INFOLAPA Nr. 9
LOSP AKTIVITĀTES:
27.02. Guntis Vilnītis piedalījās MK sēdē par jautājumu: 4.8. Par obligātās iepirkumu
komponentes (OIK) reformas rezultātā izstrādātajiem risinājumiem sezonālai uzņēmējdarbībai un
mājsaimniecībām, kā arī OIK izmaksu mazināšanai.
27.februārī LOSP pārstāvji – Indra Cimermane, Guntis Vilnītis, Jānis Šolks un llze Zuimača
piedalījās IZM organizētajā seminārā, kurā ar saukli "Tu saki vilciens aizgājis? " IZM
iepazīstināja ar projektu, kura ietvarā plānots veikt darbinieku apmācības visās nozarēs. Projekts
tiks realizēts līdz 2022.gadam. Primārā grupa, uz kuru virzītas apmācības ir pirmspensijas vecuma
darbinieki un zema atalgojuma darbinieki. Pašreiz iesaistījušas 70 pašvaldības. Šodien strādājot
kopā ar profesionālajām skolām centāmies noteikt, kas nepieciešams mums. Apmācības varēs
veikt gan skolas, gan privātās apmācību iestādes. Ko jūs kā darba devēji noteiktu kā
nepieciešamību - kādas apmācības nepieciešamas Jūsu darbiniekiem, lai tie uzlabotu savas
prasmes, iemaņas un zināšanas.

Tāpat pagājušās nedēļas garumā joprojām plaši tika apspriests elektrības rēķinu, OIK,
sezonālo pieslēgumu jautājums dažāds līmeņos, sākot ar Ekonomikas ministriju, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru, beidzot ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju.
Visu tikšanos detalizēta informācija Jums ir nosūtīta pēc notikušajām sanāksmēm.
28.martā LOSP pārstāvji piedalījās ES lietu biroja organizētajā sanāksmē, visu organizāciju
valdes pārstāvjiem par KLP pēc 2020.gada, lai kopīgi diskutētu par to, kā tālāk rīkojamies, lai panāktu
pēc iespējas labvēlīgākus nosacījumus Latvijas lauksaimniekiem. Diskusijas vēl turpinās, lai visi
vienotos par kopīgu stratēģiju, kā panākt mums labvēlīgus nosacījumus.
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LOSP MEDIJOS:
LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis - Izstrādātie risinājumi elektroenerģijas rēķinu kāpumam
visām patērētāju grupām tomēr nav pa prātam - LNT Ziņas https://tvplay.skaties.lv/parraides/lntzinas/922443

19.02.2018. www. Kurzemnieks.lv OIK drauds jānovērš nekavējoties
Pēc lauksaimnieku saceltā nemiera par ārkārtīgo elektrības rēķinu pieaugumu Ekonomikas
ministrija (EM) un a/s "Sadales tīkls" sākusi sarunas, kā novērst problēmas, ko radījis obligātā
iepirkuma komponentes (OIK) jaunais finansēšanas modelis.
http://www.kurzemnieks.lv/dzive/8293-oik-drauds-janovers-nekavejoties/
23.2.2018. www.lsm.lv koriģē «OIK reformu»: palīdzēs sezonāliem jaudas lietotājiem,
mazinās fiksēto tarifu
Pēc vairāku zemnieku saimniecību un citu uzņēmumu sašutuma par milzu elektrības rēķiniem
Ekonomikas ministrija nākusi klajā ar piedāvājumu risināt problēmu, ļaujot elastīgi uz laiku
samazināt elektroenerģijas pieslēguma jaudu un nepieciešamības gadījumā pie noteiktiem
nosacījumiem to atjaunot.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/em-korige-oik-reformu-palidzes-sezonaliem-jaudaslietotajiem-mazinas-fikseto-tarifu.a269118/
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25.02.2018. www.tvnet.lv Biedrība: Latvijas lauku tūrisma mītnēs šogad prognozēts
apmeklētāju skaita kāpums
Latvijas lauku tūrisma mītnēs šogad apmeklētāju skaits varētu būt lielāks nekā pērn, prognozēja
Latvijas lauku tūrisma asociācijas «Lauku ceļotājs» prezidente Asnāte Ziemele.
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/775184biedriba_latvijas_lauku_turisma_mitnes_sogad_prognozets_apmekletaju_skaita_kapums?utm_sou
rce=tvnet
Žurnālā Saimnieks - Jaunumi no Meža nozares konferences 2017
http://www.losp.lv/node/5179

Norisinājusies Jauno zemnieku kopsapulce
21.februārī LLU Studentu klubā tikās biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” biedri, lai
ievēlētu 2018.gada valdi, noklausītos revīzijas komisijas ziņojumu, apstiprinātu iepriekšējā un šī
gada pārskatu, un kopīgi dalītos ar idejām par biedrības šī gada prioritātēm un jauno
lauksaimnieku nākotni. http://www.losp.lv/node/5176
27.02.2018. www.laukos.lv LOSP: EM pretimnākšana sezonalitātes jautājumā nemazinās
elektrības rēķinus
Neskatoties uz 23.februāra šķietami labajām ziņām par vienošanos saistībā ar pretimnākšanu
sezonāliem jaudas lietotājiem, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP)
joprojām uzskata, ka šis solis neveicinās elektrības rēķinu samazinājumu, bet apgrūtinās
lauksaimniecisko ražošanu un konkurētspēju.
http://laukos.la.lv/losp-em-pretimnaksana-sezonalitates-jautajuma-nemazinas-elektribas-rekinus/
27.02.2018. LOSP: Pieprasām pārtraukt OIK diferenciāciju un lauku cilvēkus nostādīt
nevienlīdzīgā situācijā
Neskatoties uz 23.februāra it kā labajām ziņām, par panākto vienošanos saistībā ar pretimnākšanu
sezonāliem jaudas lietotājiem, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP)
joprojām uzskata, ka šis solis neveicinās augsto elektrības rēķinu samazinājumu, bet joprojām
apgrūtinās uzņēmējdarbību, tajā skaitā lauksaimniecisko ražošanu un konkurētspēju.
http://www.losp.lv/node/5177
27.02.2018. www.tvnet.lv EM: Darba grupas sanāksmē lauksaimnieki neiebilda pret
risinājumiem OIK mazināšanai sezonāliem pieslēgumiem
Darba grupas sanāksmē, kurā rasti risinājumi kā mazināt obligātā iepirkuma komponentes (OIK)
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radītās elektroenerģijas izmaksas visiem sezonāla rakstura elektroenerģijas patērētājiem, tai skaitā
lauksaimniekiem, piedalījās arī lauksaimnieku organizāciju pārstāvji, tai skaitā arī Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvji, kuri pret panākto vienošanos neiebilda,
uzsvēra Ekonomikas ministrijā (EM).
http://laukos.la.lv/em-darba-grupas-sanaksme-lauksaimnieki-neiebilda-pret-risinajumiem-oikmazinasanai-sezonaliem-pieslegumiem/
28.02.2018. www.laukos.lv Janvārī vidējā piena iepirkuma cena – 307,3 eiro par tonnu
Šogad janvārī vidējā piena iepirkuma cena bija 307,3 eiro par tonnu, kas ir neliels kritums
salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš, liecina Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS)
provizoriskie dati. LPCS valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks teica, ka kopumā Latvijas zemnieki
janvārī nesaņēma būtiski mazāk naudas par pienu salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. “Ja vidēji
piena iepirkuma cena janvārī bijusi 307,3 eiro par tonnu, zemniekiem objektīvi maksāts no 27,5
līdz 32,5-33 centiem par litru piena,” teica Šolks.
http://laukos.la.lv/janvari-videja-piena-iepirkuma-cena-3073-eiro-par-tonnu/
LOSP neatlaidība uzsāk elektrības cenu samazinājumu
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) aktivitātes, sākot no 2016.gada
decembra ir sadzirdētas un tiek piedāvāts saprātīgs risinājums. Jau 2016.gada decembrī
piedaloties, Saeimas Budžeta komisijas darbā norādījām deputātiem, ka steidzamības kārtā
Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā radīs sekas,
kādas katrs elektrības patērētājs ieraudzīja šogad februārī, saņemot elektrības rēķinus.
http://www.losp.lv/node/5183
1.3.2018. www.delfi.lv LOSP atbalsta priekšlikumam novirzīt daļu 'Latvenergo' peļņas OIK
samazināšanai
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) atbalsta Ekonomikas ministrijas (EM)
priekšlikumu novirzīt 78,9 miljonus eiro no "Latvenergo" virsplāna peļņas obligātā iepirkuma
komponentes (OIK) sloga samazināšanai.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/losp-atbalsta-priekslikumam-novirzit-dalulatvenergo-pelnas-oik-samazinasanai.d?id=49797719
1.3.2018. www.nra.lv Diskusija: Ieguvēji no OIK 2018. gada reformas ir lielražotāji un
lielveikali
Daudziem Latvijas lauksaimniekiem elektroenerģijas rēķini šī gada janvārī bijuši par 40–80% jeb
par 50 līdz 600 eiro lielāki nekā pērn. Iemesls – šogad ieviestais obligātās iepirkumu komponentes
(OIK) fiksētais maksājums par jaudu. Neatkarīgā vēlējās dzirdēt pašu lauksaimnieku viedokli.
Tādēļ uzrunāja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektoru Gunti
VILNĪTI un tomātu audzētāju, atjaunojamās enerģijas ražotāju SIA Latgales dārzeņu loģistika
(Kārsavas novads, Mežvidi) līdzīpašnieku un valdes locekli Edgaru ROMANOVSKI.
http://nra.lv/latvija/238455-diskusija-ieguveji-no-oik-2018-gada-reformas-ir-lielrazotaji-unlielveikali.htm
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes:
LZF 22.martā plkst.11:00 LLKC Ozolniekos KOPSAPULCE
27.marts plkst. 13:30 Jelgavā "Zemnieka cienastā" RLA tikšanās.
Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām Ilūkstē
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”
ietvaros, 2018.gada 19.-20.martā viesu namā “Dzintari”, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads,
LV-5447 organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot
saimniecisko darbību”. http://www.losp.lv/node/5185
Latvijas Agronomu biedrības aktivitātes:
Latvijas agronomu biedrības valdes sēde 28.03 plkst. 11.00 ZM
Biedrības Siera klubs aktivitātes:
- 08.03. jauno siera šķirņu degustācijas organizēšana un lekcija "Viss par sieru"
Latvijas Zinātņu akadēmijas kolektīvam.
- 22.03. seminārs "Veselība, labs izskats un harmonija - ar Latvijas produktiem"
- Konkursa Latvijas simtgadei nolikuma "Govju parāde" izstrāde un publiskošana
- Četru reģionālo siera un maizes gardumu konkursu Latvijas simtgadei "Mans vēstījums
nākamajai paaudzei" izstrāde un publiskošana.
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova,
biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja
Mob. +371 29487375
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:
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.
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Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes:
28.03-02.04 ar Latvijas stendu strādāsim Odezē (Dānija).
03.-05.08 Minhauzens 2018.Lejasciemā plānojās, ka dalību ņems ap 6000 medniekiem un
atbalstītājiem.
08.09 Dalība “Lauki ienāk pilsētā” - sadarbība ar Rīgas domi.
Latvijas Stādu audzētāju biedrības aktivitātes:
Atzīmējam kalendāros: 4.-5.maijs Siguldas svētku laukums - STĀDU PARĀDE!

Latvijas Biškopības biedrības aktualitātes:
seminārs: tēma: „Pavasaris bišu dravā" – lektors Guntars Melnis š.g. 7. martā, plkst. 11.00, Balvu
tālākizglītības un cilvēkreseursu centrā, Brīvības ielā 47, Balvos;
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;
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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.
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.
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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.
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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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:

Lielezers startē Ukrainā
SIA N. Bomja maiznīca Lielezers aug pašu
mājās un atver jaunu ražotni Ukrainā,
pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.
http://www.db.lv/galerija/472372/atte
ls/3

Lielākie piena govju ganāmpulki – TOP
20
Vieni lielo ganāmpulku īpašnieki govju
skaitu samazina, citi palielina. Latvijā
patlaban ir 53 ganāmpulki, kuros ir 300 un
vairāk
slaucamos
govju,
liecina
Lauksaimniecības datu centra (LDC) dati.
http://laukos.la.lv/lielakie-pienagovju-ganampulki/

Divi gadi zaudējumos, trešais pa nullēm. Saimniecības “Bē-Bē” ieteikumi aitkopības
biznesa iesācējiem
Piecpadsmit gadu darbojos būvniecībā, apnika stāvēt katram būvniekam klāt un uzraudzīt
darba kvalitāti, vēlējos savu biznesu, tāpēc pirms pieciem gadiem kopā ar partneri sāku
aitu biznesu,” teic Burtnieku pagasta SIA “Bē–Bē” saimnieks ALVIS BULIS. Intervijā
viņš stāsta par pieredzi šķirnes un gaļas krustojumu aitu ganāmpulka izvēlē un pamato
nepieciešamību kļūt arī par mājražotāju un ražot produktus ar pievienoto vērtību.
http://laukos.la.lv/pirmie-divi-gadi-aitkopiba-nes-zaudejumus-tresais-pa-nullem/
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Rimi: Būtiski audzis pieprasījums pēc bio produktiem
Pēc samazinātā PVN ieviešanas Latvijai raksturīgajiem augļiem un dārzeņiem būtiski audzis
pieprasījums pēc tomātiem un bioloģiski audzētām ogām un āboliem.
http://www.db.lv/zinas/rimi-butiski-audzis-pieprasijums-pec-bio-produktiem-472452
Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un
dzīvotspējas uzlabošanā
27. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus kārtībā,
kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu ieguldījumos meža
platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā.
Ņemot vērā pasākumā iestrādātos augstos kvalitātes kritērijus, grozījumi paredz palielināt
maksimālo platību, kurā var veikt meža ieaudzēšanu, līdz 20 ha vienam atbalsta saņēmējam
plānošanas periodā. Grozījumi paredz arī iespēju apmežot nelielu platību līdz 4 ha līdzšinējo 2
ha vietā (atsevišķi no lauksaimniecības zemes esošu platību, uz kuru netiek attiecināts
nosacījums par augsnes auglību).
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeti-atbalsta-sanemsanas-nosacijumi-ieguldijumiemmeza-platibas-p?id=9333
Vajadzīgos darbiniekus darba devēji var
atrast NVA Vakanču gadatirgos
Jau piekto gadu pēc kārtas Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA) ar Eiropas Sociālā
fonda atbalstu visos valsts reģionos rīko
Vakanču gadatirgus, lai darba devējiem
palīdzētu atrast vajadzīgos darbiniekus, bet
darba meklētājiem – darbu.
http://www.losp.lv/node/5178
Plānotas izmaiņas PVD
pakalpojumu samaksā
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi
grozījumu projektu Pārtikas un veterinārā
dienesta (PVD) cenrādī, ko ceturtdien, 1.
martā, izsludināja Valsts sekretāru
sanāksmē.
http://www.losp.lv/node/5181
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Bites un biškopji: EP deputāti
aicina
īstenot
ilgtermiņa
izdzīvošanas stratēģiju
Eiropas Parlamenta (EP) deputāti aicina
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis darīt
vairāk, lai aizsargātu bišu veselību,
izskaustu
viltojumus
un
atbalstītu
biškopjus + ES nepieciešama plaša
ilgtermiņa stratēģija bišu veselības
uzlabošanai un populācijas atjaunošanai.
http://www.losp.lv/node/5182
www.losp.lv

Sagatavoti provizoriskie bruto segumi
par 2017. gadu
Lai veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas
procesu racionalizēšanu un optimizēšanu
lauksaimniecības uzņēmumos, Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra
(LLKC) Ekonomikas nodaļa, sadarbojoties
ar augkopības un lopkopības nozaru
ekspertiem un saimniecībām, sagatavojusi
192 provizoriskos bruto segumus dažādu
kultūraugu un lopu grupām par 2017. gadu
(bruto
segumi
vēl
var
tikt
koriģēti/papildināti līdz š. g. 1. jūnijam).
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopi
ba-ekonomika-lopkopiba/sagatavotiprovizoriskie-bruto-segumi-par2017-gadu
FM vēlas gūt pārliecību par samazinātā
PVN augļiem un dārzeņiem efektivitāti
Finanšu ministrija (FM) vēlas gūt
pārliecību par samazinātā pievienotās
vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu 5%
apmērā Latvijā raksturīgiem augļiem un
dārzeņiem efektivitāti, sacīja FM valsts
sekretāres
vietniece
nodokļu
administrēšanas un ēnu ekonomikas
apkarošanas jautājumos Jana Salmiņa.
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_
un_nodokli/fm-velas-gut-parliecibupar-samazinata-pvn-augliem-undarzeniemefektivitati.d?id=49803227
Vairumam tirgotāju OIK reformas
ietekmē samazinājušās elektroenerģijas
patēriņa izmaksas
Vairumam Latvijas mazumtirdzniecības
veikalu tīklu obligātās iepirkuma
komponentes (OIK) ietekmē
samazinājušās elektroenerģijas patēriņa
izmaksas, atzina aptaujātie
mazumtirdzniecības uzņēmumu pārstāvji.
http://www.delfi.lv/news/national/politics/
vairumam-tirgotaju-oik-reformas-ietekmesamazinajusas-elektroenergijas-paterinaizmaksas.d?id=49802967
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Pieļauj pagarinājumu koku izvešanai no
meža īpaši aizsargājamās teritorijās
Zemkopības ministrija
Valdība otrdien, 6. martā, apstiprināja
Zemkopības
ministrijas
sagatavotos
grozījumus īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju
aizsardzības
noteikumos.
Grozījumi ievieš izņēmumu koksnes
izvešanai arī pēc noteiktā putnu
ligzdošanas saudzēšanas laika sākuma.
http://www.losp.lv/node/5192

Pasaules Dabas Fonds meklēs
ilgtspējīgāko lauksaimnieku
Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar citām
WWF
organizācijām
meklē
lauksaimniekus,
kas
īsteno
videi
draudzīgas prakses visā Baltijas jūras
reģionā. Kandidātus lūdzam pieteikties līdz
šī gada 15. martam.
http://www.losp.lv/node/5193

LAD aktualitātes:
Ainavu elementus var precizēt līdz šā gada 3.aprīlim
Šobrīd lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam.
Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību, ka līdz šā gada 3.aprīlim LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā var ierosināt precizēšanas pieprasījumus, lai kā ainavas elementi tiktu izveidoti koku vai
krūmu puduri vai akmeņu kaudzes vai dīķi. Pēc šī norādītā termiņa Vienotā iesnieguma
pieņemšanas laikā precizēšanas darbu vairs nevarēs veikt. http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitatesun-kalendars/aktualitates/ainavu-elementus-var-precizet-lidz-sa-gada-3-aprilim-823
Pieejams finansējums investīcijām dažādos atbalsta pasākumos
Lai veiksmīgi turpinātu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam īstenošanu,
2018.gadā ir iespējams saņemt atbalstu daudzos investīciju pasākumos.
No 1. marta līdz 5. aprīlim var pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā
"Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Šī būs jau piektā
projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.
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No 1.marta ir pieejams atbalsts atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Sadarbība"
apakšpasākumos.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/bus-pieejams-finansejumsinvesticijam-dazados-atbalsta-pasakumos-815
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-paraktualitatem-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-parpieteiksanos-platibu-maksajumiem-eps-821
Kalendārs:
 13. Marts
Beidzas pieteikšanās "Valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2017.gadā"
 20. Marts
Plkst.12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pārdošanai konkursa kārtībā
 20. Marts
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"

CITAS AKTUALITĀTES, SEMINĀRI:
12.03. Nīcā seminārs par augsnes ilgtspējīgu izmantošanu! https://goo.gl/xWLQ72
http://laukutikls.lv/seminari/aktualitates-lauksaimniecibas-zemes-augsnes-resursa-ilgtspejigaizmantosana-augsnes

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