INFOLAPA Nr. 30
No 2018. gada vairākas izmaiņas
zaļināšanas nosacījumos lauksaimniekiem
Šā gada 30. jūnijā spēkā stājās Eiropas Komisijas
regulas Nr. 639/2014 grozījumi, kuri paredz
izmaiņas maksājuma par klimatam un videi
labvēlīgu lauksaimniecības praksi nosacījumu
piemērošanā. Lauksaimniekiem, kam ir 15 ha vai
lielāka saimniecības aramzeme, platībā, kas atbilst
5% aramzemes, no 2018. gada 1. janvāra būs
jāizpilda vairākas prasības ekoloģiski nozīmīgas
platības (ENP) izveidē.
http://www.losp.lv/node/4920

Tiešo maksājumu izlīdzināšana krīzes
situācijās nodrošinātu vienlīdzīgāku
atbalstu visiem ES lauksaimniekiem
No 3. līdz 5. septembrim zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs
piedalījās
neformālajā
ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru
padomes sanāksmē Tallinā, kurā dalībvalstis
meklēja risinājumus lauksaimniecības risku
pārvaldības instrumentu uzlabošanai ES Kopējā
lauksaimniecības politikā (KLP) pēc 2020. gada.
http://www.zm.gov.lv/presei/tieso-maksajumuizlidzinasana-krizes-situacijas-nodrosinatuvienlidzig?id=8983

Valdība plūdu postījumu dēļ izsludina ārkārtēju situāciju arī Salas un
Aknīstes novados
5. septembrī, Ministru kabinets (MK), pamatojoties uz Zemkopības ministrijas sniegto
informāciju par lietavu un plūdu izraisītajām sekām un postījumiem lauksaimniecības zemēs,
izsludināja ārkārtēju situāciju arī Salas un Aknīstes novados. Līdz ar to šobrīd ārkārtējā situācija
plūdu seku novēršanai ir izsludināta 29 novados Latgalē, Vidzemē un Sēlijā.
http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-pludu-postijumu-del-izsludina-arkarteju-situaciju-arisalas-un?id=8980
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Atklāta starptautiskā pārtikas industrijas
izstāde “Rīga Food 2017”
Trešdien, 6. septembrī, zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs un Valsts prezidents Raimonds Vējonis
atklāja 22. starptautisko pārtikas industrijas izstādi
“Riga Food 2017”.
http://www.zm.gov.lv/zemkopibasministrija/presei/atklata-starptautiska-partikasindustrijas-izstade-riga-food-2017-?id=8992

Plūdu risku samazināšanai atjaunos
polderu sūkņu stacijas un aizsargdambi
Aucē, Vārpā un Ruduļos
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi” (ZMNĪ) Jelgavas novada Līvbērzes
pagastā sākusi īstenot trīs projektus plūdu risku
samazināšanai lauku teritorijās – Auces poldera
sūkņu stacijas pārbūvi, Vārpas poldera sūkņu
stacijas pārbūvi un Ruduļa poldera aizsargdambja
D-1 atjaunošanu.
http://www.zm.gov.lv/presei/pludu-riskusamazinasanai-atjaunos-polderu-suknu-stacijas-unaizsargda?id=8988

Apbalvoti labākie 2017.gada piena
produkti!
6.septembrī izstādē “Riga Food 2017” tika paziņoti
un apbalvoti Latvijā ražoto augstas kvalitātes piena
produktu konkursa uzvarētāji divās kategorijās “Gada jaunais produkts” un “Skābais krējums ar
tauku saturu 20 %”. Konkursa mērķis ir popularizēt
piena produktu nozīmi ikdienas uzturā un parādīt,
cik daudz un dažādus veselīgus produktus Latvijas
pārstrādes uzņēmumi un meistari spēj saražot,
sniedzot aizvien jaunas garšas ikvienam
patērētājam.
http://www.losp.lv/node/4919
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Zemkopības ministrs sveiks veselīga
uztura ražotājus
8. septembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemgalē apmeklēs zemnieku saimniecības, kas
saņems Latvijas Ārstu biedrības apbalvojumu
“Veselīgs Latvijas uzturs”. Šogad apbalvojumu
saņems z/s “Ragāres” Skrīveru novadā, SIA
“KEEFA” Vecumnieku novadā un SIA “Līcīši Ltd”
Ozolniekunovadā.
http://www.zm.gov.lv/…/zemkopibas-ministrssveiks-veseliga-… …

Plūdos cietušajiem lauksaimniekiem
piemēros atvieglojumus atbalsta
maksājumu saņemšanai
Saeima ceturtdien, 7.septembrī, atbalstīja Ministru
kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu 29 novados Latgalē, Vidzemē un
Sēlijā. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem, kuru
lauksaimniecības zeme atrodas plūdu skartajā
platībā, var tik piemērotas atkāpes, administrējot
tiešmaksājumus un Lauku attīstības programmas
(LAP) pasākumus.
http://www.losp.lv/node/4923

Paipalu olu bums turpinās; saimnieki
apvieno spēkus eksportam
Pēdējo gadu laikā Latvijā strauji pieaudzis
pieprasījums pēc paipalu olām, līdz ar to aizvien
vairāk saimniecību pievēršas šo mājputnu
audzēšanai. Turklāt saražotās produkcijas kvalitāte
un daudzums nu jau ir tādā līmenī, ka var sākt
domāt par eksportu, tādēļ vairāki Latvijas paipalu
audzētāji nolēmuši apvienot spēkus un šoruden
nodibinājuši kooperatīvu, portālam laukos.lv
pastāstīja Skrundas novada saimniecības “Pūcītes”
saimnieks, kooperatīva “Omlat” pārstāvis Kaspars
Davidenko.
http://laukos.la.lv/paipalu-olu-bums-pieaugsaimnieki-apvienojas-kooperativa/
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Zemnieku Federācijas aktivitātes:
Tiek izsludināts konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos”
Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta
deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas simtgadi, šodien,
2017. gada 5.septembrī, izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu „Latvijas lauki
gadsimtu griežos” un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Konkursa mērķis ir
popularizēt Latvijas laukus, parādot vērtības, ar kurām lepojamies – lauku sētas skaistumu un
unikalitāti, zemnieka darbu un tā attīstību cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas lauku ainavas
skaistumu ikviena mākslinieka acīm. http://www.losp.lv/node/4917

Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
LATVIJAS ŠĶIRNES TRUŠU ASOCIĀCIJA ar saviem trušiem piedalīsies Starptautiskajā
mājdzīvnieku un zooindustrijas izstādē ZOOEXPO kas norisināsies no 30.09.-01.10.2017.
Ķīpsalā.

Izstāde „Latvijas vīnogas 2017”
23. un 24. septembrī ikgadējā izstādē „Latvijas vīnogas”, kuru organizē Latvijas Vīnkopju un
vīndaru biedrību, būs apskatāmi vairāk nekā 100 dažādu vīnogu šķirņu paraugi no visas Latvijas.
Šogad izstāde ir īpaša ar to, ka tā notiks atjaunotajās Bauskas pils viesmīlīgajās telpās. Septembris
ir vīnogu ražas mēnesis, kad, kā jau ierasts, notiek izstādes, kurās tiek vērtēts, kāds šis gads ir bijis
vīnkopjiem. 2017. vīnogu gads šoreiz lielā laika periodā ir bijis sevišķi īpašs vīnogu audzētājiem.
http://www.losp.lv/node/4911

Latvijas Biškopības biedrības organizētie pasākumi:
seminārs: tēma: „Dažādu varras ierobežošanas preparātu lietošana” lektors Guntars Melnis š.g. 11.
septembrī plkst. 10.00, Raiņa bulvārī 21b, Preiļos;
seminārs: tēma: „Rudens darbi dravā. Bišu saimju ieziemošana.” lektors Jānis Trops š.g. 12.
septembrī plkst. 17.00, Rūņos, Lendžu pag., Rēzeknes nov.;
seminārs: tēma: „Rudens darbi dravā. Bišu saimju ieziemošana” lektors Armands Gumbris š.g. 12.
septembrī plkst. 12.00, Lāčplēšos, Līksnas pag., Daugavpils nov.;
seminārs: tēma: „Rudens darbi dravā. Bišu saimju ieziemošana” lektors Armands Gumbris š.g. 13.
septembrī plkst. 10.00, Tālavijas ielā 27A, Ludzā;
seminārs: tēma: „Rudens darbi dravā. Bišu saimju ieziemošana” lektors Armands Gumbris š.g. 14.
septembrī plkst. 16.00, Bērzkalnos, Īslīces pag., Bauskas nov.;

Siera klubs aktivitātes:
20.-22.sept. pieredzes brauciens uz Lietuvu
26.sept. seminārs "Meistara diena" Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma jaunajiem
pavāriem
27.sept. seminārs "Meistara diena" Ogres tehnikuma jaunajiem pavāriem
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Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob.
+371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv

Jauno zemnieku kluba aktivitātes:
13.septembrī, trešdien pulksten 18:00 aicinām ikvienu interesentu uz atvērto durvju vakaru
biedrībā "Latvijas Jauno zemnieku klubs"!
Mēs:
- Iepazīstināsim ar sevi,
- atbildēsim uz Taviem jautājumiem;
- izaicināsim Tevi uz debašu dueli,
- nedaudz izklaidēsim Tevi un uzlādēsim ar pozitīvām emocijām.
Būs:
- tēja/ kafija un našķi,
- forši jaunieši - lauku entuziasti,
- ļoti mājīgs birojs
Kontaktinformācija:
Liene
jzk@jzk.lv
26619432

Lauku Ceļotājs aktivitātes:
Iepazīsti kulināro ceļu “Livonijas garša” izstādē "Riga Food 2017"
Kaut arī Livonijas robežas no kartēm sen izdzisušas, latviešu un igauņu tradicionālo ēdienkarti vēl
joprojām pamatā sastāda tie paši ēdieni, ar kuriem mielojās mūsu senči. Mēs joprojām paši cepam
maizi un brūvējam alu. Tāpat kā agrāk bagātīgi izmantojam dabas veltes - meža ogas, sēnes, zivis
un medījumu. Izrādās, ka tieši Livonijas laikā pie mums sāka iepazīt piparus, ingveru,
krustnagliņas un kanēli un pēc tā, cik daudz austrumzemju garšvielu bija ēdienā, noteica Hanzas
pilsētu augstmaņu turību.
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/694

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes:
8. septembris. Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" Zinātniskās padomes priekšsēdētājam
mežzinātņu doktoram Tālim Gaitniekam 60 gadu jubileja, atzinības raksta pasniegšana no LLMZ
par ilggadēju, aktīvu un sekmīgu LLMZA mežzinātņu nodaļas darba organizēšanu, starptautiskās
sadarbības un atpazīstamības veicināšanu.
25.septembris. LZA akadēmiķu un korespondētājlocekļa kandidātu prezentācijas. LZA LMZN un
LLMZA kopsēdē tiks noklausītas LZA akadēmiķu kandidātu Dr. oec. Irinas Pilveres, LZA
korespondētājlocekļa kandidātu lauksaimniecības zinātnē Dr.agr. Sanitas Zutes un Dr. agr. Gunāra
Lāča prezentācijas.
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Latvijas Stādu audzētāju biedrības aktivitātes
Nāc un apgūsti profesiju Bulduru Dārzkopības vidusskolā!

http://www.losp.lv/node/4918
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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:
*) 7.08.2017. LETA - Lauksaimnieki atzinīgi vērtē koalīcijas atbalstu PVN samazināšanai
Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem
LETA. Lauksaimnieki atzinīgi vērtē valdošās koalīcijas atbalstu Zemkopības ministrijas (ZM)
ierosinājumam samazināt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi no 21% līdz 5% Latvijai
raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem, aģentūrai LETA teica Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.
"Šo lēmumu mēs vērtējam kā lielu un drosmīgu valdības un Finanšu ministrijas (FM) soli," teica
Treibergs.
*) 8.09.2017. LETA LOSP: Valsts darba inspekcijai būtu jānogaida ar pārbaudēm plūdu
skartajās saimniecībā.
Arī Valsts darba inspekcijai (VDI) tāpat kā citām kontrolējošajām iestādēm ir jābūt saprotošai un
jāatliek pārbaudes plūdu skartajās saimniecībās uz vēlāku laiku, aģentūrai LETA sacīja
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.
Viņš piebilda, ka tematiskās pārbaudes par darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu
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VDI būtu jāturpina tur, kur lauksaimnieki visus spēkus nav koncentrējuši novēlotajai graudu vai
kartupeļu ražas novākšanai, piemēram, dārzeņu saimniecībās, siltumnīcās vai stādu audzētavās.
"Mēs gribētu, lai VDI neveiktu tematiskās pārbaudes tur, kur raža nav novākta. Jau tāpat
zemniekiem ir traki un viņi ķer katru mirkli, kamēr ir sauss un nelīst, lai varētu kaut ko vēl
novākt," teica Treibergs.

*) Žurnāls AGRO TOPS - 20 gadu jubilejas žurnāls - LOSP valdes priekšsēdētāja Edgara
Treiberga komentārs
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*) 7.09.2017. TV 3 ziņas - LOSP viedoklis ar PVN samazināšanu augļiem un dārzeņiem
(08:20 min) - komentē LSOP dalīborganizācijas - Latvijas Dārznieks valdes priekšsēdētājs
Jānis Bērziņš!
https://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/871388?autostart=true

*) www.laukos.lv - LOSP dalīborganizācija -Lauku Ceļotājs - "Kā izklaidēt tūristu laukos?
Par rasolu, reklāmu un antireklāmu tūrisma biznesā" http://laukos.la.lv/vai-investet-lauku-turisma/

LAD aktualitātes:
*) Pieejams atbalsts mežsaimniecībā http://www.losp.lv/node/4922
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Informācijas apkopošana reģionos: iesniegumu pieņemšanas vietas un laiki
Iesniegumus par plūdos cietušajām platībām no 4.septembra līdz 2.oktobrim
pieņems Ziemeļaustrumu, Dienvidlatgales, Viduslatvijas un Austrumlatgales RLP, kā arī
izbraukumos pagastos. Seko informācijai!
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/iesniegumu-pienemsanas-laiki-parpludos-cietusajam-platibam-762

No 2018. gada vairākas izmaiņas zaļināšanas nosacījumos lauksaimniekiem
Lauksaimniekiem, kam ir 15 ha vai lielāka saimniecības aramzeme, platībā, kas atbilst 5%
aramzemes, no 2018. gada 1. janvāra būs jāizpilda vairākas prasības ekoloģiski nozīmīgas platības
(ENP) izveidē.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/no-2018-gada-vairakas-izmainaszalinasanas-nosacijumos-lauksaimniekiem-763

Pieteikties kompensācijām plūdu radītajiem zaudējumiem varēs elektroniski
Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtas stāvokli lauksaimniecības
sektorā, Lauku atbalsta dienests (LAD) ir uzsācis izstrādāt moduli Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS), kurā LAD klienti varēs iesniegt pieteikumus par faktiski nodarītajiem
zaudējumiem atbilstoši 2017. gadā Lauku atbalsta dienestā deklarētajām platībām. Iesniegt
pieteikumus EPS varēs līdz 2017. gada 1. oktobrim. LAD informēs par iesniegumu pieņemšanas
sākumu. Par kompensāciju apjomu, kas tiks piešķirts lauksaimniekiem, lems Zemkopības
ministrija.
http://www.losp.lv/node/4910
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Kalendārs:
Līdz 11.septembrim notiek pieteikšanās programmai "Piens un augļi skolai".
Līdz 30. septembrim var pieteikties "Atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu
saglabāšanai" (LDGRS).
Turpinās pieteikšanās pasākumā "Riska pārvaldība". Atbalsts līdz 65% apmērā no apdrošināšanas
polises iegādes izdevumiem par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu.

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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