INFOLAPA Nr. 15
LOSP aktivitātes:
9.05.2018. LOSP pārstāvji Guntis Gūtmanis un Latvijas Zemnieku federācijas vadītāja Agita
Hauka piedalījās Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas sanāksmē, lai diskutētu par EK publicēto
priekšlikumu par ES daudzgadu budžetu 2021.-2027. gadam.

Informējam, ka 27.aprīlī LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs piedalījās Eiropas
Parlamenta Latvijas biroja rīkotajā diskusijā "Imigrācijas risinājumi nākamajai desmitgadei"!
E.Treibergs piedalījās darba grupā: Kā ar imigrāciju var palīdzēt risināt darbaspēka
trūkumu? Noslēguma paneli var noklausīties: https://soundcloud.com/epriga/publiskadiskusija-imigracijas-risinajumi-nakamajai-desmitgadei-2704
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LOSP MEDIJOS:
7.05.2018. Diskusija par ES daudzgadu budžetu RIGATV24 studijā LOSP valdes
priekšsēdētājs Edgars Treibergs un Armands Krauze
http://play24.lv/video/12353/dienas-personiba-viesos-edgars-treibergs-un-armands-krauze

LOSP: Nedrīkst pieļaut depozīta sistēmas politizēšanu
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) pamatojoties uz sabiedrībā virmojošo
pretrunu apvīto jautājumu par un pret depozītu sistēmas ieviešanu Latvijā, uzskata, ka nedrīkstam
šo jautājumu politizēt, jo ņemot vērā aprēķinātos ieguldījumus sistēmas ieviešanā, ir kritiskāk
jāizvērtē visas pozitīvās, negatīvās puses un ieguvumi sabiedrībai un dabai. LOSP uzskata, ka
izvērtējot uzņēmēju un ražotāju vēlmes, šis jautājums ir kritiski jāizvērtē, nesasteidzot tā
pieņemšanu, bet atliekot pēc vēlēšanām.
http://www.losp.lv/node/5307
2.05.2018. www.tvnet.lv Lauksaimnieki bažījas par lauku attīstības budžeta samazinājumu
pēc 2020. gada
Latvijas lauksaimnieki bažījas par iespējamo lauku attīstības budžeta samazinājumu pēc
2020.gada, komentējot Eiropas Komisijas (EK) trešdien publicētos priekšlikumus Eiropas
Savienības (ES) budžetam pēc 2020.gada, norādīja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomē (LOSP) un biedrībā «Zemnieku saeima».
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/784881lauksaimnieki_bazijas_par_lauku_attistibas_budzeta_samazinajumu_pec_2020_gada?utm_source
=tvnet
6.-5.2018. www.laukos.lv Nākamnedēļ sāksies kartupeļu stādīšanas darbi
Nākamās nedēļas laikā Latvijā varētu sākties kartupeļu masveida stādīšanas darbi, kas gan ir vēlāk
nekā pērn, sacīja Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga
Kraukle.
http://laukos.la.lv/nakamnedel-saksies-kartupelu-stadisanas-darbi/
11.05. 2018. www.db.lv.lv - Piena produktu eksportā – rekordapjoms
Otra puse – paliek pāri vājpiens, no kā jāražo produkcija. Piena pulveru, tajā skaitā sūkalu pulvera
cenas bija krietni vien zemākas. Jārēķinās, ka Eiropā gada garumā sausais vājpiens, kas tika
iepirkts intervencē krīzes brīdī, bija nepilni 400 tūkstoši tonnu, kas vēl nav realizēts un stāv
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noliktavās. Tas ir milzīgs apjoms, kuru ielaižot tirgū, var būt katastrofa. Eiropas Komisija labi
saprot, ka to darīt nedrīkst. Tā ir nezināma lieta un grūti pateikt, kā tā tiks risināta. Tāda
precedenta nav, ka tik liels apjoms bijis iepirkts intervencē. Turklāt produkta tirgus cena bija
zemāka par iepirkuma cenu intervencē un tā ir medaļas otra puse,» kopējo situāciju raksturo
Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) Jānis Šolks.
http://www.db.lv/zinas/piena-produktu-eksporta-rekordapjoms-474906
11.05.2018. www.db.lv OIK likvidēšanas darba grupa lemšanas vietā izglītojas
Jebkuras sarunas ir lietderīgas un vajadzīgas, taču pēc būtības otrā sēde ne ar ko neatšķīrās no
pirmās, uzskata Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas (LAEF) valdes priekšsēdētājs Jānis
Irbe, kurš pirmo sēdi iepriekš medijos salīdzināja ar kolhozu. Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis vakardienas sanāksmi gan vērtē
pozitīvi. «Lietderība noteikti ir, jo mēs iegūstam to informāciju, kas turpmākajā procesā palīdzēs
vairāk iedziļināties un nākt klajā ar labākiem priekšlikumiem,» domā Guntis Vilnītis.
http://www.db.lv/zinas/oik-likvidesanas-darba-grupa-lemsanas-vieta-izglitojas-474933
9.maijs www.db.lv LOSP komentārs - Interešu konfliktu neatrod
http://www.db.lv/zinas/interesu-konfliktu-neatrod-474839
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7.05.2018. WWW.LAUKOS.LV LOSP: Iepakojuma depozīta sistēmas ieviešana ir kritiski
jāizvērtē
Iepakojuma depozīta sistēmas ieviešana ir kritiski jāizvērtē, lēmumu par tās ieviešanu nedrīkst
pieņemt sasteigti, bet kopumā šis jautājums vispār būtu jāskata pēc Saeimas vēlēšanām, uzskata
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP).
http://laukos.la.lv/losp-iepakojuma-depozita-sistemas-ieviesana-ir-kritiski-jaizverte/
7.05.2018. www.tvnet.lv LOSP: Iepakojuma depozīta sistēmas ieviešana ir kritiski jāizvērtē
http://www.tvnet.lv/financenet/viedokli/785429losp_iepakojuma_depozita_sistemas_ieviesana_ir_kritiski_jaizverte?utm_source=tvnet
Latvijas Zemnieku federācija – Saldus Zemē!

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
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28.-29.maijā - kopā ar "Vidzemes TV' filmu sērijas "100 receptes Latvijas simtgadei" ietvaros
dokumentālas
filmas par Jāņu siera, Baltā biezpiena siera un knapsieriņu gatavošanu filmēšana.
31.maijā Ogrā seminārs "Jaunākas tetdences konditorejā.
Konditorejas izstrādājumu gatavošana, izmantojot sierus un biezpienu".
Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktivitātes
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.

Latvijas Lauku forums aktivitātes:
Izaicini sevi MUCENIEKOS! Biedrība ”Aktīvi vecāki – Ropažu novadam” sadarbībā ar Ropažu
novada pašvaldību jau 13.maijā aicina Ropažu novada ģimenes, jauniešus, skolniekus un ikvienu
pieaugušo pavadīt dienu laukā, svaigā gaisā Mucenieku apkārtnē! Neliels piedzīvojums ar
maziem, bet ikvienam veicamiem uzdevumiem notiks. Starts un finišs pie Multifunkcionālā centrā
"Mucenieki". Ierašanās un reģistrācija no plkst. 11:00 - 11:45, starts plkst. 12:00, finišs ap plkst.
16:00 atkarīgā no veiklības, radošuma un noguruma pakāpes. Daliba pasākumā ir bez maksas!
Lūdzam iepriekš pieteikt savu komandu, lai varam sagatavot kartes, uzdevumus un Tevi arī
pacienāt! Pieteikšanās šeit - https://goo.gl/forms/3qH4X9ICMbLdQo3g2 vai zvanot/rakstot
uz tālruni: 27134698 / epastu: veseliba@ropazi.lv
Aktualitātēm var sekot: http://www.avrn.lv/web/index.php un pasākuma Facebook
lapā: https://www.facebook.com/events/177312029762641/
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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 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.
08.09.2018. - Dalība “Lauki ienāk pilsētā”
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
sagaidītas no darbiniekiem. Īpaši aicinām pieteikties dalībai uzņēmumus, kuriem ir aktuāli
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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:

Sējas darbi šopavasar ievilksies līdz maija vidum
Kurzemē un Zemgalē pavasara sējas darbi pamatā ir noslēgušies, bet Latgalē un Vidzemē tie
arvien turpinās un noslēgsies pēc aptuveni divām nedēļām, to Latvijas Radio atzina Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/sejas-darbi-sopavasar-ievilksies-lidz-maijavidum.a276902/

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: “EK piedāvātais tiešmaksājumu
pieauguma temps ir nepietiekams”
Trešdien, 2. maijā, Eiropas Komisija (EK) nāca klajā ar priekšlikumu par ES daudzgadu budžetu
2021.-2027. gadam, paredzot, ka plānotais finansējums ES Kopējai lauksaimniecības politikai
(KLP) nākamajā septiņu gadu finanšu periodā būs par 5% mazāks, salīdzinot ar pašreizējo ES
daudzgadu budžeta periodu 2014. līdz 2020. gadam.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ek-piedavataistiesmaksajumu-pieaugu?id=9476

Lauksaimniekiem tapis videomateriāls par augu aizsardzības līdzekļu drošu
lietošanu
Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija izveidojusi video par drošu un
pareizu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, kurš izvietots interneta vietnē “YouTube”, liecina
Valsts augu aizsardzības dienesta sociālajā tīklā “Twitter” publiskotais ieraksts.
http://laukos.la.lv/lauksaimniekiem-tapis-videomaterials-par-augu-aizsardzibas-lidzekludrosu-lietosanu/
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Latvijā sastopamie karantīnas organismi
Augu kaitīgie organismi ir augiem un augu
produktiem kaitīgie dzīvnieku vai augu valsts
organismi, vīrusi, mikoplazmas un citi patogēni.
Savukārt karantīnas organismi ir tie augiem
kaitīgie organismi, kuri patlaban valstī nav
sastopami vai ir izplatīti ierobežotās platībās un
tiek aktīvi apkaroti, un kuri var radīt lielus
ekonomiskos zaudējumus. Karantīnas organismu
izplatību veicina tas, ka tiem bieži ir plašs
saimniekaugu spektrs un jaunajā teritorijā nav to
dabīgo ienaidnieku.
http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes
/latvija-sastopamie-karantinasorganismi.aspx

Migrējošo putnu nodarīto postījumu
novēršanai pieejamas kompensācijas
Gājputni pavasara un rudens migrācijas laikā
nereti
nodara
kaitējumu
dažādām
lauksaimniecības kultūrām un lai tos segtu,
lauksaimniekiem ir iespēja Dabas aizsardzības
pārvaldē
pieteikties
kompensācijām
par
nemedījamo sugu, piemēram zosu, dzērvju,jūras
kraukļu
u.c.
nodarītajiem
postījumiem.
http://www.losp.lv/node/5305

Sāksies skolēnu elektroniskā reģistrācija
dalībai NVA vasaras nodarbinātības
pasākumā http://www.losp.lv/node/5306

PVD uzsāk meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu
Šodien Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzsāk meža dzīvnieku vakcināciju pret
trakumsērgu. Vakcīnas, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, tiks izvietotas austrumu
pierobežā.
http://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/jaunumi/pvd-uzsak-meza-dzivniekuvakcinaciju-pret-trakumsergu?id=9483 …
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Pētījums: Latvijā brūnās govis ir
vispiemērotākās
kvalitatīvu
piena
produktu ražošanai
Latvijā brūnās govis ir vispiemērotākās kvalitatīvu
piena produktu ražošanai, secināts pētījumā par
vietējās izcelsmes slaucamo govju un cūku
ģenētisko piemērotību kvalitatīvu pārtikas
produktu ražošanā. Valsts pētījumu programmas
“Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas
un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā”
(AgroBioRes) projekta “Lopkopība” vadītāja
Daina Jonkus aģentūrai LETA teica, ka projektā
tika pētīti vietējās izcelsmes Latvijas brūno un
Latvijas zilo šķirņu govju gēni, kas atbild par
piena pārstrādes īpašībām, kā arī Latvijas balto
cūku par gaļas pārstrādes īpašībām atbildīgie
genotipi.
http://laukos.la.lv/petijums-latvija-brunasgovis-ir-vispiemerotakas-kvalitativu-pienaproduktu-razosanai/

Straupe sasniedz augstākos rezultātus
Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība (PKS)
Straupe sasniegusi rekordapgrozījumu, otrdien
raksta laikraksts Dienas Bizness.
http://www.db.lv/zinas/straupe-sasniedzaugstakos-rezultatus-474778

Kā izvēlēties ķirbjus audzēšanai
Maijs tradicionāli ir mēnesis, kad mēs
pievēršamies ķirbju, kabaču, cukīni un patisonu
audzēšanai. Šoreiz par to, kā izvēlēties ķirbjus
audzēšanai.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/kaizveleties-kirbjus-audzesanai

Infolapa_15_14.5.2018.

www.losp.lv

„Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi
Cūkgaļas iepirkuma cena Latvijā martā bija vidēji
par 1,8% zemāka nekā attiecīgajā mēnesīpirms
gada, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus
un tiešā atbalsta departamenta dati.
http://laukos.la.lv/cukgalas-iepirkuma-cena-videjipar-18-zemaka-neka-pirms-gada/

Gaļas liellopi un augļu dārzs. Iedzēnu selekcijas stacijā top vērienīgs
lauksaimniecības centrs
Angusa šķirnes gaļas liellopu un Merino un Romanovas šķirnes aitu audzētāji Mārcienas pagasta
“Lejas Vāveru” saimnieki Ieva Galiņa un Jānis Vītols darbojas ar bioloģiskajām metodēm un
veido lauksaimniecības centru, kur iecerēts iekļaut arī gaļas un augļu pārstrādi. To piedāvā nesen
pirktā Iedzēnu selekcijas centra augļu dārza milzīgais potenciāls.
http://laukos.la.lv/galas-bizness-toposaja-lauksaimniecibas-centra/

Piena iepirkuma cena nedaudz
pakāpusies
Eiropas piena tirgus novērošanas centra dati
liecina, ka svaigpiena vidējā iepirkuma cena
Latvijā šogad aprīlī bija 275,4 eiro par vienu
tonnu, kas ir par 0,2% vairāk nekā mēnesi
iepriekš.
http://laukos.la.lv/piena-iepirkuma-cena-nedaudzpakapusies/

Muzeju naktī no šūpuļa ārā un pāri
slieksnim
Sestdien, 2018.gada 19.maijā plkst.19:00 Latvijas
Lauksaimniecības muzejs (turpmāk - LLM) aicina
uz tradīcijām bagāto Eiropas Muzeju nakts
pasākumu Talsos “No šūpuļa ārā un pāri
slieksnim”.
http://www.losp.lv/node/5320
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Plānoti grozījumi mēslošanas līdzekļu
apritē
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi projektu
grozījumiem Mēslošanas līdzekļu aprites likumā,
ko ceturtdien, 10. maijā, izsludināja Valsts
sekretāru sanāksmē.
http://www.losp.lv/node/5318

LAD aktualitātes:
Pirmajā mēnesī esam saņēmuši 29 668 platību maksājumu pieteikumus! Pieteikšanās norit
vēl līdz 22.maijam (bez atbalsta samazinājuma sankcijas). Piesakies atbalstam!
Pieejams atbalsts dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību izplatības riska mazināšanai
un profilaktisko pasākumu ieviešanai cūkkopības nozarē.

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-cukkopibas-nozareiinfekcijas-slimibu-izplatibas-mazinasanai-838
Kalendārs:
 15. Maijs
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"
 15. Maijs
Plkst. 12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pirkšanai konkursa kārtībā
 15. Maijs
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Beidzas pieteikšanās pasākumam "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"

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.

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

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