INFOLAPA Nr. 28
LOSP medijos:
Lauksaimnieki sašutuši par VK un "Delnas" izteikumiem
Valsts kontroles Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvo padomes salīdzinājums ar slēgtu
klubiņu, kas darbojoties, tikai savu interešu vadīts, aizskāris daudzus lauksaimniecībā un citās nozarēs
strādājošos, jo īpaši tāpēc, ka darbošanās
https://nra.lv/ekonomika/latvija/289176-lauksaimnieki-sasutusi-par-vk-un-delnas-izteikumiem.htm
Asociācija: Cūkgaļas cena sasniegusi līmeni, kad cūkkopji uz dzīvi var raudzīties cerīgi
Cūkgaļas cena Latvijā beidzot sasniegusi tādu līmeni, ka cūkkopji uz dzīvi var raudzīties cerīgi,
aģentūrai LETA pastāstīja Latvijas Cūku audzētāju asociācijas (LCAA) vadītāja Dzintra Lejniece.
http://laukos.la.lv/asociacija-cukgalas-cena-sasniegusi-limeni-kad-cukkopji-uz-dzivi-var-raudzitiescerigi
LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnitis @LR4 raidījumā Домская площадь ( 08:36 - 4:49 min)
Par sezonas strādniekiem, un Valsts kontroles atzinumu attiecībā par lauksaimniecības nozaru
darbību https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2019&m=8&d=12

Latvijā dārzeņu mazumtirdzniecības cenas ir zemākas nekā Lietuvā, Polijā un Čehijā
Publiskajā telpā nereti izskan šaubas par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes
Latvijai raksturīgajiem augļiem un dārzeņiem efektivitāti un ietekmi uz mazumtirdzniecības cenām.
Pēc Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) biedrības “Latvijas dārznieks” biedru
veikta monitoringa, šī gada augusta sākumā galveno dārzeņu mazumtirdzniecības cenas Latvijas
lielveikalos bija zemākas nekā Lietuvā, Polijā un Čehijā. Pat Lidl veikalā Polijā, kurš ir slavens ar
savām zemajām cenām, burkāni, lauka gurķi, nefasēti kartupeļi, galviņkāposti un ķekaru tomāti bija
dārgāki, nekā Latvijā Maxima un RIMI tīklu veikalos. Samazināta PVN likme nodrošina arī
maznodrošinātājiem lielāku pieejamību veselīgai pārtikai un veicina augļu un dārzeņu patēriņu visu
iedzīvotāju vidū.
http://www.losp.lv/node/6131
www.diena.lv LOSP: Dārzeņu mazumtirdzniecības cenas Latvijā ir zemākas nekā Lietuvā,
Polijā un Čehijā
Pēc samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes piemērošanas Latvijai raksturīgajiem
dārzeņiem, to mazumtirdzniecības cenas Latvijā ir zemākas nekā Lietuvā, Polijā un Čehijā, aģentūru
LETA informēja Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē (LOSP).
https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/losp-darzenu-mazumtirdzniecibas-cenas-latvija-irzemakas-neka-lietuva-polija-un-cehija-14224927
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www.laukos.lv LOSP: Dārzeņu cenas Latvijā ir zemākas nekā Lietuvā, Polijā un Čehijā
Pēc samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes piemērošanas Latvijai raksturīgajiem
dārzeņiem, to mazumtirdzniecības cenas Latvijā ir zemākas nekā Lietuvā, Polijā un Čehijā, informēja
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē (LOSP).
http://laukos.la.lv/losp-darzenu-cenas-latvija-ir-zemakas-neka-lietuva-polija-un-cehija
www.dzirkstele.lv Latvijā dārzeņu mazumtirdzniecības cenas ir zemākas nekā Lietuvā, Polijā
un Čehijā
Publiskajā telpā nereti izskan šaubas par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes
Latvijai raksturīgajiem augļiem un dārzeņiem efektivitāti un ietekmi uz mazumtirdzniecības cenām.
Pēc Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) biedrības “Latvijas dārznieks” biedru
veikta monitoringa, šī gada augusta sākumā galveno dārzeņu mazumtirdzniecības cenas Latvijas
lielveikalos bija zemākas nekā Lietuvā, Polijā un Čehijā.
https://www.dzirkstele.lv/latvijas-zinas/latvija-darzenu-mazumtirdzniecibas-cenas-ir-zemakas-nekalietuva-polija-un-cehija-169640
LOSP kategoriski norobežojas no Delnas uzsāktā mēģinājuma uzsākt publisku ķengāšanos!
“Delna” publiskoto paziņojumu uzskatām par nelietderīgu un, acīmredzot politiski angažētu
pasūtījumu, lai nomelnotu lauksaimniecības nozari un lauku ļaudis. Lauksaimniekiem šobrīd svarīgi ir
novākt ražu, savukārt Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomei (LOSP) un citām
lauksaimnieku NVO rūpēties par lauksaimnieku nākotni un intensīvi strādāt pie jaunās kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP) un citiem nozarei svarīgiem jautājumiem. Te arī ir tā atšķirība starp
tukšiem runātājiem un darītājiem!
http://www.losp.lv/node/6137
Sezonas darbiem trūkst strādnieku
Kā novākt izaudzēto ražu – šādas problēmas radušās ne vienam vien ogu audzētājam Latvijā. Čaklākie
strādnieki devušies peļņā uz ārzemēm, bet pašmāju bezdarbnieki kūtri pierunājami vasaras sezonā
pastrādāt. Arī melleņu audzētājas Māras Rudzātes saimniecībā patlaban ir tikai trešdaļa vajadzīgo
lasītāju, bet saldās ogas jau pilnbriedā, un drīz sāks birt zemē. Uz Līvbērzes pagasta Klaigu purvu
mellenēs devās Maija Streiča https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/07.08.2019-sezonas-darbiem-trukststradnieku.id164816/
Rīgas svētkos maiznieki aicina uz “Maizes ielu” Esplanādē
Septīto gadu pašā Rīgas centrā, šoreiz – Esplanādes parkā Rīgas iedzīvotājus un viesus aicina “Maizes
iela”, informē Latvijas Maiznieku biedrības izpilddirektore Gunta Duka.
http://laukos.la.lv/rigas-svetkos-maiznieki-aicina-uz-maizes-ielu-esplanade
Картофелеводы: урожай «второго хлеба» хороший, но цены на него будут высокими
Жаркое лето и нынешние дожди дают надежду на хороший урожай картофеля в этом году.
Однако это не означает автоматического снижения магазинных цен на «второй хлеб». Об этом в
эфире утренней программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказала глава
Ассоциации картофелеводов Латвии Айга Краукле.
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/domskaja-ploschad/kartofelevodi-urozhay-vtorogo-hleba-horoshiy-noceni-na-nego-bud.a119564/
Olu ražotāji aicina premjeru apturēt olu importu no trešajām pasaules valstīm, tostarp
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Ukrainas
Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācija aicina premjeru Krišjāni Kariņu (JV) apturēt olu
importu no trešajām valstīm, tostarp Ukrainas, informēja asociācijā.
https://nra.lv/latvija/289211-olu-razotaji-aicina-premjeru-apturet-olu-importu-no-tresajam-pasaulesvalstim-tostarp-ukrainas.htm
Briežkopība Latvijā, Eiropā un nozares perspektīvas
Noslēdzies starptautisks zinātniskais briežkopībai veltītais pasākums, kas norisinājās no 5. līdz 9.
augustam, Rīgā un Morē (Siguldas novads). Jau 12. gadu pēc kārtas biedrība “Bioloģisko
lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija” (BLSDAA) Latvijā rīko starptautisku
konferenci un pasākumu, kuru laikā esošie un topošie briežaudzētāji tiek iepazīstināti ar jaunākajām
nozares tendencēm un perspektīvām, tiek veikta vaislas dzīvnieku novērtēšana uz lauka, kā arī vērtēti
un apbalvoti gan Latvijas, gan ārvalstu staltbriežu un dambriežu vaislas buļļi pēc to ragu kvalitātes.
http://www.losp.lv/node/6138
www.lvportals.lv LOSP kategoriski norobežojas no Delnas mēģinājuma uzsākt publisku
ķengāšanos
“Delna” publiskoto paziņojumu uzskatām par nelietderīgu un, acīmredzot politiski angažētu
pasūtījumu, lai nomelnotu lauksaimniecības nozari un lauku ļaudis. Lauksaimniekiem šobrīd svarīgi ir
novākt ražu, savukārt Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomei (LOSP) un citām
lauksaimnieku NVO rūpēties par lauksaimnieku nākotni un intensīvi strādāt pie jaunās kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP) un citiem nozarei svarīgiem jautājumiem. Te arī ir tā atšķirība starp
tukšiem runātājiem un darītājiem!
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307142-losp-kategoriski-norobezojas-no-delnas-meginajumauzsakt-publisku-kengasanos-2019
Asociācija: Tradicionāli audzētu kartupeļu raža šogad solās būt laba; bioloģiskajiem – zemāka
nekā pērn
Tradicionāli audzētu kartupeļu raža šogad Latvijā solās būt laba un var sasniegt iepriekšējā gada līmeni,
kamēr bioloģisko kartupeļu raža šogad varētu būs sliktāka nekā pērn, prognozēja Kartupeļu audzētāju
un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle.
http://laukos.la.lv/asociacija-tradicionali-audzetu-kartupelu-raza-sogad-solas-but-lababiologiskajiem-zemaka-neka-pern

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība (LPCS) aktualitātes:
Latvijā labākos piena produktus paziņos izstādē “Riga Food 2019”!
Kooperatīvā sabiedrība Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība (LPCS) sadarbībā ar
Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT 1 organizē Latvijā ražoto augstas kvalitātes piena
produktu konkursu, kura uzvarētāji tiks apbalvoti 4. septembrī starptautiskajā pārtikas izstādē “Riga
Food 2019” Ķīpsalā.
http://www.losp.lv/node/6089
biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" aktualitātes:
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2019. gada 12.-13. septembrī Kuldīgas pusē notiks biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrība"
organizētās divu dienu mācības "Rupjās lopbarības sagatavošana vidējās un mazās lopkopības
saimniecībās".
Teorijas daļas Kuldīgā. Praktiskā daļa notiks saimniecībā SIA Limakom (Kuldīgas nov., Kurmāles
pag.).
Lektore - Ieva Krakopa.
http://www.losp.lv/node/6135
Latvijas Biškopības biedrības aktualitātes:
Latvijas Biškopības biedrība 31.08.2019. piedalīsies Piena, maizes un medus svētkos, kuros tiks
noteiks Latvijas Atzītākais medus 2019, kuru uzvarētājus apbalvos Riga Food 2019, 4. septembrī.
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija aktualitātes:
Aicinām uz mācībām “Augsnes auglība, organiskā mēslojuma risinājumi un augsekas
bioloģiskajā lauksaimniecībā”
2019. gada 28. un 29. augustā notiks biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”
rīkotās 2 dienu mācības „Bioloģiskā augkopība”. Mācību kursa apakštemats „Augsnes auglība un
augsekas bioloģiskajā lauksaimniecībā”. Lektori – Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Lauksaimniecības fakultātes asociētā profesore Dzidra Kreišmane un Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra (LLKC) vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils.
http://www.losp.lv/node/6128
Biedrība "Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija" aicinām uz mācībām
“Augļkopība bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā”
2019. gada 26. un 27. augustā notiks biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”
rīkotās 2 dienu mācības “Bioloģiskā augļkopība”. Mācību kursa apakštemats „Augļkopība
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā”. Lektors – APP “Dārzkopības institūts” vadošais
pētnieks Edgars Rubauskis.
http://www.losp.lv/node/6116
“Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”aktivitātes:
Konkurss: Dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem
piensaimniecībā 2019. gadā
http://www.losp.lv/node/6084
Latvijas šķirnes trušu audzētājas asociācijas aktualitātes:
LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies 21.-22.09.2019 starptautiskā jauntrušu izstādē Bielsk
Podlaski Polijā.
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
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Latvijas Kazkopības biedrības aktualitātes:
Latvijas kazkopības biedrība organizē starptautisku pasākumu "Kazu dienas 2019"!
Pasākums notiks no 23. augusta līdz 25. augustam.
Šīs gada aktuālā kazu šķirne, ko vēlamies popularizēt ir Būru šķirnes kaza.
http://www.losp.lv/node/6081

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
Liellopu gaļas iepirkumu cena nedaudz pieaug
Govs liemeņa vidējā iepirkuma cena šogad jūnijā Latvijā bija par 1,4% augstāka nekā maijā, liecina
Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.
http://laukos.la.lv/liellopu-galas-iepirkumu-cena-nedaudz-pieaug
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20 telefona zvanus aizvieto ar platformu
Agroplatforma.lv mērķē padarīt graudu tirdzniecības procesu caurspīdīgāku un ērtāku, dodot iespēju
abām darījumā iesaistītajām pusēm justies drošāk un nopelnīt vairāk, pirmdien raksta laikraksts Dienas
Bizness. http://www.db.lv/zinas/20-telefona-zvanus-aizvieto-ar-platformu-489824
Arvien vairāk mežus atjauno stādot
Pērn apmežoti izcirtumi 41 100 ha platībā, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējos gados, pirmdien
raksta laikraksts Dienas Bizness. Kā liecina Valsts meža dienesta dati par meža atjaunošanu, 2018.
gadā ir sasniegts līdz šim lielākais hektāru skaits, kuros meža atjaunošana veikta stādot. Proti, pērn
šādā veidā atjaunoti 14 100 ha, salīdzinājumam 2017. gadā – tikai 13 000 ha.
http://www.db.lv/zinas/arvien-vairak-mezus-atjauno-stadot-489829
ZM: Pesticīdi pārtikas paraugos pērn nav konstatēti
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi Nacionālo pesticīdu atlieku kontroles programmu 2020., 2021.
un 2022. gadam, lai nodrošinātu produktu atbilstību drošas un nekaitīgas pārtikas prasībām. Augu un
dzīvnieku izcelsmes pārtikā 2018. gadā Latvijā izmeklētajos paraugos nav ticis konstatēts pesticīdu
atliekvielu līmeņa pārsniegums.
http://www.losp.lv/node/6118
“Maxima”: Strauji audzis pieprasījums pēc vietējiem dārzeņiem un augļiem
Latvijas iedzīvotāji aizvien vairāk iegādājas svaigus augļus un dārzeņus, liecina mazumtirgotāja
“Maxima Latvija” pārdošanas dati. Kā informē uzņēmumā, gada otrajā ceturksnī kopējais pārdošanas
apjoms “Maxima” veikalos ir par 9% lielāks nekā pērn, turklāt straujāk aug pieprasījums pēc vietējiem
produktiem. Latvijas izcelsmes augļiem, dārzeņiem un ogām, kurām ir piemērota samazinātā PVN
likme, pieprasījums ir palielinājies par 10%.
http://laukos.la.lv/maxima-strauji-audzis-pieprasijums-pec-vietejiem-darzeniem-un-augliem
Kūlums šogad iespaidīgs. Zemnieki par graudu ražu un tās pārdošanu
Graudu kulšana Latvijas laukos sākās atšķirīgā laikā. Zemgalē – jau jūlija sākumā, Latgalē un
Vidzemes austrumdaļā – vien jūlija beigās, kad, piemēram, Zemgalē un Kurzemē rapši un ziemas
kvieši dažviet jau bija nokulti. LLKC Augkopības nodaļas eksperti vērtē – ja dabas apstākļi būs
labvēlīgi, ziemas kviešu vidējā ražība Latvijā varētu pārsniegt piecas tonnas no hektāra un vērš
uzmanību, ka bažas rada rudzu lauki, kur, pēc aplēsēm, ir 30–50% veldres. Ziemas rapšu vidējais ražas
līmenis varētu būt aptuveni 3 t/ha.http://laukos.la.lv/kada-saja-sezona-izaugusi-graudu-raza-un-ka-toiecerets-pardot
Kā pasargāt aitas no karstuma
LLU Agrobiotehnoloģijas institūta profesore Daina Kairiša apstiprina: pārmērīgs karstums var atstāt
nelabvēlīgu ietekmi ne tikai uz mājlopu, bet arī cilvēku veselību. Tā sekas novērojamas nekavējoties:
aitām ir vēlme mazāk ēst, bet vairāk uzņemt ūdeni, ir paātrināta elpošana, dzīvnieki negrib pārvietoties,
bet cenšas vairāk gulēt, slēpties paēnā, krūmājos, kur vēsāks. Ja aitas pakļautas karstuma stresa
ietekmei, nevar cerēt uz produkcijas pieaugumu. Diemžēl kažoks aitu tikai daļēji pasargā no tiešajiem
saules stariem (ne velti dienvidnieki nēsā cepures no aitu vilnas).
http://laukos.la.lv/ka-pasargat-aitas-no-karstuma
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Brisele prasa mazo saimniecību atbalsta plānu
Saeimas interese par mazajām un vidējām zemnieku saimniecībām tieši saistīta ar Eiropas Savienības
atbalsta politikas izmaiņām un, visticamāk, Latvijā nesīs jaunus nodokļu atvieglojumus un kreditēšanas
politiku.
http://www.db.lv/zinas/brisele-prasa-mazo-saimniecibu-atbalsta-planu-489902
Vienoti cīnīsies pret antibiotiku nepamatotas un biežas lietošanas sekām
Antibiotikām ir būtiska nozīme cilvēku un dzīvnieku slimību ārstēšanā, tomēr to bieža un nepamatota
lietošana var radīt antimikrobiālo rezistenci (AMR). Tas nozīmē, ka mikroorganismi kļūst nejutīgi pret
antibiotikām, un cilvēkam vai dzīvniekam šīs antibiotikas vairs nespēj palīdzēt. Tāpēc nepieciešama
vienota visu sektoru rīcība, lai mēs nenonāktu tādā situācijā, kāda pastāvēja pirms antibiotiku
izgudrošanas.
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6059_vienoti_cinisies_pret_antibiotiku_nepamat
otas_un_biezas_liet
Pieaudzis nodotā svaigpiena daudzums
Latvijā šogad jūlijā nodotā svaigpiena apmērs pieaudzis par 6,7% salīdzinājumā ar pagājušā gada
attiecīgo mēnesi un veidoja 74 027 tonnas, liecina Lauksaimniecības datu centra apkopotā informācija.
2019.gada jūlijā Latvijā bija reģistrēti 13 778 ganāmpulki, kas ir par 10,7% mazāk nekā pērn jūlijā. No
kopējā ganāmpulku skaita 6508 šogad jūlijā pienu nodeva pārstrādei, kas ir par 6,9% mazāk nekā gadu
iepriekš šajā mēnesī, kad šādu ganāmpulku bija 6991.
http://laukos.la.lv/pieaudzis-nodota-svaigpiena-daudzums
Pēc septiņu gadu zaudējumiem “Rīgas piena kombināts” sāk pelnīt
Piena pārstrādes uzņēmuma AS “Rīgas piena kombināts” apgrozījums pagājušajā gadā sasniedzis
84,743 miljonus eiro, kas bija par 4,5% jeb 3,622 miljoniem eiro vairāk nekā 2017. gadā, liecina
“Lursoft” dati.
http://laukos.la.lv/pec-septinu-gadu-zaudejumiem-rigas-piena-kombinats-sak-pelnit
Jaunākās tehnoloģijas mājputnu brīvai turēšanai
Juris Priekulis, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Putnkopībā līdzīgi kā pārējās lopkopības nozarēs liela vērība tiek veltīta iegūtās produkcijas kvalitātei.
Tādēļ tiek pilnveidoti mājputnu turēšanas apstākļi, ietverot arī bioloģiskās lopkopības risinājumus.
Šobrīd, piemēram, turpina attīstīties mājputnu brīvā turēšana uz dziļiem pakaišiem un dējējvistu
turēšana voljeros, nodrošinot pastaigu aploku izmantošanas iespēju, bet mazāk tiek domāts par sprostu
bateriju turpmāko attīstību.
http://laukos.la.lv/jaunakas-tehnologijas-majputnu-brivai-turesanai
“Lazdonas piensaimniekam” pērn apgrozījuma pieaugums
Piena pārstrādes uzņēmums AS “Lazdonas piensaimnieks” pagājušajā gadā strādāja ar 6,818 miljonu
eiro apgrozījumu, kas ir par 5,6% vairāk nekā gadu iepriekš, tikmēr peļņa saruka par 38,9% – līdz 121
766 eiro, liecina informācija “Firmas.lv”.
http://laukos.la.lv/lazdonas-piensaimniekam-pern-apgrozijuma-pieaugums
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LAD AKTUALITĀTES:
Svarīgi datumi, lai saņemtu platību maksājumus
Pirms mēneša noslēdzās platību maksājumu iesniegumu pieņemšana. Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā tika iesniegti 58 530 pieteikumi, no tiem 1730 ir atbalsta saņemšanai ar samazinājumu
(samazinājuma sankcija tiek piemērota iesniegumiem, kas saņemti pēc 22.maija).
Dienests ir gandarīts, ka lauksaimnieki turpina sakopt zemi. Par nepilniem 28 tūkstošiem ha ir
pieaugusi atbalstam pieteiktā lauksaimniecības zemju platība. Šogad pieteikti 1,753 miljoni ha,
2018.gadā tie bija 1,725 miljoni ha zemes. http://www.losp.lv/node/6126
Pieejams atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādei
No 2019.gada 20.augusta līdz 20.decembrim zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem un fiziskām vai
juridiskām personām, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus, ir iespējams pieteikties atbalsta
saņemšanai pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” .
Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā – veicināt
enerģijas taupīšanu, mazināt ietekmi uz vidi, uzlabot drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus,
radīt jaunus, uzlabotus produktus, jaunus procesus un organizācijas sistēmas. Pasākuma ietvaros
atbalstāmās aktivitātes ir modernizācija, iekārtu iegāde un būvniecība.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-atbalsts-zvejas-unakvakulturas-produktu-apstradei-951
Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15. septembrim
Laikapstākļi 2019. gada pavasarī un vasarā līdz šim ir bijuši ārpus parastajām normām, kas daļai
lauksaimnieku, jo īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir radījuši sarežģījumus nopļaut un novākt sienu vai
zāles masu lopbarības vajadzībām.
http://www.losp.lv/node/6133

VAAD aktualitātes:
Lai nodrošinātu, ka augu aizsardzības līdzekļu (AAL) izsmidzināšanas iekārtas darbotos precīzi un
efektīvi, visām AAL izsmidzināšanas iekārtām jābūt pārbaudītām.
Lai aktualizētu informāciju par AAL lietošanas iekārtu pārbaudēm, VAAD sagatavota Ziņu lapu un
infografika (sk. pielikumā).
http://www.losp.lv/node/6134

Citas aktualitātes:
28.augustā iespēja apmeklēt Lauku dienu: "SOJA 2019. CERĪGI!", kas norisināsies Saldus novada
Zaņas pagastā, saimniecībā "Rubuļi".
Reģistrācija un rīta kafija no plkst.10:30, sākums plkst.11:00.
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Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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