INFOLAPA Nr. 41
Sveicam Latvijas Republikas 101.gadadienā!

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.
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Pieteikšanās obligāta.
Pārraugiem tiks piešķirtas 5 kvalifikācijas stundas.
Latvijas Biškopības biedrības aktualitātes:
Latvijas biškopji iesaistījušies Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” (“European
Honey Breakfast”), nodrošinot savu dravu atrašanās vietai tuvākajās skolās bezmaksas medus
degustāciju apvienojumā ar izglītojošu informāciju skolēniem, informēja Latvijas Biškopības
biedrībā. http://laukos.la.lv/latvijas-biskopji-iesaistisies-eiropas-meroga-akcija
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

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.
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Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”
Biedrība Latvijas Zemnieku federācija aicina uz mācībām Rucavā
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2019.gada 27.-28.
novembrī Rucavā organizē mācības „Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības
attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana”.
Mācību norises vietas: Viesu māja Bajāri (Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, L-3477) p/s
Kluči (Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV 3477).
Mācību norises laiks: 2019.gada 27.novembrī no plkst.10:00 līdz 17:00, bet 28.novembrī no
plkst.9:00 līdz16:15
http://www.losp.lv/node/6318
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

NOZARES AKTUALITĀTES
Desmit mēnešos valsts atbalsts atcelts 16 OIK elektrostacijām
2019. gada 10 mēnešos (janvāris – oktobris) elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesības atceltas 16
elektrostacijām, kas esot ļāvis novērst iespējamo OIK kopējo izmaksu pieaugumu turpmākajos 10
gados par aptuveni 24 milj. EUR, informē Ekonomikas ministrija.
https://www.db.lv/zinas/desmit-menesos-valsts-atbalsts-atcelts-16-oik-elektrostacijam-493033
AS Balticovo reģistrē jaunu komercķīlu 7,2 miljonu eiro vērtībā
AS Balticovo reģistrējusi jaunu komercķīlu 7,2 miljonu eiro vērtībā, liecina Lursoft dati. Par labu ķīlas
ņēmējam putnkopības uzņēmums ieķīlājis visu savu mantu kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī
lietu kopības nākamās sastāvdaļas. Pagājušajā gadā AS «Balticovo» saražojusi 649 miljonus vistu olu,
kas ir par 37 miljoniem mazāk nekā iepriekšējā gadā. Iesniegtais gada pārskats liecina, ka pagājušajā
gadā uzņēmums apgrozījis 48,67 milj.EUR un pēc nodokļu nomaksas nopelnījis 5,37 miljonus eiro.
Statistiku dati rāda, ka AS «Balticovo», pēc tā apgrozījuma apjoma, ir Iecavas novada lielākais
uzņēmums.
https://www.db.lv/zinas/as-balticovo-registre-jaunu-komerckilu-72-miljonu-eiro-vertiba-493034
Budžeta komisija atbalsta nākamā gada budžeta aprises
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šodien noslēdza darbu pie nākamā gada budžeta,
atbalstot tā virzību izskatīšanai galīgajā lasījumā parlamentā. Pagājušajā nedēļā komisija izskatīja
visus budžeta paketē iekļautos likumprojektus, tajos atbalstot iepriekš Ministru kabinetā akceptētos
priekšlikumus. Komisijas darbs noritējis raiti, īpaši nekavējoties pie priekšlikumu izvērtēšanas, par
ko saņemtas arī opozīcijas deputātu pretenzijas. Lielākās diskusijas radušās saistībā ar partiju
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finansēšanas jauno modeli, dažādu pabalstu atsaistīšanu no minimālās algas un 1.-4.klašu skolēnu
ēdināšanas finansēšanu.
http://www.la.lv/budzeta-komisija-atbalsta-nakama-gada-budzeta-aprises
Aptauja: 75% pircēju izvēlas vietējās olas un gaļu
Vairums – 755 – Latvijas iedzīvotāju priekšroku dod vietējās izcelsmes olām un mājputnu gaļai, liecina
kompānijas “Norstart” aptauja. 50% aptaujāto iedzīvotāju atzinuši, ka pērk tikai vietējā ražojuma olas,
bet 25% sacījuši, ka pārsvarā pērk vietējās olas. Tikai importa olas pērk 1% iedzīvotāju.
http://laukos.la.lv/aptauja-75-pirceju-izvelas-vietejas-olas-un-galu
Padoms zemniekam. Kā pareizi saglabāt skābbarību līdz nākamajai sezonai
Izcilas kvalitātes skābbarības un siena ražošanas pamatā ir ļoti daudz rūpīgi veiktu darbu. Turklāt
katram no šiem darbiem jābūt izdarītiem perfekti, jo tikai tad var cerēt uz lielisku rezultātu. Rupjās
lopbarības ražošanu lielā mērā ietekmē laika apstākļi, kurus mēs nevaram ietekmēt, taču varam tiem
pielāgoties un sagatavoties. Laika apstākļu neprognozējamā ietekme uz skābbarības un siena ražošanu
ir vēl viens iemesls, kādēļ no mums pašiem atkarīgie darbi jāveic, cik labi vien iespējams, katru gadu
savu sniegumu uzlabojot.
http://laukos.la.lv/ka-saglabat-skabbaribu-lidz-nakamajai-sezonai
Gerhards: Pastāv iespējas paplašināt sadarbību ar ASV mežsaimniecībā
Latvijai ir potenciāls ar ASV paplašināt savstarpējo tirdzniecību ar pārtiku un lauksaimniecības
precēm, savukārt īpašs labs potenciāls saskatāms nākotnes sadarbībai mežsaimniecībā, pauda
zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK).
http://laukos.la.lv/gerhards-pastav-iespejas-paplasinat-sadarbibu-ar-asv-mezsaimnieciba
Uzņēmējs: Mazo olu ražotāju likteni var izšķirt patērētāju lojalitāte
Latvijā olu ražošanas nozare ir ļoti attīstīta, šajā jomā esam starp lielvalstīm. Latvijā darbojas viens no
lielākajiem olu ražotājiem Ziemeļeiropas valstīs AS “Balticovo”, kas arī Eiropas mērogā ir uzskatāms
par nozīmīgu tirgus spēlētāju. Atbilstoši Eiropā pastāvošajiem uzņēmumu klasificēšanas kritērijiem
Latvijā uzņēmējdarbību veic vidēji lieli uzņēmumi, pie kuriem ir pieskaitāma arī SIA “Alūksnes putnu
ferma”, kur putnu novietnēs atrodas 165 tūkstoši dējējvistu.
http://laukos.la.lv/uznemejs-mazo-olu-razotaju-likteni-var-izskirt-pateretaju-lojalitate
ZM: No valsts budžeta paredzētie 16 miljoni eiro Latvijas lopkopības saimniecībām ir vitāli
nepieciešami
Valsts budžetā noteiktais 16 miljonu eiro pārejas posma valsts atbalsts lopkopības, tostarp ciltsdarba
attīstības nodrošināšanai, Latvijas lopkopības saimniecībām ir vitāli nepieciešams daļējai saražotās
produkcijas iepirkuma cenu pietuvināšanai vidējām iepirkuma cenām Eiropas Savienības (ES) un
zemnieku konkurētspējas saglabāšanai, norādīja Zemkopības ministrijā, komentējot mediķu
organizāciju piedāvājumu šos līdzekļus pārdalīt par labu veselības aprūpei.
http://laukos.la.lv/zm-no-valsts-budzeta-paredzetie-16-miljoni-eiro-latvijas-lopkopibassaimniecibam-ir-vitali-nepieciesami
Latvijas āboli ripo pa "Sidra ceļu"
Lai arī pagaidām vēl sidrs nepieder pie Latvijas nacionālajiem dzērieniem, sidra kultūra Latvijā
strauji attīstās, un Latvijas sidram ir visas izredzes kļūt par vienu no Latvijas atpazīstamības zīmēm.
Kas ļauj to apgalvot? Pirmkārt, sidra darīšanai lieliski der vietējās ābolu šķirnes, jo Latvijas platuma
grādos augošie āboli piešķir tam unikālu garšu un smaržu. Otrkārt, mums ir izkoptas augļkopības
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tradīcijas un netrūkst labu, arī bioloģiski sertificētu ābeļdārzu. Treškārt, sidra darīšanas entuziasti
pēdējos gados ir uzkrājuši vērā ņemamu pieredzi un pacēluši sidra darīšanu profesionālā līmenī,
gūstot balvas starptautiskos sidra konkursos.
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/965

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards par nozīmīgu ieguldījumu apbalvos nozares
pārstāvjus
Piektdien, 15. novembrī, pulksten 12.00 zemkopības ministrs Kaspars Gerhards apbalvos nozares 57
pārstāvjus – lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus
par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē un zivsaimniecībā, pasniedzot Ministru kabineta
(MK) Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu – medaļu “Par centību”,
ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu. http://www.losp.lv/node/6314
Kā top? Latvijas Maiznieks maize
Šajā piektdienā biznesa portāls Db.lv saviem lasītājiem piedāvā iespēju ielūkoties AS «Latvijas
Maiznieks» ražotnē, lai redzētu kā top rudzu maize. «Latvijas Maiznieks» ceptuve atrodas Daugavpilī
un nepārtraukti darbojas jau kopš 1968. gada. Laika gaitā tā piedzīvojusi vairākas pārmaiņas, un, mērot
pēc apgrozījuma, kas pērn sasniedza 28,72 miljonus eiro, tā ir lielākā maizes ražotne valstī. Savukārt
uzņēmuma peļņa bija 680 000 eiro. https://www.db.lv/zinas/ka-top-latvijas-maiznieks-maize-492307
Zivsaimniecības gada konferencē – par attīstības izaicinājumiem un iespējām
Kādai būt zivsaimniecības nozarei jaunajā ES finanšu plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam,
kas nepieciešams nozarē strādājošajiem sekmīgai attīstībai? Uz šiem un citiem nozarei aktuāliem
jautājumiem atbildes tiks meklētas ikgadējā zivsaimniecības konferencē. Konference notiks 27.
novembrī (trešdiena) Lapmežciema Tautas namā, Liepu ielā 2. Konferences sākums pulksten
10:30. http://www.losp.lv/node/6317
Par diviem miljoniem eiro pārstrādās mellenes
SIA “Pharmeko Lettland”, kas līdz šim aktīvi nodarbojās ar Latvijas meža ogu iepirkšanu, attīrīšanu
un eksportu, galvenokārt piegādājot tās farmācijas uzņēmumiem, nolēmusi aktīvāk pievērsties arī ogu
pārstrādei. http://laukos.la.lv/produkts-3
Latvijas tumšgalves šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums
Šogad Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) uzsācis demonstrējumu: Dažādu līniju
vienas šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums kvalitatīvu jēru ieguvei bioloģiskajā saimniekošanas
sistēmā. 2lote (LAD līguma Nr. LAD100119/P27) Demonstrējuma vadītājs ir LLKC lopkopības
konsultants Ilmārs Gruduls, zinātniskā konsultante – Latvijas Lauksaimniecība universitātes profesore
Daina Kairiša, bet demonstrējums tiek veikts Kaspara Kļaviņa saimniecībā ANCES SIA, Jaunpeitēni,
Naukšēnu novadā kur aitkopības saimniecībā ir Latvijas tumšgalves šķirnes 80 aitu māšu liels
ganāmpulks.
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http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/latvijas-tumsgalves-skirnes-teku-meitu-kvalitatessalidzinajums-0

LAD aktulitātes:
Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
Līdz 4.decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai divos investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts
ieguldījumiem lauku saimniecībās" un "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē". Pasākuma "Atbalsts
ieguldījumiem lauku saimniecībās" sestās kārtas pieejamais publiskais finansējums lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 7,5 miljoni eiro, bet lauku saimniecībām 29 miljoni eiro.
Pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" astotās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 15,7
miljoni eiro.
Lasīt vairāk...

CITAS AKTUALITĀTES:
Šī gada 27. un 28. novembrī biedrība "Zemnieku saeima" sadarbībā Valsts augu aizsardzības dienestu
organizē un aicina visus interesentus uz konferenci un pieredzes apmaiņas braucienu: "Projekta
"Manure Standards" rezultāti, un to izmantošana kūtsmēslu apsaimniekošanā". Konference notiks
27.novembrī Ozolnieku Tautas namā, Rīgas ielā 23, Ozolniekos. Sākums plkst. 10:00. Pieredzes
apmaiņas brauciens uz saimniecībām Zemgalē 28.novembrī. Pieteikšanās līdz 22.novembrim pa
tālruni 67027044 vai e-pastā: birojs@zemniekusaeima.lv
Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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