INFOLAPA Nr. 27
Programmu “Skolas piens” un
“Augļi skolai” līdzšinējās
darbības rezultāti
Zemkopības ministrijas (ZM) īstenotās
Eiropas Komisijas programmas “Skolas
piens” un “Augļi skolai” vairāku gadu
laikā iemantojušas lielu popularitāti
skolēnu vidū. Programma “Skolas piens”
tiek īstenota kopš 2004./2005. mācību
gada, bet programma “Augļi skolai” –
kopš 2010./2011. mācību gada.
http://www.losp.lv/node/4894

Rūdolfs jaunu produktu ieviešanā
investē pusmiljonu eiro
Bioloģiskās pārtikas ražošanas uzņēmums
Lat Eko Food investē 500 tūkstošus eiro
jaunas stāvpaku ražošanas iekārtas iegādē
un uzstādīšanā, kas nodrošinās jaunu
produktu līnijas izveidi un produktu
fasēšanu inovatīvā iepakojumā, informē
Lat Eko Food.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/rud
olfs-jaunu-produktu-ieviesana-investepusmiljonu-eiro-465130

Latvijā audzētas auzas – no
lopbarības līdz pasaules līmeņa
kvalitātei
Latvijas zemniekiem ir augsts potenciāls
auzu audzēšanā, ko nosaka gan piemēroti
klimatiskie apstākļi, gan arī pēdējos gados
zemnieku mērķtiecīgs darbs labas
kvalitātes auzu kultivēšanā, portālam
laukos.lv atzina AS “Rīgas Dzirnavnieks”
valdes loceklis Žilvinas Pakeltis.
http://laukos.la.lv/latvija-audzetas-auzasno-lopbaribas-lidz-pasaules-limenakvalitatei/
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FOTO: Grasbergs atver pirmo
veikaliņu Valmierā db.lv
http://www.db.lv/ekonomika/tirdzniecibaun-pakalpojumi/mazumtirdznieciba/fotograsbergs-atver-pirmo-veikalinu-valmiera465516?utm_campaign=footer_news&ut
m_source=startpage_bottom

Lauksaimnieks: Liela jēga šīs
ogas audzēt nav
Upeņu raža šogad nav tik laba kā citos
gados. Arī pārdot vērtīgās upeņu ogas
audzētājiem ir problemātiski, vēsta
reģionālais
laikraksts
Dzirkstele..
Stāmerenietis Gatis Cimdiņš upenes audzē
nepilnu septiņu hektāru platībā un stāsta,
ka raža šogad ir vidēja.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lau
ksaimnieciba/lauksaimnieks-liela-jega-sisogas-audzet-nav465525?utm_campaign=footer_news&ut
m_source=startpage_bottom

Vieta, kur svētdienās nestrādā.
Straupes “Eicēnu” bioloģiskās
saimniekošanas baušļi
Augusta sākumā Latvijas Bioloģiskās
lauksaimniecības
asociācija
rīkoja
pieredzes apmaiņas braucienu, kura laikā
ceļš veda arī uz Pārgaujas novada
Straupes
pagasta
bio-saimniecību
“Eicēni”, kur saimnieko Elita un Jānis
Reinhardi.
http://laukos.la.lv/vieta-kur-svetdienasnestrada-straupes-eicenu-biologiskassaimniekosanas-bausli/
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Veclaicenē izveidots Latvijā
pirmais Medus muzejs
Alūksnes novada Veclaicenes pagasta
“Mišās” 11.augustā svinīgi atklāts Latvijā
vienīgais Medus muzejs, kurā vāc,
saglabā, pēta un restaurē senlaicīgo
biškopības inventāru, fotogrāfijas un
literatūru.
http://laukos.la.lv/veclaicene-izveidotslatvija-pirmais-medus-muzejs/

No jaunā mācību gada būs
vienota atbalsta programma
izglītības iestāžu apgādei ar
augļiem, dārzeņiem un pienu
Zemkopības
ministrija
(ZM)
ir
sagatavojusi jaunus noteikumus valsts un
ES atbalstam par izglītības iestāžu apgādi
ar augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā no
2017/2018. mācību gada, ko valdība
trešdien, 16. augustā, apstiprināja.
http://www.zm.gov.lv/presei/-no-jaunamacibu-gada-bus-vienota-atbalstaprogramma-izglitibas-iestaz?id=8957

Uz Baltkrievijas un Latvijas robežas fitosanitārās pārbaudes veiks diennakts
režīmā
16. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto priekšlikumu par Pārtikas
un veterinārā dienesta (PVD) darbinieku nodrošināšanu robežkontroles punktos uz Baltkrievijas un
Latvijas robežas robežkontroles pārbaudes veikšanai diennakts režīmā.
http://www.zm.gov.lv/presei/uz-baltkrievijas-un-latvijas-robezas-fitosanitaras-parbaudes-veiksdie?id=8954

Varēs pieteikties vairākiem
zivsaimniecības attīstības atbalsta
pasākumiem
Zemkopības ministrija informē, ka Lauku
atbalsta dienestā (LAD) no 21. augusta
tiks pieņemti projektu iesniegumi atbalsta
saņemšanai
Eiropas
Jūrlietu
un
zivsaimniecības
fonda
Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai
2014.-2020.
gadam
pasākumos
“Inovācija”, “Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā” un “Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde”.
http://www.zm.gov.lv/presei/varesInfolapa_27_18.08.2017.
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pieteikties-vairakiem-zivsaimniecibasattistibas-atbalsta-pasaku?id=8953

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Siera klubs aktivitātes:
22.augustā izbraukuma seminārs "Piena produkti un Vidzemes kulinārarais mantojums" Šī ir
galvenā tēma, bet kā apakštēmas būs bioloģiskā lauksaimniecība - aitkopība, arī lībiešu virtuve
u.c.
26.augustā Zemgales reģiona konkurss "Tautiskie raksti siera, biezpiena un maizes gardumos"
Jelgavā Piena, maizes un medus svētku ietvaros
“Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija”
LŠTAA piedalīsies izstādē kuru rīko Polijas šķirnes trušu un dekoratīvo putnu asociācija, kas
norisināsies no 23.09.-24.09.2017. Polijas pilsētā Belska-Podlaska.

Latvijas Maiznieku biedrības aktivitātes:
''Maizes iela'' Rīgā - 19.augusts. Latvijas Maiznieku biedrība ielūdz Jūs uz ikgadējo maiznieku
saliedējošo pasākumu - ''Maizes iela'' Rīgā, Vērmanes dārzā, Rīgas svētku ietvaros - 19.augustā.

http://www.losp.lv/node/4897
Latvijas Cūkaudzetaju asociācijas aktivitātes:
3.septembrī Brīvdabas muzejā Amatu, spēļu un rotaļu dienas ietvaros notiks Cūkgaļas
popularizēšanas pasākums - Cūkgaļas kvalitātes diena.

"Latvijas Aitu audzētāju asociācija" aktivitātes:
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Latvijas Stādu audzētāju biedrības aktivitātes

LLMZA aktualitātes:
Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde pirmdien, 2017. gada
28. augustā plkst. 16.00

Latvijas Meža īpašnieku biedrības aktivitātes:
Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam „Sakoptākais mežs”
Lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzinātu labas mežsaimniecības prakses
piemērus privātajos mežos, meža īpašnieki tiek aicināti pieteikt dalību konkursā „Sakoptākais
mežs”. Konkurss šogad organizēts pirmo reizi un ir vērsts uz to, lai informētu sabiedrību par
pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku
kultūrvides saglabāšanu.
http://www.losp.lv/node/4708
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras aktivitātes:
2017.gada Uzņēmēju dienās reģionos http://www.losp.lv/node/4446

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

LOSP pārstāvji medijos:
*) 14.08.2017. Dienas bizness "LOSP par raundapa lietošanu: vienmēr būs
kāds, kurš centīsies neievērot noteikto kārtību"
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis biznesa
portālam db.lv komentē V. Korāļa rakstīto: «Ir noteikumi, pēc kuriem visiem lauksaimniekiem ir
jāvadās, tajā skaitā arī par raundapu ir noteiktas devas un noteikts laiks, līdz kuram to var lietot šajā gadījumā raundapu drīkst lietot ne mazāk kā 7 dienas pirms ražas novākšanas un kontroli veic
Valsts augu aizsardzības dienests.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/losp-par-raundapa-lietosanu-vienmer-buskads-kurs-centisies-neieverot-noteikto-kartibu465483?utm_campaign=footer_news&utm_source=startpage_bottom

*) 14.08.2017. www.laukos.lv "Maiznieku cunfte Vērmaņdārzā atkal rīkos
Maizes ielu"
Jau piekto gadu Rīgas svētku laikā Vērmanes dārzā maiznieki rīkos Maizes ielu, kuras laikā
visiem interesentiem būs iespēja gan nogaršot, gan nopirkt dažāda veida maizi un konditorejas
izstrādājumu,
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informē LOSP dalīborganziācijas - Latvijas Maiznieku biedrības izpilddirektore Gunta Duka.
http://laukos.la.lv/maiznieku-cunfte-vermandarza-atkal-rikos-maizes-ielu/

*) www.tvnet.lv 5.08.2017. - Lietus un krusa labībai nav būtiski kaitējuši;
bažas par ražas novākšanu. LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Augļkopju asociācijas
(LAA) Valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers aģentūrai LETA teica, ka pagaidām ir grūti
izvērtēt, cik lielā mērā krusa un lietus aizvadītajā nedēļas nogalē ietekmēja augļu dārzus. Zilvers
pieļāva, ka lokāli atsevišķās vietās, kur dārzus skāra krusa, ābolu raža ir gājusi bojā. Tomēr laika
apstākļu ietekmi uz augļu ražu kopvērtējumā nav iespējams izvērtēt. Zilvers pieļāva, ka kursa
varētu būt ietekmējusi arī lielogu melleņu audzētājus taču uz rudens avenēm tā, visticamāk, nav
atstājusi iespaidu.
http://financenet.tvnet.lv/finansu_zinas/673003lietus_un_krusa_labibai_nav_butiski_kaitejusi_bazas_par_razas_novaksanu

*) 15.08.2017. Delfi.lv “Lietus un krusa labībai nav būtiski kaitējuši; bažas par
ražas novākšanu”
LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Augļkopju asociācijas (LAA) Valdes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Zilvers aģentūrai LETA teica, ka pagaidām ir grūti izvērtēt, cik lielā mērā krusa un lietus
aizvadītajā nedēļas nogalē ietekmēja augļu dārzus. Zilvers pieļāva, ka lokāli atsevišķās vietās, kur
dārzus skāra krusa, ābolu raža ir gājusi bojā. Tomēr laika apstākļu ietekmi uz augļu ražu
kopvērtējumā nav iespējams izvērtēt. Zilvers pieļāva, ka kursa varētu būt ietekmējusi arī lielogu
melleņu audzētājus taču uz rudens avenēm tā, visticamāk, nav atstājusi iespaidu.
http://m.delfi.lv/bizness/article.php?id=49141549

*) Diena (Sestdiena): Vai piena produktu, īpaši sviesta, straujais cenu kāpums
ir pamatots? Publicēta: 11.08.2017. Daudzus iedzīvotājus nepatīkami pārsteidzis atsevišķu
piena produktu cenu kāpums, taču tam ir objektīvi iemesli. Šodien Latvijas piensaimniekiem
vajadzētu ražot tikai saldo krējumu un sviestu un pārdot to ārzemēs Jānis Šolks, Latvijas
Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs

*) Dienas Bizness (Dzīves Garša): Publicēta: 11.08.2017, Latvijas vīna nozare
uzplaukst LOSP dalīborganizācijas, Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības valdes
priekšsēdētāja Ričarda Ivanova komentārs
NOZAREI IR POTENCIĀLS
Pašlaik izsniegtas 72 licences alkoholisko dzērienu ražošanai, liecina VID dati. Latvijas Vīnkopju
un vīndaru biedrības valdes priekšsēdētājs Ričards Ivanovs stāsta, ka nozarē pagrieziena brīdis bija
2010. gads, kad tika pieņemti grozījumi Akcīzes likumā, kas mazajiem ražotājiem ļāva saņemt
licenci, jo minimālais nodrošinājums šādai akcīzes preču noliktavai tika noteikts 711 eiro (500
latu), nevis vairāk nekā 14 tūkstoši eiro (10 000 latu) kā iepriekš. 2016. gadā tika pieņemti
grozījumi Alkohola aprites likumā, kas skaidri definē Mazo alkoholisko dzērienu darītavu jeb, kā
tautā saka, mazo vīndarītavu statusu. «Tā esam gājuši uz priekšu, un ražotāju skaits aug. Daži gan
ir atteikušies no licencēm, jo nekāda medusmaize tā nav. Tas ir liels darbs -gatavot vīnu, raudzētus
dzērienus un it sevišķi - ar to nopelnīt naudu. Biedrībā strādājam pie izaugsmes, vīna kvalitātes.
Un strādājam ar valsts struktūrām, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi visiem mūsu komersantiem,»
klāsta R. Ivanovs.
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*) Delfi.lv 16.08.2017. LOSP dalīborganizācijas Latvijas Piensaimnieku
Centrālā Savienība valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks Delfi.lv rastā
“Lauksaimniecība – pašu galdam, eksportam un reģionu neizmiršanai”
Pārstrādes nozari pārstāvošais Šolks ir skeptisks – viņaprāt, kooperatīvi Latvijā ir tikai starpnieki,
kas no zemnieka lētāk savāc pienu un pārdod to dārgāk pārstrādātājam. Šolks norāda, ka daudzviet
Latvijā lopkopji, pa tiešo pārdodot pārstrādes uzņēmumiem, var saņemt labāku cenu nekā
kooperatīvā. Cita lieta, ja kooperatīvam pašam pieder pārstrāde – „Jaunpilī”, „Straupē”. Taču par
lielām eksportspējām runāt nevar. Cita zemnieku kooperatīvu iniciatīva – rūpnīca „Latvijas piens”,
kurā tika ieguldītas lielas valsts subsīdijas, strādāja ar zaudējumiem, tāpēc tagad nonākusi vācu
piena nozares milža „Eksimo” īpašumā.
http://www.delfi.lv/news/latvija2020/lauksaimnieciba-pasu-galdam-eksportam-un-regionuneaizmirsanai.d?id=49084393#a_emb_150289824457610_1507#a_emb_15028982445772_1519#
a_emb_150289824458474_1521#a_emb_150289824461692_1523#a_emb_150289824477253_15
25

*) www.laukos.lv 16.08.2017. "Vai pircējus vazā aiz deguna? LA seko sviesta
cenas līkločiem."
LOSP dalīborganizācijas Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība valdes priekšsēdētājs Jānis
Šolks. Tikmēr sviestu ražojošie uzņēmumi vispār nevēlas komentēt jebkāda produkta, tajā skaitā
sviesta, veidošanās cenu, aizbildinoties ar komercnoslēpumu. Arī Latvijas Piensaimnieku centrālai
Savienībai (LPCS) nav pieejami katra uzņēmuma, kurš ražo sviestu, dati par to ražošanas
izmaksām. Šāda informācija netiek apkopota, jo minētās izmaksas ir ļoti atšķirīgas, saka
organizācijas vadītājs Jānis Šolks.
http://laukos.la.lv/vai-pircejus-vaza-aiz-deguna/

*) 16.08.2017.
LOSP: Lai mazinātu ēnu ekonomiku aicinām ieviest elektronisko preču
pavadzīmju sistēmu http://www.losp.lv/node/4895
*) www.laukos.lv 16.08.2017. “Ēnu ekonomikas mazināšanai zemnieki aicina
ieviest elektroniskās preču pavadzīmes”
Lai mazinātu ēnu ekonomiku, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina
ieviest elektronisko preču pavadzīmju sistēmu.
http://laukos.la.lv/enu-ekonomikas-mazinasanai-aicina-ieviest-elektroniskas-precu-pavadzimes/

*) www.tvnet.lv 16.08.2017. Ēnu ekonomikas mazināšanai LOSP aicina ieviest
elektronisko preču pavadzīmju sistēmu
Ēnu ekonomikas mazināšanai Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina
ieviest elektronisko preču pavadzīmju sistēmu, pavēstīja padomes pārstāvji.
http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/673200enu_ekonomikas_mazinasanai_losp_aicina_ieviest_elektronisko_precu_pavadzimju_sistemu?utm
_source=tvnet

*) www.lv.lv 16.08.2017. LOSP: Lai mazinātu ēnu ekonomiku aicinām ieviest
elektronisko preču pavadzīmju sistēmu
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) sadarbībā ar Zemkopības ministriju jau
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ilgstoši darbojas pie ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumu sakārtošanas. Jūlijā notikušajā
starpinstitūciju darba grupā LOSP kā vienu no problēmas risinājumiem, lai mazinātu nelikumīgos
darījumus aicināja Finanšu ministriju, Valdību un Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisiju mainīt esošo kārtību un ieviest elektronisko preču pavadzīmju
sistēmu.
http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/289116-losp-lai-mazinatu-enu-ekonomiku-aicinamieviest-elektronisko-precu-pavadzimju-sistemu/

*) www.apollo.lv 16.08.2017. Ēnu ekonomikas mazināšanai aicina ieviest
elektronisko preču pavadzīmju sistēmu
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) sadarbībā ar Zemkopības ministriju jau
ilgstoši darbojas pie ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumu sakārtošanas un aicina ieviest
elektronisko preču pavadzīmju sistēmu, portālu «Apollo» informēja LOSP.
http://apollo.tvnet.lv/zinas/enu-ekonomikas-mazinasanai-aicina-ieviest-elektronisko-precupavadzimju-sistemu/803889

*) Dienas bizness, 16.augusts,2017 "Ogu maz, kāpostu daudz"
LOSP pārstāvju Jāņa Bērziņa un Māras Rudzātes komentārs. Raksts pielikumā!
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/auglkopji-prognoze-14-miljonu-eirozaudejumus-ko-prasis-kompenset-valdibai-465557

*) Dienas bizness, 16.augusts, 2017 LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis ar
komentāru rakstā "Glifosāts uz graudiem uzjundī bažas" (Raksts pielikumā)
*) LETA, 17.08.2017. Asociācija: Latvijā drīzumā varētu sākties sēklas
kartupeļu vākšana
Rīga, 17.aug., LETA. Latvijā drīzumā varētu sākties sēklas kartupeļu vākšana, bet ar pārtikas
kartupeļu ražas vākšanu vēl ir jānogaida, aģentūrai LETA sacīja Kartupeļu audzētāju un
pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle.
http://www.nozare.lv/nozares/agro/item/20170817105716035B484B91816D0817/

*) Dienas bizness, 16.08.2017. "Ēnu ekonomikas mazināšanai rosina ieviest
elektronisko preču pavadzīmju sistēmu"
Viens no ēnu ekonomiku un nelikumīgo darījumu mazināšans risinājumiem ir elektronisko preču
pavadzīmju sistēmas ieviešana, uzskata Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP).
Elektronisko preču pavadzīmju sistēma lauksaimnieku vērtējumā primāri būtu ieviešama
lauksaimniecības un pārtikas precēm, jo tas palīdzētu izskaust un novērst pievienotās vērtības
nodokļa (PVN) krāpšanas shēmas, veicinātu pārtikas drošību un izsekojamību, kā arī patērētāju
informēšanu, vienlaicīgi samazinot krāpšanas gadījumus ar pārtikas izcelsmi. Kaut gan šī
problēma pastāv visā preču un pakalpojumu sfērā, arī šobrīd aktualitāti guvušajā auto tirdzniecībā.
http://www.db.lv/ekonomika/enu-ekonomikas-mazinasanai-rosina-ieviest-elektronisko-precupavadzimju-sistemu465561?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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*) www.delfi.lv18.08.2017. "Budžets 2018: Latvijai raksturīgajiem dārzeņiem
un ogām rosina samazināt PVN līdz 5%"
Jau vēstīts, ka diskusijas par PVN samazināšanu pārtikai Latvijā bijušas vairākkārt. Piemēram,
novembrī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicināja Saeimu mainīt likumu
"Par pievienotās vērtības nodokli" un noteikt 5% PVN likmi svaigiem augļiem un dārzeņiem.
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/budzets-2018-latvijai-raksturigajiem-darzeniemun-ogam-rosina-samazinat-pvn-lidz-5.d?id=49148535

LAD aktualitātes:
LAD sagatavojis pamācību QGIS datorprogrammas izmantošanai laukmalu
garuma aprēķināšanai
Lai nodrošinātu zaļināšanas prasības, viena no iespējām ir nodrošināt laukmalas (no 2018.gada arī
grāvmalas ap Meliorācijas digitālajā kadastrā reģistrētajiem grāvjiem https://www.melioracija.lv/)
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-sagatavojis-pamacibu-qgisdatorprogrammas-izmantosanai-aprekinot-laukmalu-garuma-aprekinasanai-758

Kalendārs:
21.augustā sākas pieteikšanās pasākumiem "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā", "Zvejas
un akvakultūras produktu apstrāde"
"Inovācija" un "Kontrole un izpilde"

Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15. septembrim


VAAD informācija:
Atgādinājums par glifosātu saturošu AAL pareizu lietošanu
http://www.losp.lv/node/4893

Citas aktualitātes:
Septembrī Talsos mašīnball – kulšen un ballešan http://www.losp.lv/node/4901
Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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