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

Lauku Ceļotājs:
Top jauns Latvijas – Igaunijas garās distances pārgājienu ceļš MEŽTAKA
Jau izsenis mežs ir mūsu iekšējā spēka avots, tas mūs baro, iedvesmo un nomierina
Kas ir Mežtaka? Ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas
programmas atbalstu šī gada 1. aprīlī tika uzsākts projekts “Garās distances pārrobežu
pārgājienu maršruts “Mežtaka””. Projekta mērķis ir izveidot marķētu garās distances pārgājienu
maršrutu, kas ~1050 km garumā vijas cauri Latvijas un Igaunijas mežiem, no Rīgas līdz pat Tallinai
– divu valstu galvaspilsētām, kuru vēsturiskajiem centriem ir UNESCO statuss.
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/921
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
http://www.losp.lv/node/5985

mežs

2019”

Siera klubs aktivitātes:
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

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:
Infolapa_20_24.05.2019.

www.losp.lv

- 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
Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712

cilvēka.

NOZARES AKTUALITĀTES:
Cūkgaļas iepirkuma cena turpina kāpumu
Cūkgaļas iepirkuma cena Latvijā šā gada martā pieaugusi par 3,5% salīdzinājumā ar šā gada februāri,
liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati. Vienlaikus Eiropas
Savienībā (ES) cūkgaļas vidējā cena martā bija par 4,8% augstāka nekā šā gada februārī. Polijā
cūkgaļas cena šā gada martā bija par 7,1% augstāka nekā pirms mēneša, Lietuvā – par 3,9% augstāka
nekā pirms mēneša, bet Vācijā – par 4,8% augstāka, Dānijā – par 3,4% augstāka. Savukārt Igaunijā tā
šā gada martā bija par 0,4% zemāka nekā pirms mēneša.
http://laukos.la.lv/cukgalas-iepirkuma-cena-turpina-kapumu
Plāno ieguldīt četrus miljonus eiro tropisko garneļu audzētavā
Uzņēmums «APGE» plāno ieguldīt četrus miljonus eiro tropisko garneļu audzētavas būvniecībā un
aprīkošanā ar tehnoloģiskajām iekārtām, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
http://www.db.lv/zinas/plano-ieguldit-cetrus-miljonus-eiro-tropisko-garnelu-audzetava-487521
Tirgus līderis mēģinās noķert vēju
Plānots, ka vēja elektrostaciju (VES) kopējā uzstādītā jauda Latvijā līdz 2028. gadam varētu sasniegt
267 megavatus (MW). Mhttp://www.db.lv/zinas/tirgus-lideris-meginas-nokert-veju-487513
Laužas Latvijas olu produktu tirgū
Vēl nav pateikts «jā» SIA Gallusman plānotajam Ovostar Union olu produktu ražotnes projektam
Latvijā. Nīderlandē bāzētā kompānija Ovostar Union savu ražošanu izvērsusi Ukrainā, un tai pieder
89% uzņēmuma Gallusman. Mhttp://www.db.lv/zinas/lauzas-latvijas-olu-produktu-tirgu-487394
Pētījums: Lauksaimniecībā Latvijā visienesīgāk ir audzēt graudus, intensīvi ražot pienu un
dārzeņus lielsaimniecībās
Lauksaimniecības nozarē Latvijā visienesīgāk ir audzēt graudus, intensīvi ražot pienu, kā arī audzēt
dārzeņus, augļus un ogas lielās saimniecībās, secināts Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
vadošā pētnieka Alekseja Nipera pētījumā
http://laukos.la.lv/petijums-lauksaimnieciba-latvija-visienesigak-ir-audzet-graudus-intensivi-razotpienu-un-darzenus-lielsaimniecibas
Uz viesnīcas “Radisson Blu” jumta iekārtota bišu drava
Lai veicinātu dabas daudzveidību Rīgā un vērstu sabiedrības uzmanību bišu būtiskajai lomai dabā un
to iznīkšanas riskam, viesnīca “Radisson Blu Latvija Conference&SPA Hotel” sadarbībā ar biškopi
Jāni Šnikvaldu uz viesnīcas terases jumta uzstādījuši desmit bišu stropus, informē viesnīcas pārstāvji.
Plānots, ka šajā dravā varētu ievākt 500 kilogramus liepziedu medus.
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http://laukos.la.lv/uz-viesnicas-radisson-blu-jumta-iekartota-bisu-drava
Biosaimniecībās piena izslaukumi augsti, apjomi samazinās
Divās Latvijas saimniecībās, kas strādā ar bioloģiskām metodēm, aizvadītajā pārraudzības gadā
vidējais izslaukums no govs salīdzināms jau ar labākajām konvencionāli strādājošām saimniecībām,
proti, tas tuvojās 11 tūkstošu kilogramu robežai.
http://laukos.la.lv/biosaimniecibas-piena-izslaukumi-augsti-apjomi-samazinas
Par gaļu maksāsim vairāk
Labs pamats, lai celtos gaļas produkcijas cenas arī Latvijas veikalu plauktos, uzskata eksperts. Ķīnas
cūku mēris ietekmē visas pasaules gaļas tirgu. Apvienoto Nāciju prognozētāji lēš, ka šogad pirmo
reizi 20 gadu laikā globālā mērogā varētu būt gaidāms saražotās gaļas apmēru kritums. Ja tā, tad gaļa
droši vien kļūs dārgāka un no tā neizbēgt arī Latvijai. Samazinājums gan varētu būt neliels – aptuveni
par 0,2%, un kopš 2000. gada pasaulē gaļas ražošanas apjomi tāpat esot palēkušies par 45%, atklāj
Apvienotās Nācijas. https://www.db.lv/zinas/par-galu-maksasim-vairak-487455
Mājražotājiem stāsta par noformējuma nozīmi produkta pasniegšanā
LLKC Saldus konsultāciju birojs 14. maijā organizēja mājražotāju grupu konsultāciju, kurā piedalījās
11 interesenti – gan mājražotāji, gan amatnieki. Uz tikšanos bija pulcējušies dalībnieki, kuri jau aktīvi
darbojas, jo savs saražotais produkts bija jāņem līdzi. Dalībnieku vidū bija siera, konditorejas
izstrādājumu, sukāžu, sīrupu, aizdara, maizes, tējas un pat alus ražotāji! Savukārt amatniecību
pārstāvēja rokdarbnieces, kuras gatavo mājas gariņus, bērnu drēbītes un austas somiņas.
http://www.laukutikls.lv/nozares/partika/raksti/majrazotajiem-stasta-par-noformejuma-nozimiprodukta-pasniegsana
Veikalu tīkla “Sky” īpašnieki par 4,7 miljoniem eiro būvē gaļas pārstrādes cehu
Lielveikalu “Sky” īpašniece SIA “Skai Baltija” ar bankas “BlueOrange” līdzfinansējumu Rīgā būvē
gaļas pārstrādes cehu, kur tiks ražota bioliģiska produkcija lielveikala vajadzībām, informēja
uzņēmuma pārstāvji. Kopējās investīcijas būvniecībā un aprīkojuma iegādē sasniedz 4,777 miljonus
eiro, no tiem 3,18 miljoni eiro ir bankas atbalsts.
http://laukos.la.lv/veikalu-tikla-sky-ipasnieki-par-47-miljoniem-eiro-buve-galas-parstrades-cehu
Vispirms zeme un tehnika, modernizācija – pēc tam. Piensaimniecības bizness Kabiles
“Nogalēs”
Kabiles pagasta ZS “Nogales” saimnieks Ainars Guštilo lauksaimniecībā darbojas kopš 1989. gada.
Nogales piena lopkopības attīstīšanai izvēlējās savu ceļu – vispirms ieguldīja naudu zemes un
lauksaimniecības tehnikas pirkumā, modernizāciju atstājot uz vēlāku laiku. Patlaban “Nogalēs”
noslēdzies piena lopkopības modernizācijas pirmais posms, kura laikā uzbūvēta jauna ferma,
nopirktas 125 grūsnas teles, divi slaukšanas roboti, kā arī veikti citi naudas ieguldījumi pavisam 1,6
miljonu eiro vērtībā. Nākamais solis būs vecās fermas pārbūve ar 800 000 eiro lielu naudas
ieguldījumu.
http://laukos.la.lv/vispirms-zeme-un-tehnika-modernizacija-pec-tam
Inovācijas govju un kazu slaukšanai izstādē “EuroTier”
Lauksaimniecības dzīvnieku slaukšana ir darbietilpīgs process. Ja to veic ar rokām, tad viens cilvēks
var stundā izslaukt aptuveni 6–8 govis. Tādēļ mūsdienās šis darbs ir mehanizēts, bet tā tehniskais
risinājums un automatizācijas pakāpe ir atkarīga no slaucamo govju skaita un konkrētās situācijas.
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Praksē lietotās govju slaukšanas tehnikas dažādība bija manāma arī Vācijā, Hannoverē notikušajā
izstādē “EuroTier 2018”, kur demonstrēja ne tikai robotizētās slaukšanas iekārtas vai AMS, bet arī
iekārtas govju slaukšanai kannās, kūtī ierīkotās zālēs un slaukšanai ganībās.
http://laukos.la.lv/inovacijas-govju-un-kazu-slauksanai
“Liellopu izsoļu nams” pērn audzējis apgrozījumu
SIA Neretas novada uzņēmums “Liellopu izsoļu nams” pērn strādāja ar 18,322 miljonu eiro
apgrozījumu, kas ir par 16,9% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt zaudējumi bija 15 921 eiro
salīdzinājumā ar 78 901 eiro peļņu pirms gada, liecina “Firmas.lv” dati.
http://laukos.la.lv/liellopu-izsolu-nams-pern-audzejis-apgrozijumu
Gaļas liellopu, aitu un laivu bizness Ances pagasta “Dreijmačos”
Mežsaimnieks ar augstāko izglītību, Ances pagasta SIA “Dreijmači” saimnieks Raivis Mačtams savā
bioloģiskajā saimniecībā pirms 19 gadiem vispirms izveidoja šķirnes aitu ganāmpulku, tad šķirnes
gaļas liellopu ganāmpulku un vienlaikus arī ūdenstūristiem iznomā laivas. Intervijā viņš atklāj
samezglojumus gaļas liellopu un aitu biznesā, kā arī iezīmē savas saimniecības nākotnes ieceres.
http://laukos.la.lv/galas-liellopu-un-laivu-bizness-dreijmacos
Dāņi un īri Latvijā audzē pupas. Lielāko saimniecību TOP 20
Ar pākšaugiem apsētās platības Latvijā atkal mazliet samazinājušās – pērn lauka pupas kūla 40,9
tūkst. ha, bet zirņus – 11,7 tūkst. ha. Tas ir nedaudz mazāk kā 2017. gadā, kad ar pupām bija apsēti
41,2 tūkst. ha, bet ar zirņiem – 14,1 tūkst. ha.
http://laukos.la.lv/dani-un-iri-latvija-audze-pupas-lielako-saimniecibu-top-20
Latvijā nodotā piena apmērs aprīlī samazinājies par 0,7%
Šogad aprīlī Latvijā nodotā svaigpiena apmērs ir sarucis par 0,7% salīdzinājumā ar pagājušā gada
attiecīgo mēnesi un veidoja 61 366 tonnas, liecina Lauksaimniecības datu centra (LDC) apkopotā
informācija. LDC dati liecina, ka šogad aprīlī Latvijā bija reģistrēti 14 047 ganāmpulki, kas ir par
10,7% mazāk nekā pērn aprīlī. No kopējā ganāmpulku skaita 6266 šogad aprīlī pienu nodeva
pārstrādei, kas ir par 4,3% mazāk nekā gadu iepriekš attiecīgajā mēnesī, kad šādu ganāmpulku bija
6547. http://laukos.la.lv/latvija-nodota-piena-apmers-aprili-samazinajies-par-07
“Latvijas valsts meži”: Lietus nav mazinājis augsto ugunsbīstamību mežos
Lietus līdz šim nav mazinājis augsto ugunsbīstamību mežos, liecina “Latvijas valsts mežu”
publiskotā informācija. Kompānijas pārstāvji norāda, ka, neraugoties uz šīs nedēļas lietusgāzēm
atsevišķos reģionos, uguns draudi mežos Latvijā arvien saglabājas, tāpēc “Latvijas valsts meži”
aicina ikvienu izvairīties no jebkādas atklātas liesmas radīšanas mežā vai tiešā tā tuvumā.
http://laukos.la.lv/latvijas-valsts-mezi-lietus-nav-mazinajis-augsto-ugunsbistamibu-mezos
Pētīs kafijas biezumu izmantošanu augkopībā
Nacionālā botāniskā dārza zinātnieki sadarbībā ar kafijas vairumtirgotāju “Paulig Coffee Latvia” un
vides apsaimniekotāju “Eco Baltia” pētīs dažādu dārza kultūru reakciju uz augsnes ielabošanu ar
nekompostētiem kafijas biezumiem, informēja “Paulig Coffee Latvia” pārstāvji.
http://laukos.la.lv/petis-kafijas-biezumu-izmantosanu-augkopibap
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ZM un Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija aicina pašvaldības iepirkumos izvēlēties vietējo
pārtiku
Zemkopības ministrija un Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) aicina pašvaldības
iepirkumos novada skolām, bērnudārziem, slimnīcām un pansionātiem izvēlēties vietējo pārtiku,
informēja federācijā. LPUF atgādināja, ka jau vairāk nekā četrus gadus Latvijā ir spēkā Zaļā publiskā
iepirkuma sistēma pārtikas piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu jomā, kuras mērķis ir iepirkt preces
un pakalpojumus pēc iespējas draudzīgāk videi, kā arī tas ir veids, kā dot priekšrocības Nacionālās
pārtikas kvalitātes shēmas produktiem cīņā ar importa produkciju.
http://laukos.la.lv/zm-un-latvijas-partikas-uznemumu-federacija-aicina-pasvaldibas-iepirkumosizveleties-vietejo-partiku
Eiropas Komisija gatavojas stingrāk uzraudzīt pārtikas cenas visos tās piegādes posmos
Pēc tam, kad Eiropas Komisija ir aizliegusi negodīgu tirdzniecības praksi un uzlabojusi ražotāju
sadarbību, tā šodien nākusi klajā ar trešo lēmumu, lai uzlabotu taisnīgumu pārtikas piegādes ķēdē,
proti, visā ķēdē padarīt pārredzamāku ziņošanu par cenām. Kā informē EK pārstāvniecībā Latvijā,
Eiropas Komisija iesniegusi priekšlikumu, kura mērķis ir darīt pieejamu būtisku informāciju par
lauksaimniecības pārtikas produktu cenu noteikšanu visā pārtikas piegādes ķēdē.
http://laukos.la.lv/eiropas-komisija-gatavojas-stingrak-uzraudzit-partikas-cenas-visos-tas-piegadesposmos
Žurnāla “Latvijas Lopkopis” maija numurā
Kādā situācijā ir lauksaimniecība Latvijā? Kādai jābūt nākotnes lauku politikai? Šie un virkne citu
jautājumu šobrīd tiek celti galdā apspriešanai sabiedrībai, lai līdz gada beigām sagatavotu Latvijai
vislabāko politiku laukiem ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 2021.–2027. gadam
ietvaros. Par KLP diskusijām, kā arī par nākotnes tiešmaksājumu sistēmu lasiet žurnāla “Latvijas
Lopkopis” maija numurā.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/zurnala-latvijas-lopkopis-maija-numura-0
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LAD aktualitātes:
20. maijā tiek uzsākta pieteikšanās atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai!
Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un
nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados
jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu
saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.
Atbalsta veids - vienreizējs maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma
dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu. http://www.losp.lv/node/6007
LAD lauku bloku kartē https://karte.lad.gov.lv/ jaunums! Tagad ir iespēja ortofoto vietā redzēt
arī Sentinel-2 satelīta attēlus infrasarkanajā krāsu režīmā. Tas sniedz aktuālāko informāciju un palīdz
ērtāk atšķirt dažādas lauku kultūras. #Sentinel-2 #LPIS #Agriculture

Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi:
Salidojums Bulduru Dārzkopības vidusskolā “Te mēs esam vistuvāk”
Kā katru gadu, arī šogad 2019. gadā 1. jūnijā, sestdien, notiks Bulduru Dārzkopības vidusskolas
absolventu salidojums “TE MĒS ESAM VISTUVĀK”.
Plkst. 10:00 sākas reģistrēšanās.
Ieejas maksa: Eur 10.00. Varēs maksāt arī uz vietas un saņemt Dalībnieka aproci. Ērtības labad, ir
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iespēja maksāt arī ar pārskaitījumu uz sekojošu kontu:
Bulduru Dārzkopības Skolas Attīstības Biedrība ar norādi SALIDOJUMAM
http://www.losp.lv/node/6021
________
Plānotie kursi Pārtikas nozarē 2019. gada pavasaris
http://www.losp.lv/node/5751

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