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Trikātas pienotava atdzimst kā ģimenes
uzņēmums
Viena no senākajām pienotavām – Trikātas
pienotava – atsākusi ražošanu, plāno eksportu,
pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/tri
katas-pienotava-atdzimst-ka-gimenesuznemums-466332

Koalīcija atbalsta PVN samazināšanu
Latvijai raksturīgiem augļiem un
dārzeņiem
Valdošās koalīcijas partijas vienojas atbalstīt
Zemkopības ministrijas (ZM) ierosinājumu
Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un
dārzeņiem pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
likmi samazināt no 21% līdz 5%.
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/
koalicija-atbalsta-pvn-samazinasanu-latvijairaksturigiem-augliem-undarzeniem.d?id=49219003

Precizēta blakusproduktu apritē iesaistīto personu reģistrēšanas kārtība
12. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā atzīst uzņēmumus un reģistrē personas, kas iesaistītas
tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti
cilvēku patēriņam.
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeta-blakusproduktu-aprite-iesaistito-personu-registresanaskarti?id=9003
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Mainīta ĀCM riska zonu teritorija
Tā kā ir konstatēti daži jauni Āfrikas cūku
mēra (ĀCM) saslimšanas gadījumi mežacūkām
Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Talsu novadā, ir
sagatavots grozījums ĀCM likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtībā, ko valdība otrdien,
12.septembrī, apstiprināja, mainot ĀCM riska
zonu teritoriju* Latvijā.
http://www.losp.lv/node/4925

“Zālāju rokasgrāmata”
Noderīga
informācija:
Latvijas
Lauku
konsultāciju un izglītības centra sagatavota
“Zālāju rokasgrāmata”, kuras elektroniskā
versija jau ir pieejama lasītājiem.
Grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs: Anita
Anševica, Jānis Kažotnieks un Inese
Magdalenoka.
http://www.losp.lv/node/4924

Soja aug griezdamies. “Rubuļu”
saimnieki par iesācēja “muļķa laimi”,
sojas ražu un stereotipiem
Zaņas pagasta zemnieku saimniecība “Rubuļi”
šopavasar atzīmēja 25. gadskārtu. Saimnieki
Benita un Sergejs Virti ir apņēmības pilni
turpināt pirms vairākiem gadiem sākto jaunievedumu tradīciju Rubuļos. Agrāk tās bija
Stendes selekcijas centrā izveidotās ziemas
kviešu un miežu šķirnes, pēdējos gados – soja,
ko šajā sezonā sēs 86 ha platībā un pārstrādās,
kā arī sertificēs saimniecību šīs kultūras sēklu
audzēšanai.
http://laukos.la.lv/zanas-pagasta-soja-auggriezdamies-rubulu-saimnieki-par-razu-iesacejamulka-laimi-un-stereotipiem/
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Operatīvi nostiprina Lubāna ezera Ziemeļu dambi, lai novērstu tā pārraušanu
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) šobrīd operatīvi veic Lubāna
ezera Ziemeļu dambja nostiprināšanu, un darbi tiks turpināti, lai ierobežotu viļņu postošo
iedarbību uz dambi. Situācija uz Lubāna ezera dambja tiek kontrolēta un nerada tālākus avārijas
draudus.
http://www.zm.gov.lv/presei/operativi-nostiprina-lubana-ezera-ziemelu-dambi-lai-noverstu-taparrau?id=9015

Laukos nekas īsti nenogatavojas, daļu
ražas būs jāvāc ar rokām
Lauku apsekošana teju pa stundai un roku
darba izmantošana šoruden varētu būt tās
lietas, kas sekmīgāk ļaus novākt kartupeļu un
dārzeņu ražu, turklāt slapjā laika dēļ jārēķinās,
ka daļa darbu būs jāviec nevis ar tehniku, bet
ar rokām, informē Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra (LLKC) augkopības
speciālisti.
http://laukos.la.lv/laukos-nekas-istinenogatavojas-dalu-razas-naksies-novakt-arrokam/

Latvija nepiekrīt Eiropas Komisijas vēlmei 2018. gadā samazināt mencu un
Rīgas līča reņģu nozvejas apjomu
Trešdien, 13. septembrī, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības konsultatīvās padomes (ZKP)
sēdē zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar zivsaimniecības nevalstiskajām organizācijām
apsprieda Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumu par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2018. gadā.
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-nepiekrit-eiropas-komisijas-velmei-2018-gada-samazinatmencu-u?id=9011

Andris Vanags: Latvijas vējš var būt
daļa no valsts neatkarības
Atpaliekam no kaimiņiem par 10 gadiem - tāds
ir vēja enerģijas izmantošanas attīstības
temps Latvijā. Droši var apgalvot, ka šī ir daļa
no
Latvijas
enerģētiskās
neatkarības
potenciāla, kura netiek izmantota. Atšķirībā no
importētā fosilā kurināmā - dabasgāzes vai
naftas produktiem, Latvijai ir "savs vējš"
līdztekus
citiem
atjaunojamajiem
energoresursiem.
http://m.delfi.lv/versijas/article.php?id=4923539
5

Infolapa_31_15.09.2017.

www.losp.lv

Plūdos cietušo zemnieku pieteikumu
skaits platību apsekošanai strauji aug
Pieteikumu
skaits
platību
apsekošanai
kompensāciju saņemšanai par spēcīgo lietavu un
plūdu rezultātā bojā gājušajiem lauksaimniecības
kultūraugu sējumiem un sagatavoto sienu strauji
pieaug. Lauku atbalsta dienests (LAD) līdz
ceturtdienas,
14.septembra
plkst.17
no
lauksaimniekiem
kopumā
saņēmis
601
iesniegumus, informēja LAD Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža.

Laukos.lv http://laukos.la.lv/lad-pludoscietuso-lauksaimnieku-piete…/

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
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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
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob.
+371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes:
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

Latvijas Stādu audzētāju biedrības aktivitātes
Nāc un apgūsti profesiju Bulduru Dārzkopības vidusskolā!
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http://www.losp.lv/node/4918

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
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LOSP pārstāvji medijos:
1.09.2017. Dienas bizness Edgara Treiberga viedoklis par PVN likmi augļiem un dārzeņiem

*) 7.09.2017.TVnet.lv Lauksaimnieki priecīgi par koalīcijas atbalstu PVN samazināšanai
augļiem un dārzeņiem - 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, teica Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.
http://financenet.tvnet.lv/viedokli/676415lauksaimnieki_priecigi_par_koalicijas_atbalstu_pvn_samazinasanai_augliem_un_darzeniem
*)7.09.2017. www.businessonline.lv - Lauksaimnieki priecīgi par koalīcijas atbalstu PVN
samazināšanai augļiem un dārzeņiem
http://biznessonline.lv/news/4974/lauksaimnieki-priecigi-par-koalicijas-atbalstu-pvnsamazinasanai-augliem-un-darzeniem
*) www.laukos.lv, 12.09.2017., Darba inspekcija apžēlojas par Latgales applūdušajiem
zemniekiem Jau ziņots, ka Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes
priekšsēdētājs Edgars Treibergs izteicies, ka VDI tāpat kā citām kontrolējošajām iestādēm jābūt
saprotošai un jāatliek tematiskās pārbaudes par darba aizsardzības normatīvo aktu prasību
ievērošanu plūdu skartajās saimniecībās uz vēlāku laiku. Treibergs pieļāva, ka pārbaudes būtu
jāturpina tur, kur lauksaimnieki visus spēkus nav koncentrējuši novēlotajai graudu vai kartupeļu
ražas novākšanai, piemēram, dārzeņu saimniecībās, siltumnīcās vai stādu audzētavās.
http://laukos.la.lv/darba-inspekcija-apzelojas-par-latgali-samazinot-parbauzu-skaitu-fermas-uncitviet/
*) 15.09.2017. laikraksts "Diena" gaida // Aizsākts ceļš uz vidusslāni' IIN likmes
samazinājumu pozitīvi vērtē arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP)
valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs. Viņš gan norāda, ka viņam nav skaidrības, vai gada
ienākumos ieskaitīs arī ienākumus no zemes nomas. FM skaidro, ka "IIN progresīvo likmi nomas
ienākumiem nepiemēro un, arī summējot [ar IIN apliekamos] ienākumus progresivitātes sliekšņu
noteikšanai, šādu ienākumu nesummēs kopā ar citiem ienākumiem". FM arī akcentē, ka,
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piemēram, "zemes nomas ienākumus, kuriem piemēro 10% nodokļa likmi, neņem vērā, nosakot
gada apliekamo ienākumu, kuram piemēro progresīvo likmi. Likuma norma ienākuma veidus,
kuriem piemēro atšķirīgas, nevis vispārējās (progresīvās) nodokļa likmes, jau automātiski izslēdz
no ieskaitīšanas gada ienākumos, kuriem piemēro progresīvo likmi".
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/gaida--aizsakts-cels-uz-vidusslani-14180603
*) Dienas bizness “Top interaktīvi risinajumi darba aizsardzībai” - komentē Lavijas
Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja un LOSP valdes locekle Agita Hauka (Raksts
pielikumā)
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14.09.2017. Riga TV24 - LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs un Lienīte Caune
par PVN likmi un nodokļiem
http://play24.lv/video/10122/dienas-personiba-viesos-lienite-caune-edgars-treibergs

14.09.2017. Dienas bizness LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs rakstā "Zemnieki
tiek pie dividendēm" http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/zemnieki-tiek-piedividendem-466485
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LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības valdes
priekšsēdētājs Jānis Šolks LNT Latvija Ziņas- Par piena cenas pieaugumu
https://skaties.lv/zinas/bizness/ekonomika/strauji-pieaug-piena-iepirkuma-cenas-dargaki-paliekari-piena-produkti-veikalu-plauktos/

*) 13.septembris www.laukos.lv Kazkopjiem ziedu laiki – “Cesvaines piens” sāk ražot kazas
sieru. Uzsākot rūpnieciski ražot puscieto kazas sieru, paredz uzplaukumu kazu audzēšanas
nozarē, portālu laukos.lv informēja uzņēmuma “Siera nams” pārstāve Zane Baķe.
LOSP dalīborganizācijas Latvijas Kazkopības biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Pilienas
komentārs: Eiropā un kopumā pasaulē pieprasījums pēc kazas piena produktiem ar katru gadu
palielinās. Tie ir veselīgi, ar nelielu holesterīna daudzumu, turklāt mazāk alerģiski nekā govs piena
produkti, kas ir liels pluss, ņemot vērā globālo alerģiju izplatību, norādīja Latvijas Kazkopības
biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Piliena.
http://laukos.la.lv/kazkopjiem-ziedu-laiki-cesvaines-piens-sak-razot-kazas-sieru/

LAD aktualitātes:
*) Pieejams atbalsts mežsaimniecībā http://www.losp.lv/node/4922
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Aktīvi notiek plūdos cietušo platību apsekošana
Lauku atbalsta dienests aktīvi ir uzsācis pieņemt lauksaimnieku iesniegumus par spēcīgajās
lietavās un plūdos cietušajām platībām un veic šo platību apsekošanu. Līdz 13.septembrim LAD ir
saņēmis 405 iesniegumus par 12 tūkstoši ha lielām sējumu platībām un vairāk nekā 3200 tonnām
bojāta sagatavotā siena. Iesniegumus dienests pieņem gan reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs, gan arī organizē īpašus izbraukumus uz vairāku novadu un pagastu centriem vissmagāk
skartajās teritorijās.
http://www.losp.lv/node/4926

Plūdos cietušajiem lauksaimniekiem piemēros atvieglojumus atbalsta
maksājumu saņemšanai
Lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības zeme atrodas plūdu skartajā platībā, var tik piemērotas
atkāpes, administrējot tiešmaksājumus un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumus.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pludos-cietusajiemlauksaimniekiem-piemeros-atvieglojumus-atbalsta-maksajumu-sanemsanai-765

Bezmaksas konsultācijas lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā
Konsultāciju sniedzēji:
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Personu apvienība MPKS “L.V.Mežs”, MPKS “Mežsaimnieks” un MPKS “Vidzeme” (tikai par
mežsaimniecības jautājumiem)
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/2-1-atbalstskonsultaciju-pakalpojumu-izmantosanas-veicinasanai-274

Kalendārs:
*) 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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