INFOLAPA Nr. 42
Gerhards: Nākamā gada otrā puse ir agrākais, kad varētu būt zināms ES budžets 2021.2027.gadā
Nākamā gada otrā puse ir agrākais, kad varētu kļūt zināms Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžets
2021.-2027. gadam, trešdien ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP)
pārstāvju sapulcē, sacīja zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK).
http://www.losp.lv/node/6329
Vienotā platībmaksājuma avanss pirmajā pieteikšanās dienā izmaksāts vairāk nekā 90% tā
saņēmēju
Vienotā platībmaksājuma avanss pirmajā pieteikšanās dienā izmaksāts gandrīz 40 000 Lauku atbalsta
dienesta (LAD) klientu, kas ir vairāk nekā 90% attiecīgā atbalsta saņēmēju, trešdien ikmēneša
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulcē sacīja dienesta direktors
Ģirts Krūmiņš. http://www.losp.lv/node/6332
Ceļvedis biznesa attīstībai – mājražotājiem, pārtikas ražotājiem un vietējās pārtikas izplatītāju
tīkla veidotājiem
13.novembrī notika praktiskais seminārs – diskusija „Kā izplatīt vietējo pārtiku Bizness-Biznesam
(B2B) tīklā”. Seminārā piedalījās vietējās pārtikas ražotāji un to apvienojošās organizācijas, kā arī
vietējās pārtikas izplatītāji, kooperatīvo sabiedrību un citu mazo pārtikas produktu ražotāju
apvienojošās organizācijas. Aktīvas diskusijas notika par projektā ”Baltic Sea Food” rastajiem
risinājumiem vietējās pārtikas ražotāju atbalstam Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās.
http://losp.lv/node/6333 #BalticSeaFood
Lauku saimniecībām 2018.gads ar sausumu bija ne mazāk skarbs kā iepriekšējais ar
nebeidzamām lietavām.
Par lietavu nodarīto 2018. gadā lauksaimnieki no valsts saņēma 4,4 miljonus eiro, bet no Eiropas
Komisijas - 3,46 miljonus eiro kā atbalstu par neiesētajiem vai izslīkušajiem ziemājiem. Par ilgstoša
sausuma nodarīto postu 2018. gadā valsts no budžeta izmaksāja zemniekiem 4,4 miljonus eiro.
2019.gada vasara bija kā atkopšanās no iepriekšējo gadu nepatīkamajiem pārsteigumiem. «2019.gads
kopumā lauksaimniecības nozarē ir bijis samērā veiksmīgs, ja neskaita reģionālās likstas, kā sausums
vai rudens pusē pārliku liels mitrums. Tomēr gada griezumā esam gandarīti, ka ir izveidotas lielas un
spēcīgas saimniecības, kas spēj būt konkurētspējīgas Eiropas Savienības (ES) līmenī. Gads bijis
veiksmīgs gan lopkopībā, gan graudkopībā - iepirkuma cenas ja ne strauji kāpušas, tad turējušās
salīdzinoši stabilā līmenī,» apgalvo Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes
priekšsēdētājs Edgars Treibergs Vairāk lasi Dienas bizness izdevumā "TOP 500+ Latvijas lielākie
uzņēmumi".
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas industriālo kaņepju asociācijas aktualitātes:
Latvijas industriālo kaņepju asociācijas Rudens konference
28.novembris plkst.11.00 - Zemkopības ministrijas 314.telpa
http://www.losp.lv/node/6325
Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktualitātes:
Gaļas liellopu audzētāju biedrība aicina 26.novembrī uz semināru Cēsīs (AS "CATA" Parketa zāle,
Jāņa Poruka iela 8, Cēsis).
http://www.losp.lv/node/6327
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 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
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
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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”
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
FOTO: Vinteri saimnieko pašpietiekami
«Pagaidām nav īpaši monstrīgie plāni kaut ko jaunu iesākt. Strādājam ar to pašu, ar ko sākām,»
žurnālam Dienas Bizness stāsta Divjumi līdzīpašnieks Einārs Vinters. Ģimenes saimniecības Līgo un
Divjumi strādā roku rokā, apdomīgi un pašpietiekami, pašu spēkiem cenšoties nodrošināt visus
nepieciešamos resursus. E. Vinters pauž, ka ģimenes saimniecībās lielākos ieņēmumus veido
lauksaimniecība. «Divos hektāros pie labas ražas var dabūt tikpat labu peļņu kā gandrīz 2000
hektāros. Mums ir savstarpējas atskaites, un runājam, kā ir gājis, ko varētu uzlabot.
https://www.db.lv/zinas/foto-vinteri-saimnieko-paspietiekami-492887
Katrs vidējs latvietis varētu iekopt mežu
Šogad konkursā “Sakoptākais mežs” piedalījās arī Edgara Birka pieteiktais meža īpašums
“Dzelzceļnieki”, kas atrodas Rēzeknes novada Feimaņu pagastā, aizņem 133 ha un pieder zviedriem.
Tā ir bijusī lauksaimniecības zeme, kas atrodas noslēgtā meža masīvā. Sen nepļautās pļavas dabiski
aizaugušas ar bērzu, klāt stādītas egles, bērzs un lapegles.
http://laukos.la.lv/katrs-videjs-latvietis-varetu-iekopt-mezu
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Zemes fonds no lauksaimniekiem nopērk 218 īpašumus par 15 miljoniem
Latvijas Zemes fonds šogad desmit mēnešos iegādājies 218 īpašumus gandrīz 5200 hektāru platībā,
ieguldot kopumā 15 miljonus eiro, aģentūrai LETA sacīja “Attīstības finanšu institūcijas “Altum””
pārvaldītā Latvijas Zemes fonda vadītāja Ina Alksne.
http://laukos.la.lv/zemes-fonds-no-lauksaimniekiem-noperk-218-ipasumus-par-15-miljoniem
Uzņēmumi turpmāk varēs saņemt atbalstu līdz 500 eiro darba vides risku novērtējumam
Šodien valdība nolēma palielināt Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu laboratoriskajiem mērījumiem
no 250 eiro uz 500 eiro, lai uzņēmumā veiktu kvalitatīvāku darba vides risku novērtējumu, aģentūrai
LETA pavēstīja Labklājības ministrijas komunikācijas nodaļas vadītāja Aiga Ozoliņa.
http://www.losp.lv/node/6328
Jānis Grasbergs: Valstu vadītājiem ir jāieklausās savos lauksaimniekos, pirms pieņem
lēmumu par jauno daudzgadu budžetu
Pirmdien, 18. novembrī, Zemkopības ministrijas (ZM) parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs
Briselē piedalījās Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes
sēdē, kurā sprieda par vides un klimata prasību kopumu lauksaimniekiem saistībā ar daudzgadu
budžetu nākamajam plānošanas periodam. Vienošanās par nākotnes budžetu vēl šogad ir ļoti svarīga,
jo no tā ir atkarīgs Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas pakotnes progress.
http://www.losp.lv/node/6323
Konkursā vērtēs labākos jaunos maizniekus
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) sadarbībā ar Latvijas Maiznieku biedrību (LMB),
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu (RTRIT) un ar AS “Rīgas dzirnavnieks” atbalstu
ceturtdien, 21. novembrī rīkos profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības
konkursu “Jaunais Maiznieks 2019”.
http://laukos.la.lv/konkursa-vertes-labakos-jaunos-maizniekus
Izslaukumam vienam pašam nav lielas nozīmes
Kursīšu pagasta SIA “Brūzilas AV” saimnieks Vilnis Štencelis intervijā stāsta par pieredzi piena
lopkopībā, graudkopībā un gaļas liellopu audzēšanā, vērš uzmanību uz uzņēmējdarbību traucējošiem
nosacījumiem un atklāj saimniecības nākotnes ieceres.
http://laukos.la.lv/izslaukumam-vienam-pasam-nav-lielas-nozimes
Grozīti rūpnieciskās zvejas limiti Usmas ezerā
Valdība otrdien, 19. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.
http://www.losp.lv/node/6324
No 2020. gada sākuma traktortehnikai vairāki jauni nosacījumi
Izmaiņas traktora piekabju reģistrācijā. 2019. gada 31. decembrī beidzas pārejas posms , kad,
reģistrējot traktora piekabes, kā atbilstību apliecinošu dokumentu varēja iesniegt atbilstības deklarāciju
vai atbilstības sertifikātu. No 2020. gada 1. janvāra, lai reģistrētu jaunu traktora piekabi, Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūrā būs jāiesniedz atbilstības sertifikāts, kas noformēts atbilstoši Regulas
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Nr. 167/2013 prasībām. Ar ražotāja izsniegtu atbilstības deklarāciju , varēs reģistrēt tikai tās piekabes,
kuru tehniskie dati būs salīdzināti līdz 2019. gada 31. decembrim.
http://www.losp.lv/node/6330
ES institūcijas vienojušās par 2020. gada ES budžetu
Pirmdien, 18. novembrī, Eiropas Komisija, Eiropas Savienības (ES) Padome un Eiropas Parlaments
vienojās par 2020. gada ES budžetu. Lielāko daļu no ES finansējuma Latvija turpinās saņemt kohēzijas
un kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros. http://www.losp.lv/node/6331
Saulaines tehnikuma un Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņi apgūs zināšanas par videi
draudzīgu un bioloģiski daudzveidīgu saimniekošanu kooperatīvā “LATRAPS” un ZS
“Rudeņi”
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) īstenotā projekta “Jaunietis – nākotnes
saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā” ietvaros rīt, 20.novembrī
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības filiāles un Bulduru
Dārzkopības vidusskolas audzēkņiem sniedz iespēju doties uz Latvijā un Baltijā lielāko graudu
kooperatīvu “LATRAPS” un šā kooperatīva biedra saimniecību ZS ”Rudeņi”, kurā saimnieko Toms
Knope.
http://www.losp.lv/node/6326
Aptur lokālplānojumu zemei Ogres novadā, kur apsver Gallusman olu produktu ražotnes
izveidi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) ir apturējis Ogres novada domes
pieņemto lokālplānojumu zemesgabaliem Ogres novada Madlienas pagastā, kur tiek apsvērtas iespējas
veidot olu un olu produktu ražotni.
https://www.db.lv/zinas/aptur-lokalplanojumu-zemei-ogres-novada-kur-apsver-gallusman-oluproduktu-razotnes-izveidi-493246

LAD aktulitātes:
Pie LAD darbu uzsākusi virtuālā asistente IEVA. Šobrīd viņa mācās, lai jau no 2020.gada dienesta
mājaslapā palīdzētu klientiem atrast atbildes uz dažādiem jautājumiem. Kādu jautājumu tu uzdotu
virtuālajam asistentam? Idejas rakstiet komentāros.
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Pabeigta LIZ apsekošana! Šogad apsekoti 2,22 miljoni ha LIZ un apsekošanā izmantota gan
satelītattēlu sniegtā informācija gan arī klātienē iegūtie rezultāti. Vairāk lasi ->
http://www.lad.gov.lv/…/aktuali…/pabeigta-liz-apsekosana-979

CITAS AKTUALITĀTES:
Decembra sākumā "Zemnieku saeima" aicina uz starptautisku
forumu par liellopu eksportu
Š.g. 3.decembrī biedrība "Zemnieku saeima" organizē un aicina gan lauksaimniekus, gan visus
interesentus apmeklēt starptautisku forumu: "Liellopu eksports - izaicinājumi un iespējas". Forums
notiks Ozolnieku tautas namā, Rīgas ielā 23, Ozolnieki. Sākums plkst. 11:00. Biedrības "Zemnieku
saeima" lopkopības eksperts Raimonds Jakovickis: "Biedrība “Zemnieku saeima” kopā ar Somijas un
Igaunijas lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām piedalās projektā “BreedExpo”, ar mērķi
veicināt liellopu eksportu. Projekta ietvaros rīkojam forumu, lai Latvijas lopkopji gūtu vērtīgas atziņas
un citu valstu pieredzi liellopu audzēšanā, un mūsu liellopi kļūtu arvien konkurētspējīgāki
starptautiskajos tirgos."
http://zemniekusaeima.lv/news/zemnieku-saeimas-forums-liellopu-eksports-izaicinajumi-un-iespejas/
Žurnāla “Latvijas Lopkopis” novembra numurā
Novembra numura lielā tēma – aitkopība Latvijā. Vismaz 53 000 jēru gadā tirgum spēj piedāvāt
Latvijas aitkopji, un tas ir vismaz trīs reizes vairāk nekā pirms 10 gadiem. Augošais saimniecību un
ganāmpulku skaits, pieaugoša izpratne par kvalitatīvu jēru izaudzēšanu tirgus vajadzībām un vēlme
saņemt adekvātu samaksu par dzīvniekiem saimniekiem liek sākt diskusiju par kooperāciju. Žurnālā
sniedzam ieskatu oktobra beigās Latvijas Aitu audzētāju rīkotajā konferencē “Aitu realizācijas iespējas
un kooperācija” pārrunātajā. http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/zurnala-latvijas-lopkopisnovembra-numura-1
Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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