10.februārī LOSP pārstāvji piedalījās Zemkopības ministrijas rīkotajā sanāksmē
NAP2027, kur ministrijas pārstāvji informēja par ietvarā plānotajām aktivitātēm
nozares attīstībā.
❖

12.februārī LOSP sniedza atskaiti Profesionālās izglītības un nodarbinātības
trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēdē par paveikto profesionālās
izglītības jautājumu sakārtošanā un popularizēšanā.
❖
11.februārī VAAD rīkoja sanāksmi NVO pārstāvjiem. Šajā sēdē piedalījās
“Latvijas Dārznieks” pārstāvis, kurš citu jautājumu starpā, uzklausīja arī aizrādījumu
par pasīvo VAAD rīkoto sanāksmju apmeklēšanu.
❖
13. februāŗī lauksaimnieku un uzņēmēju organizācijas tikās ar Latvijas
Republikas Ārlietu ministrija ministru Edgars Rinkēvičs, lai pārrunātu Eiropas
Savienības Daudzgadu budžetu, lai kopīgi panāktu maksimāli labākos iespējamos
nosacījumus Latvijai. Sarunās piedalījās Lauksaimniecības organizāciju sadarbības
padomes ( LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs ; LOSP valdes loceklis Guntis
Gūtmanis, Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas izpilddirektors Kaspars
Melnis un citu lauksaimniecības organizāciju pārstāvji!

❖
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20. FEBRUĀRĪ PIKETS BRISELĒ
20.februārī Lietuvas lauksaimnieki ir pieteikuši Baltijas zemnieku protesta
akciju Briselē. Uz protestu dosies arī Latvijas un Igaunijas lauksaimnieki. Aicinām savu
iespēju robežās pievienoties, protestēt un aktīvi paust savu viedokli par godīgāku
kopējās lauksaimniecības politiku un vienlīdzīgiem tiešajiem maksājumiem.
“Lauksaimnieki ar stingru nostāju dodas uz Briseli”
http://www.losp.lv/node/6357
SVARĪGI DATUMI !
Lauku telpa, t.sk., ZPI, mājražotāji
Tiešie maksājumi, t.sk., jaunie lauksaimnieki

25.02.2020.
26.02.2020.

LOSP Dārzkopības grupa

28.02.2020
Plkst.10-12

LOSP Pārstāvju sapulce

28.02.2020
Plkst.12-15
LOSP MEDIJOS

“Baltijas zemnieki gatavojas protestiem Briselē”
“Baltijas valstu zemnieki nākamnedēļ Briselē protestēs pret negodīgu Eiropas
Savienības (ES) Kopējās lauksaimniecības politiku un nevienlīdzīgiem
tiešmaksājumiem, informēja Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē
(LOSP).” https://laukos.la.lv/baltijas-zemnieki-gatavojas-protestiem-brisele

“Kā vērtējat Gerharda pirmo gadu zemkopības ministra amatā?”

“Agro tops” 2020 Februāris
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LOSP MEDIJOS
Diskusija par atbalstu lauksaimniekiem, LR1
Piedalās: Eglīts Jānis, Zemkopības ministra biroja vadītājs, Bērziņš Mareks, Zemnieku
Saeimas valdes loceklis, Norkārklis Gustavs, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības
asociācijas valdes priekšsēdētājs, Jurka Dainis, LZS valdes loceklis.
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/diskusija-par-atbalstulauksaimniekiem.a126445/

Svarīgākais lauksaimniecībā un mežkopībā. Studijā zemkopības ministrs Kaspars
Gerhards, LR1
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/svarigakais-lauksaimnieciba-unmezkopiba.-studija-zemkopibas-min.a126421/

DALĪBORGANIZĀCIJU PASĀKUMI
Latvijas Zemnieku federācija
Rīko diskusiju par Eiropas savienības sniegtajām iespējām laukos.
“MANS REĢIONS, MANA EIROPA, MANA NĀKOTNE” ietvaros, 2020.g. 19.februārī,
plkst.12, Preiļos, Raiņa bulv.21B, LLKC telpās.
Biedrība “Latvijas Jauno Zemnieku klubs”
Jauno zemnieku klubs informē, ka ir izsludināta pietikšanās apmācībām
“Līderis laukos.” Apmācības top sadarbībā ar SIA "Gaižēni".
Interese par
apmācībām ir tik liela, ka pāris dienās jau tika noformēta pilna grupa. Ņemot vērā lielo
interesi un atsaucību, turpināsim izstrādāt tematiskās apmācības arī par lopkopību,
agronomiju un netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm izglītojot jaunos
lauksaimniekus.
Tāpat, informējam, ka 26.februārī Jelgavas pilsētas bibliotēkā Jauno zemnieku
kluba biedri satiksies biedrības 38.kongresā, kurā tiks ievēlēta jauna valde. Kongresā
biedri tiks iepazīstināti ar aizvadītā gada tendencēm biedrībā un kopīgi iesaistīties
prātnīcā "Jauno lauksaimnieku intereses 2020.gadā", lai izstrādātu jaunajiem
lauksaimniekiem aktuālus pasākumus un fokusētos uz aktuālākajiem šī gada tematiem
lauksaimniecībā.
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Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija
ZM, LZA un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija vienojas
par sadarbību zinātnē
Līgums par sadarbību paredz vienošanos par informācijas apmaiņu un konsultācijas
par attīstību zinātnē un augstākajā izglītībā, konferenču, izstāžu, konkursu un citu
pasākumu rīkošanu zinātnes sasniegumu popularizēšanai un atbalstu jauno
zinātnieku sagatavošanai ZM kompetences jomās, sniedzot iespēju doktorantiem
ziņot par savu pētījumu rezultātiem LLMZA izmēģinājumu skatēs un LZA sēdēs.
https://laukos.la.lv/zm-lza-un-latvijas-lauksaimniecibas-un-meza-zinatnuakademija-vienojas-par-sadarbibu-zinatne

Kaspars Gerhards, Baiba Rivža un Ojārs Spārītis paraksta līgumu.

Latvijas lauku forums
Rugājos, 13. februārī rīkoja diskusiju “Laiks laukiem! Ko Eiropa dara
kaimiņmājā?” Vispirms pasākuma dalībnieki un viesi apmeklēja Z/S “Silarozes – 1”, lai
iepazītu tās saimnieku sasniegto. Vēlāk tuvāki un tālāki pasākuma apmeklētāji pulcējās
pieredzes stāstu uzklausīšanai un viedokļu apmaiņai par iespējām uzlabot dzīves
kvalitāti novados, ES fondu izmantošanu un izaicinājumiem. Ar rugājiešiem un
balveniešiem kopā bija arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja p.i. Andris
Kužnieks, Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un Lauku atbalsta dienesta direktors
Ģirts Krūmiņš.
EK pārstāvniecības vadītāja p.i. Andris Kužnieks par redzēto Rugājos: “Latvieši
nereti ir visai kautrīgi un nelabprāt stāsta par saviem panākumiem, vai kur nu vēl
nākotnes plāniem. Dažkārt arī baidās, ka nesapratīs, vai pārpratīs. Droši var teikt, ka
Rugāji un šejieniešu paveiktais liecina gan par drosmi, gan vēlmi augt vēl tālāk un priecē
arī vēlme dalīties pieredzē un sasniegumos ar citiem. Varējām redzēt, ka gudri
apsaimniekots Eiropas finansējums, iedvesma un savstarpējs atbalsts, prieks par savām
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un kaimiņu radošām un netradicionālām idejām, nesis labus augļus. Šādi stāsti
iedvesmo un, iespējams, dod ierosmi citiem sākt savu ideju īstenošanu.”
Tikšanās laikā visiem klātesošajiem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi un
diskutēt par nākotni laukos, izzinot to, kā ES un valsts sniegtās iespējas atbild uz
esošajām vajadzībām. Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards par tikšanos ar izsakās:
“Pozitīvie piemēri jeb veiksmes stāsti spēj veicināt citu cilvēku vēlmi uzdrošināties un
darīt. Sākt saimniekot, attīstīt savu uzņēmējdarbību, veidojot arvien jaunus darbības
virzienus. Mēs varam lepoties ar to, ka Latvijā ir tik daudz uzņēmīgu cilvēku, kuri
nebaidās darba un atbildības, īstenojot savas idejas. Tādēļ ir būtiski sniegt gan
finansiālo, gan informatīvo atbalstu no valsts puses, lai šīs idejas pārtaptu realitātē.”
Nākamās kampaņas „Mans reģions. Mana Eiropa. Mana nākotne” LLF organizētajās
tikšanās Zemgalē un Latgalē ieplānotas no 14.februāra līdz 21.aprīlim.

Biškopju biedrība
21.martā rīkos Biškopju pavasara konferenci, Zemgales Olimpiskajā centrā,
Kronvalda ielā 24, Jelgavā.
Siera klubs
20.februārī fotoizstādes "Piena upē siera ziedi" atklāšana Aizputes vidusskolā.
Dokumentālās filmas "Mūžīgais piens" noskatīšanās un sieru degustācija.
27.februārī seminārs pavāriem, profesionālās izglītības tehnikumu
vidusskolu skolotājām "Veselība, labs izskats ar Latvijas produktiem".

un

Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība
12.martā Stirnienes kultūras namā pl.11.00 sadarbībā ar ALOJA-STARKELSEN SIA
seminārs bioloģiskajiem kartupeļu audzētājiem;
24.martā Ungurpils bibliotēkā un uzņēmējdarbības atbalsta centrā Sala pl.11.00
sadarbībā ar ALOJA-STARKELSEN SIA seminārs bioloģiskajiem kartupeļu audzētājiem;
26.martā Ādažu kultūras namā pl.11.00 seminārs ''Kartupeļi šodien un rīt" par
izmaiņām augu aizsardzībā, likumdošanā.
Pieteikšanās pasākumiem pa t.26312666 vai e-pastu aiga.kraukle@culinar.lv
Darba kārtība būs pieejama www.kartupeli.lv/aktualitaates
Gaļas liellopu audzētāju biedrība
Mācības 13.-14.februāri. “Zālāju uzturēšana un kopšana ar mērķi nodrošināt
pilnvērtīgu barību liellopiem. Dažāda vecuma un kategorijas liellopu barošana."
http://lglab.lv/lv/8-jaunumi/150-m%C4%81c%C4%ABbas-13-14febru%C4%81r%C4%AB-kurzem%C4%93
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Biedrība Zied Zeme
Aicina uz satikšanos iedzīvotājus, NVO pārstāvjus un uzņēmējus, lai izteiktu
savas idejas par vietējās teritorijas attīstību, iesaistītos vietējās kopienas un viedā
ciema veidošanā, kā arī saņemtu bezmaksas konsultācijas par LEADER projekta
sagatavošanu! Tikšanās notiks Lielvārdē, Meņģelē, Krapē, Ikšķilē, Rembatē.

Lauku atbalsta dienests
(LAD)
Var sākt aizpildīt platību maksājumu provizorisko iesniegumu
No šā gada14.februāra ikviens lauksaimnieks var sākt aizpildīt informāciju vienotajā
platību maksājumu iesniegumā. Šādu iespēju Lauku atbalsta dienests šogad piedāvā
pirmo reizi, lai padarītu ērtāku minēto iesniegumu aizpildīšanu Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā – tagad to var darīt pakāpeniski un savlaicīgi aprēķināt, vai tiks
izpildītas zaļināšanas un citas prasības. EPS šī iesnieguma forma norādīta kā
“Provizoriskais iesniegums”.
Iesniegt platību maksājumu iesniegumus varēs no 8.aprīļa līdz 22.maijam, ar
samazinājuma koeficientu par katru nokavēto dienu līdz 15.jūnijam. Aprīļa mēnesī
dienests organizēs izbraukuma seminārus, lai palīdzētu aizpildīt platību maksājumu
iesniegumus elektroniski tiem klientiem, kuriem tam nepieciešams atbalsts. Aktuālā
informācija par semināriem tiks publicēta dienesta mājaslapā.
Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas nosacījumos 2020.gada platību maksājumu
sezonā nav. Jāņem vērā, ka no jauna varēs uzņemties saistības tikai aktivitātē
"Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ), pārējos pasākumos jaunas
saistības uzņemties nevar, bet var par vienu gadu pagarināt esošās saistības.
Atgādinām, ka šobrīd norit lauku bloku precizēšana, to vēl var izdarīt līdz 1.aprīlim.
Plašāku informāciju var lasīt LAD mājaslapā.

NOZARU AKTUALITĀTES
KONFERENCE LLU
Vēlamies informēt par konferenci “Līdzsvarota lauksaimniecība” LLU
20.02.2020. pl. 10:00 Jelgavā, pilī. Lūgums izplatīt informāciju lauksaimnieku
organizācijām ar laipnu aicinājumu piedalīties konferencē kā klausītājiem. Būs iespēja
saņemt tēžu krājumu ar informāciju par lauksaimniecības zinātnieku devumu nozarei.
Konference ir veltīta Starptautiskajam augu veselības gadam.
http://www.lf.llu.lv/lv/notikumi/2019-09-11/lf-zinatniski-praktiskakonference-lidzsvarota-lauksaimnieciba
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Ģeotelpisko informāciju mežsaimniecībā turpmāk nodrošinās VMD
Saskaņā ar izmaiņām dienesta nolikumā VMD turpmāk būs jāsagatavo un
jāatjauno mežsaimniecības nozares politikas izstrādei un īstenošanai nepieciešamo
ģeotelpisko informāciju atvērto datu veidā un jāsniedz attiecīgu ģeotelpiskās
informācijas pakalpojumu atbilstoši kompetencei.

https://laukos.la.lv/vmd-turpmak-oficiali-uzdots-nodrosinat-geotelpiskoinformaciju-mezsaimniecibas-nozare
Lietuvai un Rumānijai aizliedz lietot neonikotinoīdus
Februāra sākumā EK pieņēma lēmumus, kas aizliedz Rumānijai un Lietuvai piešķirt
nepamatotas ārkārtas atļaujas triju neonikotinoīdu – imidakloprīda, klotianidīna un
tiametoksāma – izmantošanai.
Tā kā pierādīts, ka šo vielu lietošana ir kaitīga bitēm, to lietošana ES līmenī jau
ierobežota. Rumānija un Lietuva atkārtoti piešķīrušas ārkārtas atļaujas, šo vielu
izmantošanai noteiktu kaitēkļu apkarošanai īpašās kultūrās, taču Eiropas Pārtikas
nekaitīguma iestāde (EFSA) neuzskata šādu lēmumu par pamatotu. Veselības un
pārtikas nekaitīguma komisāre Stella Kiriakides: “Šī ir pirmā reize, kad Komisija
pieņem šādus lēmumus. Avārijas atļauju piešķiršana pesticīdiem ir iespējama tikai tad,
ja ievēroti stingri nosacījumi. Eiropas Zaļajā paktā uzsvērts, ka pārtikas ķēdes ilgtspēja
ir ES prioritāte, un mēs nevaram piekrist tam, ka dalībvalstis turpina lietot pesticīdus,
kas kaitē videi un bioloģiskajai daudzveidībai, kamēr ir pieejamas alternatīvas.”
Komisija arī izveidojusi datu bāzi, kas dos pārskatu par visām ārkārtas pilnvarām, ko
dalībvalstis piešķir augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai.
Zemkopības ministrija
Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts
“Noteikumi par izmantošanai pārtikā aizliegtiem augiem un augu daļām” un tā
anotācija.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/apspriesanas/ministrukabineta-noteikumu-projekts-noteikumi-par-izmantosanai-partik?id=887
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