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INFOLAPA Nr. 17 

 

LOSP aktualitātes: 

 

30.maijā LOSP valdes loceklis Guntis Gūtmanis piedalījās Saeimas Ilgtspējīgas attīstības 

komisijas sēdē, kurā tika skatīts Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas sagatavotā 

prezentācija par Zemes politikas pamatnostādnēm. Komisiju vada Laimdota Straujuma. Visi 

klātesošie atzinīgi novērtēja paveikto. G.Gūtmanis uzsvēra divus būtiskus jautājumus: 

1) Jātiek skaidrībā ar rezerves fonda zemēm, kuras šobrīd ir bez īpašnieka statusā un 

lauksaimniekiem nav iespēju tās iegūt īpašumā, bet tikai iznomāt. Tās nepieciešams nodot 

pašvaldībām - Visi tam piekrīt! 

2) Izstrādājot zemes politiku nepieciešams noteikt cik % no valsts teritorijas var būt ar dabas 

aprobežojumiem un, nosakot jaunas teritorijas nepieciešams pārskatīt esošās un izslēgt tās no 

aprobežojumiem. Tāpat nepieciešams noteikt principu, ka par dabas aprobežojumiem maksā visa 

sabiedrība nevis tikai konkrētais īpašnieks- ja kādu teritoriju vēlamies noteikt par liegumu, tā 

atsavināma sabiedrības vajadzībām par tirgus vērtību, ja vien īpašnieks pats nevēlas savā īpašumā 

teritoriju ar ierobežotu saimniecisko darbību. 

 

31.maijā SIERA klubs sadarbībā ar Ogres Tehnikumu organizēja radošo darbu konkursu "Govju 

parāde". Piedalījās 17 mācību iestādes no visiem reģioniem, iesniedzot 30 gotiņas. Dažādas: lielas 

un mazas, nopietnas, smaidīgas, melnas, zilas ,brūnas, dzeltenas, baltas un daudzkrāsainas. Katrā 

darbā ieguldīts liels darbs un izdoma. Paldies. Pirmai apskatei gotiņas izvietotas Ogres 

tehnikumā.Tās vērtēja žūrija: Piensaimnieku Centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks, Biedrība 

"Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" vadītājs Edgars Treibergs, SIA"Jēkabpils 

piena kombināts" valdes priekšsēdētājs Aigars Spēks,SIA" Piensaimnieku laboratorija" valdes 

locekle Inese Āboltiņa,Siera klubs vadītāja Vanda Davidanova. Bija ieradušies arī vairāku skolu 

pārstāvji. Gotiņas ceļos pa Latviju :uz Zemkopības ministrija, uz Siera svētkiem Rezekne un uz 

grandiozo pasākumu Daugavas krastmalā "Lauki ienāk pilsētā". Paldies Zemkopības ministrijai, 

nodibinājumam 'Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai", Jaunpils Pienotava A/S un 

SIA"Jākabpils piena kombināts"., kas atbalstīja jauniešu radošo darbu konkursu. Labāko darbu 

apbalvošana notiks 8.septembrī. 

 
 

 

31.maijā LOSP izpilddirektore Indra Cimermane tikās ar visu nozaru ekspertu padomēm un 

vienojās strādāt ne tikai profesionālās izglītības, bet ari augstākas izglītības jomā un veidot ciešāku 

sadarbību starp darba devējiem un skolām. LOSP biedri iesaistās profesiju standartu izstrādē.  

 

https://www.facebook.com/Biedrība-Lauksaimniecības-organizāciju-sadarbības-padome-587856491279598/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Biedrība-Lauksaimniecības-organizāciju-sadarbības-padome-587856491279598/?fref=mentions
https://www.facebook.com/edgars.treibegs?fref=mentions
https://www.facebook.com/inese.aboltina.9?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014517494287&fref=mentions
https://www.facebook.com/Zemkopibasministrija/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Rezekne/283324112186725?fref=mentions
https://www.facebook.com/jaunpilspienotava/?fref=mentions
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1.jūnijā LOSP pārstāve Lienīte Caune piedalījās Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu konsultatīvās 

padomes sanāksmē, kura tika diskutēts par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma – jaunā 

uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija un Koncepta “Alternatīvas nodokļu strīdu risināšanas 

metodes - mediācijas ieviešana nodokļu lietās”. 

 

 

 

 

LOSP MEDIJOS: 

 

1.06.2018. www.delfi.lv Turbulence Rīgas lielveikalu ainavā: 'Lidl' 'paspaidīs' vietējos 

ražotājus un mazumtirgotājus 

Tāda līmeņa veikalu ķēdes ienākšana Latvijā reizē ir gan iespēja, gan drauds. "Tā ir lielo ražotāju 

produkcijas veiksmīga realizācijas platforma, savukārt mazajām saimniecībām un mājražotājiem, 

skatoties no uzņēmuma stratēģijas, iespējams, tiek veidota līdzīga tirdzniecības platforma kā citos 

mazumtirdzniecības tīklos, kur tiek realizēta vietējo, mazo ražotāju produkcija," norāda 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars 

Treibergs. Ņemot vērā šo tendenci, novērojumi liecina, ka bieži vien tieši mazāku tirdzniecības 

ķēžu veikali ir mazāk lojāli vietējās produkcijas nodrošināšanai veikalu plauktos nekā lielo ķēžu 

veikalos, kas ļauj cerēt, ka šajā gadījumā vietējiem ražotājiem tiks nodrošinātas lojālas un 

vienlīdzīgas iespējas ar savu produkciju tikt arī "Lidl" veikalu ķēdes plauktos. 

http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/turbulence-rigas-lielveikalu-ainava-lidl-paspaidis-

vietejos-razotajus-un-mazumtirgotajus.d?id=50081629 

 

28.05.2018. www.nra.lv  No Ukrainas importēto olu divējādie standarti  

Latvijas veikalos līdzās pašmāju vistu olām nopērkamas olas no Ukrainas. Spriežot pēc 

marķējuma, šo olu kvalitātei un putnu labturības prasībām ir jābūt ne zemākām kā Latvijā vai 

jebkurā citā Eiropas Savienības (ES) valstī. http://nra.lv/latvija/246112-no-ukrainas-importeto-olu-

divejadie-standarti.htm#_=_ 

 

29.05.2018. www.laukos.lv LPCS: Maijā piena iepirkuma vidējā cena nav būtiski mainījusies 

Piena iepirkuma vidējā cena šogad maijā Latvijā nav būtiski mainījusies salīdzinājumā ar 

iepriekšējo mēnesi, sacīja Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes 

priekšsēdētājs Jānis Šolks. 

http://laukos.la.lv/lpcs-maija-videja-piena-iepirkuma-cena-latvija-nav-butiski-mainijusies/ 

 

 

29.05.2018. www.tvnet.lv LPCS: Maijā vidējā piena iepirkuma cena Latvijā nav būtiski 

mainījusies 

Vidējā piena iepirkuma cena šogad maijā Latvijā nav būtiski mainījusies salīdzinājumā ar 

iepriekšējo mēnesi, sacīja Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes 

priekšsēdētājs Jānis Šolks. «Maijā ir paredzams ļoti simbolisks piena iepirkuma cenas pieaugums, 

bet principā cena paliks tāda pati kā aprīlī, jo tirgus situācija ir praktiski nemainīga,» teica Šolks, 

informējot, ka 2018.gada maijā plānotā piena iepirkuma cena ir 271 eiro par tonnu, kamēr aprīlī tā 

bija 269,4 eiro par tonnu. 

http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/788575-

lpcs_maija_videja_piena_iepirkuma_cena_latvija_nav_butiski_mainijusies 

 

http://www.delfi.lv/
http://www.delfi.lv/temas/losp
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/turbulence-rigas-lielveikalu-ainava-lidl-paspaidis-vietejos-razotajus-un-mazumtirgotajus.d?id=50081629
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/turbulence-rigas-lielveikalu-ainava-lidl-paspaidis-vietejos-razotajus-un-mazumtirgotajus.d?id=50081629
http://www.nra.lv/
http://nra.lv/latvija/246112-no-ukrainas-importeto-olu-divejadie-standarti.htm#_=_
http://nra.lv/latvija/246112-no-ukrainas-importeto-olu-divejadie-standarti.htm#_=_
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/lpcs-maija-videja-piena-iepirkuma-cena-latvija-nav-butiski-mainijusies/
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/788575-lpcs_maija_videja_piena_iepirkuma_cena_latvija_nav_butiski_mainijusies
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/788575-lpcs_maija_videja_piena_iepirkuma_cena_latvija_nav_butiski_mainijusies
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LOSP dalīborganizācijas - SIERA KLUBS vadītāja Vanda Davidanova 4.studija (No 10:49 

min) https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/131673/4.-studija/ 

 

 
 

31.05.2018. www.tvnet.lv  Atsevišķi veikalnieki Latvijā pastiprināti sākuši tirgot 

konkurējošos ārvalstu piena produktus  

Atsevišķi veikalnieku Latvijā pastiprināti sākuši tirgot konkurējošos ārvalstu piena produktus, 

sevišķi no Igaunijas ievesto piena pārstrādes uzņēmuma «Valio» produkciju, ar to aizstājot Latvijā 

ražoto piena produktu sortimentu, aģentūrai LETA sacīja Latvijas Piensaimnieku centrālās 

savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks. 

http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/789024-

atseviski_veikalnieki_latvija_pastiprinati_sakusi_tirgot_konkurejosos_arvalstu_piena_produktus?

utm_source=tvnet … 

 

31.05.2018. www.laukos.lv Šolks: Atsevišķi veikalnieki Latvijā pastiprināti sākuši tirgot 

igauņu “Valio” piena produktus 

Atsevišķi veikalnieki Latvijā pastiprināti sākuši tirgot konkurējošos ārvalstu piena produktus, 

sevišķi no Igaunijas ievesto piena pārstrādes uzņēmuma “Valio” produkciju, ar to aizstājot Latvijā 

ražoto piena produktu sortimentu, sacīja Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) 

valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks. 

http://laukos.la.lv/solks-atseviski-veikalnieki-latvija-pastiprinati-sakusi-tirgot-igaunu-valio-piena-

produktus/ 

 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Biedrības Siera klubs aktivitātes: 

 

Pirmo reizi Latvijā četru reģionu konkurss, kas  veltīts Latvijas simtgadei, „SIERA 

GARDUMA VĒSTĪJUMS NĀKAMAI PAAUDZEI” http://www.losp.lv/node/5269 

 

https://www.facebook.com/sieraklubs/?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014517494287&fref=mentions
https://www.facebook.com/4studija/?fref=mentions
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/131673/4.-studija/
http://www.tvnet.lv/
https://t.co/su75b94T4j
https://t.co/su75b94T4j
https://t.co/su75b94T4j
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/solks-atseviski-veikalnieki-latvija-pastiprinati-sakusi-tirgot-igaunu-valio-piena-produktus/
http://laukos.la.lv/solks-atseviski-veikalnieki-latvija-pastiprinati-sakusi-tirgot-igaunu-valio-piena-produktus/
http://www.losp.lv/node/5269
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Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktivitātes 

2018. gada 12.-13. jūnijā ZS Mežacīruļi (Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads) notiks biedrības 

"Gaļas liellopu audzētāju biedrība" organizētās mācības ekspertiem „Piena šķirņu govju 

vērtēšana”.  

Lektors - Māris Līdaka. 

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. 

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 9.57 EUR mazajām saimniecībām un 

mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 

15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 

50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 47.87 euro. 

Dalības maksā iekļauts: mācību nodrošināšana, visu nepieciešamo mācību materiālu sagatavošana, 

izsniegšana, apliecinājuma izsniegšana pēc mācību kursa pabeigšanas (vismaz 75% no mācību 

kursa apjoma) un kafijas pauze. 

Visiem, kuri būs apmeklējuši vismaz 75%, tiks izsniegts apliecinājums. 

Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 28628983 vai rakstot uz e-

pastu: nvo.glab@gmail.com. 

Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt Mācību 

dalībnieka reģistrācijas veidlapu. Papildus aicinām atsūtīt skanētus arī citus saistošus dokumentus, 

kas pierāda Jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare vai pārtikas 

ražošanas nozare vai mežsaimniecības nozare). 

Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram, Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir 

lauksaimniecības zeme, mežs; EPS izdruka, ja Jūs 2017.gadā esiet pieteicies platību 

maksājumiem; saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija; juridiskām personām gada 

pārskata kopija; uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums 

nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem -skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas 

veidlapā sadaļā Piezīmes –radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to, 

ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība. 

Vērtētājiem un pārraugiem - sertifikāta kopija. 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 

 

 

Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes: 

Latvijas Zemnieku federācija aicina mājražotājus uz ikgadējo semināru mājražotājiem š.g. 11. 

jūnijā plkst. 11.00 Doles tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā. 

http://www.losp.lv/node/5361  

 

 
 

 

 

mailto:nvo.glab@gmail.com
mailto:nvo.glab@gmail.com
http://www.lglab.lv/images/Macibu_dalibnieka_registracijas_veidlapa.docx
http://www.losp.lv/node/5361
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Lauku Ceļotājs aktivitātes: 

 

Aicinām lauku tūrisma uzņēmējus pieteikties vides kvalitātes zīmei "Zaļais sertifikāts" vai arī 

pieteikt sev zināmos iespējamos pretendentus. 

http://www.losp.lv/node/5326 

 

 

Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

Jūnija pēdējā dienā "Klimpās" (Jeru pagasts, Rūjienas novads) LAAA rīkos ikgadējo pasākumu 

Aitu dienas. Aicināts ikviens interesents. Pieteikšanās pasākumam obligāta līdz 26.jūnijam zvanot 

pa tālruni 25669918 vai rakstot info@laaa.lv. 

http://www.losp.lv/node/5366  

 
 

Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes: 

Seminārs par sīko plēsēju medībām ar pievilināšanu ar mānekļiem. 

Vada lektors no Vācijas. 

03.-05.08 Minhauzens 2018.Lejasciemā plānojās, ka dalību ņems ap 6000 medniekiem un 

atbalstītājiem. 

08.09.2018. -  Dalība “Lauki ienāk pilsētā” 

 

LTRK aktivitātes: 

Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai un rezervēt vietas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kameras (LTRK) un reģionu pašvaldību rīkotajās Uzņēmēju dienās reģionos 2018. 

 

 
Uzņēmēju dienas reģionos jau kļuvušas par tradicionāliem un vērienīgiem pasākumiem, kas reizi 

gadā Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē sniedz iespēju apmeklētājiem iepazīties ar reģiona 

http://www.losp.lv/node/5326
mailto:info@laaa.lv
http://www.losp.lv/node/5366
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uzņēmumu plašo piedāvājumu. Ik gadu katrā izstādē piedalās 150 līdz 200 uzņēmumu. Pasākumu 

programmā plānotas izstādes, biznesa forumi, sestdienās arī kultūras programmas, kā arī dažādas 

Latvijas Labuma aktivitātes.  

Piedaloties izstādē, uzņēmumam ir iespēja iepazīstināt ar savu produkciju un pakalpojumiem 

vairākus tūkstošus apmeklētāju, uzzināt jaunumus par uzņēmējiem aktuālām tēmām biznesa 

forumos, izmantot tīklošanās iespēju, tiekoties ar citiem reģiona uzņēmējiem, valsts un pašvaldību 

amatpersonām. Dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja sevi pozicionēt kā darba devējus reģionā un 

būs iespēja uzrunāt gan šī brīža darba meklētājus, gan skolēnus un studentus – nākotnes 

darbiniekus, kam svarīgi ir uzzināt par profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas tiek 

sagaidītas no darbiniekiem. Īpaši aicinām pieteikties dalībai uzņēmumus, kuriem ir aktuāli 

reklamēt brīvās vakancēm un pastāvīgi nodarbinātās amatu kategorijas. 

Pieteikšanās un papildu informācija par pasākumu Zemgalē, Kurzemē un Latgalē:  

LTRK Valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice, tālrunis: 29 141 693, e-pasts: 

ilze.brice@chamber.lv 

Par pasākumu Vidzemē:  

LTRK Vidzemes nodaļa, tālrunis: 20 264 530, e-pasts: valmiera@chamber.lv 

 

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: 

 

 

 
 

 

Vēl līdz 29. jūnijam ir iespēja pieteikt 

savu mežu konkursā "Sakoptākais 

mežs", kura mērķis ir celt gaismā labās 

prakses piemērus atbildīgā un 

ilgtspējīgā meža kopšana.  

  

 

mailto:ilze.brice@chamber.lv
mailto:valmiera@chamber.lv
mailto:info@slieka.lv
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Māris Balodis 

Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis atkārtoti ievēlēts par Pasaules 

dzīvnieku veselības organizācijas Eiropas reģionālās komisijas prezidentu. Pasaules dzīvnieku 

veselības organizācija ir galvenā veterinārā autoritāte pasaulē, kuras noteiktie dzīvnieku 

veselības un labturības starptautiskie standarti jāievēro visām šīs organizācijas dalībvalstīm. 

http://www.db.lv/zinas/maris-balodis-475556 

 

 

 

 

Pētījums: Zemnieki par lielāko problēmu 

enerģētikā atzīst produktu cenas 

Liela daļa lauksaimnieku par lielākajām 

Latvijas enerģētikas problēmām atzīst 

enerģijas gala produktu cenas (84%), 

atkarību no enerģijas resursu piegādātājiem 

citās valstīs (70%), kā arī enerģijas 

nelietderīgu izmantošanu (55%), liecina 

jaunākā “Baltic International Bank Latvijas 

barometra” pētījuma dati. 

http://laukos.la.lv/petijums-zemnieki-

par-lielako-problemu-energetika-

atzist-produktu-cenas/ 

 

Uzlabos ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas sistēmu valstī 

29. maijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno Ciltsdarba un 

dzīvnieku audzēšanas likumu, kas izstrādāts, lai ieviestu Dzīvnieku audzēšanas regulu (regula 

Nr.2016/1012), kā arī uzlabotu ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas sistēmu valstī. Likumprojekta 

mērķis ir nodrošināt ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas attīstību valstī. Jaunais likumprojekts 

aizstās pašlaik spēkā esošo Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumu. 

http://www.losp.lv/node/5359 

 

Latvijas ieskatā lauku attīstības finansējuma samazinājums kavēs paaudžu nomaiņu 

Eiropas Komisijas (EK) priekšlikums Eiropas Savienības (ES) Daudzgadu budžetā pēc 2021.gada 

samazināt Lauku attīstības finansējumu nav pieņemams un būtiski kavēs paaudžu nomaiņas 

procesu lauksaimniecībā, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotais informatīvais 

ziņojums par ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 3.- 5.jūnija sanāksmē 

skatāmo tēmu “Paaudžu nomaiņa lauksaimniecībā Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pēc 

2020. gada kontekstā”. 

http://laukos.la.lv/latvijas-ieskata-lauku-attistibas-finansejuma-samazinajums-kaves-

paaudzu-nomainu-laukos/ 

 

Karstajā laikā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina dzīvnieku īpašniekus īpaši 

pievērst uzmanību dzīvniekiem, jo gan lauksaimniecības, gan mājas (istabas) dzīvnieki ir 

jutīgi pret paaugstinātas temperatūras iedarbību http://www.losp.lv/node/5360 

 

  

 

 

 

 

http://www.db.lv/zinas/maris-balodis-475556
http://laukos.la.lv/petijums-zemnieki-par-lielako-problemu-energetika-atzist-produktu-cenas/
http://laukos.la.lv/petijums-zemnieki-par-lielako-problemu-energetika-atzist-produktu-cenas/
http://laukos.la.lv/petijums-zemnieki-par-lielako-problemu-energetika-atzist-produktu-cenas/
http://www.losp.lv/node/5359
http://laukos.la.lv/latvijas-ieskata-lauku-attistibas-finansejuma-samazinajums-kaves-paaudzu-nomainu-laukos/
http://laukos.la.lv/latvijas-ieskata-lauku-attistibas-finansejuma-samazinajums-kaves-paaudzu-nomainu-laukos/
http://www.losp.lv/node/5360
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Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: ES 

nākotnē vairāk jāgādā par labvēlīgiem 

nosacījumiem paaudžu nomaiņai 

lauksaimniecībā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-

ministrs-janis-duklavs-es-nakotne-vairak-

jagada-par-labveli?id=9540 … 

 

 

 

 

REDZ, KĀ: 12 olas nedēļā – droši 

Otrā tipa diabēta pacienti var atļauties ēst 

duci olu nedēļā, jo sirds un asinsvadu 

slimību risku tas nepaaugstina, informē 

Medical Daily. To atzinuši Sidnejas 

universitātes pētnieki. 

http://nra.lv/maja/246383-redz-ka-12-olas-

nedela-drosi.htm 

 

 

Dūklavs: Zemes politika jānosaka jaunā likumā 

Kopš likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” pieņemšanas un zemes reformas sākuma 

jau 25 gadi apkārt. Likuma mērķis bija radīt pamatu lauksaimniecības attīstībai, atjaunot zemes 

īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem un nodot zemi pret 

atlīdzību īpašumā Latvijas Republikas pilsoņiem. Par to, kāds ir rezultāts, zemkopības ministru 

Jāni Dūklavu iztaujāja “LA” žurnālisti Ivars Bušmanis un Zigfrīds Dzedulis. 

http://laukos.la.lv/zemes-politika-janosaka-likuma/ 

 

Vecpiebalgas novadā atklās jaunu zivju audzētavu 

1.jūnijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies darba vizītē uz Vecpiebalgas novadu, kur 

atklās akvakultūras uzņēmuma “Hibitech Piebalga” zivju audzēšanas cehu. Jaunā zivju audzētava 

tapusi pateicoties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Lauku atbalsta dienesta finansētās 

programmas “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” atbalstam. 

http://www.zm.gov.lv/presei/vecpiebalgas-novada-atklas-jaunu-zivju-audzetavu?id=9539 

 

 

 

 

1.jūnijā #PasaulesPienaDiena 

#WorldMilkDay 2018! Atbalstam savus 

ražotājus un pārstrādātājus #GlāzeLatvijas 

#atbalstslauksaimniekiem 

#mēsparlatvijaspiensaimniekiem  

https://worldmilkday.org/ 

 

 

 

  

https://t.co/XvmPYcz00Y
https://t.co/XvmPYcz00Y
https://t.co/XvmPYcz00Y
http://nra.lv/maja/246383-redz-ka-12-olas-nedela-drosi.htm
http://nra.lv/maja/246383-redz-ka-12-olas-nedela-drosi.htm
http://laukos.la.lv/zemes-politika-janosaka-likuma/
http://www.zm.gov.lv/presei/vecpiebalgas-novada-atklas-jaunu-zivju-audzetavu?id=9539
https://www.facebook.com/hashtag/pasaulespienadiena?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/worldmilkday?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/glāzelatvijas?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/atbalstslauksaimniekiem?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/mēsparlatvijaspiensaimniekiem?source=feed_text
https://worldmilkday.org/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2074203769487547&set=a.1399213710319893.1073741827.100006938320152&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2074203769487547&set=a.1399213710319893.1073741827.100006938320152&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2074203769487547&set=a.1399213710319893.1073741827.100006938320152&type=3
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'Delfi' no Strasbūras: naudas sadale 

lauksaimniekiem – politiska izšķiršanās, 

vērtē EP ziņotājs 

Vienai no Eiropas Savienības (ES) Kopējās 

lauksaimniecības politikas (KPL) 

prioritātēm pēc 2020. gada ir jābūt 

ilgtspējīgai un inovācijās balstītai 

lauksaimniecībai, ieteikumos KPL reformai 

norādījusi EP Lauksaimniecības un lauku 

attīstības komiteja. 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/

delfi-no-strasburas-naudas-sadale-

lauksaimniekiem-politiska-izskirsanas-verte-

ep-zinotajs.d?id=50078197 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

Līdz 2018.gada 30. jūnijam var izņemt 2017.g. piešķirtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas  litrus  

http://www.losp.lv/node/5368 

 

 
 

 

19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju  
 

Izmantojot LEADER pieeju, atbalstāmas šādas aktivitātes: 

"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"             - aktivitātes mērķis ir veicināt 

sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības 

vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, 

kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību; 

 

"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"             - aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības 

iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla 

stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju 

drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu 

integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam. 

http://www.delfi.lv/temas/eiropas-savieniba
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/delfi-no-strasburas-naudas-sadale-lauksaimniekiem-politiska-izskirsanas-verte-ep-zinotajs.d?id=50078197
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/delfi-no-strasburas-naudas-sadale-lauksaimniekiem-politiska-izskirsanas-verte-ep-zinotajs.d?id=50078197
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/delfi-no-strasburas-naudas-sadale-lauksaimniekiem-politiska-izskirsanas-verte-ep-zinotajs.d?id=50078197
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/delfi-no-strasburas-naudas-sadale-lauksaimniekiem-politiska-izskirsanas-verte-ep-zinotajs.d?id=50078197
http://www.losp.lv/node/5368
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=c4d92808&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=aae2aa01&e=39b825c6
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http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-

istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235 

 

 

Kalendārs 

 01. Jūnijs  

Beidzas pieteikšanās programmai "Dīzeļdegviela lauksaimniekiem"  

 01. Jūnijs  

Beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts biškopības nozarei"  

 04. Jūnijs  

Sākas pieteikšanās pasākumam "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"  

 

 

 

 

VAAD aktualitātes: 

Kārtējā VAAD Ziņu lapa, šoreiz par nepareizas rīcības cēloņiem un sekām (kā nevajadzētu 

rīkoties, izvēloties lietot AAL) un arī par konstatētajiem nelegālo/nereģistrēto AAL tirdzniecības 

gadījumiem: http://www.losp.lv/node/5365  

 
 

 

LDC aktualitātes: 

 

Grupveida dzīvnieku īpašniekiem! 

Jaunums – ja, ievadot Pārskatus par citām sugām vai bišu saimēm, kā arī Cūku kustības 

kopsavilkumus pašpatēriņam vai ikmēneša ziņojumus, esat kļūdījušies, varat paši kļūdaino 

ierakstu anulēt bez iesnieguma un bez maksas, ja kļūda konstatēta 3 mēnešu laikā pēc ievades. 

 

 

 

ES lietas: 

Latvijas lauksaimnieku pārstāve, Maira Dzelzkalēja Burmistre, 9. aprīlī 2018 piedalījās COPA-

COGECA darba grupā Lauku attīstība. Informāciju par darba grupā diskutēto, lūdzu skatīt VLT 

mājas lapā sekojošā linkā: 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/akcizes-degviela-172
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/13-atbalsts-biskopibas-nozares-attistibai-147
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-3-starpteritoriala-un-starpvalstu-sadarbiba-283
http://www.losp.lv/node/5365
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http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/lauku-attistiba/lauku-attistibas-darba-

grupa-2018-gada-9aprili 

 

 

 

 

Pasākumi, notikumi:  

 

Atzīmējam kalendāros - 15.un 16.jūnijs - TRAKTORDIENA!!! 

 

 

 

 

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/lauku-attistiba/lauku-attistibas-darba-grupa-2018-gada-9aprili
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/lauku-attistiba/lauku-attistibas-darba-grupa-2018-gada-9aprili

