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INFOLAPA Nr. 12 

 
LOSP medijos: 

 
www.delfi.lv Samazinātais PVN: Reira paustā nostāja nav patiesa, uzskata LOSP  
Piektdien, 22. martā, Finanšu ministra Jāņa Reira paustā nostāja, ka samazinātā PVNlikme dārzeņiem 
nav efektīva un to varētu piemērot tikai restorāniem, ir nepatiesa, 
uzskata Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) 
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/samazinatais-pvn-reira-pausta-nostaja-nav-patiesa-
uzskata-losp.d?id=50930911 
 
“Šādi var runāt cilvēks, kurš nezina, cik smags darbs jāiegulda Latvijas 
zemniekam” – LOSP komentē Reira izteikumus 
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) uzskata, ka šodien paustā Finanšu 
ministra Jāņa Reira nostāja, ka samazinātā PVN likme dārzeņiem nav efektīva un to varētu piemērot 
tikai restorāniem, ir nepatiesa. 
http://laukos.la.lv/sadi-var-runat-cilveks-kurs-nezina-cik-smags-darbs-jaiegulda-latvijas-zemniekam-
losp-komente-reira-
izteikumus?fbclid=IwAR0SGmg1TZOxnVMQd9IliQQxvZjO1bdzPXLe08NtCDAS6r2Sy_Cv7Xwx
gkk 
 
LOSP aicina rast risinājumu saistībā ar piemēroto energoefektivitātes nodevu 
energoauditu kavēšanās dēļ 
Arī Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) Saeimu aicina rast risinājumu saistībā 
ar piemēroto energoefektivitātes nodevu energoauditu kavēšanās dēļ, šodien lemts LOSP ikmēneša 
sapulcē. Patlaban spēkā esošais Energoefektivitātes likums paredz pienākumu komersantiem ieviest 
energopārvaldības sistēmu, veikt energoauditu vai papildināt esošo vides pārvaldības sistēmu ar 
energoefektivitātes pasākumiem un par paveikto informēt Ekonomikas ministriju (EM).  
http://laukos.la.lv/ari-losp-aicina-rast-risinajumu-saistiba-ar-piemeroto-energoefektivitates-nodevu-
energoauditu-kavesanas-del  
 
"Dzīvnieku policija": mājas un istabas dzīvnieku pavairošanā Latvijā ir ļoti lielas 
problēmas 
Mājas un istabas dzīvnieku pavairošanā Latvijā ir ļoti lielas problēmas - pārprodukcija, ēnu 
ekonomika un normatīvā regulējuma trūkums, trešdien Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 
padomes (LOSP) sēdē sacīja nodibinājuma "Dzīvnieku policijas" valdes locekle Ilze Džonsone. 
https://www.tvnet.lv/6549971/dzivnieku-policija-majas-un-istabas-dzivnieku-pavairosana-latvija-ir-
loti-lielas-problemas  
 
EM: Bioekonomika ir lielākā un svarīgākā nozare Latvijas tautsaimniecībā 
Rīga, 20.marts, LETA. Bioekonomika, kurā ietilpst tādas nozares kā lauksaimniecība, pārtikas 
ražošana, mežsaimniecība un kokapstrāde, ir lielākā un svarīgākā nozare Latvijas tautsaimniecībā, 
kurai nozīmības ziņā seko mašīnbūve, elektronika un farmācija, trešdien Lauksaimniecības 
organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sēdē sacīja Ekonomikas ministrijas (EM) Nozaru politikas 
departamenta direktors Gatis Silovs. 
http://www.losp.lv/node/5889  
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Latvijā ir mājdzīvnieku pavairošanas pārprodukcija; nopērkami no 50 centiem 
līdz teju 1800 eiro 
Mājas un istabas dzīvnieku pavairošanā Latvijā ir ļoti lielas problēmas - pārprodukcija, ēnu 
ekonomika un normatīvā regulējuma trūkums, trešdien Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 
padomes (LOSP) sēdē sacīja nodibinājuma "Dzīvnieku policijas" valdes locekle Ilze Džonsone. 
"Mājas un istabas dzīvnieku pavairošana notiek tādā apmērā, uz kādiem neviens lauksaimnieks darbā 
ar lauksaimniecības dzīvniekiem nevar pat cerēt. Šobrīd mūsu valstī nav neviena normatīva akta, kas 
regulētu mājas un istabas dzīvnieku pavairotājus," sacīja Džonsone, piebilstot, ka attiecīgais 
uzņēmējdarbības veids, ko mājas un istabas dzīvnieku pavairotāji pozicionē kā hobiju, ir nozīmīgs 
ēnu ekonomikas segments Latvijā. 
https://nra.lv/pasaule/276030-latvija-ir-majdzivnieku-pavairosanas-parprodukcija-noperkami-no-50-
centiem-lidz-teju-1800-eiro.htm#_=_ 
 
LOSP sēdē spriedīs par lauksaimniecības lomu klimata pārmaiņu mazināšanā 
Rīgā šodien notiks Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju ikmēneša 
sapulce, kurā tostarp plānots runāt par lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas vietu 
Latvijas tautsaimniecībā un klimata pārmaiņu mazināšanā, informēja LOSP pārstāvji. 
http://laukos.la.lv/losp-sede-spriedis-par-lauksaimniecibas-vietu-klimata-parmainu-mazinasana  
 
 
 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 
Seminārs Krāslavā 26. martā! Šeit plašāka informācija: http://www.lbla.lv/informativais-seminars-
es-un-valsts-likumdosanas-izmainas-biologiskajam-saimniecibam 
 
5.aprīlī  būs LBLA informatīvais seminārs Durbē!  
Šeit plašāka informācija - http://www.lbla.lv/aicinam-uz-lbla-informativo-seminaru-durbe 
Pieteikšanās elektroniska - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0mI_JK-
8_owG_6tY_M2GoCoudx6QgAYE69DIEytBnjPPujw/viewform 
 

Latvijas Lauku forums aktivitātes: 
 
LLF un Forum Synergies izstrādātā apmaiņas programmai jauniešiem Ilgtspējīgas lauku 
attīstības veicināšanai! 
LLF un Forum Synergies izstrādātā apmaiņas programmai jauniešiem Ilgtspējīgas lauku attīstības 
veicināšanai! 
 
Tiek meklētas gan organizācijas, gan uzņēmēji, kas darbojas ar mērķi veicināt ilgtspējīgu lauku 
attīstību, 
kā arī jaunieši līdz 30 gadu vecumam (ieskaitot) ar vēlmi un/vai pieredzi ilgtspējīgas lauku 
attīstības jautājumos.  http://www.losp.lv/node/5852  
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Siera klubs aktivitātes: 

  
27.martā Starptautisks profesiju konkurss Rīgā, (pavāri un viesmīļi strādās arī ar sieriem, 
gatavos sieru plates). 
 
28.martā trešais seminārs  pavāriem, viesu māju saimniecēm un pedagogiem, kuri māca 
jaunos pavārus, "Veselība, labs izskats ar Latvijas produktiem". 
 

Lauku ceļotāja" biedru kopsapulce un seminārs: 
 
"Lauku ceļotājs" 28.martā ielūdz uz kopsapulci un semināru, kas notiks Ikšķiles novada Tīnūžu 
pagasta jaunajā alus un vīna degustāciju darbnīcā "Turkalnes muižas klēts". 
Dienas pirmajā daļā notiks LLTA "Lauku ceļotājs" biedru kopsapulce un valdes vēlēšanas, bet 
otrā daļā būs izglītojošs un prakstisks seminārs. 
Pieteikšanās līdz 20. martam: anna@celotajs.lv vai pa tālr. 26433316. 
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/892 
 

Biedrība "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" 
Mācības „Ganību zālāju sastāvs gaļas liellou ganīšanā” 
2019. gada 4.-5. aprīlī Zaubē zemnieku saimniecībā Atēnas notiks biedrības "Gaļas liellopu 
audzētāju biedrība" organizētās divu dienu mācības „Ganību zālāju sastāvs gaļas liellou ganīšanā”. 
Lektore - profesore Dzidra Kreišmane. 
Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 11,42 euro 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 57,10 euro. 
Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. 
Pieteikšanās obligāta, dalībnieku skaits ierobežots. 
Visiem, kuri būs apmeklējuši vismaz 75%, tiks izsniegts apliecinājums. 
http://www.losp.lv/node/5897 
 

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 
  
Biedrība „Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācija” ar šķirnes trušiem piedalīsies izstādē: 
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Biedrības Ropažu Garkalnes partnerība aktivitātes: 

Biedrība Ropažu Garkalnes partnerība īsteno starptautisku projektu “Zirgu izmantošanas iespējas 
šodien un rīt. EQUUS.” 
Projekta ietvaros aicinām uz semināru. 

 
 
Ropažu un Garkalnes novadu uzņēmēju diena 2019 
Ropažu un Garkalnes novadu uzņēmēju diena 2019 - pilnīgi jauns pasākuma koncepts un garantēti 
aizraujošs saturs! 
Pasākumu vadīs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis 
Endziņš! 
Piesaki savu dalību jau šodien rakstot uz e-pastu: ropazu.uznemeji@gmail.com 
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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: 
 
K. Gerhards: Nozares prioritātes ir ražošana, efektivitāte, paaudžu nomaiņa un 
kooperācija. 
Šā gada 21. martā zemkopības ministrs Kaspars Gerhards apmeklēja Latvijas Zemnieku federācijas 
(LZF) kopsapulci, kā arī piedalījās svinīgajā uzņēmuma “Dobeles dzirnavnieks” Baltijā lielākās 
bioloģisko graudu pilnas pārstrādes infrastruktūras izveides kapsulas ierakšanas pasākumā. 
http://www.losp.lv/node/5892  

 
Dobeles dzirnavnieks uzsāk 18 miljonus vērta projekta īstenošanu  
Investējot 18 miljonus eiro, AS «Dobeles dzirnavnieks» uzsācis Baltijā pirmās bioloģisko graudu 
pilna realizācijas cikla infrastruktūras izveidi. Projektu paredzēts īstenot līdz 2020. gada beigām, 
informē uzņēmumā. 
http://www.db.lv/zinas/dobeles-dzirnavnieks-uzsak-18-miljonus-verta-projekta-istenosanu-
485460#15  
 
Vējonis: Jānodrošina, lai tiešmaksājumi Latvijai sasniegtu ES vidējo līmeni 
Būtiski panākt tiešmaksājumu izlīdzināšanu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu starpā, Latvijai 
nākamajā plānošanas periodā nodrošinot tos ES vidējā līmenī, šodien tikšanās laikā ar zemkopības 
ministru Kasparu Gerhardu (VL-TB/LNNK) uzsvēra Raimonds Vējonis. 
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/vejonis-janodrosina-lai-tiesmaksajumi-latvijai-sasniegtu-es-
videjo-limeni-14216525  
 
Cūkkopības attīstība “Ošos” – mēra aplenkumā un bez aizdevumiem 
Zemnieku saimniecība “Oši” Vārves pagastā, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, nodarbojas ar pilna cikla 
cūkkopību. Ar nozari, kuras pastāvēšanu nākotnē Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatības dēļ daudzi apšauba. 
“Oši” jaunais saimnieks Raitis Krūmiņš sarunā liek galdā argumentus par labu cūkkopības izaugsmei, 
stāsta par saimniecības darbības pieredzi, samezglojumiem un atklāj nākotnes ieceres. 
http://laukos.la.lv/cukkopiba-mera-aplenkuma-un-bez-aizdevumiem  
 
2018. gada dižāko projektu apkopojums 
LEADER Dižprojekts ir konkurss, kuru iniciējusi un administrē biedrība „Latvijas Lauku forums”. 
Kopš 2009. gada vietējās rīcības grupas tiek aicinātas izvirzīt „dižprojektu” - vietējo iniciatīvas 
projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir 
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teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas 
un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma 
atbalstītiem projektiem. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan 
lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai 
rīcībai. http://www.losp.lv/node/5888  
 
 
Trīs svarīgu risku dēļ OIK marta beigās varētu arī neatcelt 
Lai izvairītos no trīs svarīgiem riskiem valdība varētu neatbalstīt, ka no marta beigām tiktu atcelta 
obligātā iepirkuma komponente (OIK), šorīt intervijā LTV raidījumam «Rīta Panorāma» pieļāva 
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Kariņš sacīja, ka nākamnedēļ ekonomikas ministrs Ralfs 
Nemiro (KPV LV) valdībai sniegs gala ziņojumu par grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā 
OIK atcelšanai, taču jau tagad bažīgu dara fakts par potenciālajiem trīs riskiem, kas varētu rasties, ja 
OIK atceltu marta beigās. 
http://www.db.lv/zinas/tris-svarigu-risku-del-oik-marta-beigas-varetu-ari-neatcelt-485381  
 
LPUF: Latvijas pārtikas ražotāju eksporta apmēri šogad varētu nedaudz pieaugt 
Latvijas pārtikas ražotāju eksporta apmēri šogad varētu nedaudz pieaugt – par apmēram 5% salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu, prognozēja Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) padomes priekšsēdētāja 
Ināra Šure. Viņa teica, ka 2018.gads pārtikas eksporta ziņā ir aizvadīts ne tik pozitīvi kā nozare cerēja gada 
sākumā. Pērn Latvijas pārtikas ražotāju eksporta apmērs pēc provizoriskajiem datiem ir sarucis par 5%, 
neraugoties uz uzņēmumu mērķtiecīgo darbu pie jauniem tirgiem un eksporta paplašināšanas. 
http://laukos.la.lv/lpuf-latvijas-partikas-razotaju-eksporta-apmeri-sogad-varetu-nedaudz-pieaugt  
 
Karavela paziņo par Vācijas uzņēmuma Larsen iegādi  
Zivju konservu ražotājs SIA Karavela paziņojis par Vācijas zivju produktu ražotāja Larsen Danish 
Seafood (LSD) iegādi un ražošanas, tirdzniecības, preču zīmes integrāciju esošajā Karavelas sitēmā. 
https://www.db.lv/zinas/karavela-pazino-par-vacijas-uznemuma-larsen-iegadi-485423  
 
 
Par Roundup kaitīgo ietekmi uz veselību var nākties izmaksāt miljardiem dolāru 
kompensācijas  
ASV tiesa secinājusi, ka viens no pasaulē izplatītākajiem nezāļu iznīcinātājiem Roundup vērtējams 
kā būtisks faktors, kas vīriešiem izraisa vēzi, raksta BBC. 
https://www.db.lv/zinas/par-roundup-kaitigo-ietekmi-uz-veselibu-var-nakties-izmaksat-miljardiem-
dolaru-kompensacijas-485430  
 
Pašvaldību un Rīgas Centrāltirgus pārstāvji diskutēs par sadarbības iespējām 
Šodien notiks Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) tikšanās ar AS “Rīgas Centrāltirgus” pārstāvjiem, 
lai diskutētu par sadarbības iespējām. Kā atzīmē LPS, centrāltirgus piedāvā dažādas iespējas Latvijas 
ražotājiem, kā arī vēlas visas sezonas garumā tirgū rīkot “Novadu dienas” sadarbībā ar plānošanas 
reģioniem, vietējām rīcības grupām un pašvaldībām. Tikšanās notiks plkst.10, Mazajā Pils ielā 1. 
Diskusiju varēs skatīt arī tiešraidē, LPS mājaslapā. 
http://laukos.la.lv/pasvaldibu-un-rigas-centraltirgus-parstavji-diskutes-par-sadarbibas-iespejam 
 
Pirmā sezona bez vairākām kaitēkļu indēm; būs vēl ierobežojumi: 
Šogad būs pirmā sezona, kad zemniekiem nāksies iztikt bez atsevišķām pesticīdu vielām. Tikmēr 
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stādu audzētavā Jelgavas novadā cīņa ar kādu kukaini jau sākta bez neonikotinoīdiem. Alternatīvas 
esot lēnas un neiedarbīgas – daudzi koki jālikvidē. Tikmēr Augu aizsardzības dienests vērš 
uzmanību, ka lauksaimniekiem jāgatavojas vēl lielākām pesticīdu saraksta izmaiņām. 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pirma-sezona-bez-vairakam-kaiteklu-indem-bus-vel-
ierobezojumi.a313207/  
 
 
Svaigpiena ražotājiem būs jāsniedz plašāka informācija par piena realizācijas 
veidiem 
Svaigpiena ražotājiem Lauksaimniecības datu centrā būs jāsniedz izvērstāka informācija par pārdotā 
svaigpiena realizācijas veidiem, paredz grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos, ko ceturtdien 
plānots izskatīt Valsts sekretāru sanāksmē. Zemkopības ministrija (ZM) skaidro, ka patlaban 
svaigpiena ražotājs informāciju par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem 
noteiktā pārskata periodā sniedz par tā kopējo pārdoto svaigpiena apjomu, tostarp no dažādām 
dzīvnieku sugām iegūto kopējo svaigpiena apjomu, nenošķirot svaigpiena realizācijas veidus. 
http://laukos.la.lv/svaigpiena-razotajiem-bus-jasniedz-plasaka-informacija-par-piena-realizacijas-
veidiem  
 
 
Indēt vai celt žogu? Pasaules zinātnieki tiekas Rīgā, lai spriestu par cūku mēri 
Jau sākam pierast pie domas, ka ar Āfrikas cūku mēri mums būs jāsadzīvo. Tomēr Eiropas Komisija 
un arī pasaules zinātnieki nav gatavi tik ātri padoties un turpina meklēt risinājumus. 
Cenšas apturēt izplatību. “ASF-stop” ir Eiropas sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģijas 
jautājumos (COST) pasākums, kura galvenais izaicinājums ir apturēt ĀCM tālāku izplatību Eiropā, 
kā arī pasargāt Eiropas cūkkopības nozari. Projekts apvieno 31 COST valsti, kā arī ASV, Kanādu un 
Korejas Republiku.  
http://www.la.lv/indet-vai-celt-zogu 
 
Aprīlī kompleksā “Rāmava” notiks lauksaimniecības izstāde “Pavasaris 2019″” 
No šā 11.aprīļa līdz 13.aprīlim izstāžu kompleksā “Rāmava” notiks 27.starptautiskā 
lauksaimniecības, lopkopības, dārzkopības un komunālās saimniecības izstāde “Pavasaris 2019”. 
Izstādi plānots atklāt ceturtdien, 11.aprīlī, plkst.11, hallē lielajā A zālē, un tajā aicināts piedalīties 
ikviens izstādes apmeklētājs. Izstādes atklāšanā piedalīsies arī goda viesi – Zemkopības ministrijas, 
pašvaldības un sadarbības partneru pārstāvji. 
http://laukos.la.lv/aprili-izstazu-kompleksa-ramava-notiks-lauksaimniecibas-izstade-pavasaris-2019 
 
Viens no lielākajiem sēklu audzētājiem “Kotiņi” izkļūst no zaudējumiem un 
ievērojami audzē apgrozījumu 
Viļakas novadā reģistrētā zemnieku saimniecība “Kotiņi”, kas ir viens no lielākajiem sēklu 
audzētājiem Latvijā, 2018.gadā ievērojami kāpinājusi apgrozījumu un izkļuvusi no zaudējumiem, 
liecina “Firmas.lv” dati. Aldim Ločmelim piederošā saimniecība pērn nopelnījusi 364 583 eiro 
pretstatā 424 365 eiro zaudējumiem vēl pirms gada. 
http://laukos.la.lv/viens-no-lielakajiem-seklu-audzetajiem-kotini-izklust-no-zaudejumiem-un-
ieverojami-audze-apgrozijumu 
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Kurus pārtikas produktus droši var ēst arī pēc derīguma termiņa beigām? 
Saskaņā ar starptautiska pārtikas atkritumu mazināšanai veltīta projekta Fusions datiem aptuveni 
puse no visiem pārtikas atkritumiem rodas tieši mājsaimniecībās. «Īpatsvars var mainīties atkarībā no 
mērīšanas metodes, tomēr viennozīmīgi secināms ir tas, ka mums ikvienam ir ļoti liela ietekme uz 
pārtikas atkritumu daudzumu. Kad noslēgsies pētījums par pārtikas atkritumu apjomu Latvijā, arī 
mēs varēsim izdarīt pierādījumos balstītus secinājumus par mājsaimniecību ietekmi, tomēr pašlaik 
paļaujamies uz citur veiktiem pētījumiem,» komentē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā. 
http://www.db.lv/zinas/kurus-partikas-produktus-drosi-var-est-ari-pec-deriguma-termina-beigam-
484818 
 
Slimību un kaitēkļu attīstības prognozes dārzeņu stādījumos 2019. gadā 
http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/221-slimibu-un-kaiteklu-attistibas-prognozes-darzenu-
stadijumos-2019-gada … 
 
Gerhards: Pēc “Breksita” lauksaimniecības politika Eiropā varētu kļūt 
konservatīvāka 
Pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības politika Eiropā varētu kļūt 
konservatīvāka, uzskata zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK). Gerhards šodien 
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, stāstot par plānoto 2019.gada budžetu, norādīja, ka 
valsts budžeta sadaļā ministrijai ir samazinājums, kas saistīts tostarp ar Latvijas Valsts meža dienestu 
ugunsapsardzības pasākumiem. Līdzekļu palielinājums ministrijas budžetā ir saistīts tostarp ar 
Latvijas Mežzinātnes institūtam “Silava” piešķirto finansējumu mežu pētniecībai. 
http://laukos.la.lv/gerhards-pec-breksita-lauksaimniecibas-politika-eiropa-varetu-klut-konservativaka 
 

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” marta numurā 
Kādu lauksaimniecības politiku veidos jaunā Zemkopības ministrijas (ZM) vadība, kā ir zemniekam, 
piena ražotājam, nonākt lielajā politikā? Par to un nozares aktualitātēm saruna ar ZM parlamentāro 
sekretāru un Kocēnu novada “Zilūži” saimnieku Jāni Grasbergu. “Mēs redzam trīs svarīgus punktus, 
ko attīstīt – ekonomiku, vides aizsardzību, kā arī sociālo un kultūrvidi,” uzsvarus liek J. Grasbergs. 
Tuvākā laika prioritāte ZM būs spēku koncentrēšana Latvijai labvēlīgas ES Kopējās 
lauksaimniecības politikas sagatavošana periodam no 2021. līdz 2027. gadam. 
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/zurnala-latvijas-lopkopis-marta-numura-
1?fbclid=IwAR091fZ1Rj_pow-91oZlMOs82vZzf2aHqXt8sAwlzk5BrY9tFv78rOq-NhA  
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LAD AKTUALITĀTES 
 

10.aprīlī sākas pieteikšanās platību maksājumiem! http://www.losp.lv/node/5896  

 
 

 
Pasākumu kalendārs 

 

 

  

27. martā Talsos norisināsies 
konference "Stipri reģioni, stipra 
valsts!" 

   

 

  

No 22.martā sākas pieteikšanās 
"Sadarbības pasākumiem" (LEADER) 

   

 

  

No 20.marta pirmsskolas iestāžu 
bērniem norisinās konkurss "No sēklas 
līdz galdam " 

   

 

  

No 1.aprīļa sākas pieteikšanās 
atbalstam mežsaimniecībā 

   

 

  

No 4.februāra sākusies pieteikšanās 8 
dažādos pasākumos atbalstam 
zivsaimniecībai un akvakultūrai 

   

 
Semināru kalendārs 
  
 

 

  27.marts - Rožupes kultūras nams 
   

 

  

27.marts - Alojas novada 
uzņēmējdarbības atbalsta centrs, 
Ungurpils 

 

 
   

 

  29.marts - Sporta un kultūras centrs 
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Zūras, Vārve 
 

 
   

 

  

29.marts - Mazsalacas kultūras nams 
 

 
   

 

  
29.marts - Rūjienas tautskola 

   

 
 
 

Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi: 
 

 
 

Plānotie kursi Pārtikas nozarē 2019. gada pavasaris 
http://www.losp.lv/node/5751  

 
 
 
 
 
Trešdien, 3. aprīlī, ar semināru Rīgā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sāks 
pavasara semināru ciklu par labo praksi Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta izmantošanā. 
Aprīlī bezmaksas semināri notiks arī visos reģionos. 
CFLA direktors Mārtiņš Brencis: “Šis ir jau trešais pavasaris, kad aicinām interesentus uz kādu no 
pieciem semināriem Rīgā un reģionos par ES fondu projektu aktualitātēm. Pēdējā laikā bieži dzird 
pieminam izmaksu pieaugumu projektos, tai skaitā būvniecībā. Taču tā ir problēma, kas iezīmējusies 
visos plānošanas periodos, kopš Latvija saņem ES fondu atbalstu. Mūsu secinājums – izmaksu 
pieaugums bieži vien ir neatbilstošas plānošanas sekas. Reāli un pilnīgi aprēķini jau sākotnēji ļauj 
projektu īstenot bez nepatīkamiem pārsteigumiem pusceļā. Iespējams, mazāki skaitļi tāmē acīm ir 
patīkamāki, bet veicamos darbus tas lētākus, diemžēl, nepadara.” 
Semināros CFLA sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Patērētāju tiesību 
aizsardzības centru, Finanšu ministriju un ES fondu projektu īstenotājiem stāstīs par aktualitātēm ES 
fondu ieviešanā, kā arī sniegs projektu īstenošanai noderīgu informāciju, piemēram, par izmaksas 
pamatojošajiem dokumentiem, komunikācijas iespējām ES fondu projektos, būvdarbu iepirkumu un 
līgumu kontroli un materiālu drošumu un atbilstību būvniecības projektos. Ar pieredzi projektu 
īstenošanā dalīsies ES fondu finansējuma saņēmēji. 
Semināri notiks: 

• Rīgā - 3. aprīlī 10.00 Riga Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2; 
• Zemgalē - 10. aprīlī plkst. 11.00 Bauskas pils konferenču zāle, Pilskalns, Bauska; 
• Vidzemē – 17. aprīlī plkst. 11.00 Smiltenes tehnikuma telpas, Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, 

Smiltenes pagasts; 
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• Kurzemē - 24. aprīlī 11.00 Kuldīgas mākslas nams, 1905. gada ielā 6, 1.stāvā, Kuldīga; 
• Latgalē - 30. aprīlī plkst. 11.00 atpūtas centrs „Bāka”, Kvāpāni, Gaigalavas pagasts, 

Rēzeknes novads. 
 
Pieteikšanās semināru apmeklējumam un darba kārtība pieejama CFLA mājaslapā. Semināru, kas 
norisināsies 3. aprīlī Rīgā, būs iespējams vērot arī interneta tiešraidē. 
 
 
 
 
Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


