INFOLAPA Nr. 29
LOSP medijos:
(TV3 Ziņas) Zemkopības ministrija varētu rosināt samazināt PVN likmi arī gaļai, pienam,
maizei un olām
Sākoties sarunām par nākamo valsts budžetu, valdības gaiteņos tiek spriests arī par to, vai samazināto
PVN likmi varētu piemērot ne tikai augļiem un dārzeņiem, kā tas tika izdarīts iepriekš, bet arī citiem
pārtikas produktiem, piemēram, gaļai, pienam, maizei un olām. Šādu reformu apsver Zemkopības
ministrija. Kopš 2018. gada daudz šķēpu lauzts ap to, bija vai nebija vērts piemērot samazināto PVN
likmi 5% apmērā Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem. Par šo tēmu trešdien runāja
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē, kura sanāca piensaimnieku kooperatīvā “Straupe”.
https://skaties.lv/zinas/bizness/ekonomika/zemkopibas-ministrija-varetu-rosinat-samazinat-pvnlikmi-ari-galai-pienam-maizei-un-olam/
(LNT Ziņas) 5% PVN samazinājis cenas un cēlis pieprasījumu pēc augļiem un dārzeņiem
Pazeminātajai pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmei, kas līdz nākamā gada beigām piemērota
Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem, jābūt beztermiņa, tāds viedoklis trešdien izskanēja
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes pārstāvju sanāksmē.
https://skaties.lv/zinas/latvija/politika/5-pvn-samazinajis-cenas-un-celis-pieprasijumu-pec-augliemun-darzeniem/
( www.diena.lv) Koalīcijā plašas diskusijas par samazinātās PVN likmes piemērošanu gaļai,
pienam, maizei un olām
Koalīcijā patlaban ir ļoti plašas diskusijas par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes
piemērošanu gaļai, pienam, maizei un olām, trešdien ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulcē sacīja zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA).
https://diena.lv/raksts/latvija/zinas/koalicija-plasas-diskusijas-par-samazinatas-pvn-likmespiemerosanu-galai-pienam-maizei-un-olam-14225234
( www.jauns.lv) Koalīcijā diskutē par samazinātās PVN likmes piemērošanu gaļai, pienam,
maizei un olām
Koalīcijā patlaban ir ļoti plašas diskusijas par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes
piemērošanu gaļai, pienam, maizei un olām, trešdien ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulcē sacīja zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (VLTB/LNNK). Viņš norādīja, ka patlaban Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) speciālisti
strādā pie ekonomiskā pamatojuma samazinātās PVN likmes piemērošanai šīm preču grupām.
"Diskusijas koalīcijā ir ļoti dažādas, ļoti plašas," viņš sacīja.
https://jauns.lv/raksts/zinas/345560-koalicija-diskute-par-samazinatas-pvn-likmes-piemerosanugalai-pienam-maizei-un-olam
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(www.delfi.lv) LOSP: Latvijā ir ļoti liels bioekonomikas attīstības potenciāls
Latvijā salīdzinājumā ar daudzām citām Rietumeiropas valstīm ir ļoti liels attīstības potenciāls
bioekonomikai jeb tautsaimniecības daļai, kas balstās bioresursu izmantošanā pārtikas un barības,
enerģijas, preču un pakalpojumu ražošanai, intervijā pauda Lauksaimniecības organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/losp-latvija-ir-loti-liels-bioekonomikas-attistibaspotencials.d?id=51376667
(www.laukos.lv) LOSP: Latvijā ir ļoti liels bioekonomikas attīstības potenciāls
Viņš skaidroja, ka atšķirībā no Latvijas daudzās citās Rietumeiropas valstīs visa lauksaimniecības zeme
jau ir izmantota un ir daudz mazāk dabisko pļavu un mežu. “Mēs tiešām esam viena no Eiropas valstīm,
kur bioekonomika var attīstīties ļoti labi,” teica Treibergs.
http://laukos.la.lv/losp-latvija-ir-loti-liels-bioekonomikas-attistibas-potencials
21.augustā, pēc garas diskusijas par samazināto PVN augļiem un dārzeņiem un pārliecības, ka šis
saraksts būtu jāpaplašina, to piemērojot ari olām, gaļai, maizei un pienam, kā arī sarunas par
elektoenerģijas jautājumiem, dienas noslegumā vēl tikāmies ar Itālijas NVO pārstāvjiem, lai
iepazīstinātu ar LOSP un dalīborganizāciju darbību saistībā ar vietējo lauksaimniecību, tirdzniecību un
uzņemējdarbību!
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Dusmojas par LOSP salīdzināšanu ar «slēgto klubiņu»
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP) nelikvidēs, Zemkopības ministrija,
sadarbojoties ar Nevalstiskajām organizācijām, likumus nav pārkāpusi, bet pietrūkst daži kilogrami
apdrukāta papīra protokolu formātā, kas pārliecinātu Valsts kontroli par sadarbības atklātību.
http://www.db.lv/zinas/dusmojas-par-losp-salidzinasanu-ar-slegto-klubinu-490046

(www.tvnet.lv) LPCS: Piena nozarē iestājusies zināma stabilitāte
Piena nozarē ir iestājusies zināma stabilitāte, jo piena iepirkuma cenas jau vairākus mēnešus pēc kārtas
gandrīz nemainās, teica Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs
Jānis Šolks.
https://www.tvnet.lv/6756025/lpcs-piena-nozare-iestajusies-zinama-stabilitate
(www.delfi.lv) Piena nozarē iestājusies zināma stabilitāte, novērojusi LPCS
Piena nozarē ir iestājusies zināma stabilitāte, jo piena iepirkuma cenas jau vairākus mēnešus pēc kārtas
gandrīz nemainās, teica Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs
Jānis Šolks.
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/piena-nozare-iestajusies-zinama-stabilitate-noverojusilpcs.d?id=51376345
(www.tvnet.lv) Koalīcijā spriež par PVN samazināšanu gaļai, pienam, maizei un olām
Koalīcijā patlaban ir ļoti plašas diskusijas par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes
piemērošanu gaļai, pienam, maizei un olām, trešdien ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulcē sacīja zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (VLTB/LNNK).
https://www.tvnet.lv/6758719/koalicija-spriez-par-pvn-samazinasanu-galai-pienam-maizei-un-olam
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LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs Latvijas Radio 4 intervijā par samazināto PVN
dārzeņiem un augļiem 21.08.2019. 17:08 (12:43 - 21:50) https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/…

Atkritumu utilizēšanu un SEG emisiju samazināšanu risina to pārstrāde biogāzes
energoresursos
Vakar, 21.augustā notika ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP)
pārstāvju sapulce, uz kuru bijām aicinājuši ekonomikas ministru (EM) Ralfu Nemiro un EM
specialistus, lai diskutētu un rastu risinājumu par zemnieku saimniecību elektroenerģijas, sadales,
pārvades, obligātās iepirkumu komponentes (OIK) un atjaunojamo energoresursu (AER) un fosilās
koģenerācijas izmaksām.
http://www.losp.lv/node/6144

(www.laukos.lv) Gerhards: Koalīcijā ļoti plašas diskusijas par samazinātās PVN likmes
piemērošanu gaļai, pienam, maizei un olām
Koalīcijā patlaban ir ļoti plašas diskusijas par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes
piemērošanu gaļai, pienam, maizei un olām, trešdien ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulcē sacīja zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (VLTB/LNNK).
http://laukos.la.lv/gerhards-koalicija-loti-plasas-diskusijas-par-samazinatas-pvn-likmes-piemerosanugalai-pienam-maizei-un-olam
(www.lvportals.lv) Atkritumu utilizēšanu un SEG emisiju samazināšanu risina to pārstrāde
biogāzē
Vakar, 21.augustā notika ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP)
pārstāvju sapulce, uz kuru bijām aicinājuši ekonomikas ministru (EM) Ralfu Nemiro un EM
specialistus, lai diskutētu un rastu risinājumu par zemnieku saimniecību elektroenerģijas, sadales,
pārvades, obligātās iepirkumu komponentes (OIK) un atjaunojamo energoresursu (AER) un fosilās
koģenerācijas izmaksām.
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307326-atkritumu-utilizesanu-un-seg-emisiju-samazinasanu-risinato-parstrade-biogaze-2019
(www.nra.lv) Meklē risinājumus PVN samazināšanai pienam un gaļai
Lauksaimnieki uzskata, ka pozitīvie rezultāti, ko tautsaimniecībai devusi pievienotās vērtības nodokļa
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(PVN) likmes samazināšana, kalpo par pamatu, lai līdzīgu regulējumu ieviestu arī gaļai, pienam,
maizei, olām. Uz PVN samazināšanu cer arī sabiedriskās ēdināšanas sektors. Šobrīd vairs tikai četrās
Eiropas Savienības (ES) valstīs pārtikai tiek piemērota PVN pamatlikme. Latvijā samazinātā PVN
likme augļiem un dārzeņiem ir spēkā kopš 2018. gada 1. janvāra.
https://nra.lv/ekonomika/latvija/289808-mekle-risinajumus-pvn-samazinasanai-pienam-un-galai.htm
( www.lalv.lv ) LOSP: Darīsim visu, lai samazināto PVN likmi ieviestu arī gaļai, pienam, maizei,
olām
Vakar, 21.augustā notika ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP)
pārstāvju sapulce, kurā ar zemkopības ministru (ZM) Kasparu Gerhardu, ZM specialistiem, Latvijas
Lauksaimniecības universitātes (LLU) ekspertiem-analītiķiem Irinu Pilveri un Alekseju Niperu
diskutējām par 5% pievienotās vērtības nodokļa (PVN) rezultātiem augļiem, ogām un dārzeņiem un
nepieciešamību
ar
pamatojumu
to
ieviest
gaļai,
pienam,
maizei,
olām.
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307307-losp-darisim-visu-lai-samazinato-pvn-likmi-ieviestu-arigalai-pienam-maizei-olam-2019
LOSP: Darīsim visu, lai samazināto PVN likmi ieviestu arī gaļai, pienam, maizei, olām.
Vakar, 21.augustā notika ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP)
pārstāvju sapulce, kurā ar zemkopības ministru (ZM) Kasparu Gerhardu, ZM specialistiem, Latvijas
Lauksaimniecības universitātes (LLU) ekspertiem-analītiķiem Irinu Pilveri un Alekseju Niperu
diskutējām par 5% pievienotās vērtības nodokļa (PVN) rezultātiem augļiem, ogām un dārzeņiem un
nepieciešamību ar pamatojumu to ieviest gaļai, pienam, maizei, olām.
http://losp.lv/node/6142
(www.laukos.lv) Sviesta cena augstāka nekā kādreiz, siera cena nedaudz mainījusies
Piena nozarē ir iestājusies zināma stabilitāte, jo piena iepirkuma cenas jau vairākus mēnešus pēc kārtas
gandrīz nemainās, aģentūrai LETA teica Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes
priekšsēdētājs Jānis Šolks.
http://laukos.la.lv/piena-nozare-iestajusies-stabilitate
ZM plāno saglabāt 5% PVN likmi dārzeņiem, augļiem un ogām arī pēc 2020.gada
Zemkopības ministrija apņēmusies saglabāt nemainīgu samazinātā 5% pievienotās vērtības nodokļa
(PVN) likmi Latvijai raksturīgiem dārzeņiem, augļiem un ogām arī pēc 2020.gada, līdz kuram šī
likme ir noteikta.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zm-plano-saglabat-5-pvn-likmi-darzeniem-augliem-unogam-ari-pec-2020gada.a329605/

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
"Latvijas aitu auzētāju asociācija” aktualitātes:
1.septembrī Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā norisināsies pasākums "Amatu diena. Spēļu
un rotaļu diena.".
Jau trešo gadu arī biedrība "Latvijas aitu auzētāju asociācija" piedalās šajā brīnišķīgajā pasākumā,
lai rīdziniekiem un pilsētas viesiem parādītu cik dažādas un skaistas Latvijā ir aitas, ko no tās
produktiem var iegūt.
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Pasākuma programma:
10:30 Vilnas tērpu un aksesuāru izstādes atklāšana
11:00 Aitas cirpšana
12:00 Aitu izstāde un parāde
13:30 Aitas cirpšana
14:00 Vilnas maisa mešana
15:00 Aitas cirpšana
16:00 Noslēgums
Detalizētāka informācija: http://www.losp.lv/node/6147
Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība (LPCS) aktualitātes:
Latvijā labākos piena produktus paziņos izstādē “Riga Food 2019”!
Kooperatīvā sabiedrība Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība (LPCS) sadarbībā ar
Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT 1 organizē Latvijā ražoto augstas kvalitātes piena
produktu konkursu, kura uzvarētāji tiks apbalvoti 4. septembrī starptautiskajā pārtikas izstādē “Riga
Food 2019” Ķīpsalā.
http://www.losp.lv/node/6089
biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" aktualitātes:
2019. gada 12.-13. septembrī Kuldīgas pusē notiks biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrība"
organizētās divu dienu mācības "Rupjās lopbarības sagatavošana vidējās un mazās lopkopības
saimniecībās".
Teorijas daļas Kuldīgā. Praktiskā daļa notiks saimniecībā SIA Limakom (Kuldīgas nov., Kurmāles
pag.).
Lektore - Ieva Krakopa.
http://www.losp.lv/node/6135
Latvijas Biškopības biedrības aktualitātes:
Latvijas Biškopības biedrība 31.08.2019. piedalīsies Piena, maizes un medus svētkos, kuros tiks
noteiks Latvijas Atzītākais medus 2019, kuru uzvarētājus apbalvos Riga Food 2019, 4. septembrī.
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija aktualitātes:
Aicinām uz mācībām “Augsnes auglība, organiskā mēslojuma risinājumi un augsekas
bioloģiskajā lauksaimniecībā”
2019. gada 28. un 29. augustā notiks biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”
rīkotās 2 dienu mācības „Bioloģiskā augkopība”. Mācību kursa apakštemats „Augsnes auglība un
augsekas bioloģiskajā lauksaimniecībā”. Lektori – Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Lauksaimniecības fakultātes asociētā profesore Dzidra Kreišmane un Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra (LLKC) vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils.
http://www.losp.lv/node/6128
Biedrība "Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija" aicinām uz mācībām
“Augļkopība bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā”
2019. gada 26. un 27. augustā notiks biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”
rīkotās 2 dienu mācības “Bioloģiskā augļkopība”. Mācību kursa apakštemats „Augļkopība
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā”. Lektors – APP “Dārzkopības institūts” vadošais
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pētnieks Edgars Rubauskis.
http://www.losp.lv/node/6116
“Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”aktivitātes:
Konkurss: Dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem
piensaimniecībā 2019. gadā
http://www.losp.lv/node/6084
Latvijas šķirnes trušu audzētājas asociācijas aktualitātes:
LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies 21.-22.09.2019 starptautiskā jauntrušu izstādē Bielsk
Podlaski Polijā.
Siera klubs aktivitātes:
KONKURSS:
Lai veicinātu interesi un paplašinātu zināšanas par Latvijas siera šķirņu dažādību, piena un piena
produktu ražotājiem, saimniecībām, produktiem, ēdieniem un kulināro mantojumu, biedrība “Siera
klubs” (biedrība) sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru “Ogres tehnikums”
(tehnikums) izsludina konkursu "Piena upē siera ziedi"”. http://www.losp.lv/node/5986

Latvijas Kazkopības biedrības aktualitātes:
Latvijas kazkopības biedrība organizē starptautisku pasākumu "Kazu dienas 2019"!
Pasākums notiks no 23. augusta līdz 25. augustam.
Šīs gada aktuālā kazu šķirne, ko vēlamies popularizēt ir Būru šķirnes kaza.
http://www.losp.lv/node/6081
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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

NOZARES AKTUALITĀTES
ZM: Gada laikā ES vidējā aitu gaļas cena kritusies par 5,1%; Latvijā – kāpusi par 9,7%
Gada laikā vidējā aitu gaļas cena Eiropas Savienībā (ES) kritusies par 5,1%, bet Latvijā kāpusi par
9,7%, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta publiskotie jaunākie
dati.
http://laukos.la.lv/zm-gada-laika-es-videja-aitu-galas-cena-kritusies-par-51-latvija-kapusi-par-97
VIDEO: Egles 50 gadu vecumā izskatās kā 90 gados
Zinātniskās izpētes mežos 50 gadu laikā ir izaudzētas egles ar 50 centimetru diametru. Lai šāda
situācija no meža īpašnieka sapņa kļūtu par realitāti, ir nepieciešami ne tikai kvalitatīvi stādi un
atbilstoša audzes kopšana, bet arī izmaņas normatīvajos aktos
http://www.db.lv/zinas/video-egles-50-gadu-vecuma-izskatas-ka-90-gados-490057
“Talsu piensaimnieks” pērn dubultojis peļņu
Piena pārstrādes uzņēmums AS “Talsu piensaimnieks” pagājušajā gadā strādāja ar 9,74 miljonu eiro
apgrozījumu, kas ir par 5,4% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga 2,3 reizes
– līdz 525 777 eiro, liecina informācija “Firmas.lv”.
http://laukos.la.lv/talsu-piensaimnieks-pern-dubultojis-pelnu
Arī sējas kaņepju audzētāji varēs saņemt platībmaksājumus
Adzelvieši” – ar šādu nosaukumu Eiropas augu šķirņu katalogā ir iekļauta Latvijai tradicionālā sējas
kaņepe. Burtnieku novada zemnieku saimniecībā „Adzelvieši” jau ilgus gadus tiek audzētas un
pārstrādātas kaņepes. Līdz šķirnes atzīšanai gan pagāja visai ilgs laiks, bet tagad, kad tā ir oficiāli atzīta,
tās audzētāji varēs saņemt platībmaksājumus.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/ari-sejas-kanepju-audzetaji-vares-sanemtplatibmaksajumus.a329614/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
Rudzu raža
1920. gadu beigās Latvijā novāca 8,9 cnt rudzu no ha, un tā bija viena no pēdējām vietām Eiropā.
Tagad ražība ir četrkāršojusies. Tolaik saražoja 123,3 cnt rudzu uz 100 iedzīvotājiem, šodien no 42,3
cnt
2018.
gadā
līdz
80,7
cnt
2015.
gadā.
Centrālā
statistikas
pārvalde
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikai-100/rudzu-raza
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Par “Smiltenes piena” patieso labuma guvēju kļuvis Armands Kovaldins
Par piena pārstrādes uzņēmuma AS “Smiltenes piens” patieso labuma guvēju kļuvis Armands
Kovaldins, liecina informācija “Firmas.lv”. Kovaldins ir kļuvis par “Smiltenes piena” patieso labuma
guvēju uz īpašumtiesību pamata, kas tiek realizēta caur viņam piederošo SIA “AS900”.
http://laukos.la.lv/par-smiltenes-piena-patieso-labuma-guveju-kluvis-armands-kovaldins
Eksperta padoms. Veselīga augsne – ar vai bez aršanas?
Līdz 2000. gadam par šo tēmu Latvijā faktiski nerunāja nemaz. Nākamajos 10 gados kādam bija
interese, bet informācija un pieredze bija pieejama tikai ārzemju literatūrā un saimniecībās ārpus
Latvijas. Pēdējos desmit gados dažādu iemeslu dēļ pie mums jau ir saimnieki, kuri tiešo sēju ar tās
paveidiem un minimālo augsnes apstrādi pamatoti sauc par savu tehnoloģiju. Kas tad ir noticis, un
kāpēc šobrīd pat valsts institūciju pārstāvji pamazām sāk pievērst šīm lietām pastiprinātu vērību?
http://laukos.la.lv/veseliga-augsne-ar-vai-bezarsanas?fbclid=IwAR0ifSPsD5G2VNWJT5iTYI6lAmK7mvaFORoknVVPWWuaZlYHIRYF2bqcH0
Meža nozare uz Latviju šogad atvedusi 1,35 miljardus eiro
Meža nozares eksporta ienākumi šogad pieauguši par 57,29 milj. eiro jeb 4,4% salīdzinājumā ar
analogu laiku pērn, lielākoties balstoties uz šā gada pirmo mēnešu izcilajiem rādītājiem
http://www.db.lv/zinas/meza-nozare-uz-latviju-sogad-atvedusi-135-miljardus-eiro-490136
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Lietuvas piensaimnieki sola boikotēt piena pārstrādātājus
Lietuvā krītototies svaigpiena iepirkuma cenām, piensaimnieki rudenī iecerējuši rīkot protesta akciju
pret piena pārstrādātājiem, ne tikai kādu laiku nepārdodot pienu, bet arī bloķējot piebraucamos ceļu pie
tā uzņēmuma, kas par pienu maksā viszemāko cenu.
http://laukos.la.lv/lietuvas-piensaimnieki-sola-boikotet-piena-parstradatajus
Pirmie Baltijā! Izveidots igauņu-latviešu piensaimnieku kooperatīvs
Šodien Igaunijā notika balsojums par pašmāju piensaimniecības kooperatīva “Piena ceļš” un igauņu
kooperatīva “Epiim” kopīgā pirmā starpvalstu kooperatīva izveidi pēc Eiropas Savienības (ES)
noteikumiem.
http://laukos.la.lv/pirmie-baltija-izveidots-igaunu-latviesu-piensaimnieku-kooperativs
Uzsāk “Piena ceļa” reorganizācijas procesu
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Piena ceļš” pieņēmusi lēmumu par
reorganizāciju kopā ar Igaunijā reģistrēto kooperatīvo sabiedrību “E-Piim”, liecina “Firmas.lv” dati.
http://laukos.la.lv/uzsak-piena-cela-reorganizacijas-procesu
Trešdien, 21. augustā, Latvijas Dabas muzejā atklāja tradicionālo tomātu izstādi “Tomātu
parāde 2019”.
Tomātu izstādē, kas norisināsies līdz 25. augustam, vienkopus var apskatīt vairāk nekā 400 dažādas
tomātu šķirnes. Izstādē iespējams aplūkot gan Latvijas selekcionāru jaunākās, gan pasaulē jau labi
zināmās un ievērību ieguvušās tomātu šķirnes, ko savos dārzos izaudzējuši pašmāju kolekcionāri.
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/sarti-melni-un-pat-pukaini-dabas-muzeja-apskatama-tomatuparade/
Kooperatīvi “Piena ceļš” un Igaunijas “E-piim” nolemj par apvienošanos
Latvijas piena ražotāju kooperatīva “Piena ceļš” un Igaunijas piensaimnieku kooperatīva “E-piim”
biedri vienbalsīgi nobalsojuši par kopīga starpvalstu kooperatīva ''E-Piim Societas Cooperativa
Europaea Limited” (“SCE E-piim”) izveidi pēc ES standartiem, kas būs pirmais šāda veida kooperatīvs
tā sauktajās jaunajās ES dalībvalstīs.Jaunveidojamā kooperatīva uzdevums būs kopīgas piena
savākšanas sistēmas izveide, efektīva piena pārstrāde jaudīgā uzņēmumā un gatavās produkcijas
eksports uz pasaules tirgiem ar mērķi palielināt piena iepirkuma cenu līdz ES vidējai.
http://www.losp.lv/node/6146

LAD AKTUALITĀTES:
Svarīgi datumi, lai saņemtu platību maksājumus
Pirms mēneša noslēdzās platību maksājumu iesniegumu pieņemšana. Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā tika iesniegti 58 530 pieteikumi, no tiem 1730 ir atbalsta saņemšanai ar samazinājumu
(samazinājuma sankcija tiek piemērota iesniegumiem, kas saņemti pēc 22.maija).
Dienests ir gandarīts, ka lauksaimnieki turpina sakopt zemi. Par nepilniem 28 tūkstošiem ha ir
pieaugusi atbalstam pieteiktā lauksaimniecības zemju platība. Šogad pieteikti 1,753 miljoni ha,
2018.gadā tie bija 1,725 miljoni ha zemes. http://www.losp.lv/node/6126
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Pieejams atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādei
No 2019.gada 20.augusta līdz 20.decembrim zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem un fiziskām vai
juridiskām personām, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus, ir iespējams pieteikties atbalsta
saņemšanai pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” .
Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā – veicināt
enerģijas taupīšanu, mazināt ietekmi uz vidi, uzlabot drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus,
radīt jaunus, uzlabotus produktus, jaunus procesus un organizācijas sistēmas. Pasākuma ietvaros
atbalstāmās aktivitātes ir modernizācija, iekārtu iegāde un būvniecība.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-atbalsts-zvejas-unakvakulturas-produktu-apstradei-951
Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15. septembrim
Laikapstākļi 2019. gada pavasarī un vasarā līdz šim ir bijuši ārpus parastajām normām, kas daļai
lauksaimnieku, jo īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir radījuši sarežģījumus nopļaut un novākt sienu vai
zāles masu lopbarības vajadzībām.
http://www.losp.lv/node/6133

Citas aktualitātes:
28.augustā iespēja apmeklēt Lauku dienu: "SOJA 2019. CERĪGI!", kas norisināsies Saldus novada
Zaņas pagastā, saimniecībā "Rubuļi".
Reģistrācija un rīta kafija no plkst.10:30, sākums plkst.11:00.
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Šonedēļ pie lasītājiem nonāk augusta "Latvijas Lopkopis". Tajā - intervija ar "Cattle Market"
saimnieku Dāvi Krēziņu par liellopu tirgus niansēm, raksts par piena tirgus apstākļiem ES valstīs,
ganību kopšanu rudenī, kā cīnīties ar govju infekciozo rinotraheītu, vitamīnu deficītu putniem uc. Arī
atskats uz nozīmīgāko notikumu zirgkopības nozarē - Pasaules kausa Centrāleiropas zonas posmu
jašanas
sportā.
Anotācija:
http://new.llkc.lv/…/zurnala-latvijas-lopkopis-augusta-numu…
Abonējiet
un
lasiet
https://abone.lv/…/latvijas_preses_…/zurnali/2044/2019_gads/
Žurnālu var iegādāties arī LLKC birojā Ozolniekos.

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