INFOLAPA Nr. 11
LOSP aktivitātes:
21.martā notika LOSP ikgadējā biedru kopsapulce! Paldies visiem dalīborganizāciju
pārstāvjiem, kuri piedalījās, diskutēja, kopīgi atskatījās uz pagājušo gadu un iezīmēja
tālākos kopīgos darbus 2018.gadam!

22.martā LOSP vadītājs E.Treibergs piedalījās Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības
asociācijas ikgadējā biedru kopsapulcē Sapulces pirmajā daļā konference „Kopējā
lauksaimniecības politika un tās ilgtspējīgā attīstība. Pesticīdu (NE) lietošana Latvijas
lauksaimniecībā”, savukārt pēc tās LBLA valdes priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas, jaunā
padomes sastāva apstiprināšana, kā arī kopīgi atskatīsimies uz paveikto 2017. gadā un sniegsim
ieskatu šogad plānotajiem un jau iesāktajiem darbiem.

23.martā LOSP vadītājs E.Treibergs piedalījās biedrības “LSA” KOPSAPULCE SANĀKSME
Sanāksmē piedalījās arī ZM J.Dūklavs. Sanāksmē tika pārskatīts LSA dalīborganizāciju darba
pārskats un analīze par 2017.gadu, atskaite par paveikto 2017.gadā, kā arī citas lauksaimniekiem
nozīmīgas aktualitātes. Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas valdes priekšsēdētājas
amatā atkārtoti ievēlēta Aija Balode – APSVEICAM !
Tāpat pagājušajā nedēļā LOSP vadība piedalījās arī Siera Klubs LTRK un LDDK biedru
kopsapulcēs!
16.martā notika Gaļas liellopu audzētāju biedrības (GLAB) kopsapulce, kurā biedrība
atskatījās uz 2017.gadā paveikto, kā arī ievēlēja jaunu valdi turpmākiem 3 gadiem. Turpmāk
GLAB vadīs Raimonds Jakovickis – Apsveicam!
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23.martā LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs, LOSP piena grupas vadītājs Guntis
Gūtmanis un LPCS valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks piedalījās Food Union Piensaimnieku
forumā. Forumā tika diskutēts par tādām tēmām, kā piena nozares tālākā darbība,
piensaimniecību efektivitātes un konkurētspējas attīstība Latvijā, piensaimniecības efektivitāte: ko
varam mācīties no igauņu piemēra un Īrijas piena nozares attīstība: mērķi un risinājumi.

27.martā LOSP pārstāve Krista Garkalne piedalījās Latvijas–Ungārijas biznesa forumā un
uzņēmēju divpusējas tikšanās (Rīgā). Paldies LOSP dalīborganizācijām, kuras bija
noinformējušas savus biedrus, kurus bija iespējams satikt pasākumā! Ceram uz veiksmīgu
ieinteresēto uzņēmumu kontaktu nodibināšanu biznesa attīstību Ungārijā!

LOSP MEDIJOS:
22.03.2018. www.tvnet.lv Biedrība: Daļai stādu audzētāju šogad laika apstākļu dēļ būs
zaudējumi
Daļai stādu audzētāju šogad laika apstākļu dēļ būs zaudējumi, teica Latvijas Stādu audzētāju
biedrības valdes priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš. «Sezona ir iesākusies ļoti vēlu. Vasaras puķu
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audzētāji šobrīd pietiekami agru sākuši sēt, lai pavasara sezonā būtu pietiekami daudz produkcijas,
bet tajā pašā laikā stādus nav kur likt, jo pavasaris vēl nav pienācis. Tie stāv siltumnīcās un
pāraug, uzturēšanas izdevumi pieaug, attiecīgi, vasaras puķu audzētājiem būs lieli zaudējumi
netipiskās ziemas un novēlotā pavasara dēļ būs lieli zaudējumi,» teica Vītoliņš.
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/778907biedriba_dalai_stadu_audzetaju_sogad_laika_apstaklu_del_bus_zaudejumi?utm_source=tvnet
22.03.2018. www.tvnet.lv LPCS: Vidējā piena iepirkuma cena februārī samazinājusies par
8,3%
Latvijā vidējā piena iepirkuma cena šā gada februārī salīdzinājumā ar janvāri ir samazinājusies par
8,3%, savukārt salīdzinājumā ar 2017.gada februāri sarukusi par 6%, liecina Latvijas
Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) provizoriskie dati. LPCS valdes priekšsēdētājs Jānis
Šolks aģentūrai LETA sacīja, ka šā gada februārī vidējā piena iepirkuma cena bija 281,81 eiro par
tonnu, kas ir neliels kritums salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš.
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/778829lpcs_videja_piena_iepirkuma_cena_februari_samazinajusies_par_83
22.03.2018. www.laukos.lv Piena iepirkuma cena turpina lejupslīdi
LPCS valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks sacīja, ka šā gada februārī vidējā piena iepirkuma cena
bija 281,81 eiro par tonnu, kas ir neliels kritums salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi.
http://laukos.la.lv/piena-iepirkuma-cena-turpina-lejupslidi/
22.03.2018. www.la.lv Vidējā piena iepirkuma cena februārī sarūk par 3%; gada laikā
kritums par 36,5%
Latvijā vidējā piena iepirkuma cena šogad februārī salīdzinājumā ar janvāri ir samazinājusies par
3%, savukārt gada laikā tā ir sarukusi par 36,5%, liecina Latvijas Piensaimnieku centrālās
savienības (LPCS) provizoriskie dati. Savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks norādīja, ka
februārī vidējā piena iepirkuma cena bija 221,1 eiro par tonnu, kas ir samazinājums salīdzinājumā
ar janvāri. Piena iepirkuma cenas februārī saruka vairāku faktoru ietekmē, tostarp tādēļ, ka piena
kooperatīviem nācās samazināt piena iepirkumu cenas. Tāpat pretēji plānotajam piena pārstrādes
uzņēmumiem neizdevās apgūt eksporta tirgus, kas ir sevišķi būtiski, jo 50% piena pulvera Latvijā
tiek eksportēts.
http://www.la.lv/videja-piena-iepirkuma-cena-februari-saruk-par-3-gada-laika-kritums-par-365/
21.03.2017. www.tvnet.lv Dūklavs: Vairums lielo ES dalībvalstu neatbalsta tiešmaksājumu
izlīdzināšanu
Latvija turpinās pastāvēt uz vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs,
neraugoties uz vairums lielo ES dalībvalstu noliedzošo attieksmi pret šo priekšlikumu, trešdien
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sēdē uzsvēra zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs (ZZS). «Mēs negrasāmies atkāpties no šīs prasības,» uzsvēra, Dūklavs. Zemkopības
ministrs piebilda, ka ir pagājuši 14 gadi kopš Latvija ir ES dalībvalsts un šo gadu laikā
lauksaimniecības nozarē ir panākts milzīgs progress, tāpēc tiešo maksājumu piešķiršanas kritēriji
ir jāpārskata.
http://www.tvnet.lv/financenet/viedokli/778715duklavs_vairums_lielo_es_dalibvalstu_neatbalsta_tiesmaksajumu_izlidzinasanu?utm_source=tvne
t
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21.03.2018. www.diena.lv Dūklavs: No ražotājiem ir saņemtas labas ziņas par samazinātā
PVN ieviešanas efektivitāti
No ražotājiem ir saņemtas labas ziņas par samazinātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes
ieviešanas efektivitāti, trešdien Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sēdē
uzsvēra zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS).
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/duklavs-no-razotajiem-ir-sanemtas-labas-zinas-parsamazinata-pvn-ieviesanas-efektivitati-14193744
21.03.018. www.diena.lv PVD: Briežu hroniskās novājēšanas slimība ir nopietns drauds
medību nozarei
Briežu hroniskās novājēšanas slimība ir nopietns drauds, kas var būtiski negatīvi ietekmēt medību
nozari Latvijā, trešdien Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sēdē sacīja
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis.
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/pvd-briezu-hroniskas-novajesanas-slimiba-ir-nopietnsdrauds-medibu-nozarei-14193770
21.03.2018. www.diena.lv PVD: Biodrošības pārbaudes cūkkopības saimniecībās šogad būs
balstītas uz risku novērtējumu
iodrošības pārbaudes cūkkopības saimniecībās šogad būs balstītas uz risku novērtējumu, trešdien
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sēdē pastāstīja Pārtikas un veterinārā
dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis.
https://diena.lv/raksts/latvija/zinas/pvd-biodrosibas-parbaudes-cukkopibas-saimniecibas-sogadbus-balstitas-uz-risku-novertejumu-14193743
21.03.2018. www.tvnet.lv PVD: Putnu turētājiem Latvijā arī šogad jābūt piesardzīgiem
Lai arī putnu gripas aktivitāte Eiropā šogad ir zemāka nekā pērn, putnu turētājiem Latvijā jābūt
piesardzīgiem un jāturpina ievērot biodrošības pasākumus, jo saslimšanas risks joprojām ir augsts,
trešdien Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sēdē sacīja Pārtikas un
veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis.
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/778732pvd_putnu_turetajiem_latvija_ari_sogad_jabut_piesardzigiem?utm_source=tvnet
21.03.3018. www.delfi.lv Briežu hroniskās novājēšanas slimība ir nopietns drauds medību
nozarei, lēš PVD
Briežu hroniskās novājēšanas slimība ir nopietns drauds, kas var būtiski negatīvi ietekmēt medību
nozari Latvijā, trešdien Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sēdē sacīja
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/briezu-hroniskas-novajesanas-slimiba-ir-nopietnsdrauds-medibu-nozarei-les-pvd.d?id=49864343
21.03.2018. Dienas bizness Vide un klimats būs izaicinājumi. Tuvākajos gados zemniekiem
nāksies saskarties ar vairākiem izaicinājumiem klimata un vides jomā.
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21.03.2018. Dienas bizness “Solījumiem netic" LOSP joprojām gaida konkrētus dokumentus,
kas apliecinātu, ka EM tiešām rīkojas, jo šobrīd dzirdam tikai skaistas un uz sabiedrību vērstas
runas, kas nav orientētas uz reālu rīcību." Guntis Vilnītis un LOSP valdes loceklis Jānis Dzenis

15.03.2018. www.laukos.lv Policija: Traktortehnikas zādzības var atkārtoties arī turpmāk
Lai gan Valsts policijai (VP) izdevies notvert pārrobežas organizēto noziedznieku grupu,
pagaidām atrisinot aktuālo traktortehnikas zādzību problēmu, tomēr nākotnē atkal var izveidoties
noziedzīgs grupējums un agri vai vēlu problēma var aktualizēties. Tā šodien notikušajā
Lauksaimnieku organizācija sadarbības padomes sēdē atzina VP Galvenās kriminālpolicijas
pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins.
http://laukos.la.lv/policija-traktortehnikas-zadzibas-var-atkartoties-ari-turpmak/
Intervija ar LOSP ģenerāldirektoru Gunti Vilnīti
14.03.2018. Rīta panorāmā – Intervija ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes
ģenerāldirektors Gunti Vilnīti.
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/14.03.2018-intervija-ar-losp-generaldirektoru-guntivilniti.id125979/?utm_source=twitter&utm_campaign=news&utm_medium=like_button
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14.03.2018. Dienas bizness “Lauksaimnieki: Svarīgi, lai Baltijas un Polijas vienotība
nepaliek uz papīra”
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars
Treibergs uzskata - tā kā tagad notiek aktīvas diskusijas par ES kopējo lauksaimniecības politiku
pēc 2020.gada, tad jebkura kopīga valstu apvienība, kas cenšas panākt līdzvērtīgu situāciju starp
ES dalībvalstīm apvienojoties var panākt lielāku efektu un savas balss sadzirdēšanu, nekā, ja kāda
no Baltijas valstīm cenšas savu prasību izpaust viena.
http://www.db.lv/zinas/lauksaimnieki-svarigi-lai-baltijas-un-polijas-vienotiba-nepaliek-uz-papira472992

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Agronomu biedrības aktivitātes:
Latvijas agronomu biedrības valdes sēde 28.03 plkst. 11.00 ZM
Biedrības Siera klubs aktivitātes:
- 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,+371
29487375
"Trusis un citi" aktivitātes
15.04.2018 - Straupē lauku labumu tirdziņā trušu gadatirgus.
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Latvijas Šķirnes trušu audzētāju biedrība
LŠTAA ar saviem trušiem piedalīsies I.K. Rāmava rīkotajā izstādē "PAVASARIS-2018" kura
norisināsies no 05.-07.04.2018.

Jauno zemnieku kluba aktivitātes:
Meklējam rakstošu cilvēku, kurš vēlas radoši izpausties sagatavojot rakstus par biedrības “Latvijas
Jauno zemnieku kluba” biedriem. Ja esi atvērts un uz izaicinājumiem orientēts jaunietis, tad mums
tieši Tevi vajag!
Aicinām radošu jaunieti rakstu rakstīšanai. Laiks un vieta ir pielāgojama, jo mūsu biedri atrodami
visā Latvijā Galvenās prasības ir latviešu valodas zināšanas ļoti labā līmenī un atbildības sajūta
par sev uzticēto uzdevumu. Iespēja varētu būt interesanta komunikāciju, sabiedrisko attiecību,
žurnālistikas studentiem vai jebkuram citam jaunietim, kurš var apstiprināt, ka viņa prasmes ir
pietiekami labā līmenī.
Raksti paredzētu publicēšanai mājaslapā http://jzk.lv/ un Facebook
lapā https://www.facebook.com/LatvijasJaunoZemniekuklubs/ u.c.
Tavi bonusa punkti, ko iegūsi:
- iespēja iepazīt jaunus cilvēkus un viņu saimniecības pa visu Latviju,
- apmaksāsim transportu,
- uzrakstīsim par Tevi rekomendāciju, ko pielikt klāt CV,
- iespēja praktizēties rakstīšanā un attīstīt komunikācijas prasmes,
- iznest savu, autora vārdu publiski!
Par iespēju sazināties ar Lieni:
jzk@jzk.lv
26619432
Latvijas Stādu audzētāju biedrības aktivitātes:
Atzīmējam kalendāros: 4.-5.maijs Siguldas svētku laukums - STĀDU PARĀDE!
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Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes:
28.03-02.04 ar Latvijas stendu strādāsim Odezē (Dānija).
Seminārs par staltbriežu selekciju
07.04. Ērgļos;
Stopiņu nov.Dreiliņos 22.03
Seminārs par sīko plēsēju medībām ar pievilināšanu ar mānekļiem.
Vada lektors no Vācijas.
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.
Lauku Ceļotājs aktivitātes:
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
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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
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:

Ieskaties! Zemes reversās nomas līgums - iespēja attīstībai:
Kopš aizvadītā gada novembra, kad Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” pārvaldītais Latvijas
Zemes fonds sāka piedāvāt iespēju slēgt zemes reversās nomas līgumu, noslēgti darījumi jau par 17
īpašumu iegādi. Tādējādi kopumā fonds iegādājies 270 hektāru lielas platības Kandavas, Tukuma,
Jelgavas, Dobeles, Rundāles, Limbažu un Jēkabpils pusē. Viens no pirmajiem, kurš piedāvāto
iespēju izmantoja, bija Jelgavas novada zemnieku saimniecības “Nārzbūti” īpašnieks Juris Ritums.
https://goo.gl/ojdqXG

FOTO: Siera uzkodu
izvēršas eksportā

ražotājs

Kūpināta siera uzkodu ražotājs SIA Top Food
iekaro pašmāju tirgu un tagad izvēršas eksportā.
SIA Top Food ražo kūpinātus un svaigos sierus, kā
arī siera uzkodas jeb snack produktus. Pirmais
pasūtījums bijis pirms trīs gadiem, uz
Ziemassvētkiem, atceras kompānijas vadītājs
Sandijs Urtāns.
http://www.db.lv/zinas/foto-siera-uzkodurazotajs-izversas-eksporta-473068
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Klimats «spaida» kūdras ražotājus
Lai arī pēdējos divos gados klimatisko apstākļu dēļ
kūdras ieguves apjomi Latvijā ir vidēji par 30%
zemāki, nekā tie varētu būt, tomēr par ietekmi uz šī
produkta realizācijas cenām pagaidām pāragri
spriest Tādu viedokli pauž kūdras ieguvēji. Jāņem
vērā, ka, piemēram, 2015. gadā Latvijā ieguva 1,2
milj. t kūdras, kas ir 31% no profesionālajā
dārzkopībā izmantotās kūdras visā ES.
http://www.db.lv/zinas/klimats-spaida-kudrasrazotajus-473031

VAAD: Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā
Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests
(VAAD) publicē informāciju par šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Lēmumi
pieņemti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.1panta pirmo daļu un Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 28.punktu:
http://vaad.gov.lv/21/section.aspx/7156

Latvija uzstāj: visām ES dalībvalstīm ir jāatzīst, ka nepieciešama tiešo
maksājumu izlīdzināšana
19. martā, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Briselē dalībvalstis izskatīja
un apsprieda ES Padomes secinājumu projektu par Eiropas Komisijas (EK) paziņojumu “Pārtikas
un lauksaimniecības nākotne”. ES Padomes secinājumi bija iecerēti kā dalībvalstu kopējs
viedoklis par EK vīziju par ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) sasniedzamajiem
mērķiem un darbības principiem nākamajā plānošanas periodā pēc 2020. gada.
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-uzstaj-visam-es-dalibvalstim-ir-jaatzist-ka-nepieciesamatieso?id=9376
Zemkopības ministrs sveiks pasaules čempionāta
zemledus
makšķerēšanā
Latvijas
izlases
komandas dalībniekus
Zemkopības ministrija ir gandarīta par Latvijas
makšķernieku veikumu Pasaules čempionātā
zemledus makšķerēšanā Kazahstānā un apsveic
Latvijas izlases komandas pārstāvjus, kuri šogad
sacensībās ieguva 2. vietu kopējā komandu
vērtējumā un 1. vietu individuālajā vērtējumā.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrssveiks-pasaules-cempionata-zemledusmakskeresana-l?id=9377
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Pavasara vitamīni – dīgsti
Kad vitamīnu rezerves organismā ir samazinājušās,
īpaši pavasarī, savu ēdienkarti tā vien gribas
papildināt ar kaut ko veselīgāku. Viens no šādiem
produktiem ir dažādu sēklu un graudu dīgsti. Dīgsti
ne tikai dažādo ēdienkarti, bet arī satur daudz
bioloģiski aktīvo vielu, olbaltumvielu, šķiedrvielu,
dažādus vitamīnus un minerālvielas.
Lasīt tālāk: http://www.zm.gov.lv/presei/pavasaravitamini-digsti?id=9378

21. marts – Starptautiskā Meža diena
2018. gada Starptautiskās Meža dienas galvenā
tēma: Meži un pilsētas – lai pievērstu uzmanību
mežu un koku nozīmei pilsētnieku dzīvē. Būtiski
palielināt sabiedrības vispārējo informētību par
mežu nozīmību un iespējām, ko tas sniedz.
Ilgtspējīga meža apsaimniekošana ir karsts
diskusiju punkts visās pasaules valstīs, tādēļ būtiski
meklēt labākos risinājumus meža apsaimniekošanā.
http://www.losp.lv/node/5222

2018.gada Latvijas Lauksaimniecības muzeja apmeklējuma iemesli
Latvijas simtgades gaidās Latvijas Lauksaimniecības muzejs īpaši aicina ciemos Kurzemes
apceļotājus un piedāvā vairākus iemeslus iepazīties ar muzejā esošo krājumu, kā arī piedalīties
dažādos ar muzeju saistītos pasākumos. Muzejs atrodas Ziemeļkurzemē, Talsos - 113 km attālumā
no Rīgas, 76 km no Ventspils un 145 km attālumā no Liepājas.
http://www.losp.lv/node/5223

2018.gada muzeja “Pikšas” apmeklējuma iemesli
Latvijas simtgades gaidās Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas”, ar tipisko Zemgales plašo
ainavu un sakopto lauku sētu, īpaši aicina ciemos Zemgales apceļotājus un piedāvā vairākus
iemeslus iepazīties ar muzejā esošo krājumu, kā arī piedalīties dažādos ar muzeju saistītos
pasākumos. Muzejs “Pikšas” atrodas gandrīz pašā Latvijas vidū, starp Jelgavu un Dobeli, apmēram
70 km attālumā no Rīgas, 19 km no Jelgavas un 17 km attālumā no Dobeles.
http://www.losp.lv/node/5224

Uzņēmumiem līdz 25. maijam
jāsagatavojas ES jaunajiem datu
aizsardzības noteikumiem
http://www.losp.lv/node/5225
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Vietējās gaļas un piena – arvien vairāk,
liecina jaunākie statistikas dati
Pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, Latvijā
saražotās gaļas apjoms palielinājās par 4,6%, bet
iegūtā piena apjoms – par 1,4%, liecina Centrālās
statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie provizoriskie
dati.
http://laukos.la.lv/vietejas-galas-un-piena-arvienvairak-liecina-jaunakie-statistikas-dati/

Ozolu akūtā kalšana. Kas ir ozolu akūtā kalšana?
Inficētie ozoli nokalst un aiziet bojā apmēram trīs līdz piecu gadu laikā no simptomu parādīšanās
brīža. Tomēr pastāv iespēja, ka inficētais ozols var atveseļoties. Šo slimību ierosina zinātnei pilnīgi
jaunas baktērijas, visbiežāk – Gibbsiella quercinecans un Brenneria goodwinii.
http://www.zm.gov.lv/presei/ozolu-akuta-kalsana?id=9391

Iecerēts grozīt augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla aprites un šķirņu
saraksta veidošanas noteikumus
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumu projektu augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta
veidošanas noteikumos un grozījumu projektu augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla
aprites noteikumos, ko ceturtdien, 22. martā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.
http://www.zm.gov.lv/presei/iecerets-grozit-auglu-koku-un-ogulaju-pavairosanas-materialaaprites-u?id=9389

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” marta
numurā
Kādi darbi darāmi, lai gaļas lopu nozare Latvijā
attīstītos veiksmīgi, un apmierināti būtu gan
zemnieki, gan pircēji? Par šo tēmu žurnāla martu
numurā izsakās Miesnieku un gaļas tirgotāju
savstarpējās atbalsta biedrības pārstāvji. Biedrības
vadītāja Iveta Stūrmane norāda, ka augstāko cenu
par dzīvnieku var saņemt tikai tad, ja tiek piedāvāta
maksimāli augstas kvalitātes prece, un kvalitāte
rodas pie zemniekiem. Vienlaikus biedrības
pārstāvji atzīst, ka nozarei daudz darāmā, lai visos
gaļas ražošanas posmos nodrošinātu kvalitāti, tajā
skaitā – izslēgtu paaugstinātu pH jeb skābuma
līmeni gaļā, kas rodas, pieaugot dzīvnieka stresa
līmenim.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/zurnalalatvijas-lopkopis-marta-numura-0
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Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Rekordliels atbalsts lauksaimniekiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) pērn lauksaimniekiem izmaksājis rekordlielu summu - teju 600
miljonus eiro. LAD atbalsta maksājumus veic no 2002. gada. Vislielāko atbalstu šajā laikā
saņēmuši Jelgavas novada lauksaimnieki un uzņēmēji -aptuveni 210 miljonus eiro. Lauku atbalsta
dienests aizvadīto gadu dēvē gan par izrāviena, gan pārbaudījumu gadu. 2017. gadā platību
maksājumus saņēma 51 140 lauksaimnieku, kas ir aptuveni 2,5 reizes vairāk nekā 2015. gadā.
Aptuveni 95% lauksaimnieku saņēma vienoto platību maksājumu un mazā lauksaimnieka shēmas
gala maksājumu līdz gada beigām. Platību maksājumos pērn kopumā izmaksāti 354,1 miljons eiro.

Sākam biznesu: Lai bērni domātu līdzi
Lai bērni nedomātu, ka pārtikas produkti rodas veikalu plauktos, Kristīne Jacino sagatavojusi
grāmatu sēriju Kur rodas, pirmdien raksta laikraksts Dienas Bizness. «Bērni ir pieraduši visus
produktus redzēt veikala plauktā. Negribu, lai viņi domā, ka viss rodas pats. Bērniem patīk būt
gudriem. Es gribu iedrošināt domāt līdzi. Vēlos viņos radīt zinātkāri un interesi noskaidrot līdz
galam – lai viņi zina, kā rodas milti un ka tos izmanto gan pankūkās, gan kūkās. Katrā grāmatiņā ir
informācija par ar produktu saistītajām profesijām, kā arī receptes, kur šos produktus ikdienā var
izmantot,» viņa stāsta.
http://www.db.lv/zinas/sakam-biznesu-lai-berni-domatu-lidzi-473384

Vēl šonedēļ iespējams ziņot par pērnruden apartajiem bioloģiski vērtīgiem
zālājiem
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) atgādina, ka zemes īpašniekiem vēl līdz 30.martam ir
iespējams sniegt ziņas, ja bioloģiski vērtīgo zālāju platībā notikušas izmaiņas – tas uzarts,
apmežots, vai izsniegta atļauja darbībām, kuras veicot, zālājs tiks iznīcināts. Ja lauksaimnieks būs
pieteicies platību maksājumu saņemšanai par bioloģiski vērtīgu zālāju un izpildījis
apsaimniekošanas nosacījumus, 2018. gadā tas saņems šādus maksājumus par vienu hektāru –
vienoto platības maksājumu un papildus par 1.klases ražības zālāju vai putnu dzīvotni – 83 eiro,
par 2.klases ražības zālāju – 155 eiro, par 3.klases ražības zālāju – 206 eiro.
http://laukos.la.lv/vel-sonedel-iespejams-zinot-par-pernruden-apartajiem-biologiski-vertigiemzalajiem/

OIK ir jālikvidē db.lv OIK ir jālikvidē,
un, jo ātrāk to izdarīs, jo labāk, – tādu
viedokli intervijā Dienas Biznesam pauž
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Viņš
uzskata, ka gan sabiedrība, gan lauksaimnieki tika
maldināti, sakot, ka šogad elektrības rēķinu
pieaugums būs ievērojami mazāks, nekā tas ir
realitātē.
Tagad
šī
netaisnība
jālikvidē.
http://www.db.lv/zinas/oik-ir-jalikvide-473452
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Tiešmaksājumu piešķiršanā lauksaimniekiem
2018. gadā piemēros vairākus atvieglojumus
Valdība otrdien, 27. martā, apstiprināja Zemkopības
ministrijas sagatavotos grozījumus tiešo maksājumu
piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem.
http://www.losp.lv/node/5231

Atgādinām! Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu,
kuram sniedz informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek
samazināts Eiropas Savienības platību maksājums.

Redakcijas komentārs: Kurš kuru izaicina
Šodien pie DB abonentiem dodas projekta Biznesa Plāns nu jau ceturtais izdevums, kas šajā reizē
veltīts Zemgalei. Tā esot Latvijas maizes klēts. Un reizē pesticīdu un minerālmēslu katedrāle,
kuras zvani skan līdz pat Baltijas jūrai un vēl tālāk. Zemgale esot Latvijas maizes klēts. Un reizē
pesticīdu un minerālmēslu katedrāle.
http://www.db.lv/zinas/redakcijas-komentars-kurs-kuru-izaicina-473280
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LAD aktualitātes:
Nenokavē! Vēl tikai šonedēļ iespējams ziņot par pērnruden apartajiem bioloģiski vērtīgiem
zālājiem!
Ekoloģiski jutīgie ilggadīgie zālāji (EJIZ) ir zālāji, kas ir atzīti par ES nozīmes zālāju biotopiem
un putnu dzīvotnēm, jo tajos sastopami reti augi un mēdz ligzdot vairāku aizsargājamo sugu
putnu. EJIZ vienlaikus ir arī bioloģiski vērtīgs zālājs lauksaimniecības zemē.
Platībmaksājumu administrēšanas nolūkā informācija par aizsargājamo EJIZ platībām tiek iekļauta
Lauku atbalsta dienesta (LAD) lauku reģistra informācijas sistēmā (https://karte.lad.gov.lv/). Šī
informācija tiek iegūta un katru gadu tiek atjaunināta, pamatojoties uz Dabas aizsardzības
pārvaldes (DAP) datiem.
http://www.losp.lv/node/5213

Līdz 3.aprīlim lauksaimnieki var iesniegt lauku bloku / ainavu elementu
precizējumus
Lauksaimnieki var veikt lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam. Precizēšanas
pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 3.aprīlim.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu
platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas
brīdi (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.), jo tā tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks
iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-iesniegt-lauku-blokuprecizejumus-814

Līdz 5.aprīlim var pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai





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.
Pasākuma var veikt vairākas aktivitātes:
jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu;
neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu
mežaudzēs.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-mezaekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-vertibas-uzlabosanai-232

Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā



No 2018.gada 19.aprīļa līdz 2018.gada 21.maijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākuma
"Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumā
“Meža ieaudzēšana”. Kopējais publiskais finansējums ir 2 miljoni eiro.
Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas – zemes
īpašnieki, kuru pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu.
Pasākumā var veikt šādas aktivitātes:
meža ieaudzēšana un kopšanu;
ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu.
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http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/iespeja-pieteikties-atbalstam-mezsaimnieciba828

19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju
Izmantojot LEADER pieeju, atbalstāmas šādas aktivitātes:
"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" - aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības
iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā
teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī
attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves
kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību;
"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"
- aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības
iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla
stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju
drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu
integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uzpasakumu/

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-laipastastitu-par-aktualitatem-820

Kalendārs:
 Aprīlis
Sākas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts biškopības nozarei"
 03. Aprīlis
Sākas pieteikšanās pasākumam "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"
 03. Aprīlis
Infolapa_11_27.3.2018.
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Beidzas pieteikšanās pasākumam "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un
konsultāciju pakalpojumi"

CITAS AKTUALITĀTES, SEMINĀRI:
No 5. – 7.aprīlim - Pavasara izstāde lauksaimniekiem Rāmavā. https://www.amlramava.lv/lv/sakums/
5.aprīli - Laipni aicināti uz pavasara semināru Priekuļos par izejvielu ražošanu drošai un veselīgai
pārtikai!
http://www.arei.lv/lv/notikumi/2018-03-08/pavasara-seminars-lauksaimniekiem
5.starptautiskais Desu un žāvējumu festivāls Valkā 5.05.18. Lielā robežtirgus laikā!
http://www.fairsearcher.com/moodul.php?moodul=CMS&Komponent=Lehed&id=3989

Sludinājumi:
Pārdod zemi Vallē 11,55 ha (Kadastra nr. - 32900080190).
Sludinājumu ss.lv - https://www.ss.com/msg/lv/real-estate/plots-and-lands/aizkraukle-andreg/valles-pag/U3wBG0hhR1U=.html?1520987564
Īpašnieks pārdod zemes gabalu mazdārziņu, privātmājas, jaunaudzes izveidei. Uz zemes gabala ir
neliels dīķītis. Nodokļu parādu vai apgrūtinājumu nav.
Vairāk informācijas telefoniski vai rakstot epastā- janistrekteris@gmail.com
-Lauksaimniecības zeme 6.7ha
-Krūmāji 4.8 ha,
-Dīķis 0, 05 ha.

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