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Noslēgusies pieteikšanās platību maksājumiem
Lauku atbalsta dienests informē, ka 2017.gadā ir noslēgusies pieteikšanās platību maksājumiem.
Provizoriskie dati liecina, ka dienests ir saņēmis 60 103 pieteikumus platību maksājumu
saņemšanai. Platību maksājumu saņemšanai varēja pieteikties līdz šā gada 22.maijam, bet ar
kavējuma sankciju vēl līdz 15.jūnijam.
http://www.losp.lv/node/4751

Pieaug efektivitāte laukos;
“graudinieku”peļņa no hektāra – 300 eiro
Laukos.lv http://laukos.la.lv/pelna-no-vienahektara-300-eiro/

Latvija starp Eiropas līmeņa asociācijas dibinātājiem
Itālijā nodibināta Organiskās pārtikas ražošanas un tirdzniecības asociācija OPTA, dibinātāju vidū ir
arī Latvijas uzņēmums SIA Aloja Starkelsen. Organiskās pārtikas un lauksaimniecības sistēma ir
spējīga pārveidoties ilgtspējīgā pārtikas sistēmā. Itālijas pilsētā Milānā nodibināta Organiskās
pārtikas ražošanas un tirdzniecības asociācija OPTA, jo tās dibinātāji uzskata, ka pašreizējā sistēma
ir sasniegusi savu limitu. Jaundibinātās asociācijas mērķis ir spēcināt organiskās pārtikas un
lauksaimniecības progresu Eiropā ciešā sadarbībā ar klientiem, lauksaimniekiem un citiem
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partneriem organiskās piegādes ķēdē, norādīja OPTA valdes loceklis Karst Kooistra (Tradin
Organic).
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/latvija-starp-eiropas-limena-asociacijas-dibinatajiem463847

Latvijas Piens ir drošās rokās
Šobrīd piena pārstrādes uzņēmums Latvijas
Piens ir drošās rokās, intervijā DB atzīst
Latvijā lielākā graudkopības kooperatīva
Latraps ģenerāldirektors Edgars Ruža
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika
/latvijas-piens-ir-drosas-rokas-463971

LAD Elektroniskās
pieteikšanās sistēma (EPS)
atzīta par pasaulē labāko IT
rīku lauksaimniecībā
Pirmdien, 19. jūnijā, zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs un Ministru prezidents Māris
Kučinskis sveica Lauku atbalsta dienesta
(LAD) direktori Annu Vītolu-Helvigu un
LAD kolektīvu par iegūto galveno balvu
Pasaules Informācijas samitā.
http://www.losp.lv/node/4754

Nosaka īpaši aizsargājamo biotopu
noteikšanas kritērijus
Otrdien, 20. jūnijā, valdība atbalstīja
Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos
grozījumus Sugu un biotopu aizsardzības
likumā, kā arī izmaiņas noteikumos par īpaši
aizsargājamo
biotopu
veidu
sarakstu.
Grozījumi sagatavoti, lai īpaši aizsargājamo
meža, krūmāju un purvu biotopu veidus
varētu identificēt dabā un reģistrēt dabas datu
pārvaldības sistēmā “OZOLS”.
http://www.losp.lv/node/4755
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Vairāk nekā miljons Eiropas
iedzīvotāju iestājas pret glifosātu
Rekordātrumā sasniegts nepieciešamais
parakstu skaits norāda, ka sabiedrībā ir lielas
bažas par pesticīdu drošību. Līdz 15. jūnijam
vairāk nekā miljons Eiropas iedzīvotāju
parakstījuši Eiropas Pilsoņu iniciatīvu par
glifosāta
aizliegumu,
ES
pesticīdu
apstiprināšanas procesa reformu un saistošu
mērķu noteikšanu pesticīdu lietošanas
samazināšanai ES. Pilsoņu iniciatīvas
organizētāji aicina Komisiju ņemt vērā
parakstītāju prasības un neatjaunot glifosāta
licenci.
http://biologiski.lv/zinas/vairak-neka-miljonseiropas-iedzivotaju-iestajas-pret-glifosatu

Ķimeņu aizsegā mēģina tikt pie ES naudas
Garšvielu platības aug; daļa laukus apsēj, lai tikai iegūtu subsīdijas, ceturtdien vēsta laikraksts
Dienas Bizness. Pēdējo divu gadu laikā Latvijā strauji pieaugušas garšvielu, tostarp ķimeņu platības.
Kā liecina Lauku atbalsta dienesta (LAD) dati, 2016. gadā deklarēti 4884 ha garšaugu un platību, to
vidū 3969 ha ir bioloģiskās platības.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/kimenu-aizsega-megina-tikt-pie-es-naudas464066?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

Šodien, Zemkopības ministrijas ēkā,
2 stāva foajē tika atklāta Latvijas
Profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu radošā gleznu konkursa
izstāde "JĀŅU SIERA CEĻŠ"
Organizatori: Biedrība "Siera klubs" un
Profesionālās izglītības kompetences centrs
"Ogres Tehnikums"

Turpinās atbalstīt inovāciju izstrādi zivsaimniecības nozarē
Otrdien, 20. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta (ES) piešķiršanas kārtību Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Inovācija”. Izmaiņas nosacījumos sagatavotas,
lai tiktu veicināta inovāciju izstrāde zivsaimniecības nozarē.
http://www.zm.gov.lv/presei/turpinas-atbalstit-inovaciju-izstradi-zivsaimniecibas-nozare?id=8867
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Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi ieguldījumiem meža platības
paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā
Valdība otrdien, 20.jūnijā, akceptēja grozījumus noteikumos par ieguldījumiem meža platības
paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā. Grozījumi precizē kārtību, kādā piešķir, administrē un
uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumiem „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā
un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākumiem: „Meža ieaudzēšana”, „Meža ugunsgrēkos un
dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” un „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”.
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeti-atbalsta-sanemsanas-nosacijumi-ieguldijumiem-mezaplatibas-p?id=8866

Grozīti noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām
Valdība otrdien, 20.jūnijā, akceptēja grozījumus augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju noteikumos.
Grozījumi veic izmaiņas ES pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtībā augļu un dārzeņu
ražotājiem, kā arī augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas noteikumos.
http://www.zm.gov.lv/presei/groziti-noteikumi-par-auglu-un-darzenu-razotajuorganizacijam?id=8868

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
Latvijas Cūku audzētāju asociācijas aktivitātes:
LAP mācību projekts. Cūkkopības nozares ietekme uz vidi.
http://www.losp.lv/node/4757

Apmācības “Kūts mikroklimata nozīme dzīvnieku labturībā, dzīvnieku
turēšanas un slaukšanas iekārtu izvēle, kūtsmēslu apsaimniekošana”
Biedrība “Gaļas liellopu audzētāju biedrība”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros
organizē apmācības piena lopkopjiem, š.g. 29.-30.jūnijā.
http://www.losp.lv/node/4746

Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība
Govju svētki Vecaucē - 28.jūlijā
http://www.losp.lv/node/4728

Latvijas Meža īpašnieku biedrības aktivitātes:
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Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam „Sakoptākais mežs”
Lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzinātu labas mežsaimniecības prakses
piemērus privātajos mežos, meža īpašnieki tiek aicināti pieteikt dalību konkursā „Sakoptākais
mežs”. Konkurss šogad organizēts pirmo reizi un ir vērsts uz to, lai informētu sabiedrību par
pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku
kultūrvides saglabāšanu.
http://www.losp.lv/node/4708

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras aktivitātes:
Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienās Kurzemē 2017”
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903
2017.gada Uzņēmēju dienās reģionos http://www.losp.lv/node/4446

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

LOSP pārstāvji medijos:
*) Latvijas Radio 4 07:06 - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes iniciēja diskusijas
par ēnu ekonomikas mazināšanas nepieciešamību lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā.
LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis Par grozījumiem tirdzniecības kārtībai tirgos un ielu
tirdzniecībā (05:27) http://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2017&m=6&d=21
*) 21.06.2017. www.tvnet.lv 68% darbaspēka ir koncentrēti Rīgā un Pierīgā; augstākais
bezdarbs - Latgalē Tvnet.lv
Lielākā daļa jeb 68% no darbaspēka ir koncentrēti Rīgā un Pierīgā, savukārt augstākais bezdarba
līmenis joprojām ir Latgalē, kur ir vismazāk darba vietu, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) ikmēneša sapulcē, komentējot bezdarbnieku struktūru valstī, sacīja Labklājības
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ministrijas (LM) valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece.
http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/66582768_darbaspeka_ir_koncentreti_riga_un_pieriga_augstakais_bezdarbs_latgale
*) 21.06.2016. www.jauns.lv Vairums darbaspēka ir Rīgā un Pierīgā; visvairāk bezdarbnieku
Latgalē. Lielākā daļa jeb 68% no darbaspēka ir koncentrēti Rīgā un Pierīgā, savukārt augstākais
bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē, kur ir vismazāk darba vietu, Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša sapulcē, komentējot bezdarbnieku struktūru valstī, sacīja
Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece.
http://jauns.lv/raksts/bizness/245300-vairums-darbaspeka-ir-riga-un-pieriga-visvairakbezdarbnieku-latgale
*) 19.06.2017. Latvijas Radio 1 , Eiro fokusā
No 1. jūlija pārmaiņas skars tos mājražotājus, kas gatavo dzīvnieku izcelsmes pārtiku. Turpmāk
veikaliem viņi varēs piegādāt tikai 30 no saražotā. Bet mājražotāji arī turpmāk savu produkciju
varēs pārdot dažādos tirdziņos un tiešajā pārdošanā. Jaunās prasības uzņemtas ar dalītām jūtām vieni izmaiņas sauc par mājražošanas ierobežošanu, savukārt, citi uzskata - ja uzņēmums ražo
vairāk nekā 4 tonnas mēnesī, tad tas pielīdzināms lielam uzņēmumam, kam jāatbilst stingrākām
prasībām.
Viesi: LOSP pārstāve: Lejniece Dzintra, Latvijas cūku audzētāju asociācijas direktore
http://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=1&d=19&m=6&y=2017&page=1

*) 21.06.2017. www.laukos.lv
Valsts darba inspekcija (VDI) tematiskās pārbaudes lauksaimniecības nozarē šogad veiks ne ātrāk
par septembri, šodien Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša sapulcē
sacīja Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vecākā eksperte Sarmīte RūtiņaRūtenberga.
http://laukos.la.lv/zemnieki-var-uzelpot-darba-inspekcijas…/
*) 22.06.2017. LETA Lauksaimnieki iebilst pret traktortehnikas vibrācijas līmeņa pārbaudēm
jauniem traktoriem
http://www.nozare.lv/nozares/agro/item/2017062115292403496CAA3BB04BA26E/
*) 21.06.2017. NRA Lauku atbalsta dienests saņem prestižu balvu nra.lv Lauku atbalsta
dienests
http://nra.lv/…/213533-lauku-atbalsta-dienests-sanem-presti…
…
Apsveikumiem LAD pievienojas arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes
priekšsēdētājs Edgars Treibergs. «Lauku atbalsta dienests ir viena no tām iestādēm, kuras darbība
ir vērsta, lai palīdzētu, nevis kontrolētu un sodītu par katru nieku. Pateicoties Zemkopības
ministrijai un zemkopības ministram Jānim Dūklavam, šādi strādā visas nozares iestādes - Pārtikas
un veterinārais dienests, Valsts meža dienests un citi. Tā ir pareiza pieeja, ja gribam, lai valsts
attīstās, nevis stagnē. Atliek vien vēlēties, kaut šādi strādātu arī citas Latvijas ministrijas un
iestādes. Tad varbūt sen Latvijā jau būtu ieviesta arī e- veselība, par ko runā jau gadiem,»
Neatkarīgajai sacīja E. Treibergs.
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LAD aktualitātes:
Lauku platību pārklājumu labojumi
26.jūnijs ir pēdējā diena, kad lauksaimnieki bez sankcijām var iesniegt lauku platību pārklājumu
labojumus
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumukalendars/
Sadarbības pasākumi
26.jūnijā sākas pieteikšanās LEADER "Sadarbības pasākumiem", kuru mērķis ir atbalstīt
sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un
iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu risinājumu īstenošanā, kā arī
jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un
nodarbinātības iespējas.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/43-04sadarbibas-pasakumi-284
LAD EPS atzīts par labāko IT rīku lauksaimniekiem pasaulē
LAD EPS saņēma WSIS Prize 2017 galveno balvu kategorijā “E-lauksaimniecība” un ir atzīts par
labāko IT rīku lauksaimniecībā. Tā ir unikāla pasaules atzinība par izcilību informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā savā darbā.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-eps-atzits-par-labako-it-rikulauksaimnieciba-pasaule-744

Citi pasākumi:
Uzaicinājums uz izmēģinājumu apskati 28.06.2017.
LLU Lauksaimniecības fakultāte un LLU LF MPS „Pēterlauki”
9.30 – 10.00 – pulcēšanās un kafija LLU LF MPS „Pēterlauki” Mušķu nodaļā.
10.00 – 10.10 – Izmēģinājumu skates pasākuma atklāšana, LF dekāne Zinta Gaile
10.10 – 10.20 – MPS „Pēterlauki” vadītāja Meraba Katamadzes uzruna
10.20 – 11.30 – iepazīšanās ar MPS „Pēterlauki” Mušķu nodaļas darbu un infrastruktūru
11.30 – 12.00 Pārbrauciens uz Pēterlaukiem.
11.50 – 12.00 Pulcēšanās pie MPS „Pēterlauki” darbnīcu ēkas (jābrauc pa ceļu garām Pēterlauku
vējdzirnavām līdz ēku pudurim kreisajā pusē)
12.00-12.40 Doktorantu ziņojumi Semināru telpā MPS Pēterlauku darbnīcu ēkas 2. stāvā
Ilze Skudra – laukkopības virziena doktorante (vadītājs Dr. hab. agr. A. Ruža);
Solvita Petrovska – lopkopības virziena doktorante (vadītāja prof. D. Jonkus).
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12.40 – 14.30 izmēģinājumu apskate: apskatīsim gan Pēterlauku dzirnavu tuvumā esošos
izmēģinājumu laukus, gan arī citus, kas iepriekš nekad nav skatīti.
14.30 – pusdienas un diskusijas.

__________ __________

___________

_____________

Lai pilnībā izmantotu "Astana EXPO 2017" piedāvātās iespējas un Latvijas uzņēmēju eksporta
potenciālu Kazahstānā, kā arī lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem atrast sadarbības partnerus gan
Kazahstānā, gan citās "Astana EXPO 2017" pārstāvētajās valstīs, LDDK aicina piedalīties Latvijas
- Kazahstānas Lietišķās sadarbības padomes (LSP) sēdē starptautiskās izstādes "Astana EXPO
2017" Latvijas paviljonā 11.jūlijā Astanā (Kazahstāna).
"Astana EXPO 2017" tēma ir "Nākotnes enerģija", un Latvijas paviljona vadmotīvs šoreiz ir
"Enerģija ir mūsu dabā" (Energy is in our nature). Vairāk par aktuālo tēmu uzzināsiet mājaslapā www.expolatvia.com.
Lai nodrošinātu savlaicīgu akreditāciju izstādē Astana EXPO 2017, LDDK aicina pieteikties
dalībai Latvijas - Kazahstānas LSP sēdē Astanā līdz š. g. 26. jūnijam uz epastu
samanta.krieva@lddk.lv
Lūdzu iesniegt arī Jūsu priekšlikumus LSP darba kārtībai līdz 26.jūnijam, kā arī jautājumus par
dalību Astana EXPO 2017 un LSP organizatorisko ietvaru uz e-pastu samanta.krieva@lddk.lv
Atgādinām, ka lai informētu Latvijas uzņēmējus par aktuālo situāciju divpusējās attiecībās starp
Latviju un Kazahstānu, š. g. 12.jūnijā plkst. 15.00 norisinājās Latvijas - Kazahstanas Lietišķās
sadarbības padomes Latvijas puses sanāksme.
Pielikumā informācija par sanāksmē apspriestajām aktualitātēm un prezentācija par Latvijas
dalību Astana EXPO 2017.

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