INFOLAPA Nr. 40
LOSP medijos:
Dienas bizness Par saprātīgu, zinātnē un pētījumos balstītu virzību uz klimata mērķiem
LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Kūdras asociācijas viedoklis.

Kam no kaņepītes bail? Agro Tops
Intervija ar LOSP ģenerāldirektoru Gunti Vilnīti! Lasi jaunajā Novembra Agro Tops !
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Vēl var pagūt pieteikties līdz 8.11.2019!!! Aicinām interesentus uz semināru „Kā izplatīt vietējo
pārtiku Bizness-Biznesam (B2B) tīklā”
13.novembrī, plkst.10:00, Zemkopības ministrijā, 314.telpā notiks praktiskais seminārs – diskusija „Kā
izplatīt vietējo pārtiku Bizness-Biznesam (B2B) tīklā”. Seminārā aicinām piedalīties vietējās pārtikas
ražotājus un to apvienojošās organizācijas, kā arī vietējās pārtikas izplatītājus, kooperatīvo sabiedrību
un citu mazo pārtikas produktu ražotāju apvienojošās organizācijas. Diskutēsim par projektā ”Baltic
Sea Food” - rastajiem risinājumiem, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku
teritorijās.Detalizēta pasākuma programma Šeit: http://www.losp.lv/node/6260
Reģistrācija pasākumam līdz 8.novembrim uz e-pastu: ruta@celotajs.lv

LOSP raksts, Eiropas Piena padomes Ikmēneša ziņu lapā ( LOSP ir Eiropas Piena padomes
biedrs)

Asociācija: Latvijas cūkkopju nākotnes izaicinājums ir antimikrobiālās rezistences un SEG
emisiju mazināšana
Latvijas cūkkopju izaicinājums nākotnes Eiropas Savienības (ES) Kopējās lauksaimniecības politikas
kontekastā ir antimikrobiālās rezistences un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšana, aģentūrai
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LETA sacīja Latvijas Cūku audzētāju asociācijas izpilddirektore Dzintra Lejniece.
Viņa pastāstīja, ka Latvijas cūkkopji aktīvi piedalās visos procesos saistībā ar ES Kopējās
lauksaimniecības politikas plānošanu nākamajam periodam, tajā skaitā diskusijās.
http://www.losp.lv/node/6301
Latvija plāno attīstīt ekonomiskās attiecības ar Azerbaidžānu, jo īpaši pārtikas produktu jomā. Par
to piena pārstrādātāju semināra laikā, paziņoja Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
Dainis Garančs. Sīkāk par šo tēmu runājām ar Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības valdes
priekšsēdētāju Jāni Šolku. https://www.youtube.com/watch?v=Z90kyFZdTco

“Strīdi mums ir ļoti karsti.” Cūku audzētāju asociācija par nākotnes izaicinājumiem
Latvijas cūkkopju izaicinājums nākotnes Eiropas Savienības (ES) Kopējās lauksaimniecības politikas
kontekastā ir antimikrobiālās rezistences un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšana, aģentūrai
LETA sacīja Latvijas Cūku audzētāju asociācijas izpilddirektore Dzintra Lejniece.
http://laukos.la.lv/stridi-mums-ir-loti-karsti-cuku-audzetaju-asociacija-par-nakotnes-izaicinajumiem
Truškopībai izaugsmes laiks vēl priekšā Izdevniecība "Saimnieks LV" Lauksaimniecības un meža
tehnikas izstādē Rāmavā šoruden jau 18.reizi varēja skatīt Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas
( LŠTAA) rīkoto starptautisko šķirnes trušu izstādi. Piedalījās deviņi Latvijas trušu audzētāji, divi
Polijas un viens Lietuvas audzētājs. Dalībnieki bija atveduši 182 trušus, kas pārstāvēja vairāk nekā 25
šķirnes. Trušu vērtētājs bija ataicināts no Polijas.
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktualitātes:
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) sveiks topošos zinātniekus
Vecaucē
7. novembrī LLU Mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce" notiks ikgadējais Lauksaimniecības
fakultātes seminārs „Ražas svētki Vecaucē", kurā tiks prezentēti pētījumu rezultāti dažādās
lauksaimniecības nozarēs, kā arī apbalvoti izmēģinājumu lauku un laboratoriju skates uzvarētāji un
doktorantu konkursa uzvarētāji.
Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktualitātes:
Gaļas liellopu audzētāju biedrība aicina 26.novembrī uz semināru Cēsīs (AS "CATA" Parketa zāle,
Jāņa Poruka iela 8, Cēsis).
Semināra programma
9.30 – 10.00 Reģistrācija
10.00 – 11.00 Gaļas liellopu parazīti, to apkarošana.
Veterinārārste Baiba Grāvere.
11.00 – 12.30 Gaļas liellopu ēdināšana ziemas periodā.
Liellopu ēdināšanas speciāliste Ieva Krakopa.
12.30 – 13.00 Pusdienas.
13.00 – 14.00 Gaļas liellopu turēšanas labturības prasības.
Pārtikas un veterinārā dienesta novietņu uzraudzības daļas vadītājas vietniece Rudīte Vārna.
14.00 – 14.30 Antimikrobiālā rezistence. Veterinārārstu pakalpojumu pieejamību valstī.
Latvijas Veterinārārstu biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Viduža.
14.30 – 15.00 Ciltsdarba aktialitātes.
Latvijas gaļas liellopu audzētāju asociācijas ciltsdarba speciāliste Ieva Freidenfelde.
15.00 -15.20 Liellopu apdrošināšana.
AS BALTA Vecākais Reģiona komercklientu darījumu vadītājs Juris Veidemanis.
Biedriem seminārs bezmaksas, pārējiem 15 EUR.
Pieteikšanās līdz 22.novembrim zvanot pa tālruni 28628983 vai rakstot nvo.glab@gmail.com.
Pieteikšanās obligāta.
Pārraugiem tiks piešķirtas 5 kvalifikācijas stundas.
Latvijas vīnkopju un vīndaru biedrības aktualitātes:
Jau piekto gadu notiks “Latvijas augļu un ogu vīna skate 2019”
27. novembrī plkst. 17:30 restorānā Pullman Riga Old Town Hotel (Jēkaba ielā 24, Rīga) jau
piekto gadu notiks vadošo Latvijas vīndaru ražojumu degustācija “Latvijas augļu un ogu vīna skate
2019”. http://www.losp.lv/node/6283

Infolapa_40_8.11.2019.

www.losp.lv

Lauku Ceļotājs aktualitātes:
Aicinām pievienoties kulinārā tūrisma piedāvājumam „Rudzu ceļš”
Rudzu rupjmaize latviešu mājās aizvien bijusi viens no pamatēdieniem, tāpēc tā ir viens no
latviskuma simboliem arī mūsdienās. Rudzu maizes kukuli ņemam līdzi ceļojumā, lai pasniegtu kā
dāvanu, pēc rudzu maizes garšas sajūtas ilgojas ārzemēs dzīvojošie latvieši. Bieži dzirdam, ka mums,
latviešiem, vajag vairāk lepoties ar savām nacionālajām vērtībām, jo esam pārāk kautrīgi. Bet kā to
darīt? Kā būt lepniem un vienlaicīgi atvērtiem – kā tieši parādīt šīs vērtības pasaulei?
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/964?fbclid=IwAR2x72e6-RhIarZ-uTVqMHKoIPVZ49twbRKWNVk_cWlk4nww3t2peCmTgU
Aicinām interesentus uz semināru „Kā izplatīt vietējo pārtiku Bizness-Biznesam (B2B) tīklā”
13. novembrī, plkst.10:00, Zemkopības ministrijā, 314. telpā notiks praktiskais seminārs –
diskusija „Kā izplatīt vietējo pārtiku Bizness-Biznesam (B2B) tīklā”. Seminārā aicinām piedalīties
vietējās pārtikas ražotājus un to apvienojošās organizācijas, kā arī vietējās pārtikas izplatītājus,
kooperatīvo sabiedrību un citu mazo pārtikas produktu ražotāju apvienojošās organizācijas.
Diskutēsim par projektā ”Baltic Sea Food” - rastajiem risinājumiem, lai atbalstītu vietējos pārtikas
ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās.
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/962
Esam izdevuši jaunu rokasgrāmatu "Go Rural" https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/961
Aptaujas anketa lauku tūrisma uzņēmējiem par aizvadīto sezonu.
Svarīgi! Lūgums aizpildīt lauku tūrisma uzņēmējdarbības aptaujas anketu. Tas ir īpaši svarīgi, jo
CSP šobrīd ir publicējusi datus, kas atspoguļo ļoti augstu noslodzi lauku tūrisma nakstmītnēs, kas,
mūsuprāt, nesakrīt ar reālo situāciju. Mums ir ļoti svarīgi iegūt informāciju par reālo situāciju un
noslodzi, lai pārstāvētu lauku tūrisma nozares intereses. Lūdzu, esiet atsaucīgi! >>>
Anketa: ej.uz/LCanketa2019.
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”
Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām “Saimniekošanas
iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz
tirgu vērstas produkcijas ražošana” http://losp.lv/node/6276
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
Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā būs jāmaksā
sodanaudas
Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā "Par zemes privatizāciju lauku
apvidos", ka paredz administratīvās atbildības piemērošanu par lauksaimniecības zemes
neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā.
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/par-lauksaimniecibas-zemes-neizmantosanulauksaimnieciskaja-darbiba-bus-jamaksa-sodanaudas.d?id=51617519
Saimniekiem, kuri rūpējas par augstražīgu ganāmpulku!
http://www.losp.lv/node/6298

Attīstot saimniekošanu, cilvēki jānotur laukos
“Visas valsts vārdā es ļoti pateicos tiem latviešu zemniekiem, kuri kopj laukus, kuri dod savu
pienesumu mūsu ekonomikai un veido to, ko mēs saucam par mūsu latvisko identitāti!” aizvadītās
piektdienas vakarā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lielajā aulā, uzrunājot
Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs” laureātus, teica Valsts prezidents Egils Levits.
http://laukos.la.lv/attistot-saimniekosanu-janotur-apdzivotiba
PVD: Nepieciešams stiprināt pārtikas apritē iesaistīto darbinieku apmācības
Latvijā nepieciešams stiprināt pārtikas apritē iesaistīto darbinieku apmācības, trešdien intervijā LNT
raidījumam “900 sekundes” sacīja PVD ģenerāldirektors Māris Balodis. Viņš norādīja, ka pēc
saslimšanas gadījumiem Siguldas apkaimē ir ļoti daudz secinājumu par to, kas būtu jāuzlabo, tostarp,
piemēram, būtu jāstiprina pārtikas apritē iesaistīto darbinieku apmācības. “Pārtikas apritē ir jāstrādā
cilvēkiem, kas nakts laikā zina higiēnas pamatprincipus,” sacīja Balodis.
http://laukos.la.lv/pvd-nepieciesams-stiprinat-partikas-aprite-iesaistito-darbinieku-apmacibas
Latvijas zemniekiem Eiropas atbalsts ir ļoti būtisks
Eiropas atbalsts Latvijas lauksaimniekiem ir bijis būtisks vēl pirms mūsu valsts pievienošanās Eiropas
Savienībai (ES). Pirmie SAPARD programmas ietvaros īstenotie projekti vēl 90.gadu beigās ļāva
atsperties ne vienam vien lauksaimniekam. Tomēr zemnieki Latvijā arvien jūtas pabērna lomā, jo tā
dēvētā “vecā” Eiropa no kopējā lauksaimniecības pīrāga zemniekiem atvēl lauvas tiesu.
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http://www.retv.lv/2019/10/29/latvijas-zemniekiem-eiropas-atbalsts-ir-lotibutisks/?fbclid=IwAR0RzfNf_yeWtemxjAmXGcbT4wiUTj-9Ia419s_3llA0wX0wjsOmIsOnfpE
Kas sanāk, kad kino “sapāro” ar cūku fermu? Pilna ķerra filmu Vecpiebalgā
Kas sanāk, kad kino “sapāro” ar cūku fermu? Kino ferma Vecpiebalgā, kur apskatāma kinoaparatūras
un filmu kolekcija.“Esam unikāli,” lepni nosaka kolekcijas saimnieki Aina un Aldis Slišani. Kopš
atklāšanas dienas ļaudis no malu malām brauc šo brīnumu skatīties. Dodos arī es.
http://laukos.la.lv/pilna-kerra-kinofilmu
Starptautiskā sociālo zinātņu reitingā LLU iekļūst starp pasaules labākajām universitātēm
http://losp.lv/node/6303

“Mēnesī saražot 20 tonnas gatavās produkcijas.” Grauzdēto cūku pupu
Grauzdētu cūku pupu “Pupuchi” ražotājs SIA “Zekants” turpmāko septiņu gadu laikā plāno
desmitkāršot ražošanas jaudas, aģentūrai LETA sacīja uzņēmuma līdzīpašniece Zanda Ozola.
“Mērķis ir septiņos gados palielināt ražošanas jaudas tā, lai mēs mēnesī varētu saražot 20 tonnas
gatavās produkcijas,” sacīja Ozola, norādot, ka patlaban “Zekants” grauzdēšanas apmērs ir divas līdz
2,5 tonnas produkcijas mēnesī. http://laukos.la.lv/menesi-sarazot-20-tonnas-gatavas-produkcijasgrauzdeto-cuku-pupu-pupuchi-razotajs-pastasta-par-planiem
Veikali maz ziedo pārtiku ar beigušos derīguma termiņu
Lai arī veikaliem kopš vasaras ir iespēja ziedot pārtikas produktus, kuriem beidzies ieteicamais
izlietošanas termiņš, praksē šādu iespēju izmanto maz. Veikali plāno pieprasījumu un noceno preces,
kurām tuvojas termiņš, lai nebūtu pārpalikumu.
ĪSUMĀ:
•
Veikaliem no vasaras ir iespēja ziedot pārtikas produktus, kuriem beidzies ieteicamais
izlietošanas termiņš.
•
Tīklam "Maxima" kopumā ir septiņi šādi veikali un šonedēļ pievienojas vēl 8 dažādās
Latvijas pilsētās.
•
"Rimi" preces ar ieteicamo izlietošanas termiņu varēs ziedot atsevišķos gadījumos un nelielos
apmēros.
•
Līdzīgi norāda arī veikalu tīklā "Elvi", kam nav sadarbības līguma ar labdarības
organizācijām.
•
Saskaņā ar PVD datiem šobrīd reģistrētas 24 pārtikas izdales vietas labdarībai.
•
Veikaliem būtu jāļauj ziedot, piemēram, maizi pēc termiņa beigām uzreiz cilvēkiem, rosina
"Maxima".
•
Par šo ideju ZM ir skeptiska – bažījas par higiēnas prasību izpildi.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/veikali-maz-ziedo-partiku-ar-beigusos-derigumaterminu.a337341/
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Mizgrauža faktors ietekmē nozari
Mizgraužu dzīres Rietumeiropas mežos radījušas situāciju, ka šogad tirgū ir daudz koksnes, kas iegūta
no šādiem mežiem, un to izjutuši gan Latvijā strādājošie kokrūpnieki, gan mežsaimnieki, par šī kaitēkļa
operatīvu ierobežošanu esot jādomā https://www.db.lv/zinas/mizgrauza-faktors-ietekme-nozari492950
Kad sāksim domāt, tad maksāt autoratlīdzības nebūs žēl
Gatis Ozols, zemnieku saimniecības “Nodegi” saimnieks “LA” šā gada 25. oktobrī publicētais
žurnālista Ulda Graudiņa raksts “Zemnieki nemaksā selekcionāriem” izraisīja pārdomas. Pirmais
secinājums – kā jau pierasts Latvijā daudzās jomās, arī autoratlīdzību maksāšana Latvijas
selekcionāriem nav sakārtota un vienīgais iemesls to nesakārtot ir negribēšana. Vienīgā problēma ir
paši cilvēki, kuri par to ir atbildīgi. Sakārtota sistēma efektīvi strādā un nes labumu visiem.
http://laukos.la.lv/kad-saksim-domat-tad-maksat-autoratlidzibas-nebus-zel?fbclid=IwAR0Hkqldus1iy32PSbltTqWX7NW4m6RnIOJFjCzi58Ok4sGNkBT3U-MVxM
Rīgas piensaimnieku” pievienos “Rīgas piena kombinātam”. Paziņo par reorganizācijas
sākšanu
Sākta reorganizācija, kurā koncernā “Food Union” ietilpstošo piena pārstrādes uzņēmumu “Rīgas
piensaimnieks” pievienos “Rīgas piena kombinātam”, liecina ceturtdien publicētā informācija
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. http://laukos.la.lv/rigas-piensaimnieku-pievienos-rigaspiena-kombinatam-pazino-par-reorganizacijas-saksanu
Nozari regulējošo likumu papildina ar administratīvajiem sodiem par sēklu tirdzniecības
prasību pārkāpšanu
Saeima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Sēklu un šķirņu aprites likumā, nosakot
administratīvos sodus par sēklu tirdzniecības prasību pārkāpšanu.Likumprojekta mērķis, ņemot vērā
nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanu, ir noteikt administratīvos sodus par
sēklu tirdzniecības prasību pārkāpšanu. Likumprojekts paredz arī precizēt Valsts augu aizsardzības
dienesta funkcijas, sēklaudzētāju reģistrācijas kārtību un svītrošanu no reģistra, kā arī normas, kas
saistītas ar kataloga un šķirņu saraksta veidošanu.
http://www.losp.lv/node/6299
Likumā paredz administratīvo atbildību par lauksaimniecības zemes neizmantošanu
lauksaimnieciskajā darbībā
Saeima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos",
ka paredz administratīvās atbildības piemērošanu par lauksaimniecības zemes neizmantošanu
lauksaimnieciskajā darbībā. Latvijā plānots noteikt administratīvo atbildību par tādas lauksaimniecības
zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, kas iegūta īpašumā pēc 2014. gada 1. novembra brīža, kad stājās spēkā zemes tirgus tiesiskais regulējums.
http://www.losp.lv/node/6300
“Graudus pārdot Dānijā ir izdevīgāk”. Dāņu uzņēmējs par investīcijām un saimniekošanu
Latgalē
Zināmi skolēnu konkursa “Mūsu mazais pārgājiens 2019” laureāti
Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens” noteikti visu grupu laureāti, informē
Zemkopības ministrijā. Konkursā šogad piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu
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skolēni,
kā
arī
interešu
izglītības
pulciņi,
kuri
veica
izpēti
Konkursa moto: “Kas kaitēja man dzīvot, diža meža maliņā”.
http://laukos.la.lv/zinami-skolenu-konkursa-musu-mazais-pargajiens-2019-laureati

par

bērzu.

“Sērenes piens” tēmēs tikai uz nišas produktiem
SIA “Sērenes piens”, kas darbu Jaunjelgavas novadā sāks nākamnedēļ, sākotnēji pilnībā orientēsies
uz eksportu. SIA “Sērenes piens” biznesa modelis paredz, ka sākotnēji 100% produkcijas tiks ražota
eksportam un tie būs nišas produkti.
http://laukos.la.lv/produkts-2
Pieredze! Ik gadu pēc Helovīna svinībām Anglijā un Amerikā izgāztuvēs nonāk miljoniem
izgrebtu un neizgrebtu ķirbju.
Amerikā saimnieki sapratuši, ka visefektīvāk tos pārstrādā - govis, kazas, aitas un zirgi:
https://www.dairyreporter.com/Article/2019/11/07/Leftover-pumpkins-have-new-life-for-dairycows?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=07-Nov2019&c=BZWis67m4P7%2BJkW31F%2Fi0%2BIt42Wt0QK%2F&p2=
Burtnieku zirgaudzētavas lielākais lepnums – Aromāts
Vienā no lielākajām un vecākajām Latvijas zirgaudzētavā kūsā dzīvība – āra aplokos ganās ķēves ar
kumeliņiem, manēžā notiek jāšanas treniņi, bet jaunuzceltajā karuselī pēc fiziskajām aktivitātēm braši
atsoļo sporta zirgi. https://www.db.lv/zinas/burtnieku-zirgaudzetavas-lielakais-lepnums-aromats492917
«Melnie ikri» un vēstures elpa Adzelviešos
Viesošanās Adzelviešos parasti sākas ar ceļojumu gadsimtiem senu kaņepju apstrādes darbarīku
pasaulē, kas sarindoti pie vecās klēts sāniem – tur ir gan autentiska koka paisīkla, gan mīstīkla un
kultsīkla. https://www.db.lv/zinas/melnie-ikri-un-vestures-elpa-adzelviesos-492918
Tehnikumos investē miljonus; lēnām izskauž nelāgos stereotipus
Nolūkā stiprināt profesionālās izglītības iestāžu tehniskā nodrošinājuma bāzi pēdējos 13 gados vairāk
nekā 395 miljoni eiro ieguldīti konkurētspējīgās mācību programmās. Skolas aprīkotas ar modernām
iekārtām, izremontētas dienesta viesnīcas un notikuši vēl citi uzlabojumi. Līdz ar to profesionālās
izglītības iestādes tehniskā nodrošinājuma ziņā sāk "pārsist" vispārizglītojošās skolas. Tiesa, vēl daudz
darba, lai lauztu stereotipu, ka mācīties tehnikumā vai arodskolā nav prestiži.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/tehnikumos-investe-miljonus-lenam-izskauz-nelagosstereotipus.a337214/?fbclid=IwAR3vMQPFPIDNXLc4ZUmLONIXFZfWnFRMCQaTZpwOJJCpAkA_34S5P0lMD4
EK noraida apgalvojumus par krāpšanos ar subsīdijām lauksaimniecībai
Eiropas Komisija (EK) pirmdien aizstāvējusies pret apgalvojumiem, ka ievērojama daļa no Eiropas
Savienības (ES) subsīdijām lauksaimniecībai nonāk politiķu un ietekmīgu cilvēku kabatās, sevišķi
Austrumeiropā un Centrāleiropā.Subsīdijas lauksaimniekiem ir lielākā ES izdevumu daļa – aptuveni
36% no bloka 2019.gada budžeta jeb 58,4 miljardi eiro. http://laukos.la.lv/ek-noraida-apgalvojumuspar-krapsanos-ar-subsidijam-lauksaimniecibai
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Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un Uzbekistānas vēstnieks Latvijā Kadambajs
Sultanovs pārrunā turpmāko sadarbību
Piektdien, 8. novembrī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards tikās ar Uzbekistānas ārkārtējo un
pilnvaroto
vēstnieku
Latvijā
Kadambaju
Sultanovu
(Kadambay
Sultanov).
Uzbekistānas vēstnieka Latvijā iepazīšanas vizītes laikā Kaspars Gerhards un Kadambajs Sultanovs
apsprieda abu valstu līdzšinējo veiksmīgo sadarbību un potenciālu turpmākai vēl ciešākai sadarbībai
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kā arī iespējas aktivizēt savstarpējo tirdzniecību ar
lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas precēm.
http://www.losp.lv/node/6305
Kandavas tehnikuma audzēkņiem būs iespēja smelties zināšanas kooperatīvā “Durbes grauds”
Lai izglītotu un mudinātu jauniešus nākotnē veidot videi draudzīgas un bioloģiski daudzveidīgas lauku
saimniecības, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) rīt, 5.novembrī 50 Kandavas
Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņiem sniedz iespēju doties uz Kurzemē lielāko graudu
kooperatīvu “Durbes grauds” un kooperatīva biedra saimniecību SIA “Krastmaļi sēklas”.
http://laukos.la.lv/kandavas-tehnikuma-audzekniem-bus-iespeja-smelties-zinasanas-kooperativadurbes-grauds

LAD aktulitātes:
Lauku atbalsta dienests nereti ir viens no valsts pārvaldes celmlaužiem – mērķtiecīgi ieviešam
mūsdienīgās tehnoloģijas mūsu darbā un strādājam inovatīvi, lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu
mūsu klientiem. Šodien pieredzes stāstu konferencē “Celmlauzis” LAD direktora vietnieks Indulis
Āboliņš stāstīs par satelītattēlu izmantošanu lauksaimniecībā. #celmlauzis #inovācijas

Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
No 2019.gada 4.novembra līdz 4.decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai divos investīciju
atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" un "Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē". http://www.losp.lv/node/6282
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CITAS AKTUALITĀTES:
Jaunais novembra SAIMNIEKS LV ir klāt!
Lasiet lielo interviju ar jaudīgo Krustpils novada zemnieku Gundaru Kalvi - īstu patriotu, graudkopi,
mežkopi un arī zivju audzētavas īpašnieku.
Tāpat uzziniet:
- Ko nozīmē efektīva saimniekošana - stāsta Swedbank Latvia lauksaimniecības virziena vadītājs
Rolands Zeltiņš;
- Rezistence, starpkultūras un glifosāta aizvietošana - par aktuālo agronomijā stāsta SIA Bayer
(Bayer Crop Science) agronoms Artis Vanadziņš;
- Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošana pašvaldībās - pieredzē dalās Valsts augu aizsardzības
dienests;
- Kā tikt pie jauna radiatora jebkuram spēkratam - no Nitram Radiator.

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) aicina puķu un dārzeņu stādu (vasaras puķu, ziemciešu,
graudzāļu, vīteņaugu, ūdensaugu, garšaugu, dārzeņu stādu) audzētājus apmeklēt bezmaksas
informatīvo semināru “Informācija personām, kas audzē un izplata puķu un dārzeņu stādus
tālākai tirdzniecībai vai apzaļumošanai”, lai informētu par jaunajām prasībām augu pasēm un to
lietošanu un citiem aktuāliem jautājumiem augu karantīnas jomā.
Seminārs notiks 2019.gada 21. novembrī, plkst. 10.30 Latvijas Valsts Mežu pirmā stāva zālē, Vaiņodes
iela 1, Rīga.
Semināra programmā:
- augu pases un to nepieciešamība dažādu augu (dārzeņu stādu un puķu gan podos, gan
‘kailsakņiem’, dekoratīvās stiebrzāles u.c.) izplatīšanai un ievešanai;
- augu pases izsniegšanas kārtība;
- citi aktuāli jautājumi.
Semināra ilgums apmērām 2,5 - 3 stundas.
Lūdzam informēt par savu dalību seminārā līdz 19.novembrim nosūtot ziņu uz epastu: akd@vaad.gov.lv
http://www.losp.lv/node/6304
Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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