INFOLAPA Nr. 23
LOSP medijos:
17.jūlijs Dienas bizness – LOSP valdes locekle Māra Rudzāte Krūmmellenes – labi pieprasītas http://www.db.lv/zinas/krummellenes-labi-pieprasitas-477085

18.07.2018. Dienas bizness Olu kaujas Latvijā
Latvijā pašlaik tiek saražots divas reizes vairāk olu nekā patērēts, tāpēc nav ekonomiskās
lietderības vēl vienai lieljaudas ražotnei, svarīgākais ir nodrošināt vienlīdzīgus konkurences
apstākļus starp pašmāju un Ukrainas ražotājiem, kuriem nav jāievēro ES stingrās prasības
http://www.db.lv/zinas/olu-kaujas-latvija-477147
19.07.2018. www.laukos.lv LOSP: Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma
priekšrocības netiek pietiekami izmantotas
Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma priekšrocības lauksaimnieki nepietiekami aktīvi
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izmanto, jo potenciālie darba ņēmēji nav ieinteresēti strādāt sezonas darbus laukos – tas liek
viņiem zaudēt sociālos pabalstus, trešdien pēc Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes
(LOSP) pārstāvju izbraukuma sēdes atzina LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis.
http://laukos.la.lv/losp-sezonas-laukstradnieku-ienakuma-nodokla-rezima-prieksrocibas-netiekpietiekami-izmantotas/

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:

Latvijas Zirgu audzētāju asociācijas aktivitātes:

World Cup CSI2*-W/CSIYH1* RĪGA–2018
Kvalifikācija Pasaules spēlēm 2018
Kvalifikācija Eiropas čempionātam 2019
http://www.losp.lv/node/5458
Govju svētki Vecaucē!
Šī gada 27. jūlijā jau trešo gadu Vecaucē notiks "Govju svētki" - liellopu audzēšanas nozarei
veltīts informatīvi izklaidējošs pasākums ar nozares profesionāļu stendu prezentācijām, dažādu
piena un gaļas šķirņu dzīvnieku demonstrējumiem, saimniecību pieredzes stāstiem, lauku labumu
tirdziņu, kā arī interesanti pavadītu laiku un pārsteigumiem visas dienas garumā.
Pasākums ir bez maksas.
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http://www.losp.lv/node/5459
Biedrība "Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija" aktivitātes:
Biedrība "Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija" organizē XI
starptautisku zinātniski - praktisku konferenci "Teorētiskie un praktiskie aspekti veiksmīgai
briežaudzēšanai" no 25. līdz 26.jūlijam, kā arī pasākumu "Staltbriežu un dambriežu buļļu
ģenētiskās kvalitātes vērtēšana" no 23. līdz 26.jūlijam ar noslēguma balvu pasniegšanas
ceremonijas pasākumu 27.jūlijā Safari parkā More, "Saulstari", Mores pagasts, Siguldas novads.
Konferences programma: http://www.losp.lv/node/5471
Dalība pasākumos:
1. divu dienu konferencē: 60 eur / persona
2. balvu pasniegšanas ceremonijas pasākumā: 70 eur / persona
Latvijas Meža īpašnieku asociācijas aktivitātes:
Konkurss “Sakoptākais mežs” – informācija:
Konkurss „Sakoptākais mežs” šogad tiek rīkots jau otro gadu ar mērķi veicināt ilgtspējīgu meža
apsaimniekošanu un apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, kā arī
veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu. Jau konkursa pirmajā norises gadā
tika celti gaismā mežsaimnieki no visas Latvijas, kuri savā mežā saimnieko godprātīgi un
ilgtspējīgi, padarot mežu par paaudžu paaudzēm lolotu bagātību, un šogad arī citiem mežu
īpašniekiem ir iespēja saņemt sava meža novērtējumu. http://www.losp.lv/node/5389
Biedrības “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija” aktivitātes:
Šogad valsts atbalsta "Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas
pasākumiem" ietvaros mums ir radusies iespēja organizēt savu pasākumu, un mūsu izvēle,
protams, bija par labu Holšteinas dzīvnieku šovam. Jo mūsu saimnieki prot izaudzēt labus
dzīvniekus, bet nav tradīciju ar šiem dzīvniekiem lepoties un tos parādīt plašākam interesentu
lokam. Pasākuma nosaukums ir "Nākotnes zvaigzne". Kāpēc? Jo šoreiz pasākuma dalībnieki būs
jaunā paaudze.
http://www.losp.lv/node/5443
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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 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”
Latvijas Lauku foruma aktualitātes:
Kopienu vasaras forums „MANA LATVIJA, MANI LAUKI, MANA KOPIENA: MŪSU
RĪCĪBA”
Kamēr mums teju ik dienu medijos nākas dzirdēt to, ko ir, vai gluži otrādi – nav izdarījis kāds no
Rīgas, mēs aizvien vairāk ilgojamies satikt jūs, pabūt kopā un dzirdēt, kā klājas jums. Kas šovasar
notiek Latvijas laukos? Vai ciema skolā durvis izdodas atvērt arī vasarā? Ko sausums pastrādājis
jūsu dārzā un pievārtē? Ko jūs, trakie, atkal plānojat, lai pārsteigtu savējos lielajos svētkos? Kas
vēl joprojām nav mainījies un ļauj turpināt labi iesākto? Kādi tad mēs esam – reģionu patrioti un
ko mēs kopā varam? Laiks laukiem!
http://www.losp.lv/node/5446
Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
04.08.2018. Lutriņu Mazpulka rīkotajā projekta "Trušu parāde" pasākumā Talsu nov., Ārlavas pag,
"ĀMUĻOS''.
04.08.2018. Limbažu pilsētas/pagasta Jauntrušu izstādē.
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības aktualitātes:
Lauka dienas kartupeļiem:
25.07. Kuldīgas novada Padures pagasta SIA Amazone tehnikas demonstrējums un seminārs
kartupeļu audzētājiem. Rīko SIA Amazone, piedalās Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju
savienība, AREI, Augu aizsardzības serviss.
14.08. Aloja - Starkelsen sadarbībā ar Aloja Agro rīkotā lauka diena bioloģiskajiem cietes
kartupeļu audzētājiem Alojas novada Urgā. Aloja Agro EUROPLANT šķirņu demonstrējums,
galda un cietes šķirnes.
16.08. Ādažu novada Birzniekos AGRICO lauka diena- šķirņu demonstrējums. Rīko z/s Kalnāres
sadarbībā ar biedrību Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība.
17.08. Šķirņu demonstrējums bioloģiskajā saimniecībā ''Dzenīši'' Varakļānu novadā. Cietes un
galda šķirnes. Rīko Aloja – Starkelsen. Piedalās AGRICO pārstāvis no Nīderlandes, biedrība
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība, Timac Agro.
23.08. Lauka diena konvencionālajiem cietes kartupeļu audzētājiem Limbažu novada z/s
''Jaunkarnas''. Rīko Aloja – Starkelsen.
Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes:
Latvijas Slieku audzētāju asociācija, katru dienu, pēc iepriekšējas reģistrēšanās, organizē
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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
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
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
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NOZARES AKTUALITĀTES:
Cūkgaļas cena Latvijā gada laikā sarukusi vidēji par 23,3%
Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas cena maijā bija vidēji par 18,6% zemāka nekā 2017.gada
attiecīgajā mēnesī. Dānijā cūkgaļas cena šā gada maijā bija par 21,3% zemāka, Vācijā - par
20,6% zemāka nekā pirms gada attiecīgajā mēnesī, Polijā - par 21,6% zemāka, Lietuvā - par
13,1%, bet Igaunijā - par 11,3% zemāka nekā pirms gada attiecīgajā mēnesī.
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/cukgalas-cena-latvija-gada-laika-sarukusi-videjipar-233-14201309
PVD aicina cūku turētājus būt atbildīgiem un atcerēties – lai pasargātu mājas cūkas no
saslimšanas ar Āfrikas cūku mēri un neizbēgamas to likvidēšanas, stingri jāievēro biodrošības
pasākumi. Šodien konstatēts ĀCM uzliesmojums mājas cūkām Tērvetes novadā
http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/jaunumi/afrikas-cuku-mera-uzliesmojumskonstatets-majas-cukam-tervetes-novada?id=9636
Krievija pagarina embargo pārtikas produktiem no ES un citām valstīm līdz nākamā gada
beigām
http://www.db.lv/zinas/krievija-pagarina-embargo-partikas-produktiem-no-es-un-citam-valstimlidz-nakama-gada-beigam-477024
VIDEO: Vai bites varēs uzraudzīt no attāluma? Latvijā testē unikālus risinājumus
http://laukos.la.lv/video-vai-bites-vares-uzraudzit-no-attaluma-latvija-teste-unikalusrisinajumus/
Latvijā nodotā piena apmērs pirmajā pusgadā samazinājies par gandrīz 2%
Latvijā pārstrādei nodotā svaigpiena apmērs šā gada pirmajā pusgadā samazinājies par 1,95%
salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu un bija 385 218 tonnas, liecina Lauksaimniecības
datu centra (LDC) apkopotā informācija. Tikmēr šogad jūnijā nodotā svaigpiena apmērs sarucis
par 7,2% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo mēnesi un bija 71 934 tonnas.
http://laukos.la.lv/latvija-nodota-piena-apmers-pirmaja-pusgada-samazinajies-par-gandriz-2/
Plāno atļaut pārtiku pēc derīguma termiņa beigām nodot labdarībai
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi grozījumus Pārtikas aprites uzraudzības likumā, kas
paredz, ka turpmāk konkrētas pārtikas produktu grupas pēc derīguma termiņa beigām varēs nodot
labdarībai.
Patlaban likums nosaka, ka pārtika ar beigušos derīguma termiņu ir atzīstama par izplatīšanai
nederīgu. Tas attiecas gan uz pārtiku, kas ātri bojājas, gan pārtiku ar minimālo derīguma termiņu
“Ieteicams līdz…”.
http://laukos.la.lv/plano-atlaut-partiku-pec-deriguma-termina-beigam-nodot-labdaribai/
LLKC iesaistās starptautiskā piena pētniecības tīklā
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) kā partneris iestājies starptautiskā piena
pētniecības tīklā IFCN (www.ifcndairy.org), dalība kurā nodrošina iespēju LLKC piekļūt citu
valstu saimniecību datiem, ļaujot labāk novērtēt Latvijas piena saimniecību efektivitāti un
konkurētspēju Eiropas un pasaules līmenī.
http://laukos.la.lv/llkc-iesaistas-starptautiska-piena-petniecibas-tikla/
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LAD aktualitātes:
LAD: Atgādinām, kā rīkoties, ja sausuma dēļ cietušas kultūraugu platības
http://www.losp.lv/node/5473

!!!! Līdz 30.novembrim var iegādāties ne vairāk kā 90% no kopējā piešķirtā marķētās
dīzeļdegvielas daudzuma.
Pieejams atbalsts zivsaimniecībā un akvakultūrā 8 dažādos pasākumos












No 2018.gada 20.augusta līdz 14.decembrim būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai 7
dažādos atbalsta pasākumos zivsaimniecībā un akvakultūrā.
„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 vai uzlabotus produktus,
jaunus vai uzlabotus procesus vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas.
Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro.
„Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” ar mērķi palielināt akvakultūras uzņēmumu
konkurētspēju un dzīvotspēju. Atbalstu piešķir karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku,
līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanai. Projektu iesniegumu kārtas kopējais
publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro.
„Tirdzniecības pasākumi” atbalsts paredzēts biedrībām, lai sekmētu jaunu tirgu apgūšanu, kā arī
uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu.
Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums ir 1 miljons eiro.
Pasākuma „Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi”
mērķis ir pārvaldības un konsultāciju pakalpojumu sniegšana akvakultūras audzētavām. Projektu
iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums ir 150 000 eiro.
“Kontrole un izpilde” pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un
izpildes sistēmas īstenošanai, kārtas kopējais publiskais finansējums ir 2 miljoni eiro.
Pasākuma „Inovācija” ietvaros inovācija ir process, kurā tiek izstrādāti ieviešanai jauni vai
ievērojami uzlaboti produkti, aprīkojums, procesi un metodes vai tiek ievērojami uzlabotas to
funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, kā arī izpētītas inovatīvo produktu vai
procesu tehniskās un ekonomiskās īstenošanas iespējas. Iesniegumu pieņemšana notiek divās
prioritātēs:
- 1.prioritāte “Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz
zināšanām
balstītu
zvejniecību”,
publiskais
finansējums
2
miljoni
eiro,
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- 2.prioritāte “Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu akvakultūru”, publiskais finansējums ir 1,6 miljoni eiro.
“Zvejas
flotes
modernizācija”
- Apakšpasākuma “Veselība un drošība” mērķis ir atbalsts zvejnieku higiēnas, veselības, drošības
un darba apstākļu uzlabošanai. Kārtas kopējais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 190 937
eiro,
- Apakšpasākumā “Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu
aizsardzībai” tiek veicināta zvejas rīku selektivitātes uzlabošana attiecībā uz zivju izmēru vai sugu,
izmetumu izskaušana vai nevēlamās nozvejas apstrāde, kā arī zvejas rīku un nozvejas pasargāšana
no aizsargājamiem zīdītājiem un putniem. Kārtas kopējais publiskais finansējums ir 200 000 eiro.
No 2018.gada 3.septembra līdz 2.oktobrim būs pieejams atbalsts pasākumā
„Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana” saldētu zvejas
produktu uzglabāšanas kameru būvniecības, ierīkošanas, novietošanas, pārbūves un atjaunošanas
izmaksām. Kārtas kopējais publiskais finansējums ir 7,395 miljoni eiro.
Kalendārs:
23.jūlijā sākas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai un Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (stratēģijas)"
25.jūlijā sākas pieteikšanās pasākumam "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"

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

Infolapa_23_23.7.2018.

www.losp.lv

