs:
* 05. jūnijs / Projekti un investīcijas
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā
lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu
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ieviešana"
• Līdz 30.jūnijam lauksaimniekiem jāizņem iepriekšējās sezonas degvielas atlikums. Šīs
sezonas degvielas apjoms būs aprēķināts no 1.jūlija.
• 5.jūnijā noslēdzas pieteikšanās atbalstam profilakses pasākumu ieviešanai putnkopībā un
cūkkopībā
• Svarīgi datumi šajā vasarā
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/kalendars/

Izstādes:
Francijas vēstniecības Business France birojs Latvijā informē, ka lopkopības izstāde „Sommet de
l’élevage 2017”, kas kopš 1992. g., katru gadu tiek organizēta Francijā Klermon-Ferrānas
(Clermont - Ferrand) pilsētā, šogad notiks no 4. līdz 6. oktobrim. Pielikumā atradīsiet vairāk
informācijas latviešu valodā par izstādes “Sommet de l’élevage” norisi, kā arī citu noderīgu
informāciju.
Ja šogad plānojat apmeklēt pasākumu, būšu pateicīga, ja atsūtīsiet biedru vai darbinieku
kontaktinformāciju, kas apmeklēs izstādi. Sākot ar š. g. 30. jūniju, par visiem jautājumiem
saistītiem ar izstādi, lūgums sazināties ar kolēģi no Lietuvas:
Benita Guillaume
Business France birojs Lietuvā
Tālr.: +370 5 260 90 43 Mob.: +370 6 40 83 500
benita.guillaume@businessfrance.fr
Olga Turulina
Conseiller Export
Tél. : + 371 67 03 66 40
Mail : olga.turulina@businessfrance.fr
Business France Lettonie
Ambassade de France en Lettonie
Raina bulvaris 9, LV-1050, Riga
www.businessfrance.fr

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