INFOLAPA Nr. 12
LOSP aktivitātes:
LOSP: Regulators uzsāk OIK vezuma izkustināšanu!
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) 27.martā piedalījās Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) sēdē, lai aizstāvētu LOSP paustās prasības par
Konsultāciju dokumentu Par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas
sistēmas dalībniekiem. http://www.losp.lv/node/5232

5.aprīlī LOSP vadība un pārstāvji piedalījās 26.starptautiskās lauksaimniecības, lopkopības,
dārzkopības un komunālās saimniecības izstādē Rāmavā “Pavasaris 2018”. Izstāde
norisinās no 5. – 7.aprīlim!

Par sezonālajiem pieslēgumiem no 1.aprīļa
Ņemot vērā aktīvu LOSP darbu un iesaistīšanos, Regulators 27.martā pieņēma lēmumu, kurš
stājās spēkā šī gada 1. aprīlī: "Izmaiņas SPRK Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas
sistēmas dalībniekiem", kuri paredz papildu risinājumus un iespējas sezonāla rakstura
elektroenerģijas lietotājiem.
Jaunais pakalpojums paredz iespēju vienu reizi 12 mēnešos samazināt elektrotīkla pieslēguma
jaudu līdz 9 mēnešiem un bez maksas to atjaunot, ja izpildās šādi kritēriji:
1. pirms pieslēguma jaudas samazināšanas klienta pieslēgums vismaz vienu mēnesi ir izmantots
efektīvi (vismaz 7%), (pielikumā aprēķina formula);
2. pieslēguma jaudai jābūt virs 100 A;
3. sistēmas pieslēguma atļautā slodze tiek samazināta vismaz par 50%.
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Šo izmaiņu rezultātā, pēc ST datiem, sezonālie patērētāji ieekonomēs 3.1 milj.euro/gadā.
http://www.losp.lv/node/5239

Tuvākie notikumi
9.aprīlī MK
10.aprīlī
11.aprīlī
11.aprīlī
11.aprīlī
13.aprīlī
16.aprīli plkst. 11 ZM 23.stāva zālē
18.aprīlī 10.00
18. aprīlī 10.00
18.aprīlī 11.00
18.aprīlī 13.00
18.aprīlī 14.00 VARAM
20.aprīlī

MKK sēde par elektroenerģijas ražošanu un cenu
noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""
Tikšanā ar Vācu profesionālo skolu par prakses apmaiņu
Tikšanās ar Lietuvas lauksaimniecības kameras jauno
vadītāju Mr Arunas Svitojus.
VID Nodokļu konsultatīvā padome
PINTSA sēde
Sanāksme par Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.
oktobra noteikumos Nr. 621 “Noteikumi par augļu un
dārzeņu ražotāju organizācijām”
ZM diskusija par KLP jauno periodu. Trešā diskusija par
Latvijas nostāju par 2 prioritātēm:
Klimata darbi un Vidrūpe
LOSP gaļas grupa
LOSP piena darba grupa
Memoranda padomes sēde
LOSP pārstāvju sapulce
VARAM darba grupa par pārtikas atkritumiem
VARAM biotopu kartēšanas uzraudzības grupas
sanāksme

LOSP MEDIJOS:
29.03.2018. www.laukos.lv LOSP: Regulators sācis kustināt OIK “vezumu”, bet vēl
jāpapūlas
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) 27.martā piedalījās Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) sēdē, lai aizstāvētu LOSP paustās prasības par
Konsultāciju dokumentu “Par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas
sistēmas dalībniekiem, informē padome.
http://laukos.la.lv/losp-regulators-sacis-kustinat-oik-vezumu-bet-vel-japapulas/
Sezonālajiem uzņēmējiem atviegloti nosacījumi elektroenerģijas jaudu samazināšanai un
atjaunošanai
Iepriekš priekšlikumus, iebildumus un komentārus SPRK saistībā ar šo noteikumu iesniedza
biedrība “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” (LOSP), biedrība “Zemnieku saeima”,
biedrība “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija”, biedrība “Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera”, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Kauguri”,
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Ekonomikas ministrija (EM), kā arī vairāki komersanti – AS “Sadales tīkls”, AS “Augstsprieguma
tīkls”, SIA “Pļaviņu DM”, SIA “Ošukalns”, SIA “MURUS” un viena fiziska persona.
http://laukos.la.lv/sezonalajiem-uznemejiem-atviegloti-nosacijumi-elektroenergijas-jaudusamazinasanai-un-atjaunosanai/
SPRK atvieglo nosacījumus elektroenerģijas sistēmas lietotājiem
LOSP ieskatā, pateicoties SPRK apstiprinātajai pieslēguma efektivitātei 7% apmērā un viena
mēneša periodā, sezonāli lielu jaudu izmantojošie zemnieki un citi uzņēmēji nebūs spiesti turēt
liekas pieslēguma jaudas nesezonā, kas saskaņā ar «Sadales tīkls» aprēķiniem samazinās viņu
izmaksas par 3,1 miljonu eiro katru gadu. Tādējādi novērsta situācija, ka pēc deviņiem mēnešiem,
piemēram, graudu kaltes īpašnieks, varētu palikt bez iespējas atjaunot nepieciešamo pieslēguma
jaudu.
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/779954sprk_atvieglo_nosacijumus_elektroenergijas_sistemas_lietotajiem

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
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.
5.aprīlī seminārs "Meistara diena" Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā
19.aprīlī sieru degustācijas organizēšana reģionālas preses žurnālistiem
26.-28. aprīlī izglītojošs seminārs Igaunijā, Tartu "Igaunijas un Latvijas sieri. Vēsture.
Šķirnes.Izmantošana"
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja,+371
29487375
Latvijas Zemnieku Federācijas aktivitātes:
Mācības mazajiem lauku uzņēmējiem “Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība,
pilnveidojot saimniecisko darbību”
http://www.losp.lv/node/5238
4.maijā ir LZF konkursa "Latvijas lauki gadsimtu griežos" noslēguma pasākums Likteņdārza
daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā.
Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes:
seminārs: tēma: „Aktualitātes grāmatvedībā" – lektore Anita Siliņa š.g. 17. aprīlī, plkst. 17.30,
Latvijas Dabas muzejā, Kr. Barona ielā 4, Rīgā;
seminārs: tēma: „Varroa ērce - bišu saimju bojāeja. Bišu saimju attālināts monitorings.
Bioloģiskā biškopība. Aktualitātes dravā" – lektors Valters Brusbārdis š.g. 20. aprīlī, plkst. 10.00,
Kalna ielā 19, Kuldīgā.
Infolapa_12_6.4.2018.
www.losp.lv

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:
LBLA informatīvais seminārs Preiļos
Biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” aicina uz informatīvo semināru 9.
aprīlī Preiļos. Seminārs notiks Preiļu kultūras nama lielajā zālē, Raiņa bulvārī 28. Dalībnieku
ierašanās un reģistrācija no plkst. 10:30, semināra sākums plkst. 11:00.
http://www.lbla.lv/lbla-informativais-seminars-preilos
"Trusis un citi" aktivitātes
15.04.2018 - Straupē lauku labumu tirdziņā trušu gadatirgus.
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:
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
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
Infolapa_12_6.4.2018.

www.losp.lv

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:
Paaugstināta attiecināmā atbalsta intensitāte
kredītprocentu daļējai dzēšanai zvejniecībā
Valdība otrdien, 3. aprīlī, apstiprināja
Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
noteikumos par valsts un ES atbalstu investīciju
veicināšanai lauksaimniecībā.
http://www.losp.lv/node/5237

Lūgums piedalīties ZM aptaujā:
Vai jūs lasāt pārtikas produkta marķējumā
rakstīto informāciju? https://bit.ly/2IsPXOP
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Redakcijas komentārs: Par efektivitāti un sadarbību
Efektivitāti, konkurētspēju un lielāku sadarbību – šīs trīs lietas Latvijas piena nozares
dalībniekiem nesen notikušajā Food Union piensaimnieku forumā vēlēja Īrijas dzīvnieku un
zālaugu pētniecības un inovāciju programmas vadītājs Pats Dilons (Pat Dillon). Viņš Latvijā
ieradās, lai dalītos pieredzē ar savas valsts sasniegto piensaimniecības nozarē.
http://www.db.lv/zinas/redakcijas-komentars-par-efektivitati-un-sadarbibu-473604
Augu aizsardzības līdzekļu ietekme uz barības ķēdes posmiem dabā
Trīs ceturtdaļās Francijā konvencionāli audzēto augļu ir atrastas pesticīdu paliekas, visvairāk to ir
vīnogās, vienlaikus putnu populācijas Francijā samazinājušās par trešdaļu pēdējo desmit gadu
laikā. Šie un citi gan sausi fakti, gan skaļi ziņu virsraksti, gan bažīgi pētnieku izteikumi liek
domāt, ka augu aizsardzības metodes ir jāpārskata. Pēdējo gadu laikā aizvien biežāk dzirdam par
to, ka Eiropā kukaiņu sugu daudzveidība samazinās un kā vienu no cēloņiem tam min pesticīdu
lietošanu. Kukaiņi, bezmugurkaulnieki, abinieki un citi mazie dzīvnieki ir barības avots putniem,
tāpēc līdz ar entomologiem trauksmi par to ceļ arī ornitologi.
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/augu-aizsardzibas-lidzeklu-ietekme-uzbaribas-kedes-posmiem-daba.a101475/
Intervija ar valsts SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs valdes locekli Ēriku Nordenu.
- Bioloģiskā lauksaimniecība - tā ir modes lieta vai lauksaimniecības nākotne?
http://nra.lv/latvija/regionos/240801-ilgtspejiga-lauksaimniecibas-nakotne-biologiskalauksaimnieciba-un-moderna-tehnika.htm
Redakcijas komentārs: Par efektivitāti un sadarbību
Par to, ka nākotnē katram saimniekam būs skrupulozi jārēķina izmaksas un jāsaimnieko viedi,
šaubu nav. Un tas, ka vieglāk nozarei nekļūs, jau tagad ir skaidrs. Proti, ražošanu ietekmē gan
krīzes, gan dabas apstākļi, kas pēdējos gados kļūst aizvien nepastāvīgāki. Piena iepirkumu cenu
straujās izmaiņas liecina, ka šāda tendence varētu saglabāties arī nākamajos gados. Un tāpēc
ražotājiem jāgatavojas strādāt gan paaugstinātas konkurētspējas apstākļos, gan jāmēģina tikt galā
ar tiem izaicinājumiem, kas var rasties pēkšņi.
http://www.db.lv/zinas/redakcijas-komentars-par-efektivitati-un-sadarbibu-473604
Pastare atgriežas pie Māršavas stūres
Par LPKS Māršava direktori atkal
kļuvusi Dace Pastare. Pastare šajā amatā
atgriezusies
pēc
pusotra
gada
prombūtnes, kura laikā viņa darbojās citā
biznesā. Direktores mērķis ir restartēt
kooperatīvu un tā darbību. Viņa neslēpj,
ka kooperatīvā situācija ir sarežģīta.
http://www.db.lv/zinas/pastare-atgriezaspie-marsavas-stures-473610
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Mājputnu turētāju ievērībai!
Laikā līdz maija vidum Latvijā notiek putnu
pavasara migrācija. Tā kā atsevišķās ES
dalībvalstīs ir konstatēti savvaļas putnu
saslimšanas gadījumi ar augsti patogēno putnu
gripu, Zemkopības ministrija aicina mājputnu
turētājus šajā periodā izturēties atbildīgi.
http://www.losp.lv/node/5243
Piena pašizmaksa izmēģinājumu
saimniecībās no 2013. līdz 2017. gadam
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra speciālisti veikuši aprēķinus par piena
pašizmaksu
LLKC
Zālēdāju
projekta
izmēģinājumu un interešu grupu (tikai 2017.
gadā) saimniecībās, salīdzinot saimnieciskās
darbības rezultātus laika periodā no 2013. gada
līdz 2017. gadam. Kopā LLKC Zālēdāju
projektā 2013. un 2014. gadā bija sešas (n=6),
savukārt 2015. un 2016. gadā iesaistītas
deviņas piena lopkopības saimniecības (n=9),
bet 2017. gadā dati iegūti no 11 saimniecībām.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/pienapasizmaksa-izmeginajumu-saimniecibas-no2013-lidz-2017-gadam
SAIMNIEKS LV aprīļa numurā lasiet
interviju ar SIA Saldus Druva valdes
priekšsēdētāju Maritu Spundiņu - par
modernizēto fermu, kurā strādās deviņi
slaukšanas roboti.
Tāpat jaunajā numurā atradīsiet:
- interviju ar LOSP valdes priekšsēdētāju
Edgaru Treibergu;
- dažādus jaunumus augu aizsardzībā un
lauksaimniecības tehnoloģijās;
- stāstu par maizes cepšanas tradīcijām
Rucavas pagasta Alejās;
- kāpēc farmaceitiskie atlikumi atrodami
ūdeņos un vidē mums visapkārt.
Un daudz ko citu noderīgu katram
lauksaimniekam, pavasara sezonu sagaidot!
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Dalībnieku pieteikšanās notiek līdz 25.
aprīlim!
Traktordiena
ir
unikāls
Latvijas
lauksaimniecības notikums, kas pulcē plašu
dalībnieku un vēl plašāku apmeklētāju skaitu,
jo šeit ir plaša lauksaimniecības tehnikas,
pakalpojumu un inovāciju izstāde, tehnikas un
sējumu demonstrācijas, dažādas izklaides
lieliem un maziem! Šogad Traktordienu
kuplina Agrovīzija Latvija ar plašiem
sējumiem, kur varēsiet salīdzināt dažādas
šķirnes
un
sēšanas
tehnoloģijas!
Traktordiena 2018 – Agrovīzija Latvija notiks
15., 16. jūnijā, saimniecībā Eriņi, Bauskas
novadā.
http://flla.lv/Traktordiena/
600 miljoni- subsīdiju rekords. TOP 100
atbalsta saņēmēji lauksaimniecībā
Pagājušajā gadā Lauku atbalsta dienests
(LAD) lauksaimniekiem kopumā izmaksājis
591,5 miljonus eiro, kas ir par 56 miljoniem
eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā, līdz ar to
veidojot lielāko subsīdiju apmēru, kas kopš
iestāšanās Eiropas Savienībā izmaksāts
Latvijas zemniekiem.
http://laukos.la.lv/izmaksatajam-atbalstasummam-pern-teju-600-miljonu-rekords/
Zemes fonda reversās nomas darījumi
uzņem apgriezienus
VAS “Attīstības finanšu institūcija Altum”
(“Altum”) pārvaldītais Zemes fonds turpina
slēgt reversās nomas darījumus, un līdz šim
iegādājies 30 īpašumus ar kopējo platību 500
hektāri, izstādē “Pavasaris 2018” informēja
Zemes fonda vadītāja Ina Alksne.
http://laukos.la.lv/zemes-fonda-reversasnomas-darijumi-uznem-apgriezienus/
Svaigiem dārzeņiem – jā, konserviem – nē. Dārzeņkopības prognoze 2018
Lielāko daļu lauksaimniecības uzņēmumu Nīderlandē kreditē Rabobanka, tās speciālisti seko
atsevišķu nozaru attīstības tendencēm, analizē tās un prognozē turpmāko attīstības gaitu. Tā kā
Eiropā Nīderlande ir lielākais augļu un dārzeņu eksportētājs un reeksportētājs, arī mums ir vērts
ņemt vērā šīs prognozes.
http://laukos.la.lv/rabobankas-darzenkopibas-attistibas-prognoze-2018/
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Zīmols Rūdolfs cenšas iekarot Japānas un
Singapūras tirgus
Februārī SIA «Lat Eko Food» jeb zīmols
«Rūdolfs» piedalījās izstādē Nirnbergā
«BIOFACH», savukārt marta sākumā pirmo
reizi apmeklēja izstādi «Foodex 2018», kas
norisinājās Japānā. «Foodex 2018» piedalījās
vairāki simti pasaules uzņēmumu un daži arī
no Latvijas, tajā skaitā arī «Rūdolfs».
http://www.db.lv/zinas/zimols-rudolfs-censasiekarot-japanas-un-singapuras-tirgus-473780
Sviesta cena ES februārī ir nedaudz
pieaugusi; Latvijā tā turpināja kristies
Eiropas Savienībā (ES) sviesta cena pēc
ilgākas lejupslīdes šā gada februārī ir nedaudz
pieaugusi, kamēr Latvijā tā februārī kritusies
par 2% - līdz 5354 eiro tonnā, liecina
Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā
atbalsta departamenta dati.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/sv
iesta-cena-es-februari-ir-nedaudz-pieaugusilatvija-ta-turpinaja-kristies.d?id=49904663

LAD aktualitātes:
No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai
No šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem,
iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar
kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots 1 % samazinājums par katru
nokavēto darba dienu. Pieteikties platību maksājumiem varēs elektroniski Lauku atbalsta dienesta
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
http://www.losp.lv/node/5236





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-ieguldijumimeza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-vertibas-uzlabosanai-232
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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.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/iespeja-pieteikties-atbalstammezsaimnieciba-828
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:
12. Aprīlis
Beidzas programmas pieteikumu iesniegšana tirgus veicināšanas pasākumiem
17. Aprīlis
Plkst. 12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pirkšanai konkursa kārtībā
17. Aprīlis
Plkst.12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pārdošanai konkursa kārtībā
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LDC INFORMĀCIJA:
Jauna iespēja Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas (EZIS) lietotājiem
Konstatējot kļūdu 3 mēnešu laikā pēc datu ievades, jums ir iespēja bez maksas un bez iesnieguma
ziņojumu anulēt, ja dzīvniekam nav reģistrēts cits (vēlāks) notikums.
Novietnes žurnālā iespējams anulēt šādus notikumus:
-Atražoja;
-Apzīmējām;
-Sākām/beidzām lecināšanu;
-Kastrējām/sterilizējām;
-Izslēdzām;
-Izslēdzām neapzīmētu.
Anulēšanas piemēru skatīt video pamācībā: Kļūdaini ievadīto datu anulēšana
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 22019774.

CITAS AKTUALITĀTES, SEMINĀRI:
No 5. – 7.aprīlim - Pavasara izstāde lauksaimniekiem Rāmavā. https://www.amlramava.lv/lv/sakums/
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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