INFOLAPA Nr. 8
LOSP medijos:
www.apollo.lv, Gerhards: PVN samazināšana gaļai, zivīm un pienam sekmētu ēnu ekonomikas
apkarošanu
Samazinātās PVN likmes 5% apmērā piemērošana svaigai gaļai, zivīm, pienam un olām būtiski
sekmētu ēnu ekonomikas apkarošanu, trešdien, 20. februārī, sacīja zemkopības ministrs Kaspars
Gerhards (VL-TB/LNNK). "Mēs skatāmies uz svaigo gaļu, zivīm pienu, olām ne tikai no tāda
aspekts, ka tas ir atbalsts ražotājam vai patērētājam, bet dotu milzīgu tiešu ietekmi uz ēnu
ekonomikas apkarošanu. Sarunās ar Eiropas Komisiju (EK) viens no aspektiem ir tas, ka tā varam
samazināt ēnu ekonomiku," sacīja Gerhards.
https://www.apollo.lv/6528001/gerhards-pvn-samazinasana-galai-zivim-un-pienam-sekmetu-enuekonomikas-apkarosanu
www.aprinkis.lv, Gerhards: PVN likmes samazināšana svaigai gaļai, zivīm un pienam sekmētu
ēnu ekonomikas apkarošanu
Samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes 5% apmērā piemērošana svaigai gaļai,
zivīm, pienam un olām būtiski sekmētu ēnu ekonomikas apkarošanu, trešdien Lauksaimniecības
sadarbības organizāciju padomes (LOSP) ikmēneša sapulcē sacīja zemkopības ministrs Kaspars
Gerhards (VL-TB/LNNK). "Mēs skatāmies uz svaigo gaļu, zivīm pienu, olām ne tikai no tāda
aspekts, ka tas ir atbalsts ražotājam vai patērētājam, bet dotu milzīgu tiešu ietekmi uz ēnu
ekonomikas apkarošanu. Sarunās ar Eiropas Komisiju (EK) viens no aspektiem ir tas, ka tā varam
samazināt ēnu ekonomiku," sacīja Gerhards. Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts teica,
ka Finanšu ministrija (FM) ir ieguldījusi lielu darbu, lai varētu pamatot, kāda bijusi samazinātās PVN
likmes ieviešanas Latvijai raksturīgajiem dārzeņiem, augļiem un ogām ietekme un secinājusi, ka šis
solis ir sekmējis ēnu ekonomikas samazināšanos. Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes
(LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis sacīja, ka tam, lai varētu pamatot samazinātās PVN likmes
piemērošanas nepieciešamību citām pirmās nepieciešamības pārtikas preču grupām, ir nepieciešami
jauni pētījumi, un jautāja, vai Zemkopības ministrija tehniski ir gatava piešķirt kādu finansiālu
atbalstu Latvijas Lauksaimniecības universitātei šajā kontekstā.
http://www.aprinkis.lv/index.php/ekonomika/6559-gerhards-pvn-likmes-samazinasana-svaigai-galaizivim-un-pienam-sekmetu-enu-ekonomikas-apkarosanu
www.laukos.lv Gerhards: Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozares ir
Latvijas ekonomikas mugurkauls
Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozares ir Latvijas ekonomikas mugurkauls un
tām pienākas taisnīgs atbalsts, trešdien Lauksaimniecības sadarbības organizāciju padomes (LOSP)
ikmēneša sapulcē, sacīja zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK). Viņš teica, ka
pagājušajā gadā Latvijas lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas produktu eksports veidoja
19,2% no kopējā eksporta valstī, bet meža nozares eksports – 21,2%. “Rupji rēķinot, puse Latvijas
eksporta nāk no attiecīgo nozaru cilvēkiem, jūsu pārstāvētajām nozarēm, kas principā ir Latvijas
ekonomikas mugurkauls,” pauda Gerhards.
http://laukos.la.lv/gerhards-lauksaimniecibas-zivsaimniecibas-partikas-un-meza-nozares-ir-latvijasekonomikas-mugurkauls
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www.kasjaunslv, Gerhards: Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozares ir
Latvijas ekonomikas mugurkauls
Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozares ir Latvijas ekonomikas mugurkauls un
tām pienākas taisnīgs atbalsts, trešdien Lauksaimniecības sadarbības organizāciju padomes (LOSP)
ikmēneša sapulcē, sacīja zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK).
https://jauns.lv/raksts/zinas/319307-gerhards-lauksaimniecibas-zivsaimniecibas-partikas-un-mezanozares-ir-latvijas-ekonomikas-mugurkauls
www.laukos.lv, Gerhards: PVN samazināšana svaigai gaļai, zivīm un pienam sekmētu ēnu
ekonomikas apkarošanu
Samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes 5% apmērā piemērošana svaigai gaļai,
zivīm, pienam un olām būtiski sekmētu ēnu ekonomikas apkarošanu, trešdien Lauksaimniecības
sadarbības organizāciju padomes (LOSP) ikmēneša sapulcē sacīja zemkopības ministrs Kaspars
Gerhards (VL-TB/LNNK).“Mēs skatāmies uz svaigo gaļu, zivīm pienu, olām ne tikai no tāda
aspekts, ka tas ir atbalsts ražotājam vai patērētājam, bet dotu milzīgu tiešu ietekmi uz ēnu
ekonomikas apkarošanu. Sarunās ar Eiropas Komisiju (EK) viens no aspektiem ir tas, ka tā varam
samazināt ēnu ekonomiku,” sacīja Gerhards.
http://laukos.la.lv/gerhards-pvn-samazinasana-svaigai-galai-zivim-un-pienam-sekmetu-enuekonomikas-apkarosanu

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes
Seminārs “Mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņemumu nākotne Latgalē” Latvijas Zemnieku
federācija http://www.losp.lv/node/5798

Biedrības ‘’Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība’’aktualitātes:
Biedrība ‘’Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība’’ rīko semināru visiem kartupeļu
audzētājiem ‘’Kartupeļi šodien un rīt’’ 4.martā pl.11.00 Orgē, t/c ‘’Ogres Prestižs’’, Mednieku ielā
21/23, 3.stāva konferenču zālē. Reģistrācija no pl.10.30. Piedalās A.Stulginskis universitātes
Asoc.prof. Vytautas Lianas, Timac Agro, Baltic Agro, Augu aizsardzības serviss, Adama, AREI,
Agrico, Europlant, Norika pārstāvji. Būs kartupeļu šķirņu izstāde. Pieteikšanās
aiga.kraukle@culinar.lv. Sīkāka informācija www.kartupeli.lv.
Latvijas Augļkopju asociācijas, Stādu audzētāju biedrības, biedrības “Latvijas Dārznieks”
un Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrības aktivitātes:
Dārzkopji diskutēs par nozares aktualitātēm.
2019. gada 1. martā no 09.00 līdz 17.00, Bulduru Dārzkopības vidusskolā notiks ikgadējā
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Dārzkopības konference, kurā tiks izvērtēts paveiktais un pārrunātas aktualitātes lauksaimniecībā,
augļkopībā, dārzeņkopībā un stādu audzēšanā.
http://www.losp.lv/node/5809

Latvijas Biškopības biedrības aktualitātes:
seminārs: tēma: „ Digitālie dravas pieraksti. Biškopības Digitalizācijas projekts " – lektori J.
Kronbergs un A.Vallis, š.g. 23. februārī, plkst. 10.00, Lēdurgas kultūras namā, Emiļa Melngaiļa
iela 2, Lēdurgā;
seminārs: tēma: „Biškopības produktu izmantošana veselībai" – lektori Maruta Solvita Naudiņa
un Jānis Šnikvalds š.g. 23. februārī, plkst. 10.00, Smiltenes tehnikuma centrālajā ēkā, 205.kab.,
Kalnamuiža 10, Smiltenes pag., Smiltenes nov.;
seminārs: tēma: “Biškopības produktu ražošana” - lektors Guntars Melnis, š.g. 27. februārī, plkst.
15.00, Bērzkalnos, Īslīces pag., Bauskas nov.;
seminārs: tēma: „Biškopības produktu izmantošana veselībai" – lektori Ilona Radziņa un Jānis
Šnikvalds š.g. 2. martā, plkst. 10.00, Krimuldas tautas namā, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas
pag., Krimuldas nov.;
seminārs: tēma: „Pavasara darbi dravā" – lektore Baiba Tikuma š.g. 2. martā, plkst. 13.00, Bārtas
kultūras namā, Bārtas pag., Grobiņas nov.
Siera klubs aktivitātes:
28.februārī semināru cikla "Veselība, labs izskats, harmonija ar Latvijas produktiem" otrais
seminārs
Dokumentālas filmas "ĒdieKarte.Auce" filmēšana (Siers un citi Latvijas produkti ēdienos. Gatavo
"Siera klubs" biedre Ilva Liepniece), ēters 14.02. Re TV.
Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
23. un 24. martā LŠTAA ar šķirnes trušiem piedalīsies izstādē PetExpo2019. Ķīppsalā Rīgā.
Latvijas Lauku forums aktivitātes:
Mīlestības apliecinājums savai vietai – Latvijas reģionos īstenotas radošas iniciatīvas
Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau astoto reizi īsteno LEADER Dižprojektu akciju. Konkursa
mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas. Konkursa
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laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības
informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.
Konkursa „Dižprojekts 2018” kandidāti ir Latvijas lepošanās stāsti, un tie nav neparasti izņēmumi
vai nejaušas veiksmes stāsti, bet gan apzinātas un mērķtiecīgas lauku cilvēku rīcības sasniegums.
Šogad Dižprojektam ir nominēti 27 unikāli vietējo iniciatīvu projekti visas Latvijas teritorijā, kuri
realizēti publisko-privāto partnerību (vietējo rīcības grupu) darbības teritorijā un kuru mērķis ir
nozīmīgs teritorijas attīstībā un ietverts iedzīvotāju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju kopīgi
radītā stratēģijā. Izvirzītās iniciatīvas īstenotas 2018. gadā ar ELFLA vai EJZF līdzfinansējumu,
sekmējot vietējās ekonomikās attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Aicinām balsot, nosakot Sabiedrības iecienītāku ideju, jo sociālo tīklu populārākais projekta
īstenotājs saņems īpašo pārsteigumu! Balsošana sociālajos tīklos ir vienkārša - Spied "Like" uz
bildes albumā un parādi, ka tev patiešām patīk! Balso par dižākajiem projektiem līdz 19.
februārim!
Ar visu Dižprojekta 2018 izvirzīto kandidātu projektu aprakstiem un foto var iepazīties
mājaslapāhttps://goo.gl/po4z7u
Projektu apraksti un balsošana Facebook lapā - https://goo.gl/pmKMQL
Projektu apraksti un balsošana draugiem.lv lapā - https://goo.gl/es8cnn
Biedrības Ropažu Garkalnes partnerība aktivitātes:
Biedrība Ropažu Garkalnes partnerība īsteno starptautisku projektu “Zirgu izmantošanas iespējas
šodien un rīt. EQUUS.”
Projekta ietvaros aicinām uz semināru.
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Projekta “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam.” Projekta ietvaros
notiks 2 semināri.

Latvijas Cūku audzētāju asociācija
Seminārs Soja Latvijā: vai varam to izaudzēt, un vai tā ir līdzvērtīga importētajai sojai?!
http://www.losp.lv/node/5784
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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:

Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona
Ar 2019.gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atklāj lauksaimniecības
sezonas sākumu, t.i., dosies maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko
apskati. Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās
piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi
derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un
jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem varēs
samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. http://www.losp.lv/node/5807

Kaspars Gerhards: PVD ir jābūt institūcijai, kurā ikviens var saskatīt valsts
atbalstu, nevis iestādi, kuras mērķis ir tikai kādu sodīt:
Šī gada 20. februārī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards aizvadīja tikšanos ar Pārtikas un
veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektoru Māri Balodi, kā arī vadības komandu. Tikšanās laikā
PVD pārstāvji sniedza informāciju ministram par institūcijas sasniegtajiem un sasniedzamajiem
mērķiem, kā arī risināmajiem problēmjautājumiem. Pārrunāti galvenie izaicinājumi veterinārajā un
pārtikas jomā, tai skaitā Āfrikas cūku mēra apkarošanas iespējas Latvijā un Eiropas Savienībā (ES),
kā arī sociāli-ekonomiski svarīgi dienesta darbības jautājumi – ēnu ekonomikas mazināšana un Zaļā
publiskā iepirkuma kontrole.
http://www.zm.gov.lv/…/kaspars-gerhards-pvd-ir-jabut-instit…

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Mēs spējam noteikt toni Eiropā,
piedāvājot jaunas zināšanas un jaunus inovatīvus produktus”
Ceturtdien, 21. februārī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, tiekoties ar Latvijas Valsts
mežzinātnes institūta “Silava” (LVMI “Silava”) zinātniskās padomes priekšsēdētāju Tāli Gaitnieku,
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direktoru Jurģi Jansonu un vadošajiem zinātniekiem, uzsvēra institūta nozīmi bioekonomikas attīstībā
un valsts ekonomiskās izaugsmes stiprināšanā.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-kaspars-gerhards-mes-spejam-noteikt-toni-eiropapi?id=9988

Uzņēmējiem nav jāsubsidē zaļā enerģija
Ja valsts vēlas atbalstīt zaļos ražotājus, tas jādara no valsts budžeta, taču uzkraut šo slogu cilvēkiem,
kas nodarbojas ar tādu pašu biznesu tikai citā nozarē, nav pareizi.
http://www.db.lv/zinas/uznemejiem-nav-jasubside-zala-energija-484498

Darbaroku trūkums laukos: strādniekiem pārmet slinkumu, saimniekiem - sliktu
attieksmi
Zemnieku saimniecības darbinieku trūkumā vaino pabalstus, jo cilvēki vairs nav motivēti strādāt.
Potenciālie darbinieki vēlas "normālas algas", sociālo nodrošinājumu un brīvdienas. Kādā
saimniecībā, kur darbinieku netrūkst, norāda uz citu saimniecību attieksmi pret darbiniekiem un
pārāk augstajām prasībām, kā arī to, ka lauku darbi tiek uzskatīti par pašiem zemākajiem.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/darbaroku-trukums-laukos-stradniekiem-parmetslinkumu-saimniekiem-sliktu-attieksmi.a309948/

Latvija no reversā PVN neatteiksies
Kamēr reversā PVN maksāšanas kārtība ir efektīvs līdzeklis cīņai ar šī nodokļa krāpniekiem, tā tiks
piemērota nozarēs, kur tā ieviesta. To liecina Valdības sēdē izskatītais informatīvais ziņojums
«Apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības ieviešanas efektivitātes izvērtējums un tās
turpmāka piemērošana». Tajā arī secināts, ka būtu ņemams vērā Eiropas Komisijas (EK) viedoklis,
ka reverso PVN maksāšanas kārtību nav vēlams piemērot mazumtirdzniecības līmenī attiecībā uz
precēm, kas var būt paredzētas privātajam patēriņam. Ir risks, ka krāpšanās pārvietosies tālāk pa
piegādes ķēdi, ko varētu būt grūtāk kontrolēt.
http://www.db.lv/zinas/latvija-no-reversa-pvn-neatteiksies-484499
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Gerhards sola cīnīties par zemniekiem Eiropā un pašu mājās
Lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas ražotāju kopējais eksporta apjoms aug, atkal tiek iekoptas
pamestās lauksaimniecības zemes, un skan trauksmes zvani par augošām siltumnīcefekta gāzu (SEG)
emisijām. Mūsu valsts zemnieki vēl aizvien ir Eiropas pabērna lomā ar mazākiem
platībmaksājumiem. Jaunais zemkopības ministrs Kaspars Gerhards intervijā Dienas Biznesam
lauksaimniekus sola aizstāvēt.
https://www.db.lv/zinas/gerhards-sola-cinities-par-zemniekiem-eiropa-un-pasu-majas484538?fbclid=IwAR0fjKCSshxE4_V5tD-GPwYlsrFcuyWUznyXow4j-NAl070cVmp0FL2Fnzs

Griķu šķirņu piedāvājums šā gada sezonai
Aiva (PPC, SPC*). Vidēji vēla, ražīga. Derīga pārtikai.
VB Nojai (LA). Vidēji vēlīna šķirne, veģetācijas perioda ilgums vidēji 91,5 dienas (skaitot no sēklu
sadīgšanas brīža). Šķirnes augi ir vienādi, izlīdzināti, auga augstums 122 cm, laba veldres noturība.
Sēklu forma – klasisks griķu riekstiņš. Izmērs rupjš, krāsa vidēji brūna. Ļoti laba veldres noturība.
Ražas potenciāls 4 t/ha. 1000 sēklu masa vidēji 31,4 grami.
http://laukos.la.lv/griku-skirnu-piedavajums-sa-gada-sezonai

Policija brīdina zemniekus neuzķerties uz neeksistējošas lauktehnikas pārdošanas
sludinājumiem
Tā kā pēdējā laikā reģistrēti vairāki lauksaimniecības tehniku un automašīnu krāpšanas gadījumi,
Valsts policija (VP) aicina zemniekus neuzķerties uz viltus piedāvājumiem. Kā informē VP pārstāve
Elīna Sprudzāne, jau iepriekš ir ziņots par krāpšanas gadījumiem, kad interneta vietnēs tiek izvietoti
viltus sludinājumi par traktortehniku un automašīnu tirdzniecību, kā iznākumā tiek apkrāpti pircēji.
http://laukos.la.lv/policija-bridina-zemniekus-neuzkerties-uz-neeksistejosas-lauktehnikas-pardosanassludinajumiem
“Ādažu Čipsi” produkcijas ražošanā vairs neizmantos palmu eļļu
Šokolādes, konditorejas izstrādājumu, kā arī uzkodu ražošanas uzņēmuma “Orkla Confectionery &
Snacks Latvija” kartupeļu čipsu ražotājs “Ādažu Čipsi” turpmāk produkcijas ražošanā palmu eļļas
vietā izmantos saulespuķu eļļu, informē uzņēmumā. Patlaban uzņēmuma sortimentā ir kartupeļu čipsi
ar 14 dažādām garšām, kā arī pilngraudu kraukšķi ar divām garšām, kas gatavoti saulespuķu eļļā.
http://www.db.lv/zinas/adazu-cipsos-palmu-ella-aizstata-ar-saulespuku-ellu-484507

Rinkēvičs: Latvija nav apmierināta ar ES finansējuma samazinājumiem lauku
attīstības jomā
Latvijai nav pieņemami samazinājumi Kopējā lauksaimniecības politikā un Kohēzijas politikā, Eiropas
Savienības (ES) Vispārējo lietu padomes sanāksmē Briselē šodien ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.
Sanāksmē dalībvalstu pārstāvji diskutēja par progresu sarunās par ES daudzgadu budžetu 2021.-2027.
gadam, kā arī pievērsās 21. un 22. marta Eiropadomes sanāksmes sagatavošanai.
http://laukos.la.lv/rinkevics-latvija-nav-apmierinata-ar-es-finansejuma-samazinajumiem-lauku-attistibasjoma

“Vecsiljāņi”: OIK vietā jārod cits risinājums
Saimniecības “Vecsiljāņi” saimnieks Juris Sprukulis atbalsta OIK atcelšanu, taču tā vietā jārod cits
risinājums tiem lauksaimniekiem, kas izveidojuši biogāzes stacijas un nodarbojas ar lauksaimniecisko
ražošanu. “Esmu par OIK atcelšanu kā tādu, jo pēc būtības šis pasākums ir šķērsām izgudrots. Proti, tagad
visa sabiedrība maksā faktiski par OIK, ko veido 70% dabasgāzes no Krievijas, un tas ir absurds,” pauž
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Juris Sprukulis. Tomēr jārod risinājums ražojošajiem lauksaimniekiem, kas investējuši biogāzes stacijās un
saražoto izmanto pilna cikla nodrošināšanai.
http://laukos.la.lv/zala-energija-bez-valsts-atbalsta-neizdzivos-2

Zemnieku saimniecība “Kotiņi” izveido internetveikalu
Viens no lielākajiem sēklaudzētājiem valstī Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība “Kotiņi” savā
mājaslapā izveidojusi interneta veikalu “Kotiņu labumu veikals”. Interneta veikalā saimniecība piedāvā
pašu saražoto – rapšu eļļu, kviešu miltus, miežu putraimus, lobītus zirņus, kā arī jaunākos produktus –
pupu miltus, zirņu miltus, pērļu grūbas. Produkti pircējiem tiek nosūtīti, izmantojot “Omniva” pakomātus.
http://laukos.la.lv/zemnieku-saimnieciba-kotini-izveido-internetveikalu

Pagājušajā gadā sarukusi dārzeņu raža
Ilgstošais sausums nelabvēlīgi ietekmēja ne tikai graudaugu, bet arī arī dārzeņu audzēšanu, liecina
Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Pērn izaudzēja 139 100 tonnu dārzeņu (ieskaitot
izaudzētos siltumnīcās), kas ir par 18 000 tonnu jeb 11,5% mazāk nekā 2017.gadā.
http://laukos.la.lv/pagajusaja-gada-sarukusi-darzenu-raza

Ārkārtas gadījumos bioloģiskos dzīvniekus drīkstēs barot ar nebioloģisku pārtiku
Nosaka kārtību par atļaujas saņemšanu, lai dabas katastrofu laikā bioloģiskos dzīvniekus varētu barot ar
nebioloģisku pārtiku, paredz valdības atbalstītie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos
“Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”. Zemkopības ministrija (ZM) skaidro, ka
Eiropas Komisijas 2008.gada 5.septembra regulā noteiktas kompetentās institūcijas, kuras katastrofu
gadījumos ļauj uzņēmējiem izmantot nebioloģisku barību. Tāpēc noteikumi tika papildināti ar jaunām
normām un pasākumiem, kas jāveic, lai Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) varētu izsniegt atļauju.
http://laukos.la.lv/arkartas-gadijumos-biologiskos-dzivniekus-drikstes-barot-ar-nebiologisku-partiku

Lauki ir milzīga vērtība
Bioloģiski sertificētajā saimniecībā «Mežmači» Dundagas novada Dūmeles ciemā saimnieko Krists
Iesalnieks. Viņš nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu un saimniecību pārņēmis no vecākiem.
Saimnieks teic, ka par dzīvi laukos nesūdzas, jo darbībai redz tālāku attīstību.
Šarolē un Angus.Sarunas sākumā jaunietis, kuram ir virs 20 gadu, teic, ka pēc neatkarības atgūšanas
vecākiem bijis lauku īpašums un tie attīstījuši savu saimniecību, kur palīdzīgu roku sniedzis arī viņš.
Audzēti kartupeļi, to mamma dara joprojām. Kartupeļi bija jāmēslo, tāpēc turētas arī pāris gotiņas,
cūkas. «Sākumā mums bija maza naturālā saimniecība.
http://www.talsuvestis.lv/2019/02/15/lauki-ir-milziga-vertiba/

LAD AKTUALITĀTES
Publiskota informācija par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, ko nedrīkst pārveidot
LAD publiskajā kartē (https://karte.lad.gov.lv/) ir atjaunota no Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP)
saņemtā informācija par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, kurus nedrīkst apart vai kā savādāk
pārveidot. http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/publiskota-informacija-parbiologiski-vertigajiem-zalajiem-ko-nedrikst-parveidot-910
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 04. Marts
Sākas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts saglabāšanas pasākumiem"
 04. Marts
Sākas pieteikšanās pasākumam "Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts"
 04. Marts
Sākas pieteikšanās pasākumam "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

VAAD AKTUALITĀTES
Slimību un kaitēkļu attīstības prognoze laukaugu sējumos 2019. gadā
VAAD reģionālo nodaļu prognožu jomas speciālisti izvērtējuši iepriekšējās 2018. gada sezonas
laukaugu (labību, rapša un pākšaugu) novērojumu rezultātus un, ņemot vērā tos un iespējamos laika
apstākļus šī gada veģetācijas periodā, prognozējuši būtiskāko slimību un kaitēkļu attīstību 2019.
gadā. http://www.losp.lv/node/5808

Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi:
Konference “GLOBALG.A.P. sertifikāts – apliecinājums droši ražotai pārtikai ilgstpējīgā vidē”
Aicinām lauksaimniekus, pārtikas ražotājus, loģistikas centru un tirdzniecības pārstāvjus 20. un 21.
martā uz konferenci Jelgavā “Pārtikas nekaitīgums un ilgtspēja – GLOBALG.A.P. - pasaules
standarts, kas to apliecina”.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/konference-globalgap-sertifikats-apliecinajums-drosi-razotaipartikai-ilgstpejiga
Latvijas Universitāte aicina apmeklēt referātu sesiju "Latvijas Universitāte: Zinātne
industrijas attīstībai"- 28.februārī
https://www.lu.lv/en/izstrade/szf/par-mums/news/zina/t/48511/
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Plānotie kursi Pārtikas nozarē 2019. gada pavasaris
http://www.losp.lv/node/5751

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