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INFOLAPA Nr. 8 

 

LOSP AKTIVITĀTES: 

 

20.02. 2018. VAAD tikšanās ar lauksaimnieku NVO piedalījās Lauksaimnieku apvienības, 

Latvijas Dārznieks, Latvijas Augļkopju asociācijas, Stādu audzētāju biedrības, Vīnkopju un 

vīndaru biedrības pārstāvji, kā arī LOSP birojs. VAAD stāstīja aktualitātes, atbildēja uz 

jautājumiem. 

 

 
 

22.02. piedalījāmies ZM sanāksmē par MK noteikumiem attiecībā uz ES atbalstu neiesētiem 

vai zaudētiem ziemājiem un Valsts atbalstu lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem. 
Tika diskutēts par Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem par 

neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem-3.4 miljoni un Valsts atbalstu par 2017. gada 

lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem radīto zaudējumu ietekmes mazināšanu – 4.4 milj.  

Detalizētāka informācija Jums jau nosūtīta! 

 

22.02. LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs piedalījās LR Valsts prezidenta 

organizētajā diskusijā “Tiesu varas aktuālie jautājumi: iespējas un izaicinājumi”. 

 

Šonedēļ aktīvi piedalījāmies gan Saeimas Tautsaimniecības komisija sēdēs, gan Ekonomikas 

ministrijas un LTRK sanāksmēs par elektroenerģijas tirgus sakārtošanu, obligātā iepirkuma 

komponentes (OIK) ieviešanas gaitu un aktualitātēm. Visi materiāli nedēļas gaitā Jums ir nosūtīti 

atsevišķi!  

 

 

 

 

 

LOSP MEDIJOS: 

 

19.02.2018. www.diena.lv Asociācija: Eiropas tirgū cūkgaļas piedāvājums par gandrīz 20% 

pārsniedz pieprasījumu 

Eiropas tirgū cūkgaļas piedāvājums par gandrīz 20% pārsniedz pieprasījumu, kas negatīvi ietekmē 

cūku audzētājus Eiropas Savienībā (ES) un Latvijā, intervijā aģentūrai LETA sacīja Latvijas Cūku 

audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lejniece. 

http://www.diena.lv/
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https://diena.lv/raksts/latvija/zinas/asociacija-eiropas-tirgu-cukgalas-piedavajums-par-gandriz-20-

parsniedz-pieprasijumu-14191481 

 

Februāra žurnālā “Saimnieks” intervija ar z/s Ceriņi saimniekiem - Aldi un Leldi Kļaviņiem, 

kam pieder viens no Latvijas ražīgākajiem ganāmpulkiem, kā arī LOSP dalīborganizācijas - LBLA 

valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis komentē par situāciju bioloģiskajās saimniecībās pēc 

lietavām! 

 

 

 

19.2.2018. www.laukos.lv LOSP ikmēneša sēdē Augulis atskaitīsies par lauku ceļu stāvokli 

Trešdien, 21.februārī Zemkopības ministrijā notiks Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 

padomes (LOSP) pārstāvju ikmēneša sapulce, kurā plānota arī satiksmes ministra Ulda Auguļa 

līdzdalība, informē LOSP pārstāvji. 

http://laukos.la.lv/losp-ikmenesa-sede-augulis-atskaitisies-par-lauku-celu-stavokli/ 

 

 

20.02.2018. LOSP: Atsevišķu radikālu organizāciju ideoloģija nedrīkst kavēt bērnu attīstību  

Periodiski Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizācijām nākas 

https://diena.lv/raksts/latvija/zinas/asociacija-eiropas-tirgu-cukgalas-piedavajums-par-gandriz-20-parsniedz-pieprasijumu-14191481
https://diena.lv/raksts/latvija/zinas/asociacija-eiropas-tirgu-cukgalas-piedavajums-par-gandriz-20-parsniedz-pieprasijumu-14191481
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/losp-ikmenesa-sede-augulis-atskaitisies-par-lauku-celu-stavokli/
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atspēkot dažādu dzīvnieku aizsardzības organizāciju tieši vai netieši vērstus apvainojumus vai 

uzbrukumus nozarei. Publiskajā telpā izskanējusi informācija par biedrības “Dzīvnieku brīvība” 

aktivitātēm un esam saņēmuši ziņas no bērnu vecākiem, kuri satraucas par biedrības pasniegtajām 

nodarbībām skolās, maskējoties aiz lozunga par dzīvnieku un vides aizsardzību, aicina bērnus un 

jauniešus pievērsties vegānismam (tikai augu valsts pārtika). LOSP kā visu lauksaimniecības 

nozaru apvienojoša organizācija kategoriski iestājas pret sabiedrības vismazāk aizsargātās un 

visvieglāk ietekmējamās grupas kā jaunieši un bērni klaji demagoģisku ietekmēšanu. 

http://www.losp.lv/node/5164 

 

21.2.2018. www.e-klase LOSP: "Dzīvnieku brīvība" aicina skolēnus pievērsties vegānismam, 

kas nav pieļaujams 

Biedrība "Dzīvnieku brīvība", maskējoties aiz lozunga par dzīvnieku un vides aizsardzību, 

izglītības iestādēs Latvijā aicina bērnus un jauniešus pievērsties vegānismam jeb tikai augu valsts 

pārtikas lietošanai, kas nav pieļaujams, informēja Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 

padomē (LOSP). 

https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/losp-dzivnieku-briviba-aicina-skolenus-pieversties-

veganismam-kas-nav-pielaujams?id=15028 

 

23.2.2018. www.nra.lv Vai karojošie dzīvniekmīļi drīkst sludināt vegānismu skolās? 

Lauksaimnieki ceļ trauksmi par vegānisma propagandas izplatīšanu publiskajā telpā. Pārliecinātie 

augēdāji kļūst arvien agresīvāki, un viņu īstenotās kampaņas nu jau jāskata savstarpējā kontekstā 

kā organizētu vēršanos pret visēdāju tradicionālo dzīvesveidu. 

http://nra.lv/latvija/237817-vai-karojosie-dzivniekmili-drikst-sludinat-veganismu-skolas.htm 

 

20.2.2018. www.laukos.lv LOSP: Vairākās skolās bērni tiek agresīvi aģitēti pievērsties 

vegānismam  

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) norāda, ka pēdējā laikā izskan 

informācija par biedrības “Dzīvnieku brīvība” aktivitātēm saistībā ar agresīvu aģitēšanu par 

pievēršanos vegānismam, informē LOSP pārstāvji. Liela daļa vecāku izteikuši sašutumu, jo bērni 

esot tik ļoti ietekmēti, ka kategoriski atsakoties ēst gaļu, olas, pienu utt. 

http://laukos.la.lv/zemniekus-uztrauc-bernu-agresiva-agitesana-par-pieversanos-veganismam/ 

 

20.2.2018. www.lvportals.lv LOSP: Atsevišķu radikālu organizāciju ideoloģija nedrīkst kavēt 

bērnu attīstību 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome20.02.2018 

Periodiski Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizācijām nākas 

atspēkot dažādu dzīvnieku aizsardzības organizāciju tieši vai netieši vērstus apvainojumus vai 

uzbrukumus nozarei. http://m.lvportals.lv/visi/preses-relizes?id=293515 

 

20.02.2018. DELFI.LV Zemnieki: 'Dzīvnieku brīvība' aicina skolēnus pievērsties 

vegānismam, kas nav pieļaujams 

Biedrība "Dzīvnieku brīvība", maskējoties aiz lozunga par dzīvnieku un vides aizsardzību, 

izglītības iestādēs Latvijā aicina bērnus un jauniešus pievērsties vegānismam jeb tikai augu valsts 

pārtikas lietošanai, kas nav pieļaujams, informēja Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 

padomē (LOSP). 

http://www.delfi.lv/news/national/politics/zemnieki-dzivnieku-briviba-aicina-skolenus-pieversties-

veganismam-kas-nav-pielaujams.d?id=49766725 

 

http://www.losp.lv/node/5164
http://www.e-klase/
https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/losp-dzivnieku-briviba-aicina-skolenus-pieversties-veganismam-kas-nav-pielaujams?id=15028
https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/losp-dzivnieku-briviba-aicina-skolenus-pieversties-veganismam-kas-nav-pielaujams?id=15028
http://www.nra.lv/
http://nra.lv/latvija/237817-vai-karojosie-dzivniekmili-drikst-sludinat-veganismu-skolas.htm
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/zemniekus-uztrauc-bernu-agresiva-agitesana-par-pieversanos-veganismam/
http://www.lvportals.lv/
http://m.lvportals.lv/visi/preses-relizes?id=293515
http://www.delfi.lv/temas/lauksaimnieciba
http://www.delfi.lv/temas/losp
http://www.delfi.lv/news/national/politics/zemnieki-dzivnieku-briviba-aicina-skolenus-pieversties-veganismam-kas-nav-pielaujams.d?id=49766725
http://www.delfi.lv/news/national/politics/zemnieki-dzivnieku-briviba-aicina-skolenus-pieversties-veganismam-kas-nav-pielaujams.d?id=49766725
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21.02.2018. www.delfi.lv Lauksaimnieku un zemnieku pārstāvju uzskati par šo risinājumu 

bija atšķirīgi. Piemēram, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes 

loceklis Jānis Dzenis pauda, ka OIK reforma vispār būtu jāatceļ, LOSP ģenerāldirektors Guntis 

Vilnītis savukārt teica, ka risinājums par jaudu samazināšanu vai atslēgšanu būtu ieguvums, tomēr 

lauksaimniekus satrauc "OIK grozs" jeb tas, uz ko tiek attiecināts OIK aprēķins. Vilnītis norādīja, 

ka šis grozs noteikti ir jāsamazina. 

http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/elektribas-rekinu-mazinasanai-uznemejiem-em-

piedavas-devinu-menesu-risinajumu.d?id=49770027 

  

Latvijas Zirgaudzētāju biedrības prezidenta amatā ievēlēts Edgars Treibergs! 

APSVEICAM! 

2018.gada 16.februārī Berģu kultūras namā notika Latvijas Zirgaudzētāju biedrības biedru 

kopsapulce, kur kopā piedalījās 101 biedrs (pavisam kopā biedrībā ir 189 biedri). Biedrība jau 

darbojas 22 gadus. Sapulci atklāja LZB prezidents Edgars Treibergs, pateicoties saviem biedriem 

par ieguldīto darbu zirgkopības nozarē: 

http://www.losp.lv/node/5168 

 

21.2.2018. Latvijas Radio raidījumā Pēcpusdiena - Lauksaimnieki spriež par lauku ceļu 

infrastruktūru un pasažieru pārvadājumiem Pēcpusdiena 

Ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulcē runāts arī 

par lauku ceļu infrastruktūru un pasažieru pārvadājumu nākotni. Raidījumā Pēcpusdiena 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes ģenerāldirektors Guntis Vilnitis skaidro, kādas 

satrauc lauksaimniekus saistībā sabiedriskā transporta nodrošinājumu reģionos 

.http://lr1.lsm.lv/…/lauksaimnieki-spriez-par-lauku-celu-in…/ 

 

22.02.2018.  www.laukos.lv  Ašeradens “lido pa mākoņiem”; zemnieki pieprasa atteikties no 

OIK 

Turpinot protestēt pret elektrības rēķinu krasu pieaugumu, lauksaimnieki pieprasa nekavējoties 

grozīt Elektroenerģijas tirgus likumu, lai pārtrauktu kopš šī gada ieviesto jauno kārtību, kas paredz 

diferencēt elektrības rēķinos iekļauto atbalstu tā dēvētās zaļās enerģijas ražotājiem jeb obligātā 

iepirkuma komponenti (OIK). Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes 

priekšsēdētājs Edgars Treibergs uzskata, ka valstī ieviestā enerģētikas politika šķiet kļūdaina un 

nepieņemama lielākajai daļai mazo un vidējo uzņēmumu, tostarp lauksaimniecības nozarē 

strādājošo. http://laukos.la.lv/zemnieki-prasa-saeimai-atteikties-no-oik/ 

 

22.2.2018. www.nra.lv  Šogad remontēs 1300 kilometrus valsts autoceļu 

Šogad būvdarbi notiks autoceļu 152 objektos apmēram 1300 kilometru garumā, kas ir vairāk nekā 

pērn, kad būvdarbi notika 1100 kilometros valsts autoceļu, trešdien ikmēneša Lauksaimnieku 

organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulcē sacīja satiksmes ministrs Uldis 

Augulis (ZZS). 

http://nra.lv/latvija/237776-sogad-remontes-1300-kilometrus-valsts-autocelu.htm 

 

 

22.2.2018. www.nra.lv EM atrod risinājumu, kā uzņēmējiem samazināt lielos elektrības 

rēķinus 

Kontekstā ar radušos situāciju attiecībā uz janvārī pieaugušajiem elektroenerģijas rēķiniem 

obligātā iepirkuma komponentes (OIK) reformas dēļ Ekonomikas ministrija (EM) kā vienu no 

http://www.delfi.lv/
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/elektribas-rekinu-mazinasanai-uznemejiem-em-piedavas-devinu-menesu-risinajumu.d?id=49770027
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/elektribas-rekinu-mazinasanai-uznemejiem-em-piedavas-devinu-menesu-risinajumu.d?id=49770027
http://www.losp.lv/node/5168
https://www.facebook.com/pecpusdiena/?fref=mentions
https://www.facebook.com/guntis.vilnitis?fref=mentions
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/lauksaimnieki-spriez-par-lauku-celu-infrastrukturu-un-pasazieru-.a100132/
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/zemnieki-prasa-saeimai-atteikties-no-oik/
http://www.nra.lv/
http://nra.lv/latvija/237776-sogad-remontes-1300-kilometrus-valsts-autocelu.htm
http://www.nra.lv/
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risinājumiem uzņēmējiem piedāvās elastīgi samazināt vai atslēgt jaudu pavisam uz deviņiem 

mēnešiem, šodien Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē 

teica ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V). 

http://nra.lv/latvija/237772-em-atrod-risinajumu-ka-uznemejiem-samazinat-lielos-elektribas-

rekinus.htm 

 

22.02. LOSP valdes locekle Agtita Hauka piedalījās COPA prezidija sanāksmē Briselē! 

Tāpat A.Hauka tikās ar EP deputātes Sandras Kalnietes biroja pārstāvi par Baltijas valstu pozīciju 

nākamajam KLP periodam.  

 

 

22.02. Saldus Zeme - LOSP valdes locekle un Latvijas Zemnieku federācijas valdes 

priekšsēdētāja Agtita Hauka rakstā par ģimenes saimniecību attīstību un saimnieciskās darbības 

pilnveidošanas iespējām.  

 
 

 

 

 

 

 

http://nra.lv/latvija/237772-em-atrod-risinajumu-ka-uznemejiem-samazinat-lielos-elektribas-rekinus.htm
http://nra.lv/latvija/237772-em-atrod-risinajumu-ka-uznemejiem-samazinat-lielos-elektribas-rekinus.htm
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 

 

Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija ” organizē informatīvos seminārus! 

Nākamais Cēsīs jau pirmdien (26.02.) - http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uz-informativo-seminaru-

cesis 

LBLA Biedru kopsapulce 22. martā Berģu kultūras namā. 

 

Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

LAAA kopsapulce - 10.martā Zemkopības ministrijas 2.stava konferenču zālē, kurā atskatīsimies 

uz 2017.gadā paveikto. Uzklausīsim LDC direktora vietnieci Ernu Galvanovsku ar jaunāko 

informāciju no LDC, Jāni Ozoliņu no Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava" par aitkopjiem 

tik svarīgo jautājumu kā plēsēju uzbrukumi un LAAA valdes priekšsēdētāja vietnieci Dainu 

Kairišu par paveikto saistībā ar ciltsdarbu. 

 

Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktivitātes: 

GLAB kopsapulce - 16.martā Ķekavā, Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, kurā atskatīsimies uz 

2017.gadā paveikto, ievēlēsim jaunu valdi turpmākiem 3 gadiem. Uzklausīsim LAD direktori 

Annu Vītolu-Helvigu ar jaunāko informāciju no LAD, LBLA vadītājs Gustavs Norkārklis 

pastāstīs par aktualitātēm bioloģiskajā lauksaimniecībā, LDC pārstāve Kristīne Ādama pastāstīs 

par aktuālajiem jautājumiem gaļas liellopu pārraudzībā un Ieva Freidenfelde informēs par 

aktualitātēm ciltsdarba jomā. Papildus Izsoļu nama īpašnieks Kaspars Ādams informēs par iespēju 

slēgt līgumus par buļļu un telīšu nobarošanu sākot ar 2018.gada vasaru. 

 

 

Biedrības “Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība” aktivitātes: 

Biedrība Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība kopā ar sadarbības partneriem rīko 

seminārus:  

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  

 

Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes: 

21-26.02 ar Latvijas stendu strādājam Zalcburgas medību izstādē;  

28.02-06.03 Ar Latvijas stendu esam Madrides medību izstādē 

28.03-02.04 ar Latvijas stendu strādāsim Odezē (Dānija) 

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

atbalstītāju. 

08.09 Dalība “Lauki ienāk pilsētā” -  sadarbība ar Rīgas domi. 

 

 

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība aktivitātes: 

Informējam, ka biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” sadarbībā ar Ropažu novada uzņēmēju 

biedrību organizē Pasākumu “Uzņēmēju brokastis”. 

http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uz-informativo-seminaru-cesis
http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uz-informativo-seminaru-cesis
mailto:aiga.kraukle@culinar.lv
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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. 

  

Latvijas Stādu audzētāju biedrības aktivitātes: 

Atzīmējam kalendāros: 4.-5.maijs Siguldas svētku laukums - STĀDU PARĀDE! 

 

 

 

 

 

Latvijas Biškopības biedrības aktualitātes: 

seminārs: tēma: “Medus tirdzniecības iespējas, jauni produkti”, lektors Jānis Vainovskis š.g. 27. 

februārī, plkst. 15.00, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas novadā; 

 

seminārs: tēma: “Aktualitātes biškopībā”, lektors Valters Brusbārdis š.g. 27. februārī, plkst. 

16.00, Bērzkalnos, Īslīces pag., Bauskas novadā; 

 

seminārs: tēma: „Netradicionālo biškopības produktu ražošana. Tranu peru pieniņa ražošana" – 

lektors Guntars Melnis š.g. 2. martā, plkst. 10.00, Raiņa ielā 2, Madonā; 

 

seminārs: tēma: „Pavasaris bišu dravā" – lektors Guntars Melnis š.g. 5. martā, plkst. 10.00, 

Daugavpils LKB, Sēlijas ielā 25, Daugavpilī; 

 

seminārs: tēma: „Pavasaris bišu dravā" – lektors Guntars Melnis š.g. 7. martā, plkst. 11.00, Balvu 

tālākizglītības un cilvēkreseursu centrā, Brīvības ielā 47, Balvos; 
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seminārs: tēma: „Bišu veselība un medus kvalitāte. Medus tirdzniecības iespējas, jauni produkti" 

– lektori Ineta Eglīte un Jānis Vainovskis š.g. 7. martā, plkst. 11.00, Bēnes TIC, Stacijas ielā 8, 

Bēnē; 

 

seminārs: tēma: „Minimālās higiēnas prasības biškopības produktu primārajiem ražotājiem" – 

lektors Guntars Melnis š.g. 9. martā, plkst. 10.00, Krāslavas LKB, Skolas ielā 9, Krāslavā; 

 

seminārs: tēma: „Varroa ērce - bišu saimju bojāeja. Bišu saimju attālināts monitorings. Vaska 

kvalitāte." – lektori Valters Brusbārdis un Artūrs Grudovskis š.g. 10. martā, plkst. 10.00, 

Aizkraukles sākumskolā, Rūpniecības ielā 10, Aizkrauklē; 

 

seminārs: tēma: „Bišu veselība un medus kvalitāte" – lektore Ineta Eglīte š.g. 13. martā, plkst. 

17.30, Latvijas Dabas muzejā, Kr. Barona ielā 4, Rīgā; 

 

seminārs: tēma: „Pavasaris bišu dravā" – lektore Baiba Tikuma š.g. 14. martā, plkst. 10.00, Zvana 

ielā 2, Ventspilī; 

 

seminārs: tēma: „Varroa ērce - bišu saimju bojāeja. Bišu saimju attālināts monitorings. 

Aktualitātes dravā." – lektori Valters Brusbārdis un Armands Gumbris š.g. 18. martā, plkst. 10.00, 

Valmiera 5. vidusskolā, Raiņa ielā 3, Valmierā; 

  

Pavasara konference biškopjiem š.g. 24. martā, plkst. 10.00, Zemgales olimpiskajā centrā, 

Kronvalda ielā 24, Jelgavā 

tēmas: 

1. Atziņas pēc NBARS – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu zinātniskā simpozija – LBB pētnieks 

Valters Brusbārdis; 

2.Ko darīt, lai izvairītos no atliekvielām biškopības produktos – 

LBB valdes priekšsēdētājs Armands Krauze; 

3. Bioloģiskās lauksaimniecības riski un problēmas – biškopis Andrejs Briedis; 

4. Vaska kvalitāte – LBB padomes priekšsēdētājs Juris Šteiselis; 

5. Vaska pārstrāde – LBB konsultants Armands Gumbris. 

  

  

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju biedrība  

LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies starptautiskajā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstādē 

"PETEXPO", kura notiks 17. - 18.martā Ķīpsalā. 

 

Lauku Ceļotājs aktivitātes: 

22. martā ir kopsapulce-seminārs: 
"Lauku ceļotājs" aicina uz "Lauku tūrisma kopsapulci-semināru" š.g. 22. martā Rundāles pagasta 

"Mazmežotnes muižā". 

Seminārā stāstīsim par aktualitātēm lauku tūrismā - asociācijas "Lauku ceļotājs" darbības atskaite 

par 2017. gadu, jaunumi, gaidāmie pasākumi un idejas. Nozares speciālisti dalīsies zināšanās par 

lauku tūrisma produktu un piedāvājuma veidošanu, un dārzkopības speciālisti - par dārzeņu 

audzēšanu un saglabāšanu, veco dārzu kopšanu un augļu dārzu kopšanu.  

Pielikumā semināra programma. 

Pieteikties lūdzam līdz 2018. gada 15. martam, rakstot uz e-pastu: anna@celotajs.lv vai pa tālr. 

67617600. 

mailto:anna@celotajs.lv
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LLTA "Lauku ceļotājs" biedriem (bez parādiem par iepriekšējiem gadiem) un uzņēmumiem, kas 

iekļauti Japānas mārketinga programmā - dalība bez maksas. Citiem interesentiem - 10 EUR 

(pusdienas). 

Darba kārtība: http://www.losp.lv/node/5171 

Kopsapulce notiek ar "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes" atbalstu. 

 

 

Lauku Ceļotājs aicina piedalīties akcijā "Atvērtās dienas laukos" Latvija un Lietuva  

http://www.losp.lv/node/5129 

 

 

 

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. 

http://www.losp.lv/node/5171
http://www.losp.lv/node/5129
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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: 

 

 

 

 

 

 

Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 

atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas 

iegādei  

Otrdien, 20. februārī, valdība atbalstīja 

Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās 

izmaiņas noteikumos, kas nosaka kārtību, 

kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa 

likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai 

lauksaimniekiem. Grozījumi noteikumos 

sagatavoti, lai ar 2018./2019. saimniecisko 

gadu lauksaimniecības produkcijas 

ražotājiem, kas ir tiesīgi iegādāties 

dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa 

likmi, tiktu atvieglota minimālo ieņēmumu 

kritērija vērtēšana. 

http://www.losp.lv/node/5166  

 

mailto:ilze.brice@chamber.lv
mailto:valmiera@chamber.lv
mailto:info@slieka.lv
https://t.co/6H6edBNMCN
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Uzlabos zvejas produktu izsekojamības sistēmu Latvijā 

20. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu 

projektu, kas nosaka nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un 

transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes kārtību. Noteikumu projekts 

sagatavots, lai izpildītu Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 prasības un nodrošinātu 

efektīvu kontroles, pārbaudes un noteikumu izpildes sistēmu, kas ietvertu cīņu pret 

nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas darbībām. 

http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabos-zvejas-produktu-izsekojamibas-sistemu-

latvija?id=9317 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts valsts atbalsts 

lauksaimniecībai 2018. gadam  

Valdība otrdien, 20. februārī, apstiprināja 

Zemkopības ministrijas sagatavotos 

grozījumus noteikumos par valsts atbalstu 

lauksaimniecībā. Atbalsts lauksaimniecībai 

no valsts budžeta 2018. gadā būs 8 720 490 

eiro. 

Finansējums lauksaimniecībai sadalīts 

šādi: 
1) lopkopības attīstībai – 6 185 305 eiro, 

2) augkopības attīstībai – 617 342 eiro, 

3) starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 

701 920 eiro, 

4) tirgus veicināšanai – 364 530 eiro, 

5) nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas 

veicināšanai – 479 650 eiro, 

6) pērn uzsākto atbalsta pasākumu izpildes 

finansēšanai – 371 743 eiro. 

http://www.losp.lv/node/5167  

 

 

 

 

Aicinām pieteikties Zemkopības 

ministrijas konkursam “Sējējs 2018” 

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku 

uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī 

ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku 

vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 

2018”. Izvirzīt pretendentus konkursam 

aicinātas ne tikai pašvaldības, 

lauksaimnieku un pārtikas ražotāju 

nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku 

attīstības konsultanti. Konkursa 

dalībniekus šogad vērtēs septiņās 

nominācijās un tiks pasniegta arī balva par 

mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. 

http://www.losp.lv/node/5169 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabos-zvejas-produktu-izsekojamibas-sistemu-latvija?id=9317
http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabos-zvejas-produktu-izsekojamibas-sistemu-latvija?id=9317
https://t.co/jOy7omTN0o
http://www.losp.lv/node/5169
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Kūdru ir ne tikai pareizi jāizvēlas, bet arī pareizi jāuzglabā un jāsagatavo 

Baltijā ir vislabākā kūdra! Mums ir gaišā kūdra, kas audzēšanai ir vislabākā, atklāj raidījuma Kā 

labāk dzīvot viešņas. 

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/kudru-ir-ne-tikai-pareizi-jaizvelas-bet-ari-

pareizi-jauzglaba-un.a100063/ 

 

 

 

Pie lasītājiem nonācis Februāra "Latvijas Lopkopis"! 

 

 

Sēklas var pietrūkt, bažas par kvalitāti 

Šopavasar visvairāk varētu būt problēmas ar vasaras kviešu, sarkanā āboliņa, lupīnu lauku pupu 

un kartupeļu sēklām, piektdien raksta laikraksts Dienas Bizness. 

Lauksaimnieki jau rezervē sēklu jaunajai sezonai un provizoriskās aplēses liecina, ka pagājušā 

gada slikto laikapstākļu dēļ nav izdevies sagatavot nepieciešamo sēklu, tāpēc tā būs jāimportē. 

http://www.db.lv/zinas/seklas-var-pietrukt-bazas-par-kvalitati-472285 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

Meliorācijas kadastra grāvji - jauna ekoloģiski nozīmīgā platība! Sīkāk lasi -> 

http://ej.uz/lad_gravji 

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/kudru-ir-ne-tikai-pareizi-jaizvelas-bet-ari-pareizi-jauzglaba-un.a100063/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/kudru-ir-ne-tikai-pareizi-jaizvelas-bet-ari-pareizi-jauzglaba-un.a100063/
http://www.db.lv/zinas/seklas-var-pietrukt-bazas-par-kvalitati-472285
https://t.co/GmDvJM2rcB
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Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās 

dīzeļdegvielas iegādei  
Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai ar 2018./2019.saimniecisko gadu lauksaimniecības 

produkcijas ražotājiem, kas ir tiesīgi iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, 

tiktu atvieglota minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšana.  

Ņemot vērā to, ka aizvadītā gada sliktie laikapstākļi atstās negatīvu ietekmi ne tikai uz 

lauksaimnieku 2017.gada ieņēmumiem, bet arī vismaz vēl divus nākamos gadus, izmaiņas 

noteikumos paredz līdz 2020.gada 30.jūnijam ieviest atvieglotu minimālo ieņēmumu kritērija 

vērtēšanu.    

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauksaimniecibas-produkcijas-

razotajiem-atvieglo-prasibas-marketas-dizeldegvielas-iegadei-819 

 

 

Līdz 29.jūnijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā  "Produktīvi ieguldījumi 

akvakultūrā" 
Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas 

palielināšana. Pasākumā atbalstu piešķir pretendentiem, kuru investīcijas projektā ir saistītas ar 

karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu 

audzēšanu. Atbalstu par citām akvakultūras dzīvnieku sugām piešķir saskaņā ar pretendenta 

iesniegtu neatkarīgu tirgus pētījumu, kuru veikusi zinātniska institūcija un tīmekļvietnē publicējusi 

pētījuma rezultātus, kas pierāda attiecīgo sugu akvakultūras produkcijas ilgtspēju un perspektīvas 

noieta tirgos. 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/22-02-

produktivi-ieguldijumi-akvakultura-225 

 

Meliorācijas kadastra grāvji - jauna ekoloģiski nozīmīgā platība  
2018.gadā stājas spēkā izmaiņas nosacījumos. Vairs nedrīkst lietot augu aizsardzības līdzekļus 

ekoloģiski nozīmīgās platībās (papuvēs, zālāju pasējā, starpkultūrās, slāpekli piesaistošajos 

kultūraugos). Šī jaunā nosacījuma dēļ lauksaimniekiem ir jāplāno, kā citādāk nodrošināt 

zaļināšanas prasību izpildi šajā gadā. Viena no jaunām iespējām ir grāvji, kas robežojas ar 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauksaimniecibas-produkcijas-razotajiem-atvieglo-prasibas-marketas-dizeldegvielas-iegadei-819
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauksaimniecibas-produkcijas-razotajiem-atvieglo-prasibas-marketas-dizeldegvielas-iegadei-819
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/22-02-produktivi-ieguldijumi-akvakultura-225
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/22-02-produktivi-ieguldijumi-akvakultura-225
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aramzemi. Zaļināšanas prasību izpildes aprēķinā tiks izmantoti grāvji no VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) Meliorācijas kadastra. Tie lauksaimniekam pašam nav 

jānorāda – nav jāveic lauku bloku precizēšana. Gadījumos, kad dabā ir nesakritības ar Meliorācijas 

kadastra datiem, jāsazinās ar ZMNĪ. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/melioracijas-kadastra-gravji-jauna-

ekologiski-nozimiga-platiba-822 

 

LAD organizē seminārus, lai pastāstītu par aktualitātēm  
Lai stāstītu par dienesta darba aktualitātēm, kā arī sniegtu atbildes uz visiem klientus 

interesējošajiem jautājumiem, LAD plāno organizēt seminārus visā Latvijā. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-organize-seminarus-lai-

pastastitu-par-aktualitatem-820 

 

Konsultāciju grafiks par pieteikšanos platību maksājumiem EPS  
Šā gada aprīlī sāksies pieteikšanās platību maksājumiem. Šajā laikā LAD sniegs klātienes 

konsultācijas daudzos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt platību maksājumu 

pieteikumus elektroniski.  

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/konsultaciju-grafiks-par-

pieteiksanos-platibu-maksajumiem-eps-821 

 

Kalendārs: 

1.Marts  

Sākas projekta idejas iesniegumu pieņemšana apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju 

partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas 

darba grupu projektu īstenošanai" ietvaros  

1. Marts  

Sākas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un 

tehnoloģiju izstrādei"  

1. Marts  

Sākas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas 

uzlabošanā" 8.5.apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 

uzlabošanai"  

 

  

 

  

 

CITAS AKTUALITĀTES, SEMINĀRI: 

 

Atgādinām, ka Zemkopības ministrijas mājas lapā - Sabiedriskajai apspriešanai ir publicēts 

Ministru kabineta noteikuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra 

noteikumos Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas 

kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”” un tā anotācija. 

Aicinām izteikt savu atbalstu par MK noteikumu projektu - paužot savu atbalstu, ierakstot 

komentāru šeit:  

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/apspriesanas/grozijumi-noteikumi-par-

mikroliegumu-izveidosanas-un-apsaimniekosanas-?id=654  

 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/melioracijas-kadastra-gravji-jauna-ekologiski-nozimiga-platiba-822
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/melioracijas-kadastra-gravji-jauna-ekologiski-nozimiga-platiba-822
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-organize-seminarus-lai-pastastitu-par-aktualitatem-820
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-organize-seminarus-lai-pastastitu-par-aktualitatem-820
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/konsultaciju-grafiks-par-pieteiksanos-platibu-maksajumiem-eps-821
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/konsultaciju-grafiks-par-pieteiksanos-platibu-maksajumiem-eps-821
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/16-1-atbalsts-eiropas-inovaciju-partneribas-lauksaimniecibas-razigumam-un-ilgtspejai-lauksaimniecibas-raziguma-un-ilgtspejas-darba-grupu-projektu-istenosanai-286
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Informācijai: 
Šie noteikumi ir ļoti būtiski, jo LOSP jau norādījis, ka nedrīkst  nepamatoti aizskart to 

lauksaimnieku tiesības, kuru īpašumā ir pašvaldības teritorijas plānojumos apbūvei paredzētās 

zemes bez izbūvētas infrastruktūras, jo mikroliegumu uzlikšana šādām zemēm, daudzos 

gadījumos nozīmētu saimniecību paplašināšanās neiespējamību, piemēram, fermu, graudu kalšu 

un citu ražošanas ēku būvniecībai vai ievērojamus apgrūtinājumus bez atbilstošas kompensācijas 

saņemšanas. 

  

Latvijas Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome uzsver arī, ka mikroliegumus nevar 

veidot tur, kur jau izsniegti koku ciršanas apliecinājumi. Tādēļ noteikumu projektā paredzēts 

(noteikumu projekta 2.punkts, ka mikroliegumus neveido teritorijās, kurās personai izdots 

administratīvais akts atļautai darbībai, kura ir pretrunā ar mikrolieguma aizsardzības un 

apsaimniekošanas prasībām. Norma vispārināta, lai tā attiektos arī uz izsnieg tām būvatļaujām, 

derīgo izrakteņu ieguves atļaujām, koku ciršanas apliecinājumiem un citām darbībām. 

 

 

 

Latvijas Universitāte ielūdz Jūs 28. februārī apmeklēt referātu sesiju "Latvijas Universitāte: 

Zinātne industrijas attīstībai", kurā Latvijas Universitātes pētnieki un industrijas pārstāvji informēs 

par zinātnes komercializācijas piemēriem Latvijā un aktuālajām tendencēm tehnoloģiju pārnesē. 

Pielikumā ielūgums un pasākuma programma. 

Links uz reģistrāciju: https://goo.gl/pwoxgE 

Priecāsimies Jūs satikt Latvijas Universitātes 76. starptautiskajā zinātniskajā konferencē! 

 

Jautājumu gadījumā aicinām Jūs sazināties ar Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju 

departamenta, tehnoloģiju pārneses grupas eksperti Vairu Obuku, t. +371 29130224, e-pasts: 

vaira.obuka@lu.lv. 

 

 

 

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

https://goo.gl/pwoxgE
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