INFOLAPA Nr. 2

LOSP pārstāvji medijos:
“Dienas bizness” 8.janvāris LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs par grozījumiem
"Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju
koģenerācijā”

5.janvāris www.laukos.lv / Latvijas Avīze - LOSP: enerģētikas jomā mazi griezieni nelīdz,
jākārto kompleksi
Ceturtdien Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) enerģētikas jautājumu darba
grupā galvenais jautājums bija par steigā izsūtītajiem Ekonomikas ministrijas (EM) atbildībā
esošajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 “Noteikumi par
elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”, kuru
redakciju LOSP neatbalsta, informē organizācija.
http://laukos.la.lv/losp-energetikas-joma-mazi-griezieni-nelidz-jakarto-kompleksi/
Lielākajos piena pārstrādes uzņēmumos sāk samilzt darbaspēka trūkuma problēma
Lai arī piena pārstrādes sektorā darbaspēka trūkums ir jūtams mazāk nekā atsevišķās citās pārtikas
ražošanas sfērās, taču šī problēma sākt samilzt arī lielākajos piena pārstrādes uzņēmumos, atzina
Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks.
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/767745lielakajos_piena_parstrades_uznemumos_sak_samilzt_darbaspeka_trukuma_problema
5.1.2018. www.diena.lv Lauksaimnieki neatbalsta grozījumus noteikumos par
elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) neatbalsta plānotos grozījumus Ministru
kabineta (MK) noteikumos par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot
elektroenerģiju koģenerācijā, kas paredz noteikt uzstādāmās jaudas minimālo slieksni un
komersantam noslēgt līgumu ar publisko tirgotāju trīs mēnešu laikā pēc elektroenerģijas ražošanas
uzsākšanas koģenerācijā, aģentūra LETA uzzināja LOSP.
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/lauksaimnieki-neatbalsta-grozijumus-noteikumos-parelektroenergijas-razosanu-kogeneracija-14188266
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www.tvnet.lv 5.1.2018. LOSP neatbalsta grozījumus noteikumos par elektroenerģijas
ražošanu koģenerācijā
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) neatbalsta plānotos grozījumus Ministru
kabineta (MK) noteikumos par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot
elektroenerģiju koģenerācijā, kas paredz noteikt uzstādāmās jaudas minimālo slieksni un
komersantam noslēgt līgumu ar publisko tirgotāju trīs mēnešu laikā pēc elektroenerģijas ražošanas
uzsākšanas koģenerācijā, zināja LOSP.
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/767688losp_neatbalsta_grozijumus_noteikumos_par_elektroenergijas_razosanu_kogeneracija?utm_sourc
e=tvnet
2.janvāris www.laukos.lv Dārzeņu cenas lejā. Uz cik ilgu laiku?
Arī Bioloģisko lauksaimnieku asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis norādīja, ka samazinātā
likme sen jau bija nepieciešama, taču cenas kāps, turklāt aktualizēsies jautājums par to kontroli.
“Dārzeņiem ir izteikta sezonalitāte, to cenas gada laikā mainās ļoti dinamiski. Īpaši tirgos būtu
jābūt stingrākai kontrolei, lai izskaustu tirgošanos bez čekiem. Savukārt patērētājam ieguvums būs
vairāk, pērkot dārgāko preci, kur cena augstāka par vienu eiro kilogramā, bet par tādām precēm kā
bietes, sīpoli vai kartupeļi efekts nebūs tik jūtams,” teica zemnieks.
http://laukos.la.lv/darzenu-cenas-leja-uz-cik-ilgu-laiku/
Agri Tops Decembra numurā - LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Vīnkopju un vīndaru
biedrība
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Dienas bizness 10.1.2018. LPCS viedoklis par piena nozares situāciju

9.janvāris www.delfi.lv Piena iepirkuma cenas turpmāk globālajā tirgū varētu samazināties,
norāda ZM
Vienlaikus Lauksaimnieku sadarbības organizācijas padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs
Edgars Treibergs rosināja, ka Latvijā būtu vairāk jāorientējas uz bioloģiskā piena ražošanu, kam ir
augstākas iepirkuma cenas un labāks noiets. Tāpat daļai Latvijas piena pārstrādātāju būtu jāņem
piemērs kā saimniekot no pārstrādātājiem, kas nesamazina piena iepirkuma cenas zemniekiem.
http://m.delfi.lv/bizness/article.php?id=49627407

Infolapa_2_12.1.2018.

www.losp.lv

9.janvāris www.tvnet.lv ZM: Piena iepirkuma cenas turpmāk pasaules tirgū varētu
samazināties
Lauksaimnieku sadarbības organizācijas padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs
rosināja, ka Latvijā būtu vairāk jāorientējas uz bioloģiskā piena ražošanu, kam ir augstākas
iepirkuma cenas un labāks noiets.
http://laukos.la.lv/zm-piena-iepirkuma-cenas-turpmak-pasaules-tirgu-varetu-samazinaties/
Olu cenas būtiski augušas
Mazumtirdzniecībā pagājušā gada laikā olu cenas pieauga par vidēji 24,7%, liecina Centrālās
statistikas pārvaldes informācija. Tas bija viens no lielākajiem cenu pieaugumiem kādam no
pārtikas produktiem, un tas sekmēja kopējo patēriņa cenu pieaugumu. Latvijā veikalos cenas olām
joprojām ir salīdzinoši augstas. «Veikali arī grib nopelnīt, tirdzniecības uzcenojums ir augsts,»
vietējo tirgu raksturo Latvijas Olu ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs un a/s Balticovo
padomes priekšsēdētājs Valdis Grimze. Viņš prognozē, ka līdz Lieldienām būtisku cenu izmaiņu
vairs nebūs, bet pēc šiem svētkiem tradicionāli varētu būt cenas kritums.
http://www.db.lv/zinas/olu-cenas-butiski-augusas-470749
10.janvārī Guntis Vilnītis Latvijas Radio 4 Par OIK un elektrības cenu ietekmi uz
saimniecībām http://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2018&m=1&d=10

AKTUALITĀTES:
Iespējamās atkāpes no bioloģiskās lauksaimniecības prasībām saistībā ar iespēju izmantot
konvencionālo dzīvnieku barību
Ņemot vērā 2017. gada ārkārtas klimatiskos apstākļus lielā Latvijas teritorijā, kas liedza
pietiekamā daudzumā sagatavot dzīvnieku barību bioloģiskajās saimniecībās, Zemkopības
ministrija informē, ka ir iespējamas atkāpes no bioloģiskās lauksaimniecības prasībām saskaņā
ar Padomes regulas (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
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marķēšanu 22. panta 1. punktu un 2.f) apakšpunktu, kā arī saskaņā ar Komisijas regulas (EK)
Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles
noteikumus, lai īstenotu Padomes regulu (EK) Nr. 834/2007, 47. c) apakšpunktu.
http://www.losp.lv/node/5081
Liellopu gaļas iepirkuma cena sarūk |
Laukos.lv
Govs liemeņa iepirkuma cena pērn
novembrī Latvijā bija 23,6% zemāka nekā
vidēji Eiropas Savienībā (ES), liecina
Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un
tiešā atbalsta departamenta dati.
http://laukos.la.lv/liellopu-galasiepirkuma-cena-nedaudz-samazinas/
Plūdu risku samazināšanai turpina
atjaunot un pārbūvēt polderu sūkņu
stacijas, aizsargdambjus un valsts
nozīmes ūdensnotekas
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), investējot
ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) atbalsta līdzekļus, kas 2014.-2020.
gada plānošanas periodā paredzēti
meliorācijai, turpina īstenot pasākuma
“Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās”
plānotos darbus – valstij piederošu
hidrotehnisko būvju atjaunošanu un
pārbūvi, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku
atjaunošanas projektu īstenošanu.
http://www.zm.gov.lv/presei/pludu-riskusamazinasanai-turpina-atjaunot-polderusuknu-stacijas-aizs?id=9231
Laimīgās vistas dēs divkārt dārgākas
olas
Rimi” veikalu tīkla paziņojums par
sprostos dētu olu pārdošanas pārtraukšanu
Baltijas valstīs no 2025. gada raisījis
neizpratni olu ražotājos un arī daudzos
pircējos, bažījoties par spēju maksāt par
olām būtiski augstāku cenu nekā patlaban
un pieļaujot citās valstīs ražotu olu būtisku
importa kāpumu Latvijā.
http://laukos.la.lv/laimigas-olas-pateretajinepieprasa/
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Zemkopības ministrijas svarīgākie pasākumi un iniciatīvas 2018. gadā
Svarīgākie plānotie nozares pasākumi un iniciatīvas 2018.g. ir šādas: Turpināt aizstāvēt
Latvijas intereses, nodrošinot pēc iespējas labākas zvejas iespējas 2018. gadam Baltijas jūrā un
Rīgas jūras līcī. http://www.losp.lv/node/5087

Aktieri biznesā drīzāk ir izņēmums
Kaņepēs ir spēks, intervijā DB saka Dailes
teātra aktieris Ivars Auziņš, kurš jau
septiņus gadus vada kaņepju pārstrādes
uzņēmumu Transhemp.
http://www.db.lv/zinas/aktieri-biznesadrizak-ir-iznemums-470752

Iespēja pieteikties Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
parakstīšanai
Līdz 24. janvārim nevalstiskajām organizācijām ir iespēja pieteikties Nevalstisko organizāciju
(NVO) un Ministru kabineta sadarbības memoranda parakstīšanai, kas ļauj piedalīties un paust
viedokli par NVO darbībai un attīstībai svarīgiem jautājumiem.
Memoranda padomes sēžu darba kārtībā tiek iekļauti jautājumi, kas ietekmē NVO sektora
darbību un attīstību, tiek diskutēts par finansējuma pieejamību NVO no valsts budžeta un
ārvalstu finanšu instrumentiem, apspriestas sabiedrības līdzdalības iespējas. Memoranda
padome arī deleģē dažādus NVO pārstāvjus dalībai valsts pārvaldes institūciju veidotos
līdzdalības formātos – padomēs, darba grupās, projektu vērtēšanas komisijās u.c.
https://www.mk.gov.lv/lv/content/informacija-par-nvo-un-ministru-kabineta-sadarbibasmemorandu

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Siera klubs aktivitātes:
16.01. Seminārs "Mūžīgais piens", Smiltenes tehnikums
18.01. Latvijas Kulinārā mantojuma tīkla biedru pieredzes apmaiņa-diskusija par paveikto un
darāmo, Daugavpils
Pasākuma ietvaros filmas "100 recepšu Latvijas simtgaei" filmēšana.
31.01. Seminārs "Veselība, labs izskats, harmonija ar Latvijas produktiem", Rīgā
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Kontaktinformācija:
Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. +371 29487375, e-pasts
sieraklubs@inbox
Latvijas Zemnieku Federācijas aktualitātes:
Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām Vecumniekos
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”
ietvaros, 2018.gada 22.-23. janvārī viesu namā “Satekas” (Satekas, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3933) organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība,
pilnveidojot saimniecisko darbību”.
http://www.losp.lv/node/5077
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

LAD aktualitātes:

Šī gada pirmā LAD tikšanās ar lauksaimnieku organizācijām!
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LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem!
LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2018. gada 10.janvāra sanāksmē.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/izsludinata-pieteiksanas-3-kartaauglu-darzenu-un-piena-piegadei-skolam-808

Dienests publicējis operatīvo informāciju par sarindotajiem IMA projektiem
Lauku atbalsta dienests informē, ka, lai sniegtu nepieciešamo informāciju klientiem, ir publicējis
provizoriskos iesniegto projektu rindošanas sarakstus pasākumiem "Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā".
Minētie saraksti skatāmi sadaļā "Operatīvā informācija".
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/

19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju
Izmantojot LEADER pieeju, atbalstāmas šādas aktivitātes:
"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" - aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības
iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā
teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī
attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves
kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību;
"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" - aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos
vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un
ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā
arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma,
kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uzpasakumu/

Valsts atbalsts
Turpinās pieteikšanās pasākumā "Riska pārvaldība". Atbalsts līdz 65% apmērā no
apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību
apdrošināšanu.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/riska-parvaldiba-234

“Piens un augļi skolai” konkurss bērniem un jauniešiem
Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija aicina Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņus un 1.-9.klašu skolēnus piedalīties programmas “Piens un augļi skolai” konkursā.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-aicina-bernus-un-jauniesus-piedalities-piensun-augli-skolai-konkursa-802

Infolapa_2_12.1.2018.

www.losp.lv

CITAS AKTUALITĀTES:
22.februāris - Līdzsvarota lauksaimniecība 2018 | Lauksaimniecības fakultāte
http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba-2017
Izstāde: Grüne Woche, Zaļā nedēļa- Vācija, Berlīne
NO 19.- 28.janvārim https://www.gruenewoche.de/
Piedāvājums:
SIA Omnilab Baltic, vēlamies paplašināt savu klientu loku un izplatīt mūsu vārdu Latvijā!
Kas mēs esam?
Esam Vācijas kompānijas "Omnilab" meitas kompānija, kas piedāvā laboratorijām un ražošanas
uzņēmumiem augstas kvalitātes laboratoriju (kvalitātes pārbaudes) aprīkojumu, dažādus
piederumus, iekārtas, kā arī ķimikālijas.
Kā mūs atrast?
Mūs var apciemot uz vietas: Rīga, Mazā nometņu iela 45A Mājas lapā:
http://www.omnilab.de/sakums.html
Jaunums!!! Noliktavas izpārdošanas mājaslapā:
https://www.omnilabbaltic.com/
Ko mēs piedāvājam Jums?
Iespēju pēc iepazīšanās ar Jūsu ražošanas vai laboratorijas darbu saņemt Jums nepieciešamāko
preču piedāvājumu vai iespēju papildināt
aprīkojumu ar jaunām tehnoloģijām.
Kādas preces mēs piedāvājam?
Tādēļ, ka preču klāsts un pieejamo ķimikāliju skaits ir ārkārtīgi plašs, ieteicams vaicāt pēc
konkrēti nepieciešamā produkta.
Mūsu e-katalogs: http://omnilab.de/Katalog/omnilab_en/ Izdrukāts katalogs Jums būs pieejams,
satiekoties ar mums personīgi.
Kādas ir cenas?
Cenas tiek noskaidrotas no ražotāja, un vajadzīgajām precēm tās tiks iedalītas preču piedāvājumā
pēc pieprasījuma.
Kā notiek iegāde?
Mēs piedalāmies gan iepirkumos, gan individuālos pasūtījumos, komplektējot Jūsu tehniskās
vajadzības ar mūsu atbilstošajiem produktiem.
Kā notiek piegāde?
Pēc preces pasūtīšanas tā tiek vesta no Vācijas un atkarībā no tā, vai prece ir uz vietas, piegāde
notiek 2-4 nedēļu laikā. Prece var tikt piegādāta vai saņemta uz vietas Rīgā, Mazā nometņu ielā
45A.
Kā notiek apmaksa?
Parasti apmaksa notiek pret pavadzīmi un to apmaksā pēc preces saņemšanas 14 dienu laikā.
Kas notiek, kad prece tiek piegādāta?
Pēc vajadzības, tiek veikta apmācība un iekārtas uzstādīšana.
Ko darīt, ja iekārta saplīst?
Mēs piedāvājam bezmaksas servisu garantijas laikā un par atsevišķu samaksu arī pēc tā.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā var zvanīt man (Kārlis Žaka): +371 29443870
vai arī uz "Omnilab baltic" ofisu Rīgā: +371 67670510
Kā arī droši rakstiet uz e-pastu: karlis.zaka@omnilab.lv
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vai arī uz: info@omnilab.lv
Vēlam Jums jauku turpmāko gadu un šo dienu!
Cerot uz sadarbību,
Kārlis Žaka

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