INFOLAPA Nr. 14
LOSP aktivitātes:
27.aprīlī LSOP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalījās - Imigrācijas risinājumi
nākamajai desmitgadei: plūsmu pārvaldība, iespējas darbaspēkam, integrācija. Imigrācija ir
kļuvusi par vienu no svarīgākajiem jautājumiem Eiropas Savienībā. Latvijas un visas Eiropas
Savienības imigrācijas un ar to cieši saistītajai integrācijas politikai 2018. gads būs izaicinājumu
un atbildības pilns. Imigrācijas areāls aptver plašu interešu loku, tāpēc arvien aktuālāki izvirzās
jautājumi par mūsu konkurētspēju, sociālo vidi un komunikāciju. Kā ar imigrāciju var palīdzēt
risināt darbaspēka trūkumu? Lasot darba sludinājumus, redzam, ka katastrofāli trūkst darbarokas.
Daudz tiek strādāts pie vietējo bezdarbnieku pārkvalifikācijas un nodarbināto prasmju pilnveides,
efektivitātes uzlabošanas un re-emigrācijas. Kāda būs situācija nākotnē? Iespējas darbaspēka
pieprasījumu apmierināt arī ar imigrantiem. Pašreizējā situācija un izmaiņas likumdošanā, lai
atvieglotu darbaspēka piesaisti. Darba tirgus loma reālas integrācijas veicināšanā
26.04.2018. LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalījās Latvijas Darba devēju
konfederācijas, Latvijas Komercbanku asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras organizētajā seminārā “Uzņēmēju un banku sadarbība atbildīgai un ilgtspējīgai Latvijas
ekonomikai un reputācijai”. Pasākuma mērķis bija padziļināt izpratni par sadarbības nosacījumiem
starp bankām un uzņēmējiem, kā arī informēt par aktuālajiem finanšu un ekonomikas
dienaskārtības jautājumiem Latvijā un starptautiski; to ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un klienta
ceļu bankā. Bankām ir nozīmīga loma valsts ekonomikas un tās asinsrites – finanšu sistēmas –
darbībā. To apzinoties, bankas sniedz arvien lielāku ieguldījumu cīņā ar finanšu noziegumiem.
Risku kultūra mainās ne tikai bankās, bet arī klientiem jānodrošina savlaicīga risku apzināšana un
vadība, un kopumā lielāks darījumu caurspīdīgums.
26.04.2018. LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis piedalījās Valdības apstiprinātās OIK
atcelšanas darba grupā. Apstiprinājām rīcības plānu līdz 1.augustam. Sāksim ar OIK sistēmas
makroekonomiska izvērtējumu, lai tad saprastu OIK atcelšanas juridiskos aspektus, iespējamos
scenārijus un rezultātā piedāvātu AER uzņēmumu darbības modeļus pēc OIK atcelšanas.
26.04.2018. LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis piedalījās ZM organizētajā d/g par
Direktīvu par negodīgām tirdzniecības praksēm. Piedaloties PUF (L.Turnerei), LPS (J.Šolkam),
tirgotājiem (N.Krūzītim, H.Danusēvičam) vienojāmies par LV pozīciju, kura ir atspoguļota
pievienotajā prezentācijā (nosūtīta 26.04.2018)
25.04. LOSP izpilddirektore Indra Cimermane piedalījās IKVD - lauksaimniecības skolu
akreditācijas komisijā, lai mūsu nozares skolas- Smiltenes tehnikums, Bebrenes vispārizglītojošā
vidusskola un Ogres tehnikums veiksmīgi turpinātu savu darbību.
25.04.2018. LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis piedalījās Saeimas Budžeta komisijas darbā,
kur izskatīja FM un VID sagatavotos grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām" un Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Grozījumu būtība paredz automātisku nodokļu maksātāju
sodīšanu par VID-ā laicīgi neiesniegtām nodokļu atskaitēm, nevērtējot objektīvos apstākļus
(tehniskas problēmas, grāmatveža prombūtni u.c.). Mūsu redzējumā, ko arī izteicām Budžeta
komisijā, nav pieņemami, ka ar papildus soda sankcijām (soda naudām) apliksim esošos nodokļu
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maksātājus un tas nerisina ļaunprātīgo nodokļu nemaksātāju izskaušanu. Jau esošās nodokļu
iekasēšanas modelī nodokļu maksātāji maksā gan kavējuma naudas, gan soda sankcijas. Cerams,
ka kopā ar Nodokļu konsultantu asociāciju un Nodokļu maksātāju tiesiskās aizsardzības asociāciju
radīsim deputātu izpratni.
24.04.2018. Valdība pieņēma LOSP iniciēto priekšlikumu par Latvenergo virsplāna peļņas
79 milj. eiro novirzīšanai patērētāju elektrības rēķinu OIK daļas samazināšanai vidēji par
13%, pamatā dzēšot rēķinā OIK jaudas maksājumu par 33%, sākot ar jūlija rēķiniem. Neliels, bet
tomēr katra elektrības patērētāja ieguvums. Soli pa solim iesim tālāk un, darbojoties Valdības
apstiprinātajā OIK darba grupā, prasīsim OIK maksājumu pārtraukšanu dabas gāzes koģenerācijai
un Latvenergo koncerna uzņēmumu pašizmaksas struktūru ar skaitļiem un vienlaikus ar
amortizācijas atskaitījumu izlietošanu. Tur ir lielas rezerves, kuras apzinot un sakārtojot varam
samazināt sadales un pārvades izmaksas, kā arī gūt sabiedrībai labumu no Latvenergo peļņas
daļas, ko tā gūst, ražojot elektrību Daugavas HES kaskādē.
24.04. 2018. Notika LOSP Dārzkopības grupa (LOSP Indra Cimermane). LOSP kopā ar
VID, PVD un Rīgas Centrāltirgu diskutēja par iespējamiem pasākumiem, lai vairāk kontrolētu
importa produkciju, nelegālu tirdzniecību un aizstāvētu vietējos ražotājus. Tikāmies ar Dabas
aizsardzības pārvaldi un vienojāmies par kopīgu darbu, lai pārskatītu Latvijas aizsargājamo augu
sarakstu un vietējiem ražotājiem būtu iespēja audzēt augus, kas līdz šim Latvijā nav iespējams, bet
citās ES valstīs ir.
24.04.2018. LOSP izpilddirektore Indra Cimermane piedalījās Nozares ekspertu padome
(NEP) profesionālās izglītības jomā: LOSP kopā ar biedru organizācijām, Zemnieku saeimu,
LDDK, IZM, LM, EM, pieaicinot profesionālās skolas lauksaimniecības jomā, diskutējām par
spēkrata mehāniķi un jauno modulāro programmu izveidi un ieviešanu Latvijā.
23.04.2018. LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs un LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis
piedalījās Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) Konsultatīvajā padomē. Tajā
tika izvērtēti 2016.gada 25233 saimniecību iesniegtie datu rezultāti. Tās ir saimniecības, kuru
uzrādītais apgrozījums ir virs 4000 eiro. No tām pa nozarēm: laukkopība LK (29,8%),
dārzeņkopība DK (2,4%), ilggadīgo kultūru audzēšana IKA (0,2%), piena lopkopība PK (26,2%),
ganāmo mājlopu audzēšana GMA (9,8%), cūkkopība un putnkopība CP (1,4%), jauktā augkopība
JA (3,7%), jauktā lopkopība JL (5,3%), jauktā specializācija JS (21,2%). Laika posmā no 2013.
līdz 2016.gadam un notikušas būtiskas izmaiņas nozaru pārorientācijā: LK +1648, DK +129, IKA
-112, PK -1273, GMA +679, CP +103, JA +316, JL +58, JS -358. Varam secināt, ka notiek arvien
šaurāka specializācija un mazo saimniecību ar apgrozījumu zem 15000 eiro samazināšanās tām
likvidējoties, pārejot augstākā izlaides kategorijā vai pievienojoties.
Tāpat šonedēļ tika parakstīts LOSP-LLKA sadarbības līgums par kopīgiem darbiem
lauksaimniecības nozares attīstībai un savstarpējai informācijas apritei.
LOSP ir uzsācis ciešāku sadarbību ar Biedrība "Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un
tirgotāju asociācija".
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LOSP MEDIJOS:

LOSP: Turpinām darbu, lai aizstāvētu vietējos ražotājus
Šodien, 24.aprīlī notika Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dārzkopības
grupas sēde, kurā kopīgi ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Pārtikas un veterinārā dienesta
(PVD) un Rīgas Centrāltirgus atbildīgajām personām diskutējām par esošo situāciju un kontrolēm
tirgos, par importa un vietējās produkcijas īpatsvaru, kases aparātu lietošanas ievērošanu un
priekšlikumiem tālākajai rīcībai. http://www.losp.lv/node/5292

24.04.2018. www.laukos.lv LOSP: Turpinām darbu vietējo ražotāju aizstāvībai
Šodien, 24.aprīlī notika Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dārzkopības
grupas sēde, kurā kopīgi ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Pārtikas un veterinārā dienesta
(PVD) un Rīgas Centrāltirgus atbildīgajām personām lauksaimnieki diskutēja par esošo situāciju
un kontrolēm tirgos, par importa un vietējās produkcijas īpatsvaru, kases aparātu lietošanas
ievērošanu un priekšlikumiem tālākajai rīcībai.
http://laukos.la.lv/losp-turpinam-darbu-vietejo-razotaju-aizstavibai/

24.04.2018. www.db.lv Aicina kontrolēt importa produkciju
24.aprīlī notika Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dārzkopības grupas
sēde, kurā kopīgi ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un
Rīgas Centrāltirgus atbildīgajām personām notika diskusija par esošo situāciju un kontrolēm
tirgos, par importa un vietējās produkcijas īpatsvaru, kases aparātu lietošanas ievērošanu un
priekšlikumiem tālākajai rīcībai, informē Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome.
http://www.db.lv/zinas/aicina-kontrolet-importa-produkciju-474405

26.04.2018. www.lsm.lv Dārzeņu audzētāji pozitīvi vērtē samazinātā PVN
pirmos rādītājus (precizēts) Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes vadītājs
Edgars Treibergs norāda, ka nozare ir apmierināta ar pirmajiem rādītājiem un jau pieaugot arī
dārzeņu un augļu audzēšanas platības. https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/darzenuaudzetaji-pozitivi-verte-samazinata-pvn-pirmos-raditajus-precizets.a276296/
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26.04.2018. Dienas bizness Augsto izmaksu dēļ Latvijas rožu audzētājs
pievēršas gurķiem
http://www.db.lv/zinas/augsto-izmaksu-del-latvijas-rozu-audzetajs-pieversas-gurkiem-474089

26.04.2018. www.laukos.lv Lauksaimnieki: Pirms lēmuma par neonikotinoīda
ierobežojumiem nepieciešami dziļāki pētījumi
LOSP dalīborganizācijas, biedrības “Lauksaimnieku apvienība” valdes priekšsēdētājs, Smiltenes
pagasta zemnieks Ivars Ādamsons norādīja, ka lielajiem ražotājiem neonikotinoīdi ir ļoti
nepieciešams produkts, jo aizsargā augus augšanas sākuma stadijā no kukaiņiem. Arī pārtikas
kartupeļu audzētājiem nav analoga attiecīgajam insekticīdam. Aizliedzot neonikotinoīdus,
vajadzēs vairākkārt miglot kultūraugus ar parasto insekticīdu, kaut gan līdz šim pietika ar
neonikotinoīdu kā darbīgo vielu. “Šo produktu aizliedzot, vasaras rapšu un kartupeļu audzēšanā
profiliktiski pret iespējamiem kaitēkļu nodarītiem postījumiem mums vajadzēs daudz vairāk lietot
citus insekticīdus, miglojot augus. Es apšaubu, vai tas būs labāk,” teica Ādamsons.
http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-pirms-lemuma-par-neonikotinoida-ierobezojumiemnepieciesami-dzilaki-petijumi/

25.04.2018. Tieša runa: «Kā labot kļūmes ar OIK» Jānis Dzenis, LOSP valdes
loceklis, Kokneses novada zemnieku saimniecības «Kalnavoti» īpašnieks

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/25.04.2018-tiesa-runa-ka-labot-klumes-ar-oik.id129143/
Infolapa_14_27.4.2018.

www.losp.lv

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Biedrības Siera klubs aktivitātes:
Pirmo reizi Latvijā četru reģionu konkurss, kas veltīts Latvijas simtgadei, „SIERA
GARDUMA VĒSTĪJUMS NĀKAMAI PAAUDZEI” http://www.losp.lv/node/5269

26.-28. aprīlī izglītojošs seminārs Igaunijā, Tartu "Igaunijas un Latvijas sieri. Vēsture.
Šķirnes.Izmantošana"
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja,+371
29487375
Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktivitātes
2018. gada 10.-11. maijā ZS Lācīši (Galgauskas pagasts, Gulbenes novads) notiks biedrības
"Gaļas liellopu audzētāju biedrība" organizētas mācības „Aktualitātes ciltsdarbā un pārraudzībā”.
Lektore - Ieva Freidenfelde.
Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.
Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 7.06 EUR mazajām saimniecībām un
mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz
15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz
50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 35.30 euro.
Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 28628983 vai rakstot uz e-pastu:
nvo.glab@gmail.com.
Sīkāka informācija www.lglab.lv.
2018. gada 24.-25. maijā ZS Jundas (Vecsaules pagasts, Bauskas novads) notiks biedrības "Gaļas
liellopu audzētāju biedrība" organizētas mācības ekspertiem „Gaļas šķirņu govju vērtēšana”.
Lektore - Ieva Freidenfelde.
Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.
Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 7.07 EUR mazajām saimniecībām un
mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz
15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz
50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 35.37 euro.
Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 28628983 vai rakstot uz e-pastu:
nvo.glab@gmail.com.
Sīkāka informācija www.lglab.lv.
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Latvijas Zemnieku Federācijas aktivitātes:
4.maijā ir LZF konkursa "Latvijas lauki gadsimtu griežos" noslēguma pasākums Likteņdārza
daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā.
Latvijas lauku sieviešu apvienības aktualitātes
Latvijas lauku sieviešu apvienības sadarbība ar Latvijas valsts mežiem-Meža diena Koknesē
4.maijā- Koka kopīga iestādīšana Kokneses parkā par godu Latvijas 100 gadiem un koku
stādīšanas iemaņu izkopšana saimnieciskajā mežā.
Vineta Geršebeka mob.28381058
"Latvijas aitu audzētāju asociācijas” aktivitātes
Nozares diskusija aitkopjiem
Biedrība "Latvijas aitu audzētāju asociācija" (LAAA) rīko atvērto diskusiju aitkopjiem par
aktualitātēm nozarē. Šajā reizē plānots aktualizēt tādas tēmas kā:
-KLP (Kopējā lauksaimniecības politika) pēc 2020.gada;
-MK noteikumi Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”;
-plēsēju uzbrukumi aitu ganāmpulkiem.
Sanāksme notiks Zemkopības ministrijas 314.telpā. Sākums 11:00.
Sanāksmē aicināts piedalīties ikviens interesents!
Jauno zemnieku kluba aktivitātes:

Pieredzes apmaiņa augļkopjiem Sabiles pusē
Aicinām 11.-12.maijā uz Jauno zemnieku kluba organizēto pieredzes apmaiņas braucienu.
http://jzk.lv/projekti/pieredzes-apmainas-braucieni/

Latvijas Stādu audzētāju biedrības un Stādu un kūdras inovāciju fonds (SKIF) aktivitātes:
15. Latvijas Stādu parāde Latvijas simtgadē
Aicinām visus sagaidīt Latvijas neatkarības svētkus 15. Latvijas Stādu parādē, kas notiks Siguldas
Svētku laukumā 4. un 5. maijā no plkst. 9:00 līdz 18:00. Stādu parāde ir Latvijā audzētu stādu
izstāde un gadatirgus, ar kuru tiek atklāta aktīvā dārza sezona. Stādu parādē piedalās tikai stādu
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audzētāji no Latvijas, popularizējot un izceļot nacionālo stādu audzēšanas nozari un godinot tajā
strādājošos. Pasākums pulcē audzētājus no visiem Latvijas reģioniem, piedāvājot plašāko stādu
klāstu – vasaras puķes, augļu kokus un ogulājus, dekoratīvos kokus un krūmus, kā arī
daudzgadīgās puķes un citus stādus. Līdzās Latvijā audzētiem stādiem apmeklētāji varēs aplūkot
un iegādāties gan amatniecības, gan dārza preces un tehniku, kā arī nogaršot Latvijā ražotus
gardumus jebkurai gaumei.
http://www.losp.lv/node/5275
Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes:
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”
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
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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
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:
Latvijas zemes fonda īpašumu portfelis
sasniedzis 5000 hektārus; pieaug reversās
nomas darījumu īpatsvars
Attīstības
finanšu
institūcijas
ALTUM
pārvaldītais Latvijas zemes fonds kopš darbības
sākuma ir iegādājies 290 zemes īpašumus 5000
hektāru platībā darījumos kopumā ieguldot 13,2
miljonus eiro. Šogad darījumos plānots ieguldīt
aptuveni 10 miljonus eiro. Pēdējā pusgada laikā
Zemes fonda īpašumu portfelī būtiski pieaudzis
reversās nomas darījumos iegādāto īpašumu
īpatsvars. Šā gada aprīlī tas veidoja jau 12% no
fonda īpašumiem.
http://www.losp.lv/node/5301
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Eiropas Parlamenta atjauninātie noteikumi
dod zaļo gaismu bioloģisko lauksaimniecību un
bioloģiskās pārtikas tirdzniecības attīstībai:
augstākas kvalitātes vietējie un importa produkti
vienkāršāka mazo lauksaimniecību sertificēšana
Plašāk
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jau
numi/2018/aprila_jaunumi_2018/biologiska
_partika.html

Zemes fonda īpašumu portfelis sasniedz 5000
ha, pieaug reversās nomas darījumu īpatsvars
Attīstības
finanšu
institūcijas
ALTUM
pārvaldītais Zemes fonds kopš darbības sākuma ir
iegādājies 290 īpašumus 5000 hektāru platībā,
darījumos kopumā ieguldot 13,2 miljonus eiro.
Šogad darījumos plānots ieguldīt aptuveni 10
miljonus eiro, vēsta ALTUM.
http://laukos.la.lv/zemes-fonda-ipasumuportfelis-sasniedz-5000-ha-pieaug-reversasnomas-darijumu-ipatsvars/
Liellopu gaļas iepirkuma cena februārī Latvijā
bija par 19,3% zemāka nekā vidēji ES
Govs liemeņa iepirkuma cena šogad februārī
Latvijā bija par 19,3% zemāka nekā vidēji
Eiropas Savienībā (ES), liecina Zemkopības
ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta
departamenta dati.
http://laukos.la.lv/liellopu-galas-iepirkumacena-februari-latvija-bija-par-193-zemakaneka-videji-es/
Apstiprināts valsts atbalsts vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā
Valdība otrdien, 24. aprīlī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos
par valsts atbalsta piešķiršanu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā.
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinats-valsts-atbalsts-vaislas-lauksaimniecibas-dzivniekuieraks?id=9464
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Pagarināts īstenojamo pasākumu termiņš
mutes un nagu sērgas izplatības novēršanai no
Tunisijas un Alžīrijas
Valdība otrdien, 24. aprīlī, apstiprināja ZM
sagatavotos grozījumus noteikumos, kas noteic,
ka īstenojamie pasākumi, lai novērstu mutes un
nagu sērgas izplatīšanos no Alžīrijas un Tunisijas,
ir piemērojami līdz 2019. gada 30. jūnijam.
https://bit.ly/2HYfX5e
http://www.zm.gov.lv/presei/pagarinatsistenojamo-pasakumu-termins-mutes-un-nagusergas-izplatibas?id=9465
Apstiprināts valsts atbalsts vaislas
lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai
ciltsgrāmatā
Valdība otrdien, 24. aprīlī, apstiprināja
Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
noteikumos par valsts atbalsta piešķiršanu
vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai
ciltsgrāmatā.
http://www.losp.lv/node/5294
Veicinās mājražotāju produkcijas realizāciju
tirgū
Otrdien, 24. aprīlī, valdība atbalstīja
Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās
izmaiņas noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
ražotāju grupu un organizāciju izveidei.
Izmaiņas
noteikumos
paredz
atbalstu
jaundibinātajām lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvām sabiedrībām, kas apvieno pārtikas
ražotājus mājas apstākļos, lauksaimniecības
produktu ražotājus un amatniekus.
http://www.losp.lv/node/5295

Informācija par sezonas laukstrādnieku
ienākuma nodokli
http://www.losp.lv/node/5297
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EM: Valsts garantijas Altum varēs saņemt
plašāks komersantu loks
http://www.losp.lv/node/5298

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” aprīļa numurā
Kāda bijusi ES naudas ietekme uz Latvijas
laukiem un lauksaimniecību, žurnāla aprīļa
numurā skaidrā Agroresursu un ekonomikas
institūta Lauku attīstības novērtēšanas daļas
vadītāja Elita Benga. Pētniece norāda: “Salīdzinot
lielo saimniecību skaitu un ražīguma rādītājus
2007. gadā un tagad, ir gūti ievērojami panākumi,
izmantojot ES fondu finansējumu. Jautājums –
cik efektīvi tā tika izlietota?”
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/zurnalalatvijas-lopkopis-aprila-numura-0

Vēl līdz 10. maijam var pieteikties
lauksaimnieku konkursam “Sējējs 2018”
Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku
uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes
laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam
konkursam “Sējējs 2018”. Izvirzīt pretendentus
konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības,
lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās
organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti.
Konkursa dalībniekus šogad vērtēs septiņās
nominācijās un tiks pasniegta arī balva par mūža
ieguldījumu lauksaimniecībā.
http://www.losp.lv/node/5300
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Latvijas Pašvaldību savienība vienojas par sadarbību
lauku attīstībā
Ceturtdien, 26. aprīlī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) priekšsēdi Gintu Kaminski un vienojās par Zemkopības ministrijas (ZM) un LPS turpmāko
sadarbību lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku teritoriju attīstībā.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-un-latvijas-pasvaldibusavieniba-vie?id=9474
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Pārtikas nozares padome aicina VARAM nesasteigt depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā
Trešdien, 25. aprīlī, Zemkopības ministrijā notika Pārtikas nozares padomes sēde, kurā sprieda par
depozīta sistēmas ieviešanas lietderīgumu Latvijā un izskatīja dzērienu iepakojuma depozīta
sistēmas ieviešanas dažādus aspektus.
http://www.zm.gov.lv/presei/partikas-nozares-padome-aicina-varam-nesasteigt-depozita-sistemasievi?id=9475
Bišu glābšanas vārdā Brisele tomēr aizliedz neonikotinoīdu lietošanu tīrumos
Šodien, neskatoties uz vairāku dalībvalstu pamatotiem iebildumiem, Eiropas Komisijas Augu,
dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas sanāksmē ar 16 valstu
balsojumu “par” tika aizliegta augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu – tiametoksama,
imidakloprīda un klotianidīna lietošana atklāta lauka platībās. Turpmāk šos insekticīdus jeb
neonikotinoīdu grupu drīkstēs izmantot tikai segtajās platībās ar nosacījumu, ka apstrādātajiem
augiem jāpaliek siltumnīcā pilnu veģetācijas ciklu.
http://laukos.la.lv/bisu-glabsanas-varda-brisele-tomer-aizliedz-neonikotinoidu-lietosanu-tirumos/

LAD aktualitātes:
Konsultāciju grafiks par pieteikšanos platību maksājumiem EPS
No šā gada 11. aprīļa norisinās pieteikšanās platību maksājumiem. Šajā laikā LAD sniedz
klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros un palīdz klientiem aizpildīt platību maksājumu
pieteikumus elektroniski. Klientiem, kuriem nepieciešama palīdzība vai nav pieejams dators ar
interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pieteikumus ir gan minēto konsultāciju laikā, gan arī
apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/konsultaciju-grafiks-parpieteiksanos-platibu-maksajumiem-eps-821

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
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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/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibuistenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

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:
 30.Aprīlis
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Sadarbības pasākumi"
 30. Aprīlis
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Zivju fonds"
 07. Maijs
Sākas pieteikšanās pasākumam "Ražošanas un tirdzniecības plāni"

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.
Infolapa_14_27.4.2018.
www.losp.lv

Anulēšanas piemēru skatīt video pamācībā: Kļūdaini ievadīto datu anulēšana
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 22019774.

VAAD INFORMĀCIJA:

Līdz 30.jūnijam atļauts tirgot atsevišķas
labību un lauka pupu šķirnes ar
pazeminātu dīgtspēju
http://www.losp.lv/node/5268

Izvēloties lietot AAL -ATCERIES!
http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VA
AD_Zinu_lapa_19(1).pdf

ES LIETAS
Latvijas lauksaimnieku pārstāve, Silvija Dreijere, 28. martā apmeklēja COPA-COGECA
darba grupu Lopkopība.
Darba grupā skatītie jautājumi:
ES zootehniskā likumdošana;
ĢMO;
Pētniecība;
Dzīvnieku veselības likums;
DeMinimis;
Dzīvnieku transportēšana.
Informāciju par darba grupā diskutēto, lūdzu skatīt VLT mājas lapā sekojošā linkā:
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/lopkopiba/lopkopibas-darba-grupa-28marta-2018-brisele
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CITAS AKTUALITĀTES, SEMINĀRI:
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

no 27. līdz 29. aprīlim, Ķīpsalā notiks dārzkopības izstāde “Dārzs un dzīvesstils 2018”, kura
apmeklētājus priecēs ne tikai ar plašu un daudzveidīgu preču piedāvājumu, bet arī ar noderīgiem
semināriem, tehnikas demonstrācijām un izmēģinājumiem, kā arī konkursiem trīs dienu garumā!

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