
 

Infolapa_Nr.14_2020   05/06/2020 

 

1 

  
 
 
 

LOSP AKTUALITĀTES 
 

Konference “Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas” 
4.jūnijā aizvadīta LOSP un laikraksta “Dienas Bizness” rīkotā tiešsaistes konference, 
kurā lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru pārstāvji diskutēja par klimata 
pārmaiņām, SEG emisiju pieaugumu, pieprasījumu pēc vidi saudzējošas ražošanas un 
šajā sakarā arvien jauniem izaicinājumiem mūsu nozarēs. 
Dalībniekus uzrunāja Eiropas Lauksaimniecības komisārs J.Vojcehovskis, Latvijas 
zemkopības ministrs K.Gerhards. Diskusijās dalībnieku vidū - Edgars Treibergs, Guntis 
Vilnītis, Jānis Irbe.  
Konferences laikā tika izstrādāta “Lauksaimnieku un mežsaimnieku deklarācija par KLP 
2021-2027 finansējumu un nosacījumiem”, kurā pausto nostāju darīs zināmu Eiropas 
Komisijai, Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm. 
  

 
 

❖  
 

 
LOSP valdes sēde , 29.jūnijā 

• Sēdē piedalījās Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs M.Kučinskis, 
Iekšlietu ministru S.Ģirģens, PVD ģenerāldierektors M.Balodis, lai rastu 
risinājumu jautājumos par valsts drošības apdraudējumu  tautsaimniecībai 
saistībā ar atsevišķu nevalstisko organizāciju aicinājumiem un izteikumiem 
interneta vidē. 

• Notika LOSP dalīborganizāciju atbalsta pieteikumu izvērtēšana. 
 

❖  

Sanāksmes 
 

Pārstāvju sapulce 
1. Probiotikas izmantošana augkopībā, lopkopībā, vides 

attīrīšanā  

2. KLP Vide un klimats, ZM Konsultatīvās padome 

3. Saulgriežu ielīgošana. 

 

 
 
17.jūnijā, plkst.11 
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Konkurss “Sējējs 2020” 

Zemkopības ministrija aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes 

laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2020”.         
Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un 
pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti. 
Konkursa dalībniekus šogad vērtēs astoņās nominācijās un tiks pasniegta arī 
balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Šogad konkurss “Sējējs” notiek 27. 
reizi. Konkurss "Sējējs2020". 

 
LOSP MEDIJOS 

 
“Nosauc galvenos ieguvējus no PVN likmes samazināšanas piena produktiem” 
4.jūnijs, www.la.lv  Lasīt rakstu 

 
“Latvijas lauksaimnieki grib par 20% lielākus ES tiešmaksājumus”  
“Panorāma”, LTV, 4.jūnijs Skatīties reportāžu 

 
 

“LOSP: PVN samazināšana piena produktiem ir 
ilgtspējīgs risinājums nozarei” 

“Dienas Bizness” 4.jūnijs, 2020 Lasīt rakstu 

 

“Ar faktiem un argumentiem par Latvijas lauksaimniecību”  

“Dienas Bizness” 2.jūnijs, 2020 

Lasīt rakstu 
 
 
 

 
 
“Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas – kā dzīvosim nākamajos septiņos 
gados?” “Dienas Bizness” 3.jūnijs, 2020Lasīt rakstu  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Zemkopibasministrija/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCqDbMwEVyqFr6omtaE2QCCd8I4ul3lpZD55bX6wdBK0cmBG3hxTK372zRk9zjSZcXfq1Sg6HE_I-Tz&fref=mentions
https://www.sejejs.lv/?fbclid=IwAR1HBJUrqHlkeSrkWW_Li0wlBIWSxmL5xyuHPdKQJ_SNQ5Vx6iIxtt-O-zY
http://www.la.lv/
https://laukos.la.lv/nosauc-galvenos-ieguvejus-no-pvn-likmes-samazinasanas-piena-produktiem?fbclid=IwAR0TRspv0Jja3DztP7SvUuejuyr0DHHFGx0HPh2WhKOdl_c_tYFbh0UIvoY
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/latvijas-lauksaimnieki-grib-par-20-lielakus-es-tiesmaksajumus.a362574/?fbclid=IwAR2k2JZwfJwz3_3sAVoJGTKyOKQuAbp9PFFxOOBtF1K3JpOl_rNdMNYts1U
https://www.db.lv/zinas/losp-pvn-samazinasana-piena-produktiem-ir-ilgtspejigs-risinajums-nozarei-496913
https://www.db.lv/zinas/ar-faktiem-un-argumentiem-par-latvijas-lauksaimniecibu-496875
https://www.db.lv/zinas/latvijas-zeme-ilgtermina-attistibas-perspektivas-ka-dzivosim-nakamajos-septinos-gados-496874
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“Panorāma” 27.maijā Skatīties ziņu 
 
“Darbinieku trūkums lauksaimniekus dara bažīgus par iespējām pilnībā novākt 
ražu”  26. maijs, LR1 
Klausīties 
 
“Nebūs viesstrādnieku, raža sapūs uz lauka!” Kāpēc latvieši negrib mēnesī nopelnīt 
1000 eiro? 1.jūnijs, 2020  www.la.lv   
Lasīt rakstu 
  

 
 

Siera klubs 
Degustācija. “Siera klubs” 27.maijā, Ogres tehnikumā, 
piedalījās radošajās stundās „Jāņu siers – saules ceļā”. 
Studijā tapušās gardās un daudzveidīgās siera plates bija 
izdevība nogaršot arī LOSP kolektīvam , valdes sēdes 
dalībniekiem un ministrijas pārstāvjiem.  

 
 
Maiznieku biedrība 
 
Aicina piedalīties aptaujā “Maizes patēriņa paradumu maiņa” 
Piedalīties aptaujā 

  

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/ministri-nesteidz-lauksaimniekiem-solit-viesstradnieku-iebrauksanu.a361543/?utm_source=ZDpoust&utm_campaign=marketing&utm_medium=FB&fbclid=IwAR3sGRGhV9FvaL7_snRAat7XDNM0-K9Jflagl6JOzUX_sewOKTBBhCOzeP0
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/darbinieku-trukums-lauksaimniekus-dara-bazigus-par-iespejam-pilniba-novakt-razu.a361288/?fbclid=IwAR3FKAaun_Wt7Q2krhiIeeS1uDvVptzVEl7PlvtS-Z1xaNjfcvmT0_qdW8Q
http://www.la.lv/
https://laukos.la.lv/bez-viesstradniekiem-nebusot-razas
https://www.visidati.lv/aptauja/1593127923/done/?fbclid=IwAR10TMatQgU-o_z1Ha4WR5wc7V4d6uGlSZNNB2H5I6fEtB_28r3R6jDIJgg


 

Infolapa_Nr.14_2020   05/06/2020 

 

4 

 
 

Zemkopības ministrija 
 
Aicina pieteikties konkursam “Sējējs2020” Info par konkursu. 
 

 
 

 
Lauku atbalsta dienests  

 
 

Var saņemt īstermiņa aizdevumu no vienotā platības maksājuma 
Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, šogad lauksaimniekiem ir pieejams 
bezprocentu īstermiņa aizdevums, kurš rudenī tiks dzēsts no vienotā platības 
maksājuma summas. Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki var 
iesniegt no 2020. gada 21. maija līdz 15. augustam.  
Pieteikšanās elektroniskajā sistēmā. 
 
LAD atgādina: platību maksājumiem jāpiesakās līdz 15.jūnijam 
LAD atgādina, ka aktīvi notiek pieteikšanās platību maksājumiem un aicina klientus, 
kas nav vēl iesnieguši Vienoto iesniegumu, to izdarīt līdz 15. jūnijam. Ja klientiem 
nepieciešama palīdzība, lai aizpildītu iesniegumus, jāzvana uz tālruni 67095000. 
Vienotos iesniegums var iesniegt tikai elektroniski Lauku atbalsta dienesta 
Pieteikšanās elektroniskajā sistēmā 

 

 

 
 

 
 

https://www.zm.gov.lv/presei/aicinam-pieteikties-zemkopibas-ministrijas-konkursam-sejejs-2020-?id=11393
https://eps.lad.gov.lv/login
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/e-pieteiksanas-sistema-eps/

