INFOLAPA Nr. 16
LOSP medijos:
Diena, 16.04.2019. Pārtikas PVN viedokļu krustugunīs
Pārsniedz plānoto
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs
pievērš uzmanību faktam, ka budžeta ieņēmumi pēc PVN likmes samazināšanas Latvijai
raksturīgajiem augļiem, dārzeņiem un ogām pārsniedz plānoto apmēru, tāpēc periodiski paustās ziņas
par samazinātās PVN likmes neefektivitāti neatbilst reālajai situācijai. Plānojot pagājušā gada
budžetu, tika prognozēts, ka zaudējumi no PVN likmes samazināšanas minētajā preču segmentā pērn
sasniegs sešus miljonus eiro, taču iekasēts tika vien par 3,8 miljoniem eiro mazāk. Tādējādi rezultāts
bija par 2,2 miljoniem eiro labāks, nekā tika prognozēts iepriekš.
Lai būtu lielāka izpratne par to, cik liela vai drīzāk niecīga ir minēto skaitļu ietekme uz kopējiem
budžeta rādītājiem, var piebilst, ka kopējie ieņēmumi tikai no PVN vien pagājušajā gadā sasniedza
nepilnus 2,46 miljardus eiro, un tie par nedaudz vairāk nekā 5,8 miljoniem eiro pārsniedza iepriekš
izteikto prognozi. Tādējādi faktiski var teikt, ka lielā mērā šī iekasēšanas pārpilde notika, tieši
pateicoties Latvijai raksturīgajiem augļiem, dārzeņiem un ogām.
Sakārto tirgu Komentējot situāciju savā nozarē, E. Treibergs zina stāstīt, ka, neraugoties uz sausuma
un citu apstākļu radītajām sekām, kas pēdējā vasarā būtiski skāra Latvijas augļu un dārzeņu
audzētājus, joprojām tendences ir ar pozitīvu rādītāju.
Pieaudzis reģistrēto PVN maksātāju skaits augļkopībā un dārzeņkopībā, un pieaudzis šo nozaru preču
un pakalpojumu apgrozījums – visi šie faktori pozitīvi ietekmē valsts ekonomiku un lauksaimniecību.
«Lēnām, pamazām, taču mērķtiecīgi jaunā sistēma veicina godprātīgu uzņēmējdarbību, padarot
sistēmu caurskatāmāku, pēc iespējas vairāk padarot ēnu ekonomiku neizdevīgu. LOSP visus šos
gadus kopā ar ZM strādājis pie šīs sistēmas, jo vēlamies, lai arī mūsu lauksaimnieku un lauku
uzņēmēju konkurētspēja palielinātos, kā arī nozarē nodarbinātajiem palielinātos algu līmenis.
Ņemot vērā līdzšinējos rezultātus, LOSP turpinās darbu arī pie citu svaigo pārtikas produktu grupu kā
piens, olas, gaļa un maize PVN likmes samazināšanas,» spriež lauksaimnieku pārstāvis.
https://diena.lv/raksts/latvija/zinas/partikas-pvn-viedoklu-krustugunis-14217956

Latvijas olu ražošanas industrijā gaidāmas izmaiņas
Olu ražošanas industrija Latvijā pašlaik ir pietiekami attīstīta, lai ne vien piedāvātu gana plašu izvēles
daudzveidību vietējam patērētājam, bet arī nodrošinātu ievērojamu eksporta īpatsvaru. Vietēji ražotās
produkcijas kvalitāte ir stingri kontrolēta un atbilst visiem noteiktajiem standartiem.
https://www.db.lv/zinas/latvijas-olu-razosanas-industrija-gaidamas-izmainas-486313
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Paldies visiem LOSP sveicējiem, biedriem, sadarbības partneriem un draugiem par vēlējumiem un
labajiem vārdiem!Paldies un uz turpmāku sadarbību!

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Siera klubs aktivitātes:
24.aprīlī novadu konditoru seminārs "Viss par un ap krēmsieru" (Krēmsiera
daudzveidīgā izmantošana konditorejā)
25.aprīlī seminārs "Meistara diena" topošajiem pavāriem un konditoriem
Stādu audzētāju biedrības aktivitātes:
Stādu audzētāju dziesmu svētki jau maija sākumā
Tāpat kā pērn, Latvijas neatkarības svētkus un aktīvo dārzkopības sezonu ieskandinās Latvijas Stādu
parāde, atklājot nozares apmeklētāko pasākumu un krāšņo izstādi gadatirgu Siguldas Svētku laukumā
4. un 5. maijā no plkst. 9:00 līdz 18:00.
http://www.losp.lv/node/5951
Latvijas Lauku forums aktivitātes:
4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā. kas norisināsies 6. un 7. jūnijā Zaļeniekos, Jelgavas novadā.
Kas ir mūsdienīgi lauki? Kādas pārmaiņas un radošas iniciatīvas jau notikušas un briest
laukos? Lauku parlamenta diskusijās "uz galda" būs jaunajās lauku paradigmas. Dalīšanās
ekonomika, alternatīvie mājokļu risinājumi, subkultūras, sociālās inovācijas, pelnoša
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uzņēmējdarbība attālinātās teritorijās, jaunā demokrātija, tradicionālā un mūsdienīgā sinerģija- tās ir
tikai dažas no tēmām, kuras tiks iedzīvinātas Lauku kopienu parlamenta laikā.
Kā ierasts parlamentā pulcēsies politikas veidotāji, akadēmiķi, uzņēmēji, kopienu un pašvaldību
pārstāvji un lauku attīstības entuziasti.
Aicinām reģistrēt savu dalību līdz 10. maijam ŠEIT: https://ej.uz/4LLKPr Vietu skaits ir
ierobežots!
Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes:
seminārs: tēma: “Digitālie dravas pieraksti” lektors Jānis Kronbergs š.g. 17. aprīlī, plkst. 18.00,
Rīgas 45. vidusskolā, Ropažu ielā 34, Rīgā.
Latvijas aitu audzētāju asociācijas aktivitātes:
Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 29.-30. aprīlī rīko
divu dienu mācības "Aitkopības produkcija, vilnas, gaļas un piena kvalitāte, to ietekmējošie faktori,
ražošanas ekonomiskais pamatojums".
Lauku Ceļotājs aktivitātes:

Jauno zemnieku kluba aktivitātes:
Jauno zemnieku klubs sadarbībā ar eAgronom Latvija rīko pieredzes apmaiņas braucienu uz Tartu,
Igauniju!
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http://jzk.lv/sakums/izsludinam-pieteiksanos-pieredzes-apmainam-braucienam-uz-igauniju228/
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:
Agronoms: Dārzos augiem jau trūkst mitruma; jāsāk laistīšanas sezona
Lai gan ierasti aprīlī vēl būtu jābūt nokrišņiem, jau vairākas nedēļas to ir bijis maz vai nav bijis
vispār, līdz ar to augsnes virskārta strauji zaudē mitrumu, apdraudot sējumus un stādījumus, norādīja
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais dārzkopības eksperts Māris
Narvils. Pagaidām situācija ar augsnes mitrumu vēl ir samērā stabila, jo augsnes dziļākajos slāņos
mitrums ir pietiekamā daudzumā.
http://laukos.la.lv/agronoms-darzos-augiem-jau-trukst-mitruma-jasak-laistisanas-sezona
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Eksperta padomi piena aitu audzēšanā
Jau piecus gadus ar piena aitu audzēšanu nodarbojas Iluta Straģe no Brunavas pagasta. Patlaban
ganāmpulkā ir 55 slaucamas aitas: Ostfrīzijas piena un Beļģu piena šķirnes krustojums. Ir arī 30
jaunaitu un divi teķi. Latvijā šo šķirņu dzīvniekus pagaidām nevar iegādāties, tos ieved no Igaunijas,
Lietuvas, Vācijas, Nīderlandes. Pieaudzis jērs (neatnesusies aita) maksā vidēji 150–300 eiro.
http://laukos.la.lv/piena-aitas

Piensaimnieku kooperatīvs “Straupe” pērn strādājis ar apgrozījuma pieaugumu
Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Straupe” pagājušajā gadā strādāja ar 6,897 miljonu eiro
apgrozījumu, kas ir par 4,7% vairāk nekā iepriekšējā gadā, savukārt kooperatīva peļņa pieauga par
27,4% – līdz 90 969 eiro, liecina informācija “Firmas.lv”.
Kooperatīva gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka 2018.gads “Straupei” vairākos rādītājos bija
augstāko rezultātu sasniegšanas gads.
http://laukos.la.lv/piensaimnieku-kooperativs-straupe-pern-stradajis-ar-apgrozijuma-pieaugumu

Sākoties pavasarim, pieaudzis pārstrādei nodotā piena apjoms
Šogad martā Latvijā nodotā svaigpiena apmērs ir pieaudzis par 1,2% salīdzinājumā ar pagājušā gada
attiecīgo mēnesi un veidoja 61 875 tonnas, liecina Lauksaimniecības datu centra (LDC) apkopotā
informācija. LDC dati liecina, ka šogad martā Latvijā bija reģistrēts 14 101 ganāmpulks, kas ir par
10,9% mazāk nekā pērn martā. No kopējā ganāmpulku skaita 6214 šogad martā pienu nodeva
pārstrādei, kas ir par 3% mazāk nekā gadu iepriekš attiecīgajā mēnesī, kad šādu ganāmpulku bija
6405. http://laukos.la.lv/sakoties-pavasarim-pieaudzis-parstradei-nodota-piena-apjoms

Baltijas valstu lauksaimniecības nozares ministri vienojas par kopīgu darbu
diskusijās par ES tiešmaksājumiem
Šī gada 15. un 16. aprīlī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards devās komandējumā uz
Luksemburgu, kur piedalījās Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru
padomes sanāksmē, kā arī uz Strasbūru, kur Baltijas valstu zemkopības ministru sastāvā tika
aizvadīta tikšanās ar ES budžeta un cilvēkresursu komisāru Ginteru Etingeru (Günther Oettinger).
http://www.zm.gov.lv/presei/baltijas-valstu-lauksaimniecibas-nozares-ministri-vienojas-par-kopigu?id=10118&fbclid=IwAR0GCIfb1qHBRJLHIJxmNSpXTLllTVanawqpcIAZKjG7vSHui2Ghy7PY2
SE

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2019. gada 3. maijā svinīgā ceremonijā Rīgas
pilī pasniegs augstākos Latvijas valsts apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni,
Viestura ordeni un Atzinības krustu. Augstākie valsts apbalvojumi tiks pasniegti
personām gan par atsevišķu izcilu darbu profesijā, gan mūža ieguldījumu un
panākumiem bagātu darbību.
SVEICAM: Atzinības krusta saņēmējus:
Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētāju
Arni Muižnieku,
lauksaimniecības uzņēmuma SIA “Saldus Druva” valdes priekšsēdētāju
Maritu Spundiņu,
ilggadējo lauksaimniecības darbinieku
Jāni Dzelzkalēju,
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Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes dekāni, Latvijas Zinātņu
akadēmijas korespondētājlocekli, Dr.agr.
Zintu Gaili,
http://www.losp.lv/node/5957

Pa vienai olai katram. Statistiķi publicē jaunākos datus par vistu skaitu Latvijā
Ik dienu Latvijas vistas izdēj pa olai katram Latvijas iedzīvotājam, liecina Centrālās statistikas
pārvaldes dati. Pagājušajā gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu Latvijā dējējvistu skaits ir palielinājies
par 19,2%, sasniedzot 3 miljonus. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, par 9,3% pieauga arī kopējais
mājputnu skaits, veidojot 5,4 miljonus mājputnu, kas ir lielākais rādītājs kopš 1992.gada.
http://laukos.la.lv/pa-vienai-olai-diena-katram-csp-publice-jaunakos-datus-par-vistu-skaitu-latvija

Latvijas pārtikas un lauksaimniecības produktu eksports pērn audzis par 0,4%
Latvijas pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu eksports pagājušajā gadā ir
palielinājies par 9,9 miljoniem eiro jeb 0,4% salīdzinājumā ar 2017.gadu, liecina Zemkopības
ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta, pēc “Eurostat” datiem, sagatavotais ārējās
tirdzniecības pārskats.
http://laukos.la.lv/latvijas-partikas-un-lauksaimniecibas-produktu-eksports-pern-audzis-par-04

VAAD aktualitātes:
Kaitēkļi un slimības dārzeņu sējumos un stādījumos
Dārzeņi, raugoties no veselīgas pārtikas viedokļa, organismam ir vieni no vajadzīgākajiem
produktiem. Veselīga uztura piramīdā tie ieņem nākamo vietu aiz graudu produktiem un kartupeļiem.
Būtu labi, ja mēs ikdienā varētu lietot visus mūsu klimata zonai raksturīgos Latvijā izaudzētos
dārzeņus, bet klimatisko apstākļu dēļ ražas ne vienmēr ir tik lielas, lai dārzeņus audzēt būtu
ekonomiski izdevīgi.
http://laukos.la.lv/kaitekli-un-slimibas-darzenu-sejumos-un-stadijumos

LAD aktualitātes:
Pieteikšanās platību maksājumiem līdz 22.maijam!
(ar kavējuma sankciju līdz 17.jūnijam)

Varēs veicināt un dažādot tūrisma aktivitātes
No 2019. gada 17.maija līdz 2019. gada 17. jūnijam varēs pieteikties atbalstam pasākuma ”Atbalsts
ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” aktivitātēs
"Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana attiecībā uz tūrisma aktivitāšu
veicināšana";
"Tūrisma aktivitāšu veicināšana".
Infolapa_16_18.04.2019.

www.losp.lv

http://www.losp.lv/node/5955

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un mazo saimniecību attīstībai
No 2019.gada 20.maija līdz 2019.gada 26.jūnijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā
"Atbalsts
jaunajiem
lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības
uzsākšanai".
Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un
nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā.
http://www.losp.lv/node/5956
Ieteikumi lauku zīmēšanai EPS
https://vimeo.com/329998170?fbclid=IwAR3FvjfEDrgSuZDNCRG_ZKQakWbNNBKTNeteGhZS4cyk-VhTp9-LTBk2SE

Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi:
Plānotie kursi Pārtikas nozarē 2019. gada pavasaris
http://www.losp.lv/node/5751

Piezīmē datumu – TRAKTORDIENA 2019 būs 18. maijā un notiks turpat, kur pērn – Dāviņu
pagastā, pie Bauskas!
Un šī būs jubilejas reize, jo TRAKTORDIENA notiks jau 10. reizi!
Šogad Traktordiena notiks tikai vienu dienu – sākam no paša rīta un traktorējam visu dienu!
Pieteikšanās dalībniekiem ir jau sākusies – skaties Dokumentu sadaļu!
Šogad pirmo reizi Traktordienās būs traktoru vilkšanas šovs! Skaties info & piesakies arī tu!
Apmeklētājiem ieeja Traktordienā, kā vienmēr, ir BEZ MAKSAS!

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