INFOLAPA Nr. 15
LOSP medijos:
www.laukos.lv LOSP: Ko iegūs zemnieki no novadu reformas? Nav skaidrs
Patlaban trūkst vērtējuma par vietējo iedzīvotāju un ražojošo zemnieku ieguvumiem vai
zaudējumiem no jaunās administratīvi teritoriālās reformas, aģentūrai LETA pauda Lauksaimniecības
organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs. Viņš uzsvēra –
pirms jebkuru pārmaiņu uzsākšanas būtu jāsāk ar funkciju, pienākumu sadali starp valsti un
pašvaldību.
http://laukos.la.lv/losp-ko-iegus-zemnieki-no-novadu-reformas-nav-skaidrs

www.db.lv. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits samazinās
2018. gadā par 10% samazinājās saimniecību skaits ar liellopiem (tostarp slaucamām govīm). Šo
samazinājumu varēja ietekmēt iepriekšējā gada sausums, jo bija grūtības sagatavot lopbarību,
skaidroja Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars
Treibergs.
http://www.db.lv/zinas/lauksaimniecibas-dzivnieku-skaits-samazinas-485509
KĀ ATŠĶIRT LATVIJĀ RAŽOTUS PRODUKTUS
https://www.youtube.com/watch?v=VlXrdfRVaCk
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Mums izmisīgi jāmeklē eksporta tirgi, jo paši savā tirgū esam bezspēcīgi,"
intervijā AGROTOPAM teic LPCS vadītājs Jānis Šolks. Interviju lasiet žurnāla
aprīļa numurā.

Solvita Gulbe, Anna Ērliha: Ārzemju olu ražotāji Latvijas ekonomiku neuzlabos
Plašsaziņas telpā izskanējušās ziņas par ārzemju investoru ienākšanu Latvijas olu ražošanas un
putnkopības tirgū rosinājusi diskusijas ne vien vietējo ražotāju, bet arī sabiedrības vidū. Citu valstu
ražotais un ievestais produkts vairumā tiek piedāvāts par zemāku cenu, taču tā kvalitātes rādītāji
nereti ir neskaidri un pat maldinoši, veicinot negodīgu konkurenci un vietējā tirgus lejupslīdi (attēlā:
Anna Ērliha).
https://www.delfi.lv/bizness/versijas/solvita-gulbe-anna-erliha-arzemju-olu-razotaji-latvijasekonomiku-neuzlabos.d?id=50976285
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Augļkokiem laika apstākļi pašlaik optimāli, ilgstošs sausums nebūtu vēlams
Augļkokiem Latvijā pašlaik laika apstākļi ir optimāli un to veģetācija vēl daudzviet nav atsākusies,
kas ir pozitīvi, jo koki ir pasargāti no pēkšņa sala, aģentūrai LETA sacīja Latvijas Augļkopju
asociācijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.
http://laukos.la.lv/auglkokiem-laika-apstakli-paslaik-optimali-ilgstoss-sausums-nebutu-velams

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Siera klubs aktivitātes:
24.aprīlī novadu konditoru seminārs "Viss par un ap krēmsieru" (Krēmsiera
daudzveidīgā izmantošana konditorejā)
25.aprīlī seminārs "Meistara diena" topošajiem pavāriem un konditoriem
Latvijas Lauku forums aktivitātes:
4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā. kas norisināsies 6. un 7. jūnijā Zaļeniekos, Jelgavas
novadā.
Kas ir mūsdienīgi lauki? Kādas pārmaiņas un radošas iniciatīvas jau notikušas un briest
laukos? Lauku parlamenta diskusijās "uz galda" būs jaunajās lauku paradigmas. Dalīšanās
ekonomika, alternatīvie mājokļu risinājumi, subkultūras, sociālās inovācijas, pelnoša
uzņēmējdarbība attālinātās teritorijās, jaunā demokrātija, tradicionālā un mūsdienīgā sinerģija- tās
ir tikai dažas no tēmām, kuras tiks iedzīvinātas Lauku kopienu parlamenta laikā.
Kā ierasts parlamentā pulcēsies politikas veidotāji, akadēmiķi, uzņēmēji, kopienu un pašvaldību
pārstāvji un lauku attīstības entuziasti.
Aicinām reģistrēt savu dalību līdz 10. maijam ŠEIT: https://ej.uz/4LLKPr Vietu skaits ir
ierobežots!
Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes:
seminārs: tēma: “Digitālie dravas pieraksti” lektors Jānis Kronbergs š.g. 17. aprīlī, plkst. 18.00,
Rīgas 45. vidusskolā, Ropažu ielā 34, Rīgā.
Latvijas aitu audzētāju asociācijas aktivitātes:
Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 29.-30. aprīlī
rīko divu dienu mācības "Aitkopības produkcija, vilnas, gaļas un piena kvalitāte, to ietekmējošie
faktori, ražošanas ekonomiskais pamatojums".
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Lauku Ceļotājs aktivitātes:

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:
Vides un klimata prasības nedrīkst mazināt lauksaimniecības dzīvotspēju
Pirmdien, 15. aprīlī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards dosies uz ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomes sanāksmi Luksemburgā, kur turpināsies dalībvalstu diskusijas par
ES Kopējās lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2020. gada. Plānots, ka šajā sanāksmē dalībvalstu
ministri diskutēs par klimata un vides prasībām KLP nākotnē. Latvija uzskata, ka vides un klimata
prasību kopumam ir jābūt samērīgam ar dalībvalstīm piešķirto ES finansējumu.
http://www.losp.lv/node/5946

Pagarināts ūdens vides saistību periods esošajai dīķu platībai
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumu projektu valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtībā pasākumam „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”. Projektu
ceturtdien, 11. aprīlī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.
http://www.losp.lv/node/5947

OECD norāda uz inovāciju nozīmi ražīgas un ilgtspējīgas lauksaimniecības
izaugsmē
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Ceturtdien, 11. aprīlī, Zemkopības ministrijā sabiedrība tika iepazīstināta ar Ekonomiskās sadarbības
un attīstības organizācijas (OECD) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) un
Zemkopības ministriju (ZM) veikto pētījumu “Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un
ilgtspējība Latvijā”.
http://www.losp.lv/node/5948

Paplašināts PVD reģistrējamo un atzīstamo dzīvnieku barības aprites
uzņēmumu loks
Valdība otrdien, 9. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus dzīvnieku
barības
apritē
iesaistīto
uzņēmumu
reģistrācijas
un
atzīšanas
kārtībā.
Grozījumi paplašina Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) reģistrējamo un atzīstamo uzņēmumu
loku. Turpmāk PVD reģistros kā atzītiem uzņēmumiem būs jābūt arī uzņēmumiem, kuros veic
piesārņotas barības detoksikāciju, izmantojot fiziskās, ķīmiskās vai bioloģiskās detoksikācijas
procesu, un uzņēmumiem, kuros nodarbojas ar insektu pavairošanu, audzēšanu un nogalināšanu tāda
insektu pārstrādāta proteīna ieguvei, ko tālāk paredzēts izmantot dzīvnieku barībā.
http://www.losp.lv/node/5941

Izsludina pieteikšanos gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2019”
Zemkopības ministrija (ZM) aicina pieteikt zivsaimniecības nozares uzņēmumus un to pārstāvjus
gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2019”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares
attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus konkursam aicināti ne tikai paši
zivsaimniecības nozares uzņēmumi, bet arī nevalstiskās organizācijas, zinātniskās institūcijas un
pašvaldības.
http://www.losp.lv/node/5943

Iznācis jaunais Aprīļa mēneša Agrotops Žurnāls!
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Iznācis aprīļa SAIMNIEKS LV!
Lielajā intervijā lasiet sarunu ar Pumpuru saimniekiem - Juri un Nauri Smirnoviem.
Tāpat arī par:
- Kukurūzas kopšanu un novākšanu;
- Miežu šķirnēm pārtikas ražošanai;
- Bīstamo slimību - ozolu akūto kalšanu;
- Skābbarības plēvju nostiprināšanu un aizsardzību.

PVD par Ovostar Union: Putnu gripa nešķiro novietnes pēc lieluma
SIA Gallusman plāno attīstīt Ovostar Union ražotnes projektu, kurā putnu turēšanas metode ir kūtī
bez sprostiem. Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) atzīst, ka tā rīcībā nav informācijas par
vairāku miljonu dējējvistu fermām, kurās turēšanas metode ir turēšana kūtī.
http://www.db.lv/zinas/pvd-par-ovostar-union-putnu-gripa-neskiro-novietnes-pec-lieluma-486027

Trūkst kvalificētu jauno lauksaimnieku: 90% tehnikas salauž nemākulīgas
apiešanās dēļ
Lauksaimniecības profesionālajā izglītībā krītas kvalitāte, samazinās arī iespējas apgūt ar laukiem
saistītās profesijas, tāpēc nozare cieš no darbaroku trūkuma, nesen paziņoja nozares pārstāvji, kuri
prasa izstrādāt ilgtermiņa lauksaimniecības profesionālo izglītības programmu. Lauksaimniecības
tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācijā (LTRTA) secināts, ka trūkst kvalificētu mehanizatoru un
lauksaimniecības tehnikas mehāniķu. Tehnikumos gan apmāca lauksaimniecības tehnikas mehāniķus,
kuri arī parasti iegūst traktoru vadīšanas tiesības, taču ar to nepietiekot. Vajagot arī vienkāršus
mehanizatorus, kādus agrāk apmācīja profesionāli tehniskajās skolās.
http://www.la.lv/trukst-kvalificetu-jauno-lauksaimnieku-90-tehnikas-salauz-nemakuligas-apiesanasdel
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Ķīnā, kas ir lielākā cūkgaļas ražotājvalsts, neizdodas ierobežot Āfrikas cūku mēri. Tas ir viens no
iemesliem, kāpēc pasaulē vērojams straujš cūkgaļas cenu kāpums. http://www.db.lv/zinas/dbkarikatura-486014

Subsīdiju rekordi. TOP 100 atbalsta saņēmēji lauksaimniecībā
Pērn Lauku atbalsta dienests (LAD) lauksaimniekiem dažādu veidu subsīdijās izmaksājis vairāk nekā
602 miljonus eiro, līdz ar to pārsitot pušu pagājušā gada rekordu – 591,5 miljonus eiro un sasniedzot
lielāko atbalstu zemniekiem kopš Latvijas iestāšanās ES.
http://laukos.la.lv/top-100-atbalsta-sanemeji-lauksaimnieciba

FOTO: Cūku var žāvēt arī tā
Karanakā Horvātijā katru gadu notiek pavasara gadatirgus, kurā nedēļu pirms Lieldienām tiek
piedāvāti dažādi pašgatavatoti gardumi. Šogad gadatirgū lielāko uzmanību pievērsa 195 kilogramus
smagā žāvētā cūka vienā gabalā.
http://laukos.la.lv/foto-cuku-var-zavet-ari-ta

Par 20 miljoniem eiro palielina atbalstu aizdevumiem lauksaimniecības zemes
iegādei
Par 20 miljoniem eiro palielināts atbalsts aizdevumiem lauksaimniecības zemes iegādei. Marta
nogalē valdība lēma programmu pagarināt, ņemot vērā tirgum ražojošo lauksaimnieku interesi par
zemju iegādi. Attīstības finanšu institūcija ''Altum'' šo programmu īsteno kopš 2012. gada, un līdz
šim zemju pirkšanai aizdevumi izsniegti 80 miljonu eiro apmērā. Lielākoties instrumentu izmanto
zemnieki, lai izpirktu nomātās zemes, un viņi norāda, ka pēdējos gados augušas cenas.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/par-20-miljoniem-eiro-palielina-atbalstu-aizdevumiemlauksaimniecibas-zemesiegadei.a315753/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links&fbclid=IwAR2vLRHJc
E8x1S5k0bvE34J9s0tfB00EPGTI3Pl5KmiPGmxceV1LsDpnVAU

Liellopu gaļas iepirkumu cena mēneša laikā ir samazinājusies par 0,8%
Govs liemeņa vidējā iepirkuma cena šogad februārī Latvijā bija par 0,8% zemāka nekā šā gada
janvārī, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.
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Ministrijas dati liecina, ka vidējā govs liemeņa iepirkuma cena Latvijā šā gada 237,1 eiro par 100
kilogramiem, kas ir par 0,8% mazāk nekā mēnesi iepriekš, kad tā bija 238,9 eiro par 100
kilogramiem. Tāpat govs liemeņa cena Latvijā februārī bija zemāka nekā vidēji Eiropas Savienībā
(ES), kur tā bija 279,3 eiro par 100 kilogramiem.
http://laukos.la.lv/liellopu-galas-iepirkumu-cena-menesa-laika-ir-samazinajusies-par-08

Pēdējais brīdis zālāju mēslošanai
Lai palīdzētu saimniekiem sākt mēslošanu, LLKC Pļaušanas serviss apkopojis šādus vispārinātus
ieteikumus zālāju mēslošanai:
 pašreiz vispiemērotākais ir karbamīds, ieteicams ar sēru, līdz 150 kg/ha fiziskajā svarā;
 ja nepieciešama kaļķošana, tad to var darīt arī uz zālājiem, bet tikai tad, kad augi ir sausi,
citādāk zālāju var apdedzināt. Ja nav zināmas precīzas augsnes analīzes un precīzi aprēķinātas
devas, tad kaļķojamo materiālu var likt, nepārsniedzot 2 t/ha.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/pedejais-bridis-zalaju-meslosanai

Vai cerības uz labu ražu? Lauksaimnieki par ziemāju lauku stāvokli
Pagājušā gada siltais rudens, pietiekamais sniega daudzums uz laukiem un kopumā optimālā gaisa
temperatūra šopavasar zemniekiem vieš cerības uz labāku sezonu nekā iepriekšējā. Rudens bija ļoti
labvēlīgs ziemāju sējai, tomēr martā nereti pēkšņi uzkritušais sniegs, ilgais lietus, kā arī straujās
diennakts temperatūras svārstības ietekmēja ziemāju kultūras un tādējādi, iespējams, arī šāgada ražu.
Bet pagājušā gada sausums devis arī pozitīvu pienesumu – uz laukiem vien atsevišķās vietās veidojas
peļķes, kas nedaudz bojā sējumus. Visu Latvijas novadu graudkopjiem vaicājām, kādu ietekmi uz
ziemājiem atstājusi aizvadītā ziema un pavasara sākums?
http://laukos.la.lv/ka-sobrid-jutas-ziemaju-kulturas

VAAD aktualitātes:
Kaitēkļi un slimības dārzeņu sējumos un stādījumos
Dārzeņi, raugoties no veselīgas pārtikas viedokļa, organismam ir vieni no vajadzīgākajiem
produktiem. Veselīga uztura piramīdā tie ieņem nākamo vietu aiz graudu produktiem un kartupeļiem.
Būtu labi, ja mēs ikdienā varētu lietot visus mūsu klimata zonai raksturīgos Latvijā izaudzētos
dārzeņus, bet klimatisko apstākļu dēļ ražas ne vienmēr ir tik lielas, lai dārzeņus audzēt būtu
ekonomiski izdevīgi.
http://laukos.la.lv/kaitekli-un-slimibas-darzenu-sejumos-un-stadijumos

LAD aktualitātes:
Pieteikšanās platību maksājumiem līdz 22.maijam!
(ar kavējuma sankciju līdz 17.jūnijam)
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LAD: Sākas pieteikšanās platību maksājumiem
No 2019.gada 10.aprīļa norit pieteikšanās platību maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var pieteikties
līdz šā gada 22.maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, šogad ir 17.jūnijs.
Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokli iesnieguma iesniegšana norit vienlaikus ar pieteikšanos
platību maksājumiem – no 10.aprīļa līdz 3.jūnijam.
http://www.losp.lv/node/5944

Eiropas Komisija organizē konkursu ES veselības balva 2019
Konkursa uzvarētāji tiks noskaidroti trīs kategorijās – pilsēta (pašvaldība), nevalstiskā organizācija
un

skola.

Uzvarētājiem

katrā

kategorijā

tiks

piešķirta

balva

100

000

eiro

apmērā.

Plašāka informācija: www.piensaugliskolai.lv

Pasākumu kalendārs
No 10. aprīļa - 22.maijam pieteikšanās 2019.gada platību maksājumiem.
No 10. aprīļa - 3.jūnijam pieteikšanās dīzeļdegvielai lauksaimniekiem.
No 1. aprīļa ir uzsākts sezonas laukstrādnieku periods
18. aprīlī Preiļos norisināsies konference "Stipri reģioni, stipra valsts!"
Līdz 7.maijam norisinās pieteikšanās atbalstam mežsaimniecībā

Semināru kalendārs
15.aprīlis - Vecpiebalgas kultūras nams
15. aprīlis - Nīcas kultūras nams
15. aprīlis - Ķekavas kultūras nams
16. aprīlis - Degumnieku tautas nams
16.aprīlis - Iktes, Salbes pagasts
17.aprīlis - Priekules kultūras nams
17.aprīlis - Viduslatvijas RLP, Rīgas iela 111, Jēkabpils
17.aprīlis - Vaives tautas nams
17.aprīlis - Ogre, Brīvības iela 48
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17.aprīlis - LLKC Rēzeknes birojs
18.aprīlis - Brantu pagasta pārvalde
18.aprīlis - Robežnieku kultūras nams, Grobiņa
18.aprīlis - Pļaviņu kultūras nams

Konsultācijas par platību maksājumu iesniegumu aizpildīšanu EPS
15. aprīlis
LAD Bauskas sektors (Uzvaras iela 6),
Valkas novada VPVKAC (Rīgas iela 25),
Vecpiebalgas kultūras nams.
17.aprīlis
LAD Ventspils sektors (Tirgus iela 7),
Ādaži (Gaujas iela 16),
Cēsu novada VPVKAC (Raunas iela 4).
18.aprīlis
LAD Tukuma sektors (Pasta iela 11),
Mazozolu pagasta pārvalde,
Cesvaines novada dome.
Konsultācijas var saņemt arī visos LAD klientu apkalpošanas centros

Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi:
Plānotie kursi Pārtikas nozarē 2019. gada pavasaris
http://www.losp.lv/node/5751
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Piezīmē datumu – TRAKTORDIENA 2019 būs 18. maijā un notiks turpat, kur
pērn – Dāviņu pagastā, pie Bauskas!
Un šī būs jubilejas reize, jo TRAKTORDIENA notiks jau 10. reizi!
Šogad Traktordiena notiks tikai vienu dienu – sākam no paša rīta un traktorējam visu dienu!
Pieteikšanās dalībniekiem ir jau sākusies – skaties Dokumentu sadaļu!
Šogad pirmo reizi Traktordienās būs traktoru vilkšanas šovs! Skaties info & piesakies arī tu!
Apmeklētājiem ieeja Traktordienā, kā vienmēr, ir BEZ MAKSAS!

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