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INFOLAPA Nr. 3 

 

 

LOSP AKTIVITĀTES: 

 
 

*) 17.janvārī notika  Diskusija par Pašnodarbinātā tiesisko regulējumu, kas tika organizēta 

Valsts darba inspekcijas pasūtīta pētījuma ietvaros “Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā 

regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba apstākļu uzlabošanai”. Lai uzlabotu sistēmu un 

sniegtu labākos un ērtākos risinājumus pašnodarbināto tiesiskajā regulējumā darba devēju 

organizācijas un saistošās personās tika aicinātas dalīties ar savu pieredzi un sniegt priekšlikumus 

sistēmas sakārtošanai. Paldies, LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Lauku sieviešu apvienības 

pārstāvei Vinetai Geršebekai par dalību diskusijā un priekšlikumiem, ko atzinīgi novērtējuši arī 

diskusijas organizētāji! 

 

*) LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis šonedēļ aktīvi strādāja pie lauksaimnieku ražotās 

Atjaunojamās enerģijas (AER) jautājuma, strādājot kopā ar biogāzes un biomasas 

koģenerācijā ražotās elektroenerģijas zemnieku saimniecībām, gatavojot iebildumus EM 

sagatavotajiem Grozījumiem MK 221 un MK 262 noteikumos. Kopā ar ZM speciālistiem 

iesniedzām argumentus EM, lai plānotie grozījumi nenovestu līdz bankrotam strādājošās biogāzes 

koģenerācijas stacijas, kuras darbojas izmantojot savās saimniecībās saražotos kūtsmēslus, 

atkritumus, šķeldu. Diemžēl cīņa ir grūta, jo EM lobē TEC, Latvenergo un Sadales tīklus, 

neapzinoties, ka tas viss ir vajadzīgs tikai tik ilgi, kamēr ir maksātspējīgs elektroenerģijas 

patērētājs. Absolūti nepieņemami, ka joprojām ap 60% OIK tiek maksāts TEC, par ko LOSP ir 

nosūtījis vēstuli EM un premjeram.  

 

*) LOSP valdes loceklis Guntis Gūtmanis šonedēļ piedalījās VARAM rīkotajā 

starpinstitūciju darba grupā, kuras atbildībā ir visi ar lauksaimniecības zemi saistītie jautājumi, 

līdz ar ko turpmāk G.Gūtmanis piedalīsies šajā darba grupā, lai pārstāvētu LOSP intereses šajos 

jautājumos.  

 

*) 17.janvārī notika LOSP valdes sēde, kurā pārrunājām Gaļas liellopu nozares 

problēmjautājumus un nolēmām, uzticēt GLAB un Gaļas nozares d/g turpināt darbu pie gaļas 

tirgus sakārtošanas saskaņā ar LOSP izstrādāto un GLAB realizācijai nodoto dokumentu “Gaļas 

nozares stratēģijas piecu gadu vīziju: “Kvalitatīvi ražot, realizēt un nopelnīt””. 

 

*) 17.janvārī notika ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) 

pārstāvju sapulce. Tajā, gatavojoties periodam pēc 2020.gada apspriedām Klimata pārmaiņu un 

SEG emisiju samazināšanu kontekstā ar KLP, analizējot Eiropas Komisijas pirmdokumentus šajos 

jautājumos. 

Lai informētu par Latvijas saistībām klimata jomā attiecībā uz lauksaimniecības nozari 

sapulcē par paveikto un perspektīvām mums stāstīja un uz jautājumiem atbildēja Zemkopības 

ministrijas Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas 

vadītāja Kristīne Sirmā. 

Konkretizējot zemkopību klimata politikas kontekstā, par lauksaimniecības nozaru 

attīstības prognozēm līdz 2030.gadam un pasākumiem emisiju samazināšanai lauksaimniecībā ar 



 

 Infolapa_3_19.1.2018.  www.losp.lv   

 

ziņojumu uzstājās Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieki Aleksejs Nipers un Kaspars 

Naglis. Liepa.  

Ņemot vērā, ka jau pagājušajā gadā Eiropā un Latvijā ir  aizsākusies diskusija par Kopējās 

lauksamniecības politikas (KLP) perspektīvām pēc 2020.gada uz sapulci bijām aicinājuši ZM 

Lauku attīstības atbalsta departamenta direktori Lieni Jansoni un Tirgus un tiešā atbalsta 

departamenta direktora vietnieku Zigmāru Ķikānu. Sapratām, ka mums visiem aktīvi iesaistoties 

procesā un sniedzot patiesas ziņas statistikai varēsim panākt Latvijai labvēlīgāku Klimata 

pārmaiņu un savstarpēji saistīto KLP. 

 

 

 

 

LOSP MEDIJOS: 
 

18.1.2018. Diena: Vairosies ieguldījumi attīstībā 

«Neskatoties uz dažādām dabas un globalizācijas ietekmē radītajām kataklizmām, jāsaka, ka tomēr 

pēdējos divus gadus investīciju apjoms lauksaimniecības nozarē ir stabils, jo kopumā investēti ap 

300 miljoniem eiro,» situāciju plūdu cietušajā lauksaimniecības nozarē raksturo Lauksaimnieku 

organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs. Pēc viņa teiktā, 

galvenās investīcijas veiktas augkopībā, piena lopkopībā un citās nozarēs. Viņaprāt, patlaban nav 

pamata domāt, ka 2018. gadā investīciju apjoms būtiski pieaugs. 

E. Treibergs stāsta – lai veicinātu lauksaimniecības nozares attīstību un nodrošinātu nepieciešamos 

ražošanas resursus, Zemkopības ministrija pagājušā gada nogalē saistībā ar Latvijas Lauku 

attīstības programmu 2014.– 2020. gadam Ieguldījumi materiālajos aktīvos izsludināja projektu 

pieteikumu iesniegšanas kārtu ar finansējumu 75 miljonu eiro apmērā. 

Projekta ietvaros pretendenti var saņemt atbalstu par iegādātajām investīcijām savas saimnieciskās 

darbības attīstībai lauksaimniecības nozarē ieguldījumiem lauku apvidos. «Līdz ar to ministrija ir 

veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu investīciju piesaisti un nozares attīstību. 

Raugoties caur šādu prizmu, jāteic, ka plūdi tiešā veidā neietekmē investīciju ienākšanu Latvijas 

lauksaimniecības nozarē, » teic E. Treibergs. Viņš piebilst: lai daļēji kompensētu Latgales, 

Vidzemes un Sēlijas 29 novadu lauksaimniekiem zaudējumus par 2017. gada lietavās un plūdos 

bojāgājušo sējumu, stādījumu kultūrām, valdība piešķīra 14,8 miljonus eiro no valsts budžeta. 

«Tas arī ir būtisks solis, lai palīdzētu Latvijas lauksaimniekiem neparedzētu dabas apstākļu radītu 

seku situācijā,» spriež lauksaimnieku pārstāvis.  

https://www.diena.lv/raksts/uznemeja-diena/zinas/vairosies-ieguldijumi-attistiba-14189132 

 

15.01.2018. Dienas bizness “Aicina apturēt steidzamības kārtā skatāmos MK noteikumus 

par OIK” 

Līdzīgu vēstuli ministru prezidentam Mārim Kučinskim un ekonomikas ministram Arvilam 

Ašeradenam 5. janvārī nosūtījusi arī LOSP. Tajā padome vienbalsīgi aicina neatbalstīt MK 

noteikumu grozījumu projekta piedāvāto redakciju un piešķirt vismaz viena mēneša periodu 

noteikumu projekta pienācīgai izvērtēšanai, jo sasteigtai grozījumu pieņemšanai neesot nekāda 

pamata. «Ņemot vērā ministrijas plānoto OIK sistēmas izvērtējuma pētījumu, šādus grozījumus 

būtu saprātīgi veikt pēc secinājumu saņemšanas,» uzsver LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis. 

LOSP aicina pētījuma veikšanā iesaistīt LOSP un tās dalīborganizēciju ekspertus, kā arī pētījumu 

veikt iespējami publiski, radot iespēju visām iesaistītajām pusēm paust savu viedokli un izteikt 

ierosinājumus par pētāmajiem jautājumiem. 

http://www.db.lv/zinas/aicina-apturet-steidzamibas-karta-skatamos-mk-noteikumus-par-oik-

https://www.diena.lv/raksts/uznemeja-diena/zinas/vairosies-ieguldijumi-attistiba-14189132
http://www.db.lv/zinas/aicina-apturet-steidzamibas-karta-skatamos-mk-noteikumus-par-oik-470812
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470812 

 

 

15.janvāris Dienas Bizness “Piena rekordisti cenu svārstību ēnā” 

Trīs saimniecības – Beverīnas novada z/s Vītoliņi, Rūjienas novada z/s Ceriņi un Smiltenes 

novada z/s Kalējiņi 1 – 2016./2017. pārraudzības gadā pārsniegušas 14 tūkstoš kg vidējo 

izslaukumu no vienas govs  

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārraudzības gadu līderu trijnieks palicis nemainīgs. Trīspadsmit 

tūkstošus kg no govs izdevies pārsniegt Ventspils novada SIA Jāņlejas, savukārt vairāk nekā 12 

tūkstošus vidēji no govs slaukušas desmit saimniecības – z/s Kalna Ūdenāni, z/s Kalna Dambrāni, 

z/s Sporas, z/s Zilūži, SIA Vecsiljāņi, SIA Vidzemes putniņi, Rolanda Agruma saimniecība, SIA 

Brīvzemnieki, z/s Mazlauri un z/s Tomiņi. Pirmoreiz 100 ražīgāko ganāmpulku skaitā pēc 

izslaukuma iekļuvusi viena no lielākajām piena lopkopības saimniecībām – Agrofirma Tērvete – 

teju divu tūkstošu ganāmpulkā izslaukums sasniedzis 9905 kg vidēji no vienas govs. 

http://www.db.lv/zinas/piena-rekordisti-cenu-svarstibu-ena-470802 

 

 
 

17.1.2018. Latvijas Avīze/ www.laukos.lv LOSP biedriem pievienojusies Latgales ražojošo 

lauksaimnieku apvienība 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) biedru rindās ir uzņēmusi Latgales 

ražojošo lauksaimnieku apvienību, pēc padomes pārstāvju ikmēneša sapulces informēja LOSP 

ģenerāldirektors Guntis Vilnītis. 

Pēc viņa teiktā, Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība izrādīja vēlmi un interesi pievienoties, 

lai ar LOSP atbalstu kopīgu diskusiju rezultātā varētu līdzdarboties lauksaimniecības politikas 

veidošanā Latgales ražojošiem lauksaimniekiem būtisku jautājumu kontekstā. 

http://laukos.la.lv/losp-biedriem-pievienojusies-latgales-razojoso-lauksaimnieku-apvieniba/ 

 

 

http://www.db.lv/zinas/aicina-apturet-steidzamibas-karta-skatamos-mk-noteikumus-par-oik-470812
http://www.db.lv/zinas/piena-rekordisti-cenu-svarstibu-ena-470802
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/losp-biedriem-pievienojusies-latgales-razojoso-lauksaimnieku-apvieniba/
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18.1.2018. Dienas bizness “LPUF padomes priekšsēdētāja: Katram uzņēmumam ir tiesības 

izvēlēties” 

«Katram uzņēmumam ir tiesības izvēlēties, kā aizstāvēt savas intereses un kā risināt sev svarīgus 

jautājumums – darbojoties kādā asociācijā vai arī mēģinot to darīt saviem spēkiem,» komentējot 

gaļas pārstrādes uzņēmuma «Forevers» lēmumu izstāties no Latvijas Pārtikas uzņēmumu 

federācijas (LPUF), biznesa portālam db.lv sacīja LPUF padomes priekšsēdētāja Ināra Šure.  

«Šajā konkrētajā situācijā, mūsuprāt, viena uzņēmuma specifiskās intereses nevar būtu svarīgākas 

par visas nozares kopējām interesēm. Mēs turpināsim aktīvi strādāt un pārstāvēt visas pārtikas 

ražošanas nozares intereses, veicinot godīgu uzņēmējdarbību un sakārtotu biznesa vidi,» sacīja I. 

Šure. 

http://www.db.lv/zinas/lpuf-padomes-priekssedetaja-katram-uznemumam-ir-tiesibas-izveleties-

470952 

 

LNT Ziņas 9.janvāris, Par situāciju piena nozarē ( 05:50 minūtē ) 

https://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas/907565?autostart=true  

 

 

 
 

 

LETA, 17.01.2018. LOSP: Lauksaimniekiem ir būtiski sniegt ZM aktuālos datus par 

siltumnīcefekta gāzu emisijām. Latvijas lauksaimniekiem ir būtiski sniegt Zemkopības 

ministrijai (ZM) aktuālos datus par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām, aģentūrai LETA pēc 

LOSP pārstāvju ikmēneša sapulces uzsvēra LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis. 

Viņš teica, ka pozitīvi ir vērtējams Latvijas panāktais mērķis līdz 2030.gadam ne-ETS [Emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmas] SEG emisijas samazināt par 6% salīdzinot ar 2005.gada apjomu, lai 

http://www.db.lv/zinas/lpuf-padomes-priekssedetaja-katram-uznemumam-ir-tiesibas-izveleties-470952
http://www.db.lv/zinas/lpuf-padomes-priekssedetaja-katram-uznemumam-ir-tiesibas-izveleties-470952
https://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas/907565?autostart=true
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gan sākotnēji Latvijai bija plānots noteikt SEG emisiju samazinājumu lielākā apmērā. Pašreizējo 

mērķi izdevies panākt, pateicoties ievāktiem datiem par SEG apjomu Latvijā un pierādījumiem, ka 

mežs, zaļie lauki un ilggadīgie stādījumi dod savu artavu SEG emisiju samazināšanā.  

Pēc Vilnīša teiktā, lauku saimniecībām arī turpmāk ir būtiski apzinīgi iesniegt aktuālos datus par 

SEG emisijām, kas radušās to darbības rezultātā. Ja šodien lauksaimnieki nebūs noziņojuši par 

visu apjomu, vienā brīdī šis ražošanas apjoms tiks skaitīts kā pieaugums, jo katra ražošanas 

attīstība rada papildu SEG emisijas. 

"ZM speciālisti sēdē aicināja lauksaimniekus neslēpt to informāciju, kura mums ir, jo tikai pēc 

šiem faktiem ZM var veidot savas analīzes. Eiropas Komisija vērtē gan "Eurostat" datus, gan CSP 

datus, vismazāk vērtē saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) datus, uz kuriem pamatojoties 

ZM bieži veic visus aprēķinus un pamatojumus SEG sloga samazināšanai. Eiropa ņem vērā CSP 

datus un SUDAT datus, kas viņiem ir pieejami. Sanāk tāda lieka, nevajadzīga stīvēšanās, lai 

pierādītu, ka mums esošajā situācijā ir stipri lielāks pieaugums nekā paši mēs esam noziņojuši," 

teica Vilnītis. 

LOSP ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas 

apvieno 60 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un 

kopumā pārstāv vairāk nekā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas 

lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts 

likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, ZM un citiem sociālajiem sadarbības partneriem. 

 

 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

ŠTAA piedalīsies ar saviem trusīšiem Lietuvā rīkotajā izstādē "Atkurtai Lietuvai 100" Kauņas 

pilsētā, kura notiks 20.-21. 01.2018. 

 

Stādu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

9.februārī notiks Dārzkopības konference. Darba kārtība tiks izsūtīta tuvākajā laikā. 

 

Siera klubs aktivitātes: 

31.01. Seminārs "Veselība, labs izskats, harmonija ar Latvijas produktiem", Rīgā 

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”. 

callto:20.-21.%2001.2018
callto:+371%2029487375
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http://www.losp.lv/node/5077 

 

 

LTRK aktivitātes:  

Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai un rezervēt vietas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kameras (LTRK) un reģionu pašvaldību rīkotajās Uzņēmēju dienās reģionos 2018. 

 

 
Uzņēmēju dienas reģionos jau kļuvušas par tradicionāliem un vērienīgiem pasākumiem, kas reizi 

gadā Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē sniedz iespēju apmeklētājiem iepazīties ar reģiona 

uzņēmumu plašo piedāvājumu. Ik gadu katrā izstādē piedalās 150 līdz 200 uzņēmumu. Pasākumu 

programmā plānotas izstādes, biznesa forumi, sestdienās arī kultūras programmas, kā arī dažādas 

Latvijas Labuma aktivitātes.  

Piedaloties izstādē, uzņēmumam ir iespēja iepazīstināt ar savu produkciju un pakalpojumiem 

vairākus tūkstošus apmeklētāju, uzzināt jaunumus par uzņēmējiem aktuālām tēmām biznesa 

forumos, izmantot tīklošanās iespēju, tiekoties ar citiem reģiona uzņēmējiem, valsts un pašvaldību 

amatpersonām. Dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja sevi pozicionēt kā darba devējus reģionā un 

būs iespēja uzrunāt gan šī brīža darba meklētājus, gan skolēnus un studentus – nākotnes 

darbiniekus, kam svarīgi ir uzzināt par profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas tiek 

sagaidītas no darbiniekiem. Īpaši aicinām pieteikties dalībai uzņēmumus, kuriem ir aktuāli 

reklamēt brīvās vakancēm un pastāvīgi nodarbinātās amatu kategorijas. 

Pieteikšanās un papildu informācija par pasākumu Zemgalē, Kurzemē un Latgalē:  

LTRK Valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice, tālrunis: 29 141 693, e-pasts: 

ilze.brice@chamber.lv 

Par pasākumu Vidzemē:  

LTRK Vidzemes nodaļa, tālrunis: 20 264 530, e-pasts: valmiera@chamber.lv 

 

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 

 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/5077
mailto:ilze.brice@chamber.lv
mailto:valmiera@chamber.lv
mailto:info@slieka.lv
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NOZARES AKTUALITĀTES: 

 

 
 

 

Aicinājums mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem atbildēt uz anketas 

jautājumiem 
Eiropas Komisijas (EK) Izaugsmes 

ģenerāldirektorāts ir sācis spēkā esošās mazo un 

vidējo uzņēmumu (MVU) definīcijas 

pārskatīšanu. Tāpēc EK ir publicējusi anketu, 

aicinot uz tās jautājumiem atbildēt tieši MVU, jo 

īpaši tos MVU, kuriem spēkā esošā definīcija ir 

bijusi jāpiemēro. 

Anketa ir pieejama visu ES dalībvalstu valodās 

un ir atrodama ŠEIT 

 

 

Papildināts marķējumā lietojamo zivju sugu nosaukumu saraksts  

16. janvārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par zvejas un 

akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem. Tā kā 

pastāv aptuveni 2000 zivju sugu nosaukumu, nav lietderīgi tos visus pārrakstīt noteikumu 

pielikumā, tādēļ turpmāk produktu marķējumā varēs lietot arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 

gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 216/2009 noteiktos zivju sugu nosaukumus latviešu valodā un to 

zinātniskos nosaukumus. 

http://www.zm.gov.lv/presei/papildinats-markejuma-lietojamo-zivju-sugu-nosaukumu-saraksts-

?id=9247 

 

 

 

Desmit gados valsts meža zemes platība 

pieaugusi par vairāk nekā 10 tūkstošiem ha: 

AS “Latvijas valsts meži” (LVM), turpinot meža 

zemes iegādes programmu, 2017. gadā 

iegādājusies 1618 ha meža zemes. Savukārt 

desmit gadu laikā kopš 2007. gada LVM ir 

iegādājusies meža zemes vairāk nekā 10,6 

tūkstošu ha platībā. Tas liecina, ka privāto mežu 

īpašnieku interese pārdot savus meža īpašumus 

LVM joprojām ir liela. 

http://www.zm.gov.lv/presei/desmit-gados-

valsts-meza-zemes-platiba-pieaugusi-par-vairak-

neka-10-tu?id=9250  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/5090
http://www.losp.lv/node/5090
http://www.losp.lv/node/5090
http://www.losp.lv/node/5090
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9c4cfb80-02ee-449c-8220-07315df8a151?draftid=10e18552-56ef-466d-b8f2-a8e8b60d444d&surveylanguage=LV
http://www.zm.gov.lv/presei/papildinats-markejuma-lietojamo-zivju-sugu-nosaukumu-saraksts-?id=9247
http://www.zm.gov.lv/presei/papildinats-markejuma-lietojamo-zivju-sugu-nosaukumu-saraksts-?id=9247
http://www.zm.gov.lv/presei/desmit-gados-valsts-meza-zemes-platiba-pieaugusi-par-vairak-neka-10-tu?id=9250
http://www.zm.gov.lv/presei/desmit-gados-valsts-meza-zemes-platiba-pieaugusi-par-vairak-neka-10-tu?id=9250
http://www.zm.gov.lv/presei/desmit-gados-valsts-meza-zemes-platiba-pieaugusi-par-vairak-neka-10-tu?id=9250
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Video par Nodokļu izmaiņām 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

http://www.losp.lv/sites/default/files/vid_1_iin_v

o-6.mp4  

 

- Pašnodarbināto personu sociālās iemaksas 

http://www.losp.lv/sites/default/files/vid_2_psi_

vo-4.mp4 

 

- Attaisnotie izdevumi 

http://www.losp.lv/sites/default/files/vid_3_ai_v

o-4.mp4 

http://www.losp.lv/node/5092  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP deputāti nosaka vērienīgus mērķus 

efektīvākai enerģijas izmantošanai 

ĪSUMĀ: 

 Līdz 2030. gadam ES par 35 % 

jāpaaugstina energoefektivitāte 

 Atjaunojamo energoresursu īpatsvars 

patēriņā jāpaaugstina līdz 35% 

 EP deputāti atbalsta palmu eļļu saturošas 

biodegvielas aizliegumu no 2021. gada 

EP deputāti ir gatavi sarunām ar ES valstu 

ministriem, lai noteiktu saistošus mērķus līdz 

2030. gadam paaugstināt energoefektivitāti par 

35% un atjaunojamo energoresursu īpatsvaru - 

līdz 35% enerģijas patēriņa. 

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/

2018/janvara_jaunumi/tiraenergija.html 

 

 

 

Kā top?: Iecavnieks&Co rapšu eļļa 

SIA Iecavnieks&Co ir viens no lielākajiem 

nerafinētās eļļas ražotājiem Baltijā, kas pārstrādā 

rapšu, linu un kaņepju sēklas no kurām iegūst 

nerafinētās pārtikas eļļas, kā arī eļļu lopbarībai 

un tehniskajām vajadzībām, izmantojot auksto 

spiešanas tehnoloģiju. 

Eļļas ražošanas procesā tiek saražoti lopbarības 

rauši, kas ir vērtīgs proteīna avots. 

http://www.db.lv/zinas/ka-top-iecavnieksco-

http://www.losp.lv/sites/default/files/vid_1_iin_vo-6.mp4
http://www.losp.lv/sites/default/files/vid_1_iin_vo-6.mp4
http://www.losp.lv/sites/default/files/vid_2_psi_vo-4.mp4
http://www.losp.lv/sites/default/files/vid_2_psi_vo-4.mp4
http://www.losp.lv/sites/default/files/vid_3_ai_vo-4.mp4
http://www.losp.lv/sites/default/files/vid_3_ai_vo-4.mp4
http://www.losp.lv/node/5092
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/janvara_jaunumi/tiraenergija.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/janvara_jaunumi/tiraenergija.html
http://www.db.lv/zinas/ka-top-iecavnieksco-rapsu-ella-471001
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rapsu-ella-471001 

 

 

 
 

 

 

Rosība kaļ eksporta plānus 

Augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmums Rosība 

atdzimis jaunā godībā un plāno palielināt 

eksportu, ceturtdien vēsta laikraksts Dienas 

Bizness. 

Inciemā bāzētais uzņēmums, kas izveidots uz 

agrākās saimniecības Ezerciems bāzes, šogad 

plāno stiprināt savas pozīcijas gan vietējā, gan 

citu valstu tirgos. 

http://www.db.lv/zinas/rosiba-kal-eksporta-

planus-470958 

 

 

 

 

 

CFLA aicina uz semināru par ES fondu 

atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā 

30. janvārī, notiks informatīvs seminārs par 

projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) atbalsta saņemšanai 

jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Projektu 

iesniegumu atlases otrajā kārtā šim mērķim 

pieejams ERAF finansējums vairāk nekā 34 

miljonu eiro apmērā. 

http://www.losp.lv/node/5094 

 

 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) atbalsta pasākumi 2014-2020 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/ricibas-programmas-

zivsaimniecibas-attistibai-(zrp)-atbalsta-pasakumi-2014-2020/ 

 

 

Izsludināta pieteikšanās 3.kārta augļu, dārzeņu un piena piegādei skolām  

LAD informē, ka  no 2018. gada 12. janvāra līdz 26. janvārim tiek izsludināta 3.kārta  atbalsta 

saņemšanai skolu programmas augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm 2017./2018. 

mācību gadā ietvaros. 

Pieejamais finansējums šajā kārtā produktu piegādei un izdalei izglītojamiem ir: 

 augļu un dārzeņu piegādei un izdalei – 1319,70 EUR; 

 piena piegādei un izdalei – 232 516,78 EUR. 

http://www.db.lv/zinas/ka-top-iecavnieksco-rapsu-ella-471001
http://www.db.lv/zinas/rosiba-kal-eksporta-planus-470958
http://www.db.lv/zinas/rosiba-kal-eksporta-planus-470958
http://www.losp.lv/node/5094
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/ricibas-programmas-zivsaimniecibas-attistibai-(zrp)-atbalsta-pasakumi-2014-2020/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/ricibas-programmas-zivsaimniecibas-attistibai-(zrp)-atbalsta-pasakumi-2014-2020/
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Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieejama LAD mājaslapā izvēlnē  “Piens un augļi 

skolai”. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/izsludinata-pieteiksanas-3-karta-

auglu-darzenu-un-piena-piegadei-skolam-808 

 

“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. 

Konkursa ietvaros bērni un skolēni tiek aicināti apkopot pieredzes stāstus par to, kā Latvijas 

izglītības iestādēs tiek īstenota programma “Piens un augļi skolai”. Konkurss noritēs no 2017. 

gada 11. decembra līdz 2018. gada 28. februārim.  

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-aicina-bernus-un-jauniesus-

piedalities-piens-un-augli-skolai-konkursa-802 

 

 

 

 

CITAS AKTUALITĀTES, SEMINĀRI: 

 

Seminārs par hroniskās novājēšanas slimības (HNS) uzraudzības programmas ieviešanu 

Latvijā 2018.-2020. gadā. 

http://www.losp.lv/node/5097 

 

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/ 

 

KOMERCPIEDĀVĀJUMS: 

2.februārī – seminārs kaņepju audzētājiem! Visa informācija LOSP mākas lapā (Programma, 

pietiekšanās)  

http://www.losp.lv/node/5096 

 
 

 

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

http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=19181ed0&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=19181ed0&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/izsludinata-pieteiksanas-3-karta-auglu-darzenu-un-piena-piegadei-skolam-808
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/izsludinata-pieteiksanas-3-karta-auglu-darzenu-un-piena-piegadei-skolam-808
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-aicina-bernus-un-jauniesus-piedalities-piens-un-augli-skolai-konkursa-802
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-aicina-bernus-un-jauniesus-piedalities-piens-un-augli-skolai-konkursa-802
http://www.losp.lv/node/5097
http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba-2017
https://www.gruenewoche.de/
http://www.losp.lv/node/5096

