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Vienuviet pieejama informācija par
audzēkņu uzņemšanu profesionālās
izglītības iestādēs Lauksaimniecības
programmās!
http://www.losp.lv/node/4766

Kas šobrīd notiek ar pārtikas cenām
veikalos?
Šī gada jūnijā, salīdzinājumā ar martu, cenas veikalos
piena produktiem, vārītām desām un dārzeņiem ir
ievērojami augušas. Savukārt otrajā ceturksnī cenas
būtiski samazinājušās tikai importa zemenēm un
jaunās sezonas dārzeņiem, liecina Lauksaimniecības
tirgus veicināšanas centra (LTVC) rīcībā esošā
informācija.
http://laukos.la.lv/kas-sobrid-notiek-ar-partikascenam-veikalos/

Biznesa klienti var atgūt jaudas, no kurām pērn atteicās
Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu struktūras izmaiņas motivēja klientus pārskatīt
savus elektroenerģijas lietošanas paradumus un patēriņu un atteikties no liekajām elektrotīkla
pieslēgumu jaudām 42 000 objektos. Biznesa klienti ir paaugstinājuši savu elektrotīkla pieslēgumu
jaudas izmantošanas efektivitāti par 2 procentiem.
http://www.db.lv/ekonomika/energetika/biznesa-klienti-var-atgut-jaudas-no-kuram-pern-atteicas464129?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

Sadales tīkla apgrozījums sasniedz teju 316 miljonus eiro
Elektroenerģijas sadales sistēmas operators Sadales tīkls 2016. gadā strādāja ar 315,697 miljonu eiro
apgrozījumu, kas ir pieaugums par 8% salīdzinājumā ar gadu iepriekš, un guva 2464 eiro peļņu,
pretstatā 10,837 miljonu eiro lieliem zaudējumiem 2015. gadā, liecina Uzņēmumu reģistra datubāzē
Lursoft pieejamais kompānijas pagājušā gada finanšu pārskats.
http://www.db.lv/ekonomika/energetika/sadales-tikla-apgrozijums-sasniedz-teju-316-miljonus-eiro464132?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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Apmežošanai pieteiks lielākas platības
Lauku attīstības uzraudzības komiteja akceptējusi
meža īpašnieku priekšlikumu par izmaiņām
apmežošanas pasākuma atbalsta nosacījumos.
http://laukos.la.lv/apmezosanai-pieteiks-lielakasplatibas/

Kooperatīva vadītāja: Nelegālie importa dārzeņi un augļi apdraud Latvijas
zemnieku konkurētspēju
Jau ilgu laiku Latvijā diskutēts par samazināto pievienotās vērtības nodokli (PVN) augļiem un
dārzeņiem, bet plānotajā nodokļu reformā tas nav paredzēts un tas rada augsni ēnu ekonomikai un
pasliktina Latvijas zemnieku konkurētspēju, raidījumā "Rīta Panorāma" pauda kooperatīva
„Mūsmāju dārzeņi” vadītāja Edīte Strazdiņa.
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/nelegalie-darzeni-un-augli-no-citam-valstim-apdraudlatvijas-zemnieku-konkuretspeju.a241590/

Turpmāk ievārījumā cukuru varēs aizstāt
ar saldinātāju
4.jūlijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM)
veikto grozījumu kvalitātes, klasifikācijas un papildu
marķējuma prasībās augļu ievārījumam. Turpmāk
būs atļauts ievārījumā cukuru daļēji vai pilnībā
aizstāt ar saldinātāju, ko patlaban saskaņā ar
ievārījuma definīciju darīt nedrīkst.
http://www.zm.gov.lv/presei/turpmak-ievarijumacukuru-vares-aizstat-ar-saldinataju-?id=8881 …

Food Union iegādājies vēl vienu dāņu saldējuma izplatītāju
Starptautiskā piena produktu un saldējuma ražošanas uzņēmumu grupa Food Union Group
iegādājusies dāņu saldējuma izplatītāju Hjem Is caur saldējuma ražotāju Premier Is (Mejerigaarden
AS), kuru Food Union iegādājās jau 2015.gadā, informē uzņēmumā.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/food-union-iegadajies-vel-vienu-danu-saldejumaizplatitaju-464359?utm_campaign=footer_news&utm_source=startpage_bottom

Sākam biznesu: Startē ar Ledus Ogu
Jaunā uzņēmēja Kristīne Ozola no Salacgrīvas savu biznesu sākusi ar saldējuma ražošanu, saredzot
brīvu nišu tirgū, pirmdien raksta laikraksts Dienas Bizness.
http://www.db.lv/…/sakam-biznesu-starte-ar-ledus-ogu-464338…
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Papildināta trušu un kažokzvēru
pārraudzības kārtība
Zemkopības ministrija (ZM) ir veikusi grozījumus
trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtībā, ko valdība
otrdien, 4.jūlijā, apstiprināja.
Zemkopības ministrija
http://www.losp.lv/node/4806

Latvija skaitļos. Laukos izdzīvo lielākie
Latvijas lauku saimniecības kļūst arvien lielākas,
palielinās
vidējais
dzīvnieku
skaits
un
apsaimniekotās zemes platība, liecina lauku
saimniecību apsekojuma rezultāti.
http://laukos.la.lv/la-lv-25/

FOTO: Getliņiem prasa izvērtēt
izdevīgāko variantu
SIA Getliņi Eko jāizvērtē, vai saimnieciski izdevīgāk
nebūtu tomātu un gurķu siltumnīcas nodot privātā
apsaimniekošanā. Konkurences padome (KP),
izvērtējot tai pieejamo informāciju, ir vērsusi SIA
Getliņi Eko un Rīgas domes uzmanību uz to, ka
siltumnīcu apsaimniekošanas tiesības piemērotāk
būtu piešķirt privātajiem uzņēmumiem, piemēram,
rīkojot
siltumnīcu
nomas
tiesību
izsoli.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/fotogetliniem-prasa-izvertet-izdevigako-variantu464404?utm_campaign=footer_news&utm_source=a
jax_loaded_menu

Kvieši un cūkas – dārgāki
http://www.db.lv/f…/investors/kviesi-un-cukasdargaki-464402

Infolapa_21_7.07.2017.

www.losp.lv

Noteiks jaunu pienākumu degvielas tirgotājiem biodegvielas patēriņa
veicināšanai
Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, ko rada transports, Eiropas Savienības
dalībvalstis apņēmušās nodrošināt, ka no atjaunojamajiem energoresursiem (AER) saražotas
enerģijas īpatsvars transportā 2020. gadā ir vismaz 10% no enerģijas galapatēriņa transporta sektorā
(AER 10% mērķis)Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, ko rada transports, Eiropas
Savienības dalībvalstis apņēmušās nodrošināt, ka no atjaunojamajiem energoresursiem (AER)
saražotas enerģijas īpatsvars transportā 2020. gadā ir vismaz 10% no enerģijas galapatēriņa
transporta sektorā (AER 10% mērķis)
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/noteiks-jaunu-pienakumu-degvielas-tirgotajiem-biodegvielaspaterina-veicinasanai

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Siera klubs aktualitātes:”
22.jūlijā Cēsīs, Rožu laukumā notiks svētki "Latvijas novadu Siera diena"
29.jūlijā Vidzemes reģiona konkurss "Tautiskie raksti siera, biezpiena un maizes gardumos"

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

Latvijas Zirgaudzētāju biedrības aktualitātes:
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība sadarbībā ar Latvijas Jātnieku federāciju 27-30.07.2017. organizē
CSI2*-W, CSIYH1* - Kleistos Rīga : http://www.leflatvia.lv/web/?id=417635

Infolapa_21_7.07.2017.

www.losp.lv

Biedrības "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija" aktivitātes:
14. jūlijā skābbarības ekskursija-seminārs uz trīs mūsu biedru saimniecībām. 2017. gada 14. jūlijā
LHA organizē ekskursiju-semināru pie trim mūsu biedriem - ZS "Zilūži", ZS "Dzintari", ZS
"Vītoliņi", lai iepazītos ar trijām dažādam skābbarības gatavošanas tehnoloģijām, uzzinātu
saimnieku pieredzi un eksperta padomus.
http://www.losp.lv/node/4820

Stādu audzētāju biedrības aktualitātes:
15.jūlijā - Stādu gadatirgus NBD Salaspilī Nacionālais Botāniskais dārzs, Salaspils, Miera iela 1
27.jūlijs Onavas Puķu dienas - Bulduru Dārzkopības vidusskola, Viestura iela 6, Jūrmala
www.bulduri.lv; www.onava.lv
28.-30.jūlijs Hortenziju dienas, Stādaudzētava ''Saulesķirši'', Saules iela 8, Ādaži, Velta Breidaka
mob.29897159

Latvijas Meža īpašnieku biedrības aktivitātes:
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
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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

LOSP pārstāvji medijos:
*) LOSP: Starp NVO fonda finansētajām aktivitātēm būtiski stiprināt sabiedrības līdzdalību un
iesaisti (LETA, 4.07.2017.)
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) kā vienas no nevalstisko organizāciju
(NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memoranda īstenošanas padomes loceklēm ieskatā
starp NVO fonda finansētajām aktivitātēm būtiski ir sabiedrības līdzdalības, stiprināšanas un
iesaistes jautājumi, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu un stiprinātu pilsoniskās sabiedrības kapacitāti,
aģentūrai LETA norādīja LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.
http://www.losp.lv/node/4822
*) www.laukos.lv 5.07.2017. Apmežošanai pieteiks lielākas platības
Arnis Muižnieks, Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs: “Diezgan droši, ka
Eiropas Komisijai iebildumu par grozījumiem, kurus akceptējusi Lauku attīstības uzraudzības
komisija, nebūs, taču formālais saskaņošanas process ilgs līdz rudenim, līdz ar to šie nosacījumi,
visticamāk, stāsies spēkā gada beigās.”
http://laukos.la.lv/apmezosanai-pieteiks-lielakas-platibas/

LAD aktualitātes:
No 1.jūlija lauksaimnieki var iegādāties dīzeļdegvielu, kam piemēro samazināto
akcīzes nodokļa likmi
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka ir apkopota informācija par lauksaimnieku
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iesniegumiem dīzeļdegvielas, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, saņemšanai
2017./2018.saimnieciskajā gadā. Pieteikties dīzeļdegvielas saņemšanai varēja līdz šā gada
1.jūnijam, kopumā ir saņemti 17 636 iesniegumi.
http://www.losp.lv/node/4760

LAD kalendārs:
27. Jūlijs - Beidzas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.2.apakšpasākumā
"Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"
27. Jūlijs - Beidzas pieteikšanās pasākumam "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"
31. Jūlijs - Beidzas projekta idejas iesniegumu pieņemšana apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas
Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un
ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" ietvaros

LDC informācija:
Pārskata par “citām sugām” un pašpatēriņa cūku kopsavilkuma iesniegšana
Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 01.07.2017. ir jāiesniedz no
01.07.2017. līdz 31.07.2017. Ziņas jāsniedz tikai par mājputniem, trušiem, savvaļas
dzīvniekiem, kažokzvēriem un akvakultūrām.
Ziņas ar šo Pārskatu nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem,
liellopiem, aitām, kazām), kā arī par cūkām un bišu saimēm (par bišu saimēm dati jāsniedz uz 1.
maiju un 1. novembri).
Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2017. gada pirmo pusgadu jāiesniedz no 01.07.2017. līdz
31.07.2017.
Pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas
novietnē un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo
ar pārvietošanas deklarāciju.
Visērtāk Pārskatu un Kopsavilkumu ir ievadīt elektroniski LDC autorizētajā sadaļā.
Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz
līgums. Informācija šeit:
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
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Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapas –
http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/, tās var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē
(arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/ ).
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.

Citi pasākumi:
Aicinam visus zemeņu ēdājus uz zemeņu ''Zefyr'' pašlasīšanu. Cena 1.50 eiro kilogramā, pirms
tam jāpiesaka sava “vizīte” pa tālruni 28339417 vai 26363080. Uz tikšanos!

__________ __________

___________

_____________

Piesakies mednieku apmācībām!
https://t.co/6Qc410mRc4 https://t.co/vPYoSixZG0

____________
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Ir iespēja pieteikties Komisāra delegācijā braucienam uz Saūda Arābiju un
Irānu, kas norit no 7. līdz 12. novembrim.
Uzaicinājumu lūgums skatīt šajā linkā: https://ec.europa.eu/agriculture/events/commissionerhogan-continues-diplomatic-offensive-saudi-arabia-and-iran_en
Pieteikšanās forma jāaizpilda līdz 10. jūlijam.
E-pasts detalizētākām uzziņām: chafea-agri-events@ec.europa.eu

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