INFOLAPA Nr. 2
LOSP medijos:
LOSP: Zemniekiem vēl nav skaidrības par Gerharda piemērotību nozares ministra amatam
13.Saeimā ievēlēto politisko organizāciju skatījums par lauksaimniecības nozari nav apmierinošs,
savukārt viedoklis par zemkopības ministra amata kandidāta Kaspara Gerharda (VL-TB/LNNK)
redzējumu par nozari un piemērotību amatam zemniekiem būs skaidrs tikai pēc klātienes tikšanās ar
politiķi, atzina Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars
Treibergs.
http://laukos.la.lv/losp-zemniekiem-vel-nav-skaidribas-par-gerharda-piemerotibu-nozares-ministraamatam
www.db.lv OIK būs jaunās valdības problēma
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis atzīmē, ka
konceptuālais ziņojums ir turpinājums Latvijā muļķīgi aizsāktajai AER politikai, kas jau no 1998.
gada tika piemērota arī dabasgāzes koģenerācijai. «Tas viss ir noticis politiska aprēķina rezultātā, lai
dabasgāzes koģenerācijā saražotais siltums būtu lēts un to subsidētu visi Latvijas elektroenerģijas
patērētāji. Šis princips turpina darboties arī EM veidotajā ziņojumā, neraugoties uz to, ka vairums
OIK darba grupas locekļu prasīja atbalsta pārtraukšanu dabasgāzes koģenerācijai jau no 2019. gada.
Ja OI ietvaros dabasgāzes koģenerācija netiktu atbalstīta, Latvija nebūtu pārsniegusi Eiropā noteikto
valsts atbalsta līmeni AER. Vienlaikus populistisku lēmumu un vēlētāju balsu pirkšanas mudināti,
šobrīd ejam uz nākamo muļķību, pārtraucot valsts atbalstu AER izmantošanai enerģētikā.
Rezumējums - nākotnē no valsts budžeta nāksies maksāt gan par zaudētajām OIK likvidēšanas
tiesvedībām, gan par nesasniegtajiem klimata pārmaiņu mērķiem, sākot ar 2021. gadu. Šīs izmaksas
būs augstākas, salīdzinot ar saprātīgu iziešanu no OIK,» domā G. Vilnītis.
http://www.db.lv/zinas/oik-bus-jaunas-valdibas-problema-482945
Zemniekiem vienlīdzību dalīs rudenī
«Latvijas lauksaimnieku veiktie aprēķini tika pieņemti. Fakts ir, ka tiešos maksājumus jau ilgstoši
aprēķina pēc novecojušām formulām un nekas netiek mainīts. Pikets ir protesta forma un veids, kā
panākt savu Eiropas Savienībā. Daudzi no piketētājiem Briselē bija pirmo reizi, un viņiem tā bija laba
pieredze. Pie konkrētiem rezultātiem nav iespējams nonākt vienā dienā un pat vienā mēnesī. Cīņa par
vienlīdzīgām tiesībām mūsu zemniekiem ilgst jau desmitgadi,» uzsvēra G. Vilnītis.
https://www.db.lv/zinas/zemniekiem-vienlidzibu-dalis-rudeni-482876
Eksperta ieteikumi vidēji lielo trušu šķirņu audzēšanā
Dzintars Rancāns, zootehniķis, biedrība “Trusis un citi”
Šīs grupas truši ir produktīvi un piemēroti gaļas un kažokādu ražošanai. Tos var audzēt gan tīršķirnē,
gan savstarpēji krustojot. Tīršķirnes truši tirgū ir īpaši pieprasīti. Latvijā visvairāk tiek audzēti
Kalifornijas, Vīnes Zilais, Sudrabotais un Burgundas šķirnes truši.
http://laukos.la.lv/videji-lielas-trusu-skirnes
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Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija: Lauksaimniekiem jāmācās pielāgoties klimata
izmaiņām
Latvijas lauksaimniekiem ir jāmācās pielāgoties klimata izmaiņām, kā arī nozares dalībniekiem
jāmācās negausties par tām, teikts Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas mājaslapā
publiskotajā vērtējumā par aizvadīto gadu nozarē un šā gada tendencēm.
Asociācijā norāda, ka pērn turpināja palielināties Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas
biedru skaits, kā arī asociācija centās apgūt dažādu projektu sniegtās iespējas vai arī iesaistīties tajos.
http://laukos.la.lv/biologiskas-lauksaimniecibas-asociacija-lauksaimniekiem-jamacas-pielagotiesklimata-izmainam
Viedoklis. Medus neredzamā puse: pesticīdu atliekas biškopības produktos
Medus neredzamā puse: pesticīdu atliekas biškopības produktos Latvijas Televīzijas veidotais
raidījums „Aizliegtais paņēmiens” 7. janvārī bija veltīts medus kvalitātei, tostarp pievēršoties arī tam,
ar ko atšķiras bioloģiski sertificēts medus. Tika iegādāts dažādu zīmolu medus un testēts BIOR
laboratorijā, vadoties pēc Ministru kabineta izdotajām kvalitātes prasībām.
http://laukos.la.lv/viedoklis-medus-neredzama-puse-pesticidu-atliekas-biskopibas-produktos

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Siera klubs aktualitātes:
25.janvārī Krāslavas novadā seminārs - diskusija par Latvijas kulinārā mantojuma
tradīcijām un atskats par paveikto 2018.gadā. (piedalīsies Eiropas Kulinārā mantojuma tīkla
vadība no Zviedrijas)
31.janvārī seminārs Rīgā "Veselība, labs izskats, harmonija ar Latvijas produktiem, 2(divas)
meistarklases ēdienu gatavošanā)
Lauku Foruma aktivitātes:
4. Latvijas Lauku kopienu parlaments! LLKP ir mūsu organizēts pasākums, kas notiks jau ceturto
reizi. Nākamgad, 6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļenieku pagastā 4. LLKP pulcēs ap 200
pašvaldību, uzņēmēju, NVO, valsts pārvaldes pārstāvjus un akadēmiķus, lai divu dienu garumā
„uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem
sabiedrības līdzdalības rīkiem, viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes
apsaimniekošanas metodēm un jaunu kultūru ieviešanu un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan
Latvijā, gan Eiropā.
Pasākuma tematiskais virziens:
Kas ir mūsdienīga dzīvošana laukos? Depopulācija, sabiedrības novecošanās, infrastruktūras un
pakalpojumu pieejamība, tehnoloģiskā attīstība, realitātes un virtualitātes sinerģija un konflikti,
ekonomiskā paradigmu maiņa ir daļa no izaicinājumiem, kas sekmē jaunu dzīvesstilu iniciatīvu
veidošanos laukos. 2019. gada vasarā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs
vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju pārmaiņu ieviesējiem
identificēt domubiedrus, esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem
pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties un vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas
Infolapa_2_16.1.2019.

www.losp.lv

veidotājiem - apzināt esošo likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei.
Informāciju par parlamenta norisi, aktualitātēm un pieteikšanās kārtību varēs iegūt mājas
lapā: www.laukuforums.lv. Par biedrību Latvijas Lauku forums vairāk uzziniet mājas
lapā www.llf.partneribas.lv, kā arī sociālajos
tīklos: www.facebook.com/laukuforums
www.instagram.com/laukuforums/

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:
Aptauja: Iedzīvotāji nav gatavi pārmaksāt par produkta iepakojumu
Pircēji nav gatavi pārmaksāt par produkta iepakojumu, liecina gaļas pārstrādes uzņēmuma SIA
“Forevers” un pētījuma kompānijas “Norstat Latvija” veiktās aptaujas dati.
http://laukos.la.lv/aptauja-iedzivotaji-latvija-nav-gatavi-parmaksat-par-produkta-iepakojumu
Gerharda prioritāšu lokā ministra amatā būs arī lauksaimniecības konkurētspējas
stiprināšana
Zemkopības ministra amata kandidāta Kaspara Gerharda (VL-TB/LNNK) prioritātes ministra amatā
būs arī Latvijas lauksaimniecības konkurētspējas stiprināšana un bioloģiskā lauksaimniecības
attīstīšana, žurnālistiem pastāstīja politiķis. Saistīta prioritāte ir arī lauksaimnieku interešu aizstāvība
Eiropas Savienībā, pauda Gerhards.
http://laukos.la.lv/gerharda-prioritasu-loka-ministra-amata-bus-ari-lauksaimniecibas-konkuretspejasstiprinasana?fbclid=IwAR2yAStaJZ76R3xZFanizrXdMmBgUnrysbYXdTb1i7Z_2Kd4IwHB0ovzL0
8
Skats uz nākotni – pozitīvs. Zemnieki par aizvadīto gadu un šīs sezonas izredzēm
Aizvadīts lauksaimniecības nozarei sarežģīts gads. Dabas katastrofa – sausums un karstums, kas
sekoja gadu agrāk izsludinātajai ārkārtas situācijai lauksaimniecībā plūdu dēļ, rosināja daudzus
saimniekus pārdomāt biznesa modeli ekstrēmā saimniekošanas situācijā. Dažādu nozaru saimniekiem
vaicājām par aizvadītajā gadā gūtajām atziņām un iecerēm šim gadam.
http://laukos.la.lv/kadas-atzinas-un-macibas-sniedzis-2018-gads-ko-gaidat-no-2019-gada
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Apstiprināti jauni lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas
noteikumi
8. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto lauksaimniecības,
zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumu projektu, kas būtiski uzlabos
garantiju sniegšanu un finansējuma pieejamību tiem noteikumos paredzētajiem saimnieciskās
darbības veicējiem, kuriem ir nepietiekams nodrošinājuma apjoms finansējuma saņemšanai
komercbankās.
http://www.losp.lv/node/5711
“Dobeles dzirnavnieks” paziņo par vērienīgiem plāniem, taps jauna ražotne
AS “Dobeles dzirnavnieks” uzsācis vērienīgu attīstības projektu realizēšanu, paredzot investīcijas 30
miljonu eiro apmērā, portālu LA.lv informēja uzņēmums. Tuvāko gadu laikā vadošais pārtikas
ražotājs Latvijā plāno kļūt par Baltijā lielāko bioloģisko graudu pilna pārstrādes cikla uzņēmumu.
http://laukos.la.lv/dobeles-dzirnavnieks-pazino-par-verienigiem-planiem-taps-jauna-razotne
SAIMNIEKS LV janvāra numurā lasiet lielo interviju ar ZS Sprīdīši īpašnieku Juri Kūmu.
Tāpat uzziniet par:
- Kā uz sveša zemes gabala celt un lietot ēkas un būves;
- Kādas tuvākās lauksaimniecības izstādes notiks Eiropā šogad;
- Jaunajiem saimniekiem Kristapu un Ģirtu Sulām, kas saimnieko no vecvecākiem pārņemtajos ZS
Lejasciņi.
- Tehnikas jaunumi no 9 uzņēmumiem!

Apstiprināti jauni noteikumi par mājdzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšanu
Otrdien, 8. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu
par šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistra uzturēšanas kārtību. Noteikumu
projekts sagatavots, lai uzlabotu un sakārtotu mājdzīvnieku audzētāju organizāciju darbību
audzēšanas un ciltsdarba jomā.
http://www.losp.lv/node/5712
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Iznācis jaunais AGRO TOPS žurnāls:

Lauku tūrisma popularizēšanai būs pieejami 613 084 eiro
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP)
pasākumā “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai”, kur pieejamais publiskais finansējums ir
613 084 eiro, liecina informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
http://laukos.la.lv/lauku-turisma-popularizesanai-pieejami-613-084-eiro
Apstiprināti jauni noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību
Otrdien, 8. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu
par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību saskaņā ar Eiropas Komisijas
norādījumiem. Noteikumu projekts sagatavots, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes
direktīvas par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību noteikto prasību precīzu
pārņemšanu nacionālajos normatīvajos aktos.
http://www.losp.lv/node/5713
Gerhards nosauc prioritātes lauksaimniecības nozarē
Zemkopības ministra amata kandidāta Kaspara Gerharda (VL-TB/LNNK) prioritātes ministra amatā
būs arī Latvijas lauksaimniecības konkurētspējas stiprināšana un bioloģiskā lauksaimniecības
attīstīšana, šodien žurnālistiem pastāstīja politiķis.
https://www.tvnet.lv/6493611/gerhards-nosauc-prioritates-lauksaimniecibas-nozare
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Ja I love eco medū apstiprināsies kancerogēnās vielas, to izņems no tirdzniecības visā Baltijā
Ja arī Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) pārbaužu rezultāti apstiprinās pārāk daudz kancerogēnās
vielas Rimi Latvia mātes kompānijas, zviedru uzņēmuma Ica zīmola I love eco medū, kura izcelsme
ir Bulgārija un Rumānija, šo produktu atsauks no tirdzniecības visos Rimi veikalos - arī pārējās
Baltijas valstīs, informēja mazumtirgotāja Rimi Latvia pārstāve Dace Preisa.
http://www.db.lv/zinas/ja-i-love-eco-medu-apstiprinasies-kancerogenas-vielas-to-iznems-notirdzniecibas-visa-baltija-482993
Kūst nodokļu maksātāju skaits
Nodokļu maksātāju – juridisko personu – skaits gada laikā sarucis par 9179 jeb 4,2%, bet pēdējo divu
gadu laikā jau par vairāk nekā 14 000. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā atrodamā statistika
par nodokļu maksātāju – juridisko personu – skaitu rāda, ka 2019. gada. 1. janvārī tādi bija 208 593,
savukārt 2018. gada 1. janvārī ievērojami vairāk - 217 772 un vēl vairāk – 222 643 – 2017. gada 1.
janvārī. Lai arī teju vai visos VID klientu apkalpošanas centros ir kāds nodokļu maksātājs «pagaisis»,
tomēr visvairāk nodokļu maksātāju skaits samazinājies tieši Rīgas zonā. Proti, Rīgas klientu
apkalpošanas centrā šā gada 1. janvārī bija 122 532 nodokļu maksātāji, bet pirms gada - 131 480 jeb
par 8948 vairāk un 2017. gada 1. janvārī - 135 115. Šis aspekts, pēc dažu aptaujāto domām, arī
izskaidrojot nodokļu maksātāju skaita sarukumu, jo tie bijuši tā dēvētās čaulas kompānijas, ar kurām
bankas pārstājušas sadarboties, un arī tie uzņēmumi, no kuriem šīs čaulas pirkušas kādus
pakalpojumus.
http://www.db.lv/zinas/kust-nodoklu-maksataju-skaits-483183

DOKUMENTI SASKAŅOŠANAI
10.janvārī Zemkopības ministrijas darba operatīvās plānošanas sanāksmē izsludināts noteikumu
projekts “Lauksaimniecības dzīvnieku un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” un ievietots ZM
tīmekļvietnē sabiedriskai apspriešanai. Lūdzu sniegt saskaņojumu par augstāk minēto noteikumu
projektu līdz š.g. 18.janvārim

LAD AKTUALITĀTES
Lai arī ir ziema, drīz būs pavasaris. Platību maksājumu jaunā sezona tiks uzsākta 10.aprīlī. Tiks
organizēti semināri un konsultācijas visā Latvijā.
LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem!
LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2019. gada 15.janvāra sanāksmē.
http://www.losp.lv/node/5733
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2019.gadā lauksaimnieki vairs nesaņems ADSI maksājumu Lai arī ir ziema, drīz būs pavasaris.
No 2019.gadā lauksaimnieki vairs nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi (ADSI). Zemkopības ministrija, uzsākot 2014. -2020. plānošanas perioda īstenošanu,
šādu lēmumu pieņēma, konsultējoties ar lauksaimnieku organizācijām.
http://www.losp.lv/node/5732
Zināmas provizoriskās LAP pasākumu kārtas
Ir zināmās šā gada provizoriskās Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumu kārtas.
Informācija turpmāk vēl var tikt precizēta, tāpēc aicinām sekot izmaiņām LAD mājaslapā ŠEIT.
http://www.losp.lv/node/5720
Pieejams atbalsts zivsaimniecībā un akvakultūrā
Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019.gada 4.februāra būs iespējams pieteikties atbalsta
saņemšanai dažādos atbalsta pasākumos zivsaimniecībā un akvakultūrā.
http://www.losp.lv/node/5721
Aicinām klientus aizpildīt aptauju
Lauku atbalsta dienests veic aptauju, kurā aicina ikvienu klientu līdz 31.janvārim izteikt savu
viedokli par dienesta darbu un sniegtajiem pakalpojumiem. Aptaujas aizpildīšana aizņems 5-10
minūtes. Aptauja ir anonīma, tās rezultātus dienests izmantos, lai turpmāk uzlabotu savu darbu ar
klientiem!Aptauja pieejama www.visidati.lv/aptauja/1415739448/
Tiek izsludināta pieteikšanās 3.kārta piena piegādei skolām
LAD informē, ka no 2019.gada 15.janvāra līdz 25.janvārim tiek izsludināta 3.kārta atbalsta
saņemšanai skolu programmas piena piegādei izglītības iestādēm 2018./2019. mācību gadā ietvaros.
Pieejamais finansējums piena piegādei un izdalei izglītojamiem – 166 730,75 EUR.
http://www.losp.lv/node/5728
Kalendārs:
 23. Janvāris
Noslēdzas ZM izsludinātais iepirkums “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana” par
demonstrējuma ierīkošanu un īstenošanu
 01. Februāris
Beidzas pieteikšanās programmai "Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē"

Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi:
Zinātniski praktiska konference “Līdzsvarota lauksaimniecība”
2019. gada 21. februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātē gan kā klausītājus, gan piedalīties ar
rakstiem, mutiskajiem un stendu ziņojumiem.
Sīkākā informācija šeit: http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba
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Vēl vari pieteikties: Profesionālās pilnveides izglītības programmu Zirgkopības pamati
http://www.losp.lv/node/5731

Izdevniecība Saimnieks LV atgādina, ka ir pēdējais brīdis abonēt žurnālus jaunajam 2019.
gadam!
Izvēlies vienu vai abus žurnālus lauksaimniecības profesionāļiem un dārzumīļiem:
Saimnieks LV - lauksaimniecības komercžurnāls profesionāliem saimniekiem. Žurnāls iznāk
reizi mēnesī un stāsta par tehniku un jaunākajām tehnoloģijām, graudkopību, lopkopību,
likumdošanu un juridiskām niansēm, nozares jaunumiem Latvijā un pasaulē, finansēšanas
jautājumiem, par saimnieku ikdienu un sievietes dzīvi laukos. Žurnālā ir atrodami daudzveidīgi
uzņēmumu piedāvājumi tieši lauksaimniekiem! Esi informēts par interesantāko, kas notiek Latvijas
lauksaimniecībā katru mēnesi!
Dārzs un Drava - pieredzes bagātākais skaisto dārzu žurnāls. Baltijas valstu pieredzes bagātākais
dārzkopības
žurnāls
pie
lasītājiem
nāk
četras
reizes
gadā.
Žurnālā iekļautas pastāvīgās rubrikas: Dārza ierīkošana, Ziedu prieks, Augļu dārzs, Augu aizsardzība,
Dārzeņu lauks, Bišu drava u.c., stāstot par aktuālāko gan mazdārziņu īpašniekiem, gan nozares
speciālistiem.
Žurnālus visērtāk abonēt šādos veidos:
 Visās Latvijas pasta nodaļās
 Pie sava pastnieka
 abone.pasts.lv
 Zvanot mums uz redakciju: 28611555
Atceries, ka abonēt ir izdevīgāk nekā pirkt tirdzniecības vietās!

Aptauja par darba vidē balstītām mācībām
Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd veic aptauju par darba vidē balstītām (turpmāk – DVB)
mācībām, kā arī par DVB mācību ieviešanas progresu Darbības programmas "Izaugsme un
Infolapa_2_16.1.2019.
www.losp.lv

nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" projekta
ietvaros.
http://www.losp.lv/node/5710

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