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AKTUĀLAIS ŠONEDĒĻ 
 
Lauksaimnieki pastāv uz stingru Latvijas nostāju Briselē 
 
Briselē šonedēļ sākušās ES valstu vadītāju sarunas par 2021.-2027.gada 

daudzgadu budžetu. Nākamajā septiņgades periodā Latvija sasniegs 77% no ES vidējā 
tiešo maksājumu līmeņa, “Zaļais kurss” un prasības klimata pārmaiņu jautājumos, 
zemniekos rada bažas par spēju izvirzītos kritēriju izpildīt bez papildus finansējuma. 

Lai iestātos par vienlīdzīgu tiešo maksājumu sadalījumu un godīgas 
konkurences apstākļiem uz Beļģiju protestēt devās  Baltijas valstu lauksaimnieki. 
Tostarp arī mūsu biedri Latvijas Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija, Latvijas 
Zemnieku federācija, Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība LRLA, Latvijas Cūku 
Audzētāju Asociācija, Lauksaimnieku apvienība, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu 
asociācija bija Briselē un aktīvi pauda vienotu nostāju. 

 

 
 
 

 
 
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/20.02.2020-eiropadome-apspriez-es-

budzetu.id180605/?fbclid=IwAR0NH9zC11WJzZkFezzvIIMKomQHpLx-
oNSTPnYsDZpNR3ypd3myZ3vVRBA 

 

https://www.facebook.com/Lauksaimniecības-statūtsabiedrību-asociācija-104382154310611/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDu9mbNqOffMbqjcNIupKI_Uuh-E4EBt1hBf4fuvXk9RDm7TgyCnt-FH3eIYU5FgUTthZrHZBNhnNOO&fref=mentions
https://www.facebook.com/biedribaLZF/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBZc8p5DOkv6AT1SLtU963PVtyNLYGcft3rJ-gb9qgPOCJk5eYtl2pqW3Lx_tdIlpVi_kCISkTTXKq1&fref=mentions
https://www.facebook.com/biedribaLZF/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBZc8p5DOkv6AT1SLtU963PVtyNLYGcft3rJ-gb9qgPOCJk5eYtl2pqW3Lx_tdIlpVi_kCISkTTXKq1&fref=mentions
https://www.facebook.com/BiedribaLRLA/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCt-IF4jS5uh37kVUcDVsVGdjBB54qt-YPOaHG-xA4S-3IVkc9jeOyoJUAXTWvT-3wopAHAvZ6obMhd&fref=mentions
https://www.facebook.com/lcaa.lcaa.9?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBw8TIlrQq3eBhDYVQKBwv8C5iB8cJdVZFVNKZNZNzfYgFEcA-ZMJjWoW0El7XGxl8bAc2TVICROmKG&fref=mentions
https://www.facebook.com/lcaa.lcaa.9?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBw8TIlrQq3eBhDYVQKBwv8C5iB8cJdVZFVNKZNZNzfYgFEcA-ZMJjWoW0El7XGxl8bAc2TVICROmKG&fref=mentions
https://www.facebook.com/kooperativuasociacija/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCEXxbq3v1UADVz1GC5QHwMoQLF3OEO4aVACx7Q29Y41T5eQIvkgd8TQ2jU0ZffmQjiT26Ak6cIxDOM&fref=mentions
https://www.facebook.com/kooperativuasociacija/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCEXxbq3v1UADVz1GC5QHwMoQLF3OEO4aVACx7Q29Y41T5eQIvkgd8TQ2jU0ZffmQjiT26Ak6cIxDOM&fref=mentions
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/20.02.2020-eiropadome-apspriez-es-budzetu.id180605/?fbclid=IwAR0NH9zC11WJzZkFezzvIIMKomQHpLx-oNSTPnYsDZpNR3ypd3myZ3vVRBA
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/20.02.2020-eiropadome-apspriez-es-budzetu.id180605/?fbclid=IwAR0NH9zC11WJzZkFezzvIIMKomQHpLx-oNSTPnYsDZpNR3ypd3myZ3vVRBA
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/20.02.2020-eiropadome-apspriez-es-budzetu.id180605/?fbclid=IwAR0NH9zC11WJzZkFezzvIIMKomQHpLx-oNSTPnYsDZpNR3ypd3myZ3vVRBA
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LOSP DARBI 
 
14.februārī LOSP valdes loceklis Jānis Irbe piedalījās Eiropas Parlamenta 

deputātes Inese Vaideres rīkotājās debatēs par Eiropas “Zaļo kursa” politikas 
veidošanu. 

❖  
 
Zemkopības ministrijas Uzraudzības komitejas sēdē 17. februārī LOSP valdes 

priekšsēdētājs Edgars Treibergs un valdes locekle Dzintra Lejniece piedalījās darba 
grupā  pie atlases kritēriju izstrādes pasākuma M17 “Ražas, dzīvnieku un augu 
apdrošināšanas prēmijas.” 

❖  
 
17. februāra Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas kārtējā sēdē 

piedalījās LOSP valdes loceklis Guntis Gūtmanis. Par darba kārtībā iekļauto jautājumu 
“Nevalstisko organizāciju pozīcijas par nekustamā īpašuma nodokli” vienojoties ar ZM, 
tika nolemts piedāvāt Tieslietu ministrijai atlikt nodokļa izmaiņu pārskatīšanu 
lauksaimniekiem līdz 2027. gadam, saglabāt 2019. gada likmes un divu līdz četru gadu 
laikā, ņemot par piemēru Eiropas valstu praksi šajā jomā, izstrādāt jaunu metodiku 
aprēķinu veikšanai. 
   
 

❖  
 

 19.februārī LOSP valdes loceklis Jānis Irbe piedalījās Saeimas Ilgtspējīgas 
attīstības komisija Budžeta un finanšu komisijas sēdē “SEG emisiju samazināšanas 
pasākumi 2021.-2030.gadam”.  Komisijas deputāti uzklausīja Nacionālā enerģētikas 
plāna izpildē  iesaistīto ministriju - ZM, VARAM un SM pārstāvju viedokļus.  

  

 

SVARĪGI DATUMI ! 

Lauku telpa, t.sk., ZPI, mājražotāji 
 

25.02.2020.  

Tiešie maksājumi, t.sk., jaunie lauksaimnieki 

 

AREI konsultatīvās padomes sēde 

 

26.02.2020. 

Plkst.11  

LOSP Dārzkopības grupa 

ZM 315.telpa 

 

28.02.2020 

Plkst.10-12 

 

LOSP Pārstāvju sapulce ! 
28.02.2020 

ATCELTA 

 



 

Infolapa_Nr.6_2020   21/02/2020 

 

3 

LOSP MEDIJOS 

 

“Baltijas zemnieki Briselē protestēs pret negodīgu lauksaimniecības politiku” 

https://www.tvnet.lv/6898449/baltijas-zemnieki-brisele-protestes-pret-negodigu-

lauksaimniecibas-

politiku?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-

buttons&utm_content=6898449&fbclid=IwAR3W7dKOIFWnBbOU8UCeB2p-

iYmCZ9AUtW6rST3orpoFlG357ik6v5WcU84 

LR1 Eiro fokusā 14/02/2020 17:39 (ilg.05:05) 

 
“Tuvojas pavasara lauku darbu sezona. Kā mainīsies tehnikas pakalpojumu cenas” 

Raidījuma viesi: Gūtmanis Guntis, LOSP piena grupas vadītājs ,Melnis Kaspars, 
Statūtsabiedrību asociācijas izpilddirektors 
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/eiro-fokusa/tuvojas-pavasara-lauku-darbu-sezona.-ka-mainisies-

tehnikas-pakal.a126613/ 

 
 
 
 

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs “ 

LOSP sadarbībā ar lauku tūrisma asociāciju "Lauku ceļotājs"un SIA "Latvijas 
lauku konsultāciju un izglītības centrs" projekta "Baltic Sea Food" ietvaros oganizē 
mācību semināru lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem, mājražotājiem, vietējās 
pārtikas izplatītājiem un HORECA pārstāvjiem - "B2B attīstības iespējas Kurzemes 
reģionā - iespēja vietējās pārtikas ražotājiem un izplatītājiem". Kuldīgā, 28.februārī. 

Seminārs ir bezmaksas. Vairāk informācija un pieteikuma anketa šeit: 
http://www.losp.lv/node/6359 
 

Latvijas Zemnieku federācija 
Rīko mācības Vidzemē “Par saimniekošanas iespējām mazajās saimniecībās” –

darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas 
produkcijas ražošana, Dzērbenē, 26.-27.februārī. 
 
Biedrība “Latvijas Jauno Zemnieku klubs” 

26.februārī Jelgavas pilsētas bibliotēkā Jauno zemnieku kluba biedri satiksies 
biedrības 38.kongresā, kurā tiks ievēlēta jauna valde. Kongresā biedri tiks iepazīstināti 
ar aizvadītā gada tendencēm biedrībā un kopīgi iesaistīties prātnīcā "Jauno 
lauksaimnieku intereses 2020.gadā", lai izstrādātu jaunajiem lauksaimniekiem aktuālus 
pasākumus un fokusētos uz aktuālākajiem šī gada tematiem lauksaimniecībā. 

 

 

DALĪBORGANIZĀCIJU PASĀKUMI 
 

https://www.tvnet.lv/6898449/baltijas-zemnieki-brisele-protestes-pret-negodigu-lauksaimniecibas-politiku?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6898449&fbclid=IwAR3W7dKOIFWnBbOU8UCeB2p-iYmCZ9AUtW6rST3orpoFlG357ik6v5WcU84
https://www.tvnet.lv/6898449/baltijas-zemnieki-brisele-protestes-pret-negodigu-lauksaimniecibas-politiku?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6898449&fbclid=IwAR3W7dKOIFWnBbOU8UCeB2p-iYmCZ9AUtW6rST3orpoFlG357ik6v5WcU84
https://www.tvnet.lv/6898449/baltijas-zemnieki-brisele-protestes-pret-negodigu-lauksaimniecibas-politiku?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6898449&fbclid=IwAR3W7dKOIFWnBbOU8UCeB2p-iYmCZ9AUtW6rST3orpoFlG357ik6v5WcU84
https://www.tvnet.lv/6898449/baltijas-zemnieki-brisele-protestes-pret-negodigu-lauksaimniecibas-politiku?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6898449&fbclid=IwAR3W7dKOIFWnBbOU8UCeB2p-iYmCZ9AUtW6rST3orpoFlG357ik6v5WcU84
https://www.tvnet.lv/6898449/baltijas-zemnieki-brisele-protestes-pret-negodigu-lauksaimniecibas-politiku?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6898449&fbclid=IwAR3W7dKOIFWnBbOU8UCeB2p-iYmCZ9AUtW6rST3orpoFlG357ik6v5WcU84
https://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/eiro-fokusa/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/eiro-fokusa/tuvojas-pavasara-lauku-darbu-sezona.-ka-mainisies-tehnikas-pakal.a126613/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/eiro-fokusa/tuvojas-pavasara-lauku-darbu-sezona.-ka-mainisies-tehnikas-pakal.a126613/
http://www.losp.lv/node/6359
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Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrība 

 

2020.gada 24.februārī, plkst 12:30 rīko ikgadējo 

kopsapulci 
Norises vieta - VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” 336.telpā 

 
PROGRAMMA:  

12.30 - 13.00 Dalībnieku reģistrācija 

13.00 – 13.40 Kopsapulces uzruna, 2019. gada pārskata ziņojums, 

paziņojums/balsojums par adreses maiņu  (I.Grāvīte) 

13.40 – 14.00 Revidenta ziņojums (Dz.Dēķena, V.Laugale) 

14.00 – 14.30 Iepazīstināšana ar aktuālāko Bulduru Dārzkopības vidusskolā, jauno 

izaicinājumu, plānu un uzdevumu īss izklāsts (BDV valdes priekšsēdētāja R.Joffes un 

direktores I.Vincovskas uzruna) 

14.30 – 14.40 Pateicība Biedrības stipendijas devējiem 

14.40 – 14.55 Iepazīstināšana ar Biedrības stipendiātiem (I.Grāvīte) 

14.55  Konferences noslēgums, diskusijas 

 

Aicinām biedrības biedrus apmeklēt ikgadējo kopsapulci, bet tos, kas vēl nav 

biedri, bet redz savu ieguldījumu dārzkopības izglītības un nozares attīstībā, aicinām 

iestāties biedrībā! Vairāk informācijas: www.parbulduriem.lv 

 
 
Siera klubs   
 

27.februārī seminārs pavāriem, profesionālās izglītības tehnikumu un 

vidusskolu  skolotājām  "Veselība, labs izskats ar Latvijas produktiem". 

Latvijas cūku audzētāju asociācija 

K/S Latvijas cūku audzētāju asociācija rīko semināru sadarbībā ar  

 "Efektīva cūku barošana SEG emisiju mazināšanai"  

• Aktualitātes cūku barības jomā saistībā ar likumdošanu.. 

• Cūku ēdināšanas koncepcija ar samazinātu kopproteīnu un fosforu barības devā 

- pozitīva ietekme uz dzīvniekiem un vidi!   

• Mikroelementi cūku barības sastāvā - nepieciešams mikroelements, vai smagais 

metāls?          

Norises vieta: Viesnīca „Port”, Ādaži, 2164, Autoceļa Rīga–Tallina 8. km  

Sanāksmes laiks: Ceturtdien, 27.februārī plkst.11:00-15:00 

Savu dalību seminārā nepieciešams pieteikt obligāti līdz 21.02.2020 aizpildot 

pieteikuma formu  
 Papildus jautājumu gadījumā, lūdzu sazināties ar Valentīnu Alksni tālr. 27032233. 
 

Iznācis žurnāla “Latvijas Lopkopis” jaunais numurs 

http://www.parbulduriem.lv/
http://www.parbulduriem.lv/
https://forms.gle/Zw9Au3H49n2YXzJC8
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Februāra numurā 

lasiet:  

▪ reportāžu no 

Eiropā lielākās 

pārtikas, 

lauksaimniecības un 

dārzkopības izstādes 

“Zaļā nedēļa” 

Berlīnē, kādas ir šā 

gada pārtikas 

tendences un kādas 

lauksaimniecības 

aktualitātes iezīmēja 

ES lauksaimniecības 

komisārs. 

• Par Starptautiskā 

piena pētniecības 

tīkla IFCN apkopotajiem datiem par pasaules lielakajām piena lopkopības 

saimniecībām.  

• Saimnieku pieredzes rubrikā apraksts par Jura Pilvera dibināto saimniecību a/s 

“Ziedi JP”, kas vienīgā no Latvijas šobrīd iekļauta Nīderlandes Vāgeningenas 

universitātes izveidotajā nākotnes saimniecību tīklā “The Lighthouse Farms” 

jeb “Bāku saimniecības”. Šī tīkla mērķis ir apzināt saimniecības visā pasaulē, 

kas strādā 2050. gada līmenī, sasiedzot emisiju neitrālas saimniekošanas 

kritērijus. 

• Apkopojumu par labākajiem piensaimniecību ganāmpulkiem Latvijā, vērtējot 

lielākos izslaukums pēc sausnas koriģētā piena. Un lopkopjiem būs interesanti 

iepazīties ar S. Dreijeres ieteikumiem pakaišu materiāla izvēlē. 

• Veterinārajā rubrikā: par govju respiratori sincitiālo vīrusu jeb BRSV, kā arī par 

teļu kriptosporidiozi jeb jaundzimušo caureju. 

• Aitkopjiem: kā aprūpēt teķus pēc pārošanās sezonas, raksts par ļaudonieti Lieni 

Ceru-Kronbergu, kura audzē aitas un no aitu vilnas kārsuma gatavo lielisku 

produkciju – sākot no lielām segām līdz pat bēbīšu mantiņām. 

• Putnkopjiem iesakam: kāpēc putniem rodas salmonella un kā to apkarot. Turpat 

arī raksts par Latvijā uzsākto cukurvistiņu tīršķirnes saglabāšanas un 

atjaunošanas programmu. 

• Zirgkopības rubrikā: žurnālistes Daces Milleres apraksts par SIA 

“Zirgaudzētava Kocēni” saimnieci M.Kleinbergu, kura nule kā saņēmusi 

Latvijas Jātnieku federācijas balvu par mūža ieguldījumu jāšanas sporta 

attīstībā   

 

 


