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LOSP medijos:
www.laukso.lv Lauksaimnieki: Topošā valdība paudusi vēlmi turpināt nozares esošās politikas
pēctecību
Topošā Krišjāņa Kariņa (JV) valdība paudusi vēlmi turpināt lauksaimniecības nozares esošās
politikas pēctecību, un Latvijas lauksaimniekiem nav būtisku iebildumu pret tās apkopotajām idejām
valdības deklarācijai, aģentūrai LETA pauda lauksaimnieku nevalstiskajās organizācijās.
http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-toposa-valdiba-paudusi-velmi-turpinat-nozares-esosas-politikaspectecibu
www.db.lv OIK likvidēšana izmaksās dārgi
Enerģētikas nozares pārstāvji neatbalsta Saeimas deputātu aicinājumu izstrādāt regulējumu obligātā
iepirkuma komponentes (OIK) atcelšanai no 31. marta.
http://www.db.lv/zinas/oik-likvidesana-izmaksas-dargi-483234

www.laukos.lv LPCS: Janvārī vidējā piena iepirkuma cena varētu turēties stabila
Šā gada janvārī vidējā piena iepirkuma cena Latvijā varētu saglabāties ļoti līdzīga tam, kāda tā bija
aizvadītā gada decembrī, proti, 298,5 eiro par vienu tonnu, prognozēja Latvijas Piensaimnieku
centrālās savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks.
http://laukos.la.lv/lpcs-janvari-videja-piena-iepirkuma-cena-varetu-tureties-stabila
Lauksaimnieki aicina valdību nākamajā ES plānošanas periodā nodrošināt Latvijai lauku
attīstības finansējumu vismaz esošajā līmenī
Latvijas lauksaimnieki aicina topošo valdību nākamajā Eiropas Savienības (ES) finanšu plānošanas
periodā no 2021. līdz 2027.gadam nodrošināt Latvijas lauku attīstības publisko finansējumu vismaz
esošā perioda līmenī, kas ir 1,5 miljardi eiro, aģentūrai LETA pēc tikšanās ar Ministru prezidenta
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amata kandidātu Krišjāni Kariņu (JV) un potenciālo zemkopības ministra amata kandidātu Kasparu
Gerhardu (VL-TB/LNNK) pauda lauksaimnieku nevalstiskajās organizācijās.
http://www.losp.lv/node/5736
Saimnieks.lv Janvāra numurā – LOSP un LPCS skatījums uz pagājušā gada veiksmēm un
neveiksmēm lauksaimniecībā un jaunā gada izaicinājumiem!

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)
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Biedrība “Ropažu Garkalnes Partnerība” aktualitātes:

Jauno zemnieku klubs aktivitātes:

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
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„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
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:
LLU izpētītas atšķirības sprostos un brīvē turētu vistu olu sastāvā
Atšķirības starp brīvē, sprostos vai kūtī turētu visu dētajām olām nav būtiskas, jo to sastāvā esošās
minerālvielas un vitamīni ir teju vienlīdzīgi, pierāda LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes pētnieces
Asnates Ķirses-Ozoliņas veiktais pētījums.
http://laukos.la.lv/llu-izpetitas-atskiribas-sprostos-un-brive-turetu-vistu-olu-sastava
Brīva, bet neapstrādāta. Kāpēc atmatā joprojām tūkstošiem hektāru zemes?
Katru gadu lauksaimniecībā izmantojamās zemes daudzums pieaug līdz pat 25 tūkstošiem hektāru,
tomēr joprojām Latvijā 11% jeb vairāk nekā 250 000 ha ražošanai derīgās zemes stāv atmatā. Līdz ar
to divu miljonu ha lauksaimniecības zemes apgūšana izrādījies ciets rieksts.
http://laukos.la.lv/atmata-tukstosiem-hektaru-zemes
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“Jaunpils pienotava” kooperatīva zemniekiem dividendēs izmaksā 100 000 eiro
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) “Piena ceļš” no tam piederošā piena
pārstrādes uzņēmuma AS “Jaunpils pienotava” dividendēs saņēmis 100 000 eiro, informē Latvijas
Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas pārstāvji.
http://laukos.la.lv/jaunpils-pienotava-kooperativa-zemniekiem-dividendes-izmaksa-100-000-eiro
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi par
atbalstu ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidē vai rekonstrukcijā. Šim
mērķim programmas otrajā atlases kārtā pieejami 25,4 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF).
Projektu iesniegumu pieņemšanu CFLA sāk šodien, 15. janvārī, un tos varēs iesniegt līdz 15.
aprīlim. Projektu iesniedzēji var būt komersanti vai nodibinājumi, kas nodarbojas ar nekustamā
īpašuma attīstīšanu un iznomāšanu ražošanas vajadzībām, apstrādes rūpniecības un informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju nozares mazie un vidējie komersanti, kas būvē ražošanas telpas savām
vajadzībām, kā arī ostas pārvaldes. Rīgas plānošanas reģionā apstrādes rūpniecībai jābūt augstas
pievienotās vērtības nozarē.
https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2019/cfla-aicina-pieteikties-eraf-atbalstam-razosanas-telpu-uninfrastrukturas-attistisanai
VTUA uzsāk traktoru un to piekabju kontroles uz valsts robežas
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA), sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta
Muitas pārvaldi, jau ar 2019.gada februāri plāno uzsākt importējamo preču dokumentu un fiziskās
kontroles traktoru un to piekabju uzraudzības jomā, t.i., veikt importējamo traktoru dokumentu un
fiziskās pārbaudes jau uz valsts robežas.
http://www.losp.lv/node/5737
Atbalstam mazo lauku saimniecību attīstībai varēs pieteikties tikai elektroniski
Valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstam uzņēmējdarbības sākšanai, attīstot mazās lauku
saimniecības, turpmāk plāno ļaut pieteikties tikai Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā, paredz ceturtdien starpinstitūciju saskaņošanai nodotie grozījumi attiecīgajos
Ministru kabineta (MK) noteikumos.
http://laukos.la.lv/atbalstam-mazo-lauku-saimniecibu-attistibai-vares-pieteikties-tikai-elektroniski
Kā laukos “neiesūnot”. Pirmais atbalsts lauksaimniecības inovācijai
Latviju, pēc ES izveidotās metodoloģijas vērtējot, uzskata par mēreno inovatoru. Neesam ne līderu,
ne spēcīgo, tomēr arī ne vājo inovatoru valstu grupā. Iespējams, grūdienu izaugsmei dos pirmo reizi
nu jau gandrīz gadu notiekošā lauksaimniecības inovācijas jeb 16. pasākuma Sadarbība projektu
īstenošana.
http://laukos.la.lv/pirmais-atbalsts-lauksaimniecibas-inovacijai
Saeima šonedēļ vēl nevērtēs ierosinājumu par samazināto PVN pienam, maizei, gaļai un olām
Saeima nolēma šodien vēl neiekļaut darba kārtībā likumprojektu par samazināto pievienotās vērtības
nodokļa (PVN) likmi pienam, maizei, gaļai un olām.
Šo likumprojektu Saeimā iesniedza Aldis Gobzems (KPV LV), Jānis Dūklavs (ZZS), Armands
Krauze (ZZS), Jūlija Stepaņenko un Karina Sprūde (KPV LV).
http://laukos.la.lv/saeima-sonedel-vel-nevertes-ierosinajumu-par-samazinato-pvn-pienam-maizeigalai-un-olam
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Zemniekam zināšanai. Jaunumi AAL sarakstā – herbicīdi un fungicīdi
Herbicīdi
Flurostar 180 – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām un dzinumiem,
īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugos un stiebrzālēs, kā arī ganībās un zālienā.
Darbīgā viela: fluroksipirs (satur arī šķīdinātāju ligroīnu, aromātiskos savienojumus). 2. reģ. klase.
http://laukos.la.lv/zemniekam-zinasanai-jaunumi-aal-saraksta-herbicidi-un-fungicidi
“Food Union” šogad attīstībā plāno ieguldīt 9,1 miljonu eiro
Piena pārstrādes koncerns “Food Union” 2019.gadā attīstībā plāno ieguldīt 9,1 miljonu eiro, tajā
skaitā stratēģiskās attīstības projektos un infrastruktūras sakārtošanā, sacīja “Food Union” finanšu
direktors Eiropā un “Rīgas piena kombināta” valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs
http://laukos.la.lv/food-union-sogad-attistiba-plano-ieguldit-91-miljonu-eiro
Liellopu gaļas iepirkuma cenas Latvijā ir zemākās starp ES dalībvalstīm
Govs liemeņa iepirkuma cenas pagājušā gada novembrī Latvijā bija par 8,6% zemākas nekā mēnesi
iepriekš, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.
http://laukos.la.lv/liellopu-galas-iepirkuma-cenas-latvija-ir-zemakas-starp-es-dalibvalstim
“Baltijas dārzeņi” par 120 000 eiro plāno iegādāties kāpostu sautēšanas līniju
Dārzeņu audzētāju kooperatīvā sabiedrība “Baltijas dārzeņi” par 120 000 eiro plāno iegādāties
kāpostu sautēšanas līniju, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
Kāpostu sautēšanas līniju plānots iegādāties un uzstādīt Jaunbajāros, Salaspils novadā līdz 2019.gada
30.maijam, piesaistot finansējumu Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda Kopējā tirgus
organizācijas pasākumā “Ražotāju organizāciju atzīšana, darbības programmu apstiprināšana un
atbalsts augļu un dārzeņu sektorā”.
http://laukos.la.lv/baltijas-darzeni-par-120-000-eiro-plano-iegadaties-kapostu-sautesanas-liniju

LAD AKTUALITĀTES:
2019.gadā lauksaimnieki vairs nesaņems ADSI maksājumu
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.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/2019-gada-lauksaimnieki-vairsnesanems-adsi-maksajumu-900
LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem!
LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2019. gada 15.janvāra sanāksmē.
http://www.losp.lv/node/5733
Kalendārs
 23. Janvāris
Noslēdzas ZM izsludinātais iepirkums “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana” par
demonstrējuma ierīkošanu un īstenošanu
 01. Februāris
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Beidzas pieteikšanās programmai "Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē"
01. Februāris
Sākas pieteikšanās pasākumam "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"

Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi:
Pārdod 100% Limuzīna šķirnes bioloģiski sertificētas telītes
Jaunjelgavas novada SIA "Sēļu zeme" pārdod 100% Limuzīna šķirnes bioloģiski sertificētas 10
telītes vecumā no 12 līdz 14 mēnešiem. Vecāki ievesti no Vācijas. Ganāmpulkā tiek veikta
pārraudzība.
Ganāmpulka numurs - LV0615946.
Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts Nr. 01-3701/18
Kontaktpersona: Alda Paura
E-pasts: seluzeme@inbox.lv
Tālrunis: 29487108
http://www.losp.lv/node/5738

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
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
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
Vēl vari pieteikties: Profesionālās pilnveides izglītības programmu Zirgkopības pamati
http://www.losp.lv/node/5731
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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!

Zinātniski praktiskā konference „Zemes apsaimniekošana atbilstoši bioloģiskās
lauksaimniecības principiem – ilgtspējīgs ieguldījums Latvijas nākotnē”
Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju (LBLA) un
Sabiedrību „Bioefekts” 7. februārī plkst. 9:30 Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas māja
Magnum auditorijā aicina uz zinātnisko konferenci „Zemes apsaimniekošana atbilstoši bioloģiskās
lauksaimniecības principiem – ilgtspējīgs ieguldījums Latvijas nākotnē”.
http://www.losp.lv/node/5734
Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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