INFOLAPA Nr. 6
LOSP AKTIVITĀTES:
5.februārī LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis ar LOSP valdes priekšsēdētāju Edgaru
Treibergu piedalījās TV 24 raidījumā Personība kopā ar Veltu Puriņu, kurā
- skaidrojām situāciju 5% PVN piemērošanā augļiem, ogām un dārzeņiem, kas dod ieguvumus
pircējiem un ražotājiem. Vērsām uzmanību uz apšaubāmo žurnālistu, negodprātīgo uzņēmēju un
sabiedrības polemiku šajā jautājumā.
- skaidrojām Latvijas enerģētikas politikas apšaubāmos risinājumus, kā rezultātā mums lielākajai
sabiedrības daļai, sākot ar janvāri, ir pieauguši elektroenerģijas rēķini.
6.februārī notika LOSP Enerģētikas nozaru darba grupa, kurā:
- izskatījām jautājumus par priekšlikumiem ZM, kā un kur enerģijas ražošanai "zaļajā"
koģenerācijā plānotos LAP IMA aktivitātes 4.1. iezīmētos līdzekļus novirzīt saprātīgām
investīcijām
(protokols
otrdien
tiks
izsūtīts
visām
dalīborganizācijām).
- Par zemniekiem nepieņemamo Latvijas Enerģētikas politiku. Kārtējo reizi, saņemot janvāra
mēneša elektroenerģijas rēķinus, redzam, ka valsts enerģētiskā politika ir vērsta uz
elektroenerģijas ražotāju (Latvenergo), sadalītāju un pārvadītāju labklājības un ērtību
nodrošināšanu uz mazo un vidējo uzņēmēju, t.sk. zemnieku saimniecību elektroenerģijas gala
cenas palielināšanas rēķina. Lielākajai daļai šo uzņēmēju janvārī vienas kWh cena ir pieaugusi
salīdzinājumā ar decembra mēnesi. Nav pieņemami, ka sākot ar š.g. janvāri patērētājam dubultā ir
jāmaksā par pieslēgto elektroenerģijas jaudu, t.i. sākot ar 2016.g. augustu par IAA strāvas lielumu
un tagad vēlreiz jaudas OIK par ampēriem.
Uz šādas situācijas nepieņemamību LOSP jau norādīja visu 2017.gadu un vēl agrāk, tāpēc
pieņēmām sekojošu lēmumu:
1. Prasīt EM, Valdībai, Saeimai nekavējoties veikt izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā, kuras
novērstu, šo MVU sektora diskreditēšanu.
2. Prasīt EM, Valdībai un Saeimai rast risinājumu Latvenergo 2017.gada Daugavas HES kaskādes
radīto virspeļņu novirzīt OIK izmaksu kompensācijai, tā novēršot elektroenerģijas gala cenas
neadekvāto pieaugumu gala patērētājiem.
3.Nesaņemot pozitīvus risinājumus iepriekšējo punktu saistībā, paturēt iespēju rīkot publiskas
protesta akcijas.
6.februārī LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis piedalījās kārtējā lauksaimniecisko NVO
diskusijā par Latvijas pozīciju un aktivitātēm saistībā ar gaidāmo KLP pēc 2020.gada.
Plānojam konkrētas aktivitātes, kurās tiksimies ar Valdības vadītāju, Valsts Prezidentu, ministriem,
vēstniecībām, deputātiem Saeimā un Briselē, COPA, OECD un lēmumus ietekmēt spējīgām
personām. Nākamā tikšanās tika noteikta 12.februārī plkst.13.00, ZM 523.telpā.
7.februārī LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis kopā ar Juri Avotiņu un Jāni Irbi
piedalījās Saeimas Pieprasījumu komisijas sanāskmē, kurā turpinājās deputātu pieprasījumu
izskatīšana saistībā ar OIK problēmām. Izdevās nodot informāciju komisijas priekšsēdētājam
Augustam Brigmanim, iesniedzot konkrētus elektroenerģijas rēķinus, kuros ir redzams faktiskais
Infolapa_6_12.2.2018.
www.losp.lv

elektrības kWh cenas pieaugums no 01.01.2018. Tālāk šī problēma risināšanai tika nodota
Ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam.
Diemžēl joprojām netiek risināta galvenā OIK nodevas problēma- nepamatotais OIK
maksājums par Krievijas dabasgāzes koģenerācijā ražoto elektroenerģiju. Sapratni un piekrišanu
šajā jautājumā gan atkārtoti izteica deputāts Jānis Klaužs.
7.februārī LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs piedalījās ZM Konsultatīvajā
padomē, kur tika skatīti divi jautājumi:
1. PPVA 4,4 milj. eiro atbalsta izlietojums par platībām;
2. Informācija par ES ārkārtas atbalsta īstenošanu par neiesētajiem un bojāgājušajām ziemāju
platībām.
Konsultatīvā padome lēma:
1. Atbalsts laukaugu platībām: atbalstīja iepriekš ZM sagatavoto variantu, ar piebildi, ka
palielinoties platībām, kas tiesīgas uz atbalstu, samazinājās likme uz 8.3 eur/ha.
2. Atbalsts Dārzkopības nozarei ( augļiem, dārzeņiem & kartupeļiem) paliek iepriekš izziņotā
apmērā- 51 eur/ha.
3. Attiecībā uz ES atbalstu īstenošanu par neiesētajiem un bojāgājušajām ziemāju platībām,
Konsultatīvā padome atbalstīja 2. Varianta nosacījumus.
7.februārī LOSP gaļas grupas dalībnieki kopā ar ZM un PVD pārstāvjiem izskatīja un
vienojās par izmaiņām dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumos, izanalizējot no
aitkopības, cūkkopības un gaļas liellopu nozaru skatupunkta. Turpmāk nozarē tirgotājiem un
savākšanas centriem būs pienākums ziņot cenas LDC datu bāzē. Papildus apskatot jautājumu par
sadarbību ar kautuvēm, kas ir viens no klupšanas akmeņiem gaļas nozarē, tika nolemts tuvākā
laikā tikties ar kautuvēm, lai sakārtotu liemeņu klasificēšanas jautājumu un citus sadarbību un
izpratni veicinošus faktorus.
7.februārī LOSP izpilddirektore Indra Cimermane piedalījās Profesionālās izglītības un
nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēdē, LIZDA diskutēja par
papildu finansējumu pakāpeniskai pirmskolas pedagogu atalgojuma nodrošināšanai no valsts
budžeta un vienlīdzīgu sociālo garantiju nodrošināšanu prof. un visp. izgl. ped. Veiksmīga darba
rezultātā bez iebildumiem tika atbalstīti Pārtikas rūpniecības izstrādātie profesiju standarti. Šajā
gadā turpināsim izstrādāt pārtikas rūpniecības standartus un uzsāksim lauksaimniecības profesiju
standartus, lai iestrādātu mūsdienu darba devēja prasības audzēkņiem un uzlabotu profesionālās
izglītības kvalitāti un prestižu.
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8.februārī LOSP pārstāvji LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs, LOSP valdes locekļi –
Guntis Gūtmanis un Edgars Zalāns piedalījās 8.februārī kopā ar zemkopības ministru Jāni
Dūklavu tikās ar Ungārijas lauksaimniecības ministru Šandoru Fazekašu (Sándor Fazekas)
un viņa vadīto delegāciju, lai pārrunātu Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžeta veidošanu pēc
2020. gada, īpašu uzmanību veltot ES Kopējās lauksaimniecības politikas jautājumiem. Tāpat
tikšanās laikā plānots pārrunāt abu valstu sadarbību lauksaimniecībā, tostarp tirdzniecībā.
“Ar interesi uzklausījām ungāru pieredzi jautājumā par lauksaimniecības zemju īpašumtiesību
nosargāšanu, atbalsot savas valsts lauksaimniekus iegādāties Ungārijas lauksaimniecības zemi.
Tāpat uzteicams ir viņu piemērs, neļaujot valstī ienākt lielajām pārtikas tirgotāju ķēdēm, tādējādi
stiprinot un atbalstot savus ražotājus un pārstrādātājus,” pēc tikšanās ar Ungārijas delegāciju atzina
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.

8.februārī LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis piedalījās ZM organizētajā apspriedē par
LAP projektu jauno kārtu sadaļā "Sadarbība" zemniekiem nepieciešamajiem pētījumiem
16.1. un 16.2. aktivitātēs, kuras plāno izsludināt periodā 01.03.- 05.04. (prezentācija Jums tiks
nosūtīta atsevišķā e-pastā). Projektu pretendenti primāri ir lauksaimnieki, piesaistot pārstrādi
un/vai pētniecību. Pretēja virziena projekti netiks atbalstīti.
9.februārī LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treiberga un LOSP izpilddirektore Indra
Cimermane piedalījās Dārzkopības 25 gadu jubilejas konferencē, kur nozares speciālisti gan
saņēma informāciju no ZM, LAD, PVD un VAAD vadības par aktualitātēm, gan turpina darbu
darba grupās par nozares jautājumiem. LOSP valdes priekšsēdētājs uzrunā konferences
dalībniekiem, izteica pateicību dārzkopības nozares organizācijām par rūpīgu un aizrautīgu darbu
aizstāvot nozares intereses un aicināja ražotājus būt aktīvākiem biedrību darbā un iesaistīties kā ar
padomiem, tā reālu darbību. Konferences laikā tika apstiprināta rezolūcija ar aicinājumu presei
nemaldināt sabiedrību attiecībā uz samazināto PVN svaigiem sezonas augļiem un dārzeņiem.
Nozares speciālisti pozitīvi novērtē samazināto PVN un nozare sniegs izvērtējumu un ziņojumu
par pasākuma ieviešanas gaitu un rezultātiem.
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Tāpat atgādinām, ka notiek gatavošanās 21.februāra Pārstāvju sapulcei, kurā, piedaloties
Satiksmes ministram Uldim Augulim, risināsim sasāpējušos lauku ceļu un pasažieru pārvadājumu
jautājumus. Esiet aktīvi un iesūtiet jautājumus Satiksmes ministram līdz 16.februārim, lai SM
varētu sagatavot konstruktīvus skaidrojumus.

LOSP MEDIJOS:
Rīgatv24 "Dienas personībā" viesos: Guntis Vilnitis un Edgars Treibergs
http://play24.lv/video/11370/dienas-personiba-viesos-guntis-vilnitis-un-edgars-treibergs
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5.februarī Latvijas Radio 1 raidījumā Kā labāk dzīvot - Latvijas Cūku Audzētāju
Asociācijas direktore Dzintra Lejniece - diskusijā - Latvijas cūkgaļu sadārdzina kautuvju
salīdzinoši nelielā kapacitāte http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/latvijas-cukgalusadardzina-kautuvju-salidzinosi-neliela-kapacit.a99226/#login

5.februarī - Olu uzturvērtība nemainās, bet cena gan
Šonedēļ Latvijas Radio 4 diskusiju raidījumā ”День за днем” piedalījās Latvijas Olu ražotāju
asociācijas (LORA) vadītāja Solvita Gulbe, lai ar citām pieaicinātajām personām diskutētu par
sprostos un brīvībā dētajām olām, un vai starp tām ir atšķirība.
http://www.losp.lv/node/5120
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"Nacionālo interešu klubs": Akcija pret vistām sprostos - ekonomikas uzbrukums? Rīgatv24
LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs un Latvijas Cūku Audzētāju Asociācija
direktore Dzintra Lejniece

http://play24.lv/…/nacionalo-interesu-klubs-akcija-pret-vis… …
Viss kā pa sviestu…? Samazinātais 5% PVN esot apturējis dārzeņu cenu strauju kāpumu
“Tas nu ir noticis. Cenas šogad ir zemākas, un pircēji to jūt. Tā ka sākums ir ļoti labs, galvenais ir
to novest līdz galam,” saka Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) vadītāja Ingūna Gulbe,
komentējot pirmā mēneša rezultātus pēc 5% pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieviešanas
dārzeņiem un augļiem. Arī viens no idejas krusttēviem, Zemkopības ministrijas parlamentārais
sekretārs Ringolds Arnītis teic, ka samazinājums jau devis cerēto efektu. Janvārī cenas
salīdzinājumā ar pērno decembri nav mainījušās, turklāt esot sajūta, ka ēnu ekonomika arī
mazinoties. Reforma ļauj ietaupīt ne tikai pircējam, bet arī zemniekiem, lai viņi varētu gatavoties
sezonai – vairs nav “jāiesaldē” 21% PVN, kas jāmaksā valstij.
Latvijas Bioloģisko lauksaimnieku asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis secinājumos ir
piesardzīgs. Samazinātais nodoklis neapšaubāmi ir ļoti laba un sen vajadzīga lieta, tomēr tā
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ietekmi ar aprēķiniem pierādīt tik viegli nevarēs. “Neviens patlaban nespēs aprēķināt, kāds ir
ieguvums budžetā, tur vajag pētījumu, par kādu cenu produkciju iepirka iepriekš, par cik tagad,
jāņem vērā sezonalitāte, pieprasījuma izmaiņas utt. Kurš to veiks? Visu noregulēs tirgus
ekonomika, bet skaidrs, ka ilgtermiņā ieguvējs būs tirgotājs. Tikai pēc tam – patērētājs un
zemnieks,” saka Norkārklis.
http://laukos.la.lv/viss-ka-pa-sviestu/
RIGATV24 "Dienas personībā" viesos: Lienīte Caune
http://play24.lv/video/11376/dienas-personiba-viesos-lienite-caune

9.februāris LOSP: Gaļas liellopu nozares dzīvotspēja nākotnē jāvirza uz produkcijas
kvalitātes celšanas un patērētāju izglītošanas bāzes
Alma Bērziņa “Aktualizējām jautājumus gan par kvalitatīvi nobarotiem jaunlopiem un gaļas
ražošanu, gan kvalitatīvu vaislas dzīvnieku audzēšanu, jo abos gadījumos nepieciešams izglītot
lauksaimniekus par to, kā izaudzēt kvalitatīvu produkciju, neatkarīgi no tā, ko paši nolēmuši ražot,
jo tikai kvalitatīvs produkts var saņemt augstu cenu un nodrošināt saimniecības dzīvotspēju
ilgtermiņā. Lai ieņemtu vietu maksātspējīgākos tirgos, saimniekiem ir jāstrādā kopīgi pie apjomu
nodrošināšanas, un paralēli tam visam steidzami jāmācās pāriet uz rentablu ražošanu, lai izdzīvotu
arī bez subsīdijām."
http://www.losp.lv/node/5135

Infolapa_6_12.2.2018.

www.losp.lv

9.februāris, Tvnet.lv Lai gaļas liellopu nozare izdzīvotu, jāpaaugstina kvalitāte un jāizglīto
pircēji
Gaļas liellopu nozares dzīvotspēja nākotnē jāvirza, paaugstinot produkcijas kvalitāti un izglītojot
patērētājus, informē Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē (LOSP).
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/772647lai_galas_liellopu_nozare_izdzivotu_japaaugstina_kvalitate_un_jaizglito_pirceji
9.februāris www.laukos.lv Gaļas liellopu saimniecībām gaidāmi grūtāki laiki; jāpāriet uz
rentablāku ražošanu
Gaļas liellopu nozares dzīvotspēja nākotnē jāvirza uz produkcijas kvalitātes celšanas un patērētāju
izglītošanas bāzes, tik ļoti vairs nekoncentrējoties uz valsts un Eiropas Savienības atbalstu,
secināts Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) gaļas liellopu nozares darba
grupas sanāksmē.
http://laukos.la.lv/galas-liellopu-saimniecibam-gaidami-grutaki-laiki-japariet-uz-rentablakurazosanu/

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:
LBLA pavasara informatīvo semināru ciklu uzsāks Madonas pusē
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” februāra beigās uzsāks ikgadējo
pavasara semināru ciklu Latvijas reģionos, lai informētu zemniekus par aktualitātēm bioloģiskajā
lauksaimniecībā. Pirmais seminārs notiks 19. februārī Madonas novada Sarkaņu pagastā, nākamie
Kurzemes pusē – Durbē un Kuldīgā. Martā semināri norisināsies citās Latvijas pilsētās.
http://www.lbla.lv/lbla-informativais-seminars-madona

Biedrības “Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība” aktivitātes:
Biedrība Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība kopā ar sadarbības partneriem rīko
seminārus:
20.februārī pl.11.00 Stirnienes tautas namā bioloģiskiem kartupeļu audzētājiem. Adrese:
Stirnienes muiža, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads.
22.februārī pl.11.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā- bibliotēkā Sala bioloģiskiem kartupeļu
audzētājiem. Adrese: Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas lauku teritorija.
2.martā pl.11.00 Mārtiņbodē plašs seminārs integrētajiem audzētājiem. Adrese: ‘’Zīlītes’’,
Limbažu pagasts, Limbažu novads.
Lūgums iepriekš pieteikties pa t. 26312666 vai elektroniski aiga.kraukle@culinar.lv
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Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība aktivitātes:
Informējam, ka biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” sadarbībā ar Ropažu novada uzņēmēju
biedrību organizē Pasākumu “Uzņēmēju brokastis”.
Pasākums norisināsies 17.februārī plkst. 11.00, Zaķumuižas bibliotēka. Aicināts ikviens uzņēmējs
vai kas par tādu plāno kļūt. Iepriekšēja pieteikšanās: mob.29493334. Pasākumā runāsim par
uzņēmēju neveiksmes stāstiem, dalīsimies pieredzē un smelsimies to. Baudīsim gardas brokastis
un labu sabiedrību.
Siera klubs aktivitātes:
22.02 Seminārs "Veselība, labs izskats un harmonija ar Latvijas produktiem"
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. +371
29487375, e-pasts sieraklubs@inbox.lv
"Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība" aktivitātes:
15.02.2018. plānota paplašinātā biedrības "Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība" LRLA
biedru vizīte Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA), lai iepazītos ar inženiertehniskajiem
risinājumiem, kas tiek īstenoti akadēmijā lāzertehnoloģijās un mehatronikā.
Kontaktinformācija: "Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība" LRLA valdes priekšsēdētājs
Aivars Bernāns, 20285554
Latvijas Zemnieku Federācijas aktualitātes:
Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”
ietvaros, 2018.gada 19.-20. februārī atpūtas bāzē “Radi”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, LV3851 organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot
saimniecisko darbību” http://www.losp.lv/node/5124
Lauku Ceļotājs aktivitātes:
Lauku Ceļotājs aicina piedalīties akcijā "Atvērtās dienas laukos" Latvija un Lietuva
http://www.losp.lv/node/5129
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Latvijas industriālo kaņepju asociācijas aktualitātes:
Kaņepju nozares 2018.gada pavasara konference http://www.losp.lv/node/5102

Jauno zemnieku kluba aktualitātes:
Jaunie zemnieki sanāks 36.kongresā
Biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs” ik gadu rīko biedru kopsapulci jeb Kongresu, kurā
balsstiesīgie biedri ievēl jaunu biedrības valdi, atskatās uz gada laikā paveikto un iezīmē jaunā
gada plānus. Šogad biedrības kongress norisināsies 21.februārī LLU Studentu klubā Jelgavā.
http://jzk.lv/sakums/jaunie-zemnieki-sanaks-36kongresa-177/
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.
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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:
Lauku attīstības programma 2018.
gadā – ražošanas attīstībai, zināšanu
pilnveidei un inovācijām
Zemkopības ministrija informē, ka Latvijā
veiksmīgi turpinās Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam (LAP) īstenošana, arī 2018.
gadā mērķtiecīgi ieguldot ES finansējumu
lauksaimnieciskās
ražošanas
attīstībā,
lauksaimnieku zināšanu pilnveidē un inovācijās.
http://www.losp.lv/node/5125

Precizēta bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība
6. februārī, apstiprināja Zemkopības
ministrijas
sagatavotos
grozījumus
bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības
un kontroles kārtībā.
http://www.losp.lv/node/5127
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Apstiprināts 2018. gada valsts atbalsts
meža nozares attīstībai:
6. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības
ministrijas
(ZM)
sagatavotās
izmaiņas
noteikumos, kas nosaka valsts atbalsta apmēru
un tā piešķiršanas kārtību meža nozares
attīstībai. Lai veicinātu nozares ilgtspējīgu
attīstību un konkurētspēju, 2018. gadā kopējais
atbalsta apmērs meža nozares attīstībai būs 237
927 eiro.
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinats-2018gada-valsts-atbalsts-meza-nozaresattistibai?id=9286 …

Bordo karotītes produktu klāstu
papildinājuši jauni produkti no
"ALTA
S"
un
"Lestenes
maiznīcas". Bordo karotīte šorbīd jau ir
42 uzņēmumu 237 produktiem. Vairāk info
http://www.karotite.lv
#kvalitatīvsprodukts
#ēdLVražotosproduktus

Skolēn, Tava iespēja tikt pie
lieliskām balvām -planšetdatoriem
un 1000EUR vērtas ekskursijas
visai klasei! Sākusies pieteikšanās
konkursam "Šodien laukos"!
http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba
/raksti/aicina-skolenus-pieteiktieskonkursa-sodien-laukos
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Paplašinātas informācijas ieguves
iespējas no LDC reģistru datiem
6. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas
sagatavoto kārtību, kādā izmanto informāciju par
Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē
reģistrētajiem dzīvniekiem. Noteikumi tikpat kā
nemaina jau pašlaik esošo kārtību, bet pilnveido
pakalpojumu, nodrošina datubāzes elastīgāku
izmantojumu un uzlabo pakalpojuma kvalitāti.
http://www.losp.lv/node/5128

Apsver iespēju Centrāltirgū veidot
Latvijā bioloģiski audzētu dārzeņu
stendu
ZM informēja, ka trešdien zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs (ZZS) tikās ar Rīgas mēru Nilu
Ušakovu un AS "Rīgas centrāltirgus" valdes
priekšsēdētāju Arti Druvenieku, lai pārrunātu
iespējas palielināt Latvijā audzēto dārzeņu un
citas vietējās lauksaimnieciskās produkcijas
piedāvājumu
un
realizācijas
apjomus
galvaspilsētas tirgos.
http://jauns.lv/raksts/bizness/269153apsver-iespeju-centraltirgu-veidot-latvijabiologiski-audzetu-darzenu-stendu

Tirgotāju asociācija: Cenu izmaiņu
rezultātā dārzeņus pērk vairāk
Samazinātu PVN likmi vajadzētu piemērot ne
tikai Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem,
ogām, dārzeņiem un saknēm, bet arī citai
veselīgai pārtikai, piemēram, piena produktiem
un zivīm. Samazināts PVN obligāti ieviešams
arī ēdināšanā, uzskata Latvijas Tirgotāju
asociācija (LTA).
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/tir
gotaju-asociacija-cenu-izmainu-rezultatadarzenus-perk-vairak-14190542
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Zivsaimniekiem arī 2018. gadā finansējums modernizācijai, ražošanas
attīstībai un jaunām zināšanām
Zemkopības ministrija informē, ka Latvijā veiksmīgi turpinās Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam īstenošana, arī 2018. gadā nodrošinot publisko
atbalstu mērķtiecīgām investīcijām zivsaimniecībā – ražošanas attīstībā, inovāciju izstrādē, ūdens
vides resursu ilgtspējā u.c. Kopumā zivsaimniekiem 2018. gadā būs pieejami vairāk nekā 30
miljoni eiro.
http://www.zm.gov.lv/presei/zivsaimniekiem-ari-2018-gada-finansejums-modernizacijairazosanas-atti?id=9295

Rosina palielināt finansējumu valsts
meliorācijas sistēmu uzturēšanai
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi
informatīvo ziņojumu par nepieciešamo
finansējumu valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu uzturēšanai, ko ceturtdien,
8. februārī, izsludināja Valsts sekretāru
sanāksmē.
http://www.losp.lv/node/5134

LAD četrām saimniecībām prasa atmaksāt 37,3 tūkstošus eiro nepamatoti
saņemtās kompensācijas par plūdu zaudējumiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) četrām saimniecībām prasa atmaksāt kopumā 37 300 eiro nepamatoti
saņemtās kompensācijas par plūdiem, aģentūra LETA uzzināja LAD.
http://www.db.lv/zinas/lad-cetram-saimniecibam-prasa-atmaksat-37-3-tukstosus-eiro-nepamatotisanemtas-kompensacijas-par-plu-471595

LAD aktualitātes:
Kalendārs:
 19. Februāris
Sākas pieteikšanās pasākumam "Kontrole un izpilde"
 19. Februāris
Sākas pieteikšanās pasākumam "Inovācija"
 19. Februāris
Sākas pieteikšanās pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"
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CITAS AKTUALITĀTES, SEMINĀRI:
22.februāris - Līdzsvarota lauksaimniecība 2018 | Lauksaimniecības fakultāte
http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba-2017
Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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