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LOSP AKTUALITĀTES 
 

Sanāksmes 

17.jūnijā notika Pārstāvju sapulce. Sanāksmes mērķis - 
saskaņot dalīborganizāciju viedokli un pieņemt 
lēmumus par Eiropas Kopējās lauksaimniecības 
politikas (KLP) budžeta projekta 2021.-2027. 
plānošanas periodam  jautājumiem. Šeit KLP 
Stratēģiskais plāns.  Pieņemtos lēmumus  LOSP valdes 
priekšsēdētājs Edgars Treibergs virzīja Zemkopības 
ministrijas (ZM)  Konsultatīvās padomes sēdē, 18.jūnijā. 

http://www.losp.lv/node/6418 

❖  

18.jūnijā LOSP piedalījās Lauksaimnieku Konsultatīvās padomes sēdā pie Zemkopības 
ministra. 

Zemkopības ministrijas KLP stratēģiskā plāna izstrādes komanda pateicas par aktīvu 
līdzdalību 19.maija KLP tematiskajā darba grupā “Saistītais ienākumu atbalsts”, un ir 
sagatavojuši informācijai izziņu par minētās darba grupas rezultātā saņemtajiem 
komentāriem. Kopsavilkums ar komentāriem par BSA pēc 19.maija sēdes. 

http://www.losp.lv/sites/default/files/articles/attachments/19.06.2020_-_1510/konsultativai_padomei_klp_nakotne_19_06_2020.pdf
http://www.losp.lv/sites/default/files/articles/attachments/19.06.2020_-_1510/konsultativai_padomei_klp_nakotne_19_06_2020.pdf
http://www.losp.lv/node/6418
http://www.losp.lv/sites/default/files/articles/attachments/19.06.2020_-_1454/izzina_par_saistito_atbalstu_pec_1905_dg.pdf
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 Konference "Latvijas zeme - ilgtermiņa attīstības perspektīvas" prezentācijas un 
materiāli 
4.jūnijā aizvadītās LOSP un laikraksta“Dienas Bizness” rīkotā tiešsaistes 
konferences, kurā lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru pārstāvji diskutēja 
par klimata pārmaiņām, SEG emisiju pieaugumu, pieprasījumu pēc vidi saudzējošas 
ražošanas un arvien jauniem izaicinājumiem mūsu nozarēs Konferences materiāli. 
 

 

 
Latvijas zemnieku federācija 
 
Aicina interesentus uz brīvdabas semināru “Mazā lauku biznesa dažādošana-

agrotūrisms”, trešdien, 2020. gada 8. jūlijā plkst. 11:00 – 16:00, Limbažu nov., Katvaru pag. 
z/s “Priedītes”. 

 
 
Latvijas maiznieku biedrība 

 
No 11. līdz 12. jūnijam, kad Latvijas druvās zied 

rudzi, Latvijas Maiznieku biedrības izbraukuma valdes sēdē 
maiznieki smēlās iedvesmu un guva pieredzi, tiekoties ar 
Latgales sirds cilvēkiem, sava amata pratējiem ar ''lielo 
burtu''.  Šoreiz maiznieki tikās ar Maiznieku amata brālības 
maizniekmeistari, Aglonas Maizes muzeja vadītāju un 
dvēseli – Viju Kudiņu.  Aizvadīta iespaidiem un atziņām 
pilna diena, aktīvi darbojoties V.Kudiņas 
meistarklasē  ''Maize kā latviešu galda kultūras 
neatņemama sastāvdaļa'', raidītas labas domas un izteiktas 
cerības par maiznieku nākotni Aglonas bazilikā, slīcinātas 
problēmas mistiskajā Čortoka ezerā un baudītas veselības 
tējas ZS ''Kurmīši'' kopā ar Ivaru Geidu. 

  
   
 
Siera klubs 
 
Popularizē Jāņu sieru 
“Siera klubs” organizēja jau otro pasākumu Jāņu siera popularizēšanai. Šonedēļ notika 
radošais konkurss Jāņu siera siešanā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā.   

http://www.losp.lv/node/6421
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Konkursā savas prasmes siera siešanā rādīja jaunie pavāri. Sieri tika gatavoti pēc “Siera 
kluba” iesniegtās un Eiropas Komisijā apstiprinātās receptes. 
 
 

  
Skatīties sižetu par konkursu 
 

 
 

Zemkopības ministrija 
 

Izdod rokasgrāmatu 
Rokasgrāmata ir praktisku ieteikumu ceļvedis lauksaimniekiem amonjaka emisijas 

samazināšanai saimniecībā, ietverot ieteikumus par uzlabojumiem dzīvnieku novietnēs un 
ēdināšanā piena un gaļas liellopu, cūku un mājputnu audzēšanā, kūtsmēslu uzglabāšanā 
un izmantošanā, kā arī amonjaka emisijas samazināšanā no minerālmēslu lietošanas. 
Rokasgrāmata šeit 

 

Valsts Augu aizsardzības dienests 
 

VAAD ziņo par veiktajām pārbaudēm 
Laika posmā no 5. līdz 11. jūnijam Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori visā 

Latvijā kopumā veikuši 80 pārbaudes, tajā skaitā: 50 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) 
lietošanas plānotās pārbaudes, 26 AAL lietošanas operatīvās pārbaudes (reaģējot uz 
septiņām iedzīvotāju sūdzībām), četras AAL izplatīšanas vietu pārbaudes. 

 Vairāk informācijas šeit 

 
Lauku atbalsta dienests 

 
LAD atgādina ievērot datumus 
Lai saņemtu atbalsta maksājumus, ir būtiski ievērot vairākus termiņus un 

nozīmīgus datumus. Svarīgi datumi lauksaimniekiem 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QhuYOLe5PVs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR36f7y9210jEMs8gcaBX6gc-r37d6p_hWBSx0Li3jly3y8AOcyFd4teONQ
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/LLPN_amonjaks_010620(1).pdf
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/9345
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauksaimniek!-svarigi-datumi-saja-vasara-1045

