INFOLAPA Nr. 19
LOSP medijos:
EP Kandidātu debates: 2. raidījums 13. maijā LNT Latvija 900 sekundes- LOSP
jautājums ( 10.00 min) https://tvplay.skaties.lv/900-sekund…/900-sekundes-10322956/ …

LLKC: Latvijas prioritātes ES Kopējās lauksaimniecības politikā ir taisnīgi
ienākumi un konkurētspēja
Rīga, 15.maijs, LETA. Starp Latvijas lauksaimnieku ekonomiskajām prioritātēm nākotnes Eiropas
Savienības (ES) Kopējā lauksaimniecības politikā ir taisnīgi ienākumi un konkurētspēja, šodien
ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulcē teica
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.
http://www.losp.lv/node/5999

Daudziem lauksaimniekiem nākas pārsēt labības laukus zosu radīto postījumu
dēļ
Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK) ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulcē šodien piekrita, ka jautājums saistībā ar zosu
nodarītajiem postījumiem Latvijas laukos ir jārisina. Lai gan kompensācijām papildus naudas neesot,
iespējami vairāki risinājumi, tostarp piesaistīt medniekus. Tāpēc būs jābalso par sagatavotajiem un
topošajiem priekšlikumiem.
https://nra.lv/latvija/regionos/280835-daudziem-lauksaimniekiem-nakas-parset-labibas-laukus-zosuradito-postijumu-del.htm#_=_

LLKC: Piena iepirkumu cenām šogad būtu jāsaglabājas stabilām
Rīga, 15.maijs, LETA. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) ir saņēmis signālus
no zemniekiem par pārstrādes uzņēmumu lēmumu no maija samazināt piena iepirkuma cenas, lai gan
piena iepirkuma vidējās cenas samazināšanai nav iemesla, aģentūru LETA informēja LLKC.
Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks sacīja, ka
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globālajā tirgū pamata piena produktu cenas ir nemainīgas vai nedaudz samazinās, līdz ar to arī piena
iepirkuma cena maijā Latvijā minimāli samazināsies. Turpmākajos mēnešos tā būs atkarīga no
situācijas tirgū. Šolks arī norādīja, ka nav korekti publiskajā telpā apgalvot, ka piena iepirkuma cena
samazinājusies zem piena ražotāju pašizmaksas, jo tā dažādās saimniecībās atšķiras atkarībā no cenu
līmeņa dinamikas pakalpojumiem, izejvielu cenām, palīgmateriāliem un barības cenām. "Neviens
piena ražotājs brīvā tirgus apstākļos nepaliks ar radikāli zemu cenu, jo viņam būs citi piedāvājumi.
Piens ir produkts, ko var pārdot un pāri nekad iepriekš - arī krīzes laikos - nav palicis," viņš teica.
http://www.losp.lv/node/6000

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas aitu audzētāju asociācijas aktualitātes:
Mācības aitkopjiem Kurzemē 29.-30.maijā http://www.losp.lv/node/5984

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 Bioloģikās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:
mācības 30. un 31. maijā Amatas novada Nītaures pagasta bioloģiskajā p/s "Lejas Suces".
Plašāka info: http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-slaucamo-govju-edinasana-un-baribas-devuoptimizacija-biologiskajas-saimniecibas
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Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) aktivitātes:
Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam “Sakoptākais mežs 2019”
http://www.losp.lv/node/5985

Siera klubs aktivitātes:
No 13.līdz 17.maijam pieredzes brauciens uz Minsku un Grodņu Eiropas Reģionālā kulinārā
mantojuma tīkla darbības sakarā
Visu maiju - aktīva gatavošanās svetkiem "Latvijas novadu Siera diena", kas notiks 8.jūnijā Ikšķilē
KONKURSS:
Lai veicinātu interesi un paplašinātu zināšanas par Latvijas siera šķirņu dažādību, piena un piena
produktu ražotājiem, saimniecībām, produktiem, ēdieniem un kulināro mantojumu, biedrība “Siera
klubs” (biedrība) sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru “Ogres tehnikums”
(tehnikums) izsludina konkursu "Piena upē siera ziedi"”. http://www.losp.lv/node/5986

Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktivitātes:
Šī gada 17. maijā Liellopu izsoļu namā sadarbībā ar Gaļas liellopu audzētāju biedrību un Gaļas
liellopu audzētāju asociāciju tiek organizēts pasākums gaļas liellopu audzētājiem!
Turpinot iesāktās tradīcijas, tiks rīkota Šarolē un Limuzīnas šķirņu jaunbuļļu demonstrācija,
vērtēšana un izsole. Tā ir vienreizēja iespēja apskatīt un iegādāties ekspertu vadībā atlasītus un
novērtētus Latvijā audzētus tīršķirnes buļļus vaislai, gūt jaunas zināšanas, praksi un pieredzi, satikt
savas nozares kolēģus.
Pārraugiem tiks izsniegts apliecinājums par praktiskajām apmācībām.
Vairāk informācijas: 26487982 - Ieva Freidenfelde.
http://www.losp.lv/node/5983
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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:
Diāna Dančauska: Izbeigt patvaļu pret privāto mežu īpašniekiem
Privātā īpašuma tiesības esot aizsargātas Latvijas Republikas Satversmē, un īpašuma tiesību
atsavināšana drīkst notikt pret taisnīgu atlīdzību. Tā tas ir teorētiski. Taču Latvijā viss ir citādi.
Jaunraunas pusē man ir īpašums, kas sastāv no zemes un meža – 5,3 ha. Šis īpašums ir mantots no
tēva, kas to savukārt nopirka par sertifikātiem kā kompensāciju par zemi, kas netika denacionalizēta,
jo uz tās atradās valstij nozīmīgas būves. Pašlaik mežs ir pāraudzis, kokus jau diezgan sen papostījuši
aļņi, un ir pienācis laiks mežizstrādei, lai iegūtu lietaskokus un malku. Nav manos plānos mežu
izcirst un pamest – mežs tiks atjaunots.
https://www.delfi.lv/news/versijas/diana-dancauska-izbeigt-patvalu-pret-privato-mezuipasniekiem.d?id=51076593&fbclid=IwAR1d3s5wlbz-InaPgnRrRxAmDW1NAPQSm0jDvh4c5z4sd3a7DVzIBdSJVw
Līdz 31. maijam vēl var pieteikties 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.zm.gov.lv/presei/lidz-31-maijam-vel-var-pieteikties-balvai-zivsaimniecibalielais-loms-?id=10194
Ministrs K.Gerhards: Latvija turpinās aktīvu darbu pārtikas duālās kvalitātes jautājumu
risināšanai ES līmenī
Šī gada 9. maijā zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalījās Višegradas valstu, Baltijas valstu
un Balkānu valstu, kā arī Francijas lauksaimniecības ministru sanāksmē “Dynamic Visegrad for
Europe”, kas norisinājās Slovākijas pilsētā Stara Lesna. Tika aizvadītas divas ministru sesijas, kurās
tika diskutēts par valstu nostāju saistībā ar “Bioeast” iniciatīvu un duālo pārtikas kvalitāti ES valstu
vidū. http://www.zm.gov.lv/presei/ministrs-k-gerhards-latvija-turpinas-aktivu-darbu-partikas-dualaskval?id=10189
Iepazīst saimniekošanu Nīderlandē
Nīderlande platības ziņā ir mazāka valsts nekā Latvija, bet pasaulē tā ir 2. vietā lauksaimniecības
produkcijas ražošanā. Šo valsti raksturo intensīva lauksaimnieciskā ražošana, kas netikai uzlabo
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iedzīvotāju labklājību, bet arī ietekmē vidi, tādēļ tur ir aktuāli klimata pārmaiņu jautājumi. Lai
noskaidrotu, kādus siltumnīcefektu gāzu samazināšanas pasākumus izmanto Nīderlandes
lauksaimnieki, aprīļa vidū Talsu novada lauksaimnieki devās pieredzes apmaiņas braucienā.
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa-lauksaimnieciba/raksti/iepazist-saimniekosanuniderlande
Piena iepirkumu cenām šogad būtu jāsaglabājas stabilām, prognozē LLKC
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) ir saņēmis signālus no zemniekiem par
pārstrādes uzņēmumu lēmumu no maija samazināt piena iepirkuma cenas, lai gan piena iepirkuma
vidējās cenas samazināšanai nav iemesla, aģentūru LETA informēja LLKC.
https://www.tvnet.lv/6683936/piena-iepirkumu-cenam-sogad-butu-jasaglabajas-stabilam-prognozellkc
ALTUM garantija – labs palīgs bankas kredīta saņemšanai
Attīstības finanšu institūcijas ALTUM garantijas lauksaimniekiem ir laba iespēja tikt pie kredīta un
attīstīties, ja ar savu ķīlu komercbankā nepietiek, – spriež zemnieki, kuri patlaban Vidzemē ceļ
modernus piena lopkopības kompleksus. Turklāt bieži vien ALTUM kredīta garantija tiek apvienota
ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) sniegto atbalstu.
http://llkc.lv/lv/nozares/ekonomika-gramatvediba/altum-garantija-labs-paligs-bankas-kreditasanemsanai
5 interesanti fakti par jaunatklāto Kaņepju muzeju
2019. gada 1. maijā Latgales saimniecībā tika atklāts Latvijā pirmais Kaņepju muzejs. Tā mērķis ir
sniegt apmeklētājiem plašāku ieskatu kaņepes kā auga vērtīgajās un daudzpusīgajās izmantošanas
iespējās.
http://travelnews.lv/?m_id=18252&i_id=5&pub_id=116294&5-interesanti-fakti-parjaunatklato-Kanepju-muzeju
Ceļotājiem atklāj Latvijā pirmo Kaņepju muzeju - Foto
http://travelnews.lv/?m_id=18252&i_id=5&pub_id=116298&Celotajiem-atklaj-Latvija-pirmoKanepju-muzeju---Foto
Padoms biteniekam. Kā ērti veikt dravas pierakstus
Jautājums. Dzirdēju, ka daudzviet tiek reklamēta dravas pierakstu sistēma, to ierunājot telefonā. Pērn
varēja izmēģināt bez maksas. Cik tas maksā tagad? Vai visu laiku tiek izmantots internets?
STEFANS RĪGĀ. Bitenieks un digitālās pierakstu sistēmas izstrādātājs Jānis Kronbergs skaidro, ka
arī patlaban var bez maksas mēnesi izmēģināt šādu pierakstu veikšanu. Programmu sauc Bee King.
Mēneša laikā varēs saprast, vai tas ir ērti, vai ir saderība ar telefonu, datoru, kā arī saņemt
konsultācijas par lietošanu. Ja sistēma iepatīkas, varēs iegādāties gada abonentu, kas maksā 22 eiro.
Kļūt par lietotāju var, ieejot sistēmas mājaslapā https://beeking.eu. http://laukos.la.lv/erti-dravaspieraksti
“Radīts, lai apēstu!” Latvijā izveidota jauna pārtikas produktu atpazīstamības zīme
Izveidota jauna produktu atpazīstamības zīme “Radīts, lai apēstu” – tās nolūks ir aicināt mazāk
produktu izmest atkritumos. Šī zīme apliecinās ražotāja ieguldījumu pārtikas atlikumu mazināšanā
gan ražošanas, gan tā realizācijas procesos. Pētījumi liecina, ka Latvijā aptuveni trešdaļa pārtikas
produktu nonāk atkritumos un pusi no izšķērdētās pārtikas rada tieši mājsaimniecības, piemēram,
katru gadu izmetot vismaz 34 tonnas maizes. https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/radits-laiInfolapa_19_17.05.2019.
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apestu-latvija-radita-jauna-partikas-produktu-atpazistamibaszime/?utm_source=twitter&utm_medium=link&utm_campaign=social
Eksperta padoms. Ar nekontrolētu stādu pavairošanu aizrauties nedrīkst
Visos laikos bijusi šķirņu salīdzinātāju, arī audzētāju ieinteresētība jaunu šķirņu iegūšanā, gan
introducējot, gan veicot hibridizāciju. Ne vienmēr viņi bijuši pietiekami kritiski jauno šķirņu un
hibrīdu novērtēšanā un brāķēšanā. Katru gadu publikācijās, izstādēs parādās liels skaits jaunu šķirņu
skaisto augļu fotogrāfiju, aprakstu. Stādu pārdevējiem tiek prasīti šo šķirņu stādi. Piesardzīgāki ir
komercdārzu stādītāji, lai gan bieži bez kādas kritikas pērk citās valstīs izaudzētu šķirņu stādus, jo tie
lētāki un nereti labāki. Dažiem laimējas, ja augšanas apstākļi, vieta, klimats gadās šķirnes dzimtenei
līdzīgs. http://laukos.la.lv/neaizraujieties-ar-nekontroletu-pavairosanu

VAAD aktualitātes:
Vienkāršota pieteikšanās augšņu agroķīmiskajai izpētei
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/8270 … #AgrokimiskaIzpete #Lauksaimniekiem

ES lietu biroja aktualitātes:
Latvijas lauksaimnieku pārstāvis, Raimonds Jakovickis, 6. – 7. maijā 2019, piedalījās COPACOGECA un EK darba grupā Bioloģiskā lauksaimniecība, Briselē.
Darba grupā skatītie jautājumi:
1.
Bioloģiskās lauksaimniecības tiesību aktu pārskatīšana;
2.
Pētījums par kopējās lauksaimniecības politikas Sociālā dialoga grupām;
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3.
Eiropas revīzijas pārskats;
4.
Bioloģisko produktu imports ES;
5.
Bioloģiskā lauksaimniecība ES;
6.
Bioloģisko produktu tirgus pārredzamība;
7.
Esošā situācija EGTOP darbībā.
Informāciju par darba grupā diskutēto, lūdzu skatīt VLT mājas lapā sekojošā linkā:
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/biologiska-lauksaimnieciba/biologiskaslauksaimniecibas-darba-grup-0
Jautājumu/komentāru gadījumā lūdzu sazināties ar eksperti un Biroju.

LAD aktualitātes:
Notiks semināri pedagogiem "No lauka līdz galdam"
Aicinām ceļot kopā ar projektu “Augļi un piens skolai” pa Latviju un apmeklēt seminārus “No lauka
līdz galdam”. Semināri notiks: http://www.losp.lv/node/6006
Kā rīkoties, ja konstatēti migrējošo putnu vai savvaļas dzīvnieku postījumi:
Lauku atbalsta dienests šogad ir saņēmis informāciju no daudziem lauksaimniekiem par postījumiem
laukiem, ko nodarījušas savvaļas zosis, tāpēc sniedzam skaidrojumu par rīcību šādos gadījumos. Ja
platību maksājumiem pieteiktos laukus ir izpostījuši migrējošie putnu vai savvaļas dzīvnieki tā, ka tie
vairs neatbilst atbalsta maksājumu saņemšanas nosacījumiem (laukā vairs nav atbalsttiesīgā
kultūrauga pārsvars), tad lauksaimniekiem par to jāinformē Lauku atbalsta dienests.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ka-rikoties-ja-konstateti-migrejosoputnu-vai-savvalas-dzivnieku-postijumi-938 …

Pasākumu kalendārs
17.maijā sākas pieteikšanās atbalstam ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību radīšanā un attīstīšanā (tūrisma aktivitātēm)
20.maijā sākas pieteikšanās atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai
Līdz 23.maijam pieteikšanās atbalstam biodrošības pasākumu nodrošināšanai
cūkkopības un putnkopības nozarēs
Līdz 3.jūnijam notiek pieteikšanās dīzeļdegvielai lauksaimniekiem
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17.jūnijā sākas pieteikšanās atbalstam uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās
lauku saimniecības
Līdz 30.novembrim Sezonas laukstrādnieku periods
Konsultācijas par platību maksājumu iesniegumu aizpildīšanu EPS
20.maijs
LAD Bauskas sektors (Uzvaras iela 6)
Dobele, Brīvības iela 15
Valkas novada VPVKAC (Rīgas iela 25)
21.maijs
Dobele, Brīvības iela 15
22.maijs
LAD Ventspils sektors (Tirgus iela 7)
Dobele, Brīvības iela 15
Cēsu novada VPVKAC (Raunas iela 4)
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

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!
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Maija SAIMNIEKS LV ir klāt! Lielajā intervijā lasiet, kā izveidojies salātu un zaļumu uzņēmums
LETIS SIA ar sievišķīgās saimnieces Hēlijas Stepanovičas - Monkevičas iedvesmu.
Tāpat uzziniet:
- Slimību un kaitēkļu prognozi labības laukiem un augļu dārziem;
- Jaunās kartupeļu šķirnes;
- Vai nākotne pieder robotizētām fermām?
- Kā dzīvo Trušu Muiža pūkainie iemītnieki.

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