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LOSP MEDIJOS:
www.Diena.lv Cūkgaļa kļuvusi dārgāka Globālā pieprasījuma un investīciju buma ietekmē ceļas
cūkgaļas cena Vispārējais investīciju bums, kas globālās ekonomikas augšupejā vērojams pasaules
finanšu tirgos, nav metis līkumu arī cūkgaļai.

Piena produktu ražotāji neatbalsta piena produktu iepakojuma iekļaušanu depozīta sistēmā
Piena produktu ražotāji neatbalsta piena produktu iepakojuma iekļaušanu depozīta sistēmā, un
tādējādi iestājas pret paplašināto depozīta sistēmu, pauda Latvijas Piensaimnieku centrālajā savienībā
(LPCS). LPCS norādīja, ka paplašinātās depozīta sistēmas izveidei nav risinājumu un ekonomiska
pamatojuma, jo piena produkti atšķirībā no pārējiem dzērieniem, ko iekļauj depozīta sistēmā, daudz
ātrāk bojājas, tie ir biezi šķidrumi, kā arī to atliekas saglabājas iepakojumos. Šādu iepakojumu
uzglabāšana mājsaimniecībās, lai tos vēlāk nogādātu uz pieņemšanas punktiem, iedzīvotājiem nav
ērta - jārēķinās ar nepatīkamu aromātu un iespēju, ka ātri parādīsies pelējums.
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https://nra.lv/ekonomika/latvija/282308-piena-produktu-razotaji-neatbalsta-piena-produktuiepakojuma-ieklausanu-depozita-sistema.htm#_=_
Jānis Šolks: Piena produkti nav piemēroti depozīta sistēmai
Piena produktu ražotāji neatbalsta piena produktu iepakojuma iekļaušanu depozīta sistēmā un ir pret
paplašināto depozīta sistēmu. Ražotāji norāda, ka tās izveidei nav risinājumu un ekonomiska
pamatojuma. Depozīta sistēma ļauj panākt augstus nodošanas rezultātus atkritumiem, kam ir risks
nokļūt vidē (PET, stikls, skārdenes), kā arī sniedz iespēju ražotājiem vairākas reizes izmantot
dzērienu iepakojumu. Šis raksturojums nav attiecināms uz piena produktu iepakojumu.
https://www.delfi.lv/bizness/versijas/janis-solks-piena-produkti-nav-piemeroti-depozitasistemai.d?id=51143761
Latvijas Meža īpašnieku biedrības vadītājs apbalvots ar Atzinības krustu
Par ieguldījumu meža nozares un Latvijas tautsaimniecības attīstībā šā gada maijā ar Atzinības krustu
apbalvots un par ordeņa komandieri iecelts Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs
A. Muižnieks. Kopš 2005. gada, kad tika dibināta Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMĪB), to vada
Arnis Muižnieks. http://laukos.la.lv/arnis-muiznieks-apbalvots-ar-atzinibas-krustu
Ražotāji: piena produkti nav piemēroti depozīta sistēmai
Piena produktu ražotāji neatbalsta piena produktu iepakojuma iekļaušanu depozīta sistēmā un ir pret
paplašināto depozīta sistēmu, liecina šodien izplatīts paziņojums. Ražotāji norāda, ka tās izveidei nav
risinājumu un ekonomiska pamatojuma. Depozīta sistēma ļaujot panākt augstus nodošanas rezultātus
atkritumiem, kam ir risks nokļūt vidē (PET, stikls, skārdenes), kā arī sniedz iespēju ražotājiem
vairākas reizes izmantot dzērienu iepakojumu. Šis raksturojums neesot attiecināms uz piena produktu
iepakojumu.
https://www.db.lv/zinas/razotaji-piena-produkti-nav-piemeroti-depozita-sistemai487730
Kažokzvēru audzētājai “Grobiņa” pirmajā ceturksnī straujš apgrozījuma kāpums
Kažokzvēru audzētāja AS “Grobiņa” šogad pirmajā ceturksnī strādāja ar 572 512 eiro apgrozījumu,
kas ir par 64% vairāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus kompānijas zaudējumi pieauga 2,2 reizes – līdz
427 065 eiro, liecina biržai “Nasdaq Riga” iesniegtais kompānijas finanšu pārskats.
http://laukos.la.lv/kazokzveru-audzetajai-grobina-pirmaja-ceturksni-straujs-apgrozijuma-kapums

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) aktivitātes:
Meža
īpašnieki
aicināti
pieteikties
konkursam
“Sakoptākais
http://www.losp.lv/node/5985

mežs

2019”

Siera klubs aktivitātes:
KONKURSS:
Lai veicinātu interesi un paplašinātu zināšanas par Latvijas siera šķirņu dažādību, piena un piena
produktu ražotājiem, saimniecībām, produktiem, ēdieniem un kulināro mantojumu, biedrība “Siera
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klubs” (biedrība) sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru “Ogres tehnikums”
(tehnikums) izsludina konkursu "Piena upē siera ziedi"”. http://www.losp.lv/node/5986

Siera svētki Ikšķilē jau šonedēļ
Latvijas novada Siera dienā Ikšķilē sestdien, 8. jūnijā būs pieejamas vairāk nekā 60 sieru šķirnes.
Svētkos piedalīsies lielākie siera ražotāji – a/s “Jaunpils pienotava”, a/s “Smiltenes piens”, a/s
“Rankas piens”, a/s “Talsu piensaimnieks”, SIA “Malevss”, SIA “ELPA”, PKS “Straupe”, SIA
“Limbažu piens”, SIA “Vecsiljāņi”, zemnieku saimniecības “Līvi”, “Dālderi” un citas.
http://laukos.la.lv/notikums
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:
Lauksaimnieki, mednieki, dzīvnieki – kā visiem sadzīvot?
Jau trešo gadu tiek organizēta konference Medības 2019, kuras galvenā tēma šogad bija mežkopju,
lauksaimnieku un mednieku sadarbība postījumu novēršanā. Konferenci organizēja zvērinātu
advokātu birojs “BDO Law” sadarbībā ar medību nozares organizācijām. Pasākums kļuvis par
lielisku veidu, lai ar medībām saistītās aktualitātes pārrunātu visas ieinteresētās puses.
http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-mednieki-dzivnieki-kasadzivot?fbclid=IwAR2cjvAyIeNTMOZnkbjrtiFu6PjWZ7Z3ziD13hwfZO5iJCTxIuySQqhTyXY
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Pateicoties inovatīvam risinājumam, biškopji varēs pieskatīt bites attālināti
Lai būtiski atvieglotu biškopju darbu, jau vairāk nekā gadu bišu dravā Latvijas Universitātes
Botāniskajā dārzā tiek testēts unikāls, Latvijā izstrādāts risinājums attālinātai bišu novērošanai.
Projektu īsteno Rīgas Tehniskās universitātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts,
Latvijas Interneta asociācija (LIA).
http://laukos.la.lv/pateicoties-inovativam-latvijas-zinatnieku-risinajumam-biskopji-vares-pieskatitbites-attalinati
PVN likmes neaiztiks Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu ēdināšanas pakalpojumiem
līdz 12% un līdz 5% skābpiena produktiem, maizei, pienam, gaļai, olām Saeimas vairākums
neatbalsta, bet lielākas pilnvaras nodokļu administrācijai bus
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Latvieši meklē labas ogas
Lauriņu zemnieku saimniecībā grieķu un poļu zemenes Latvijas tirgū par konkurentēm neuzskata. Ne
jau tikai atvaļinājums, bet arī pavasara rīti un pēcpusdienas Bauskas sākumskolas vizuālās mākslas
skolotājai Maijai Lauriņai-Rimicānei paiet zemeņu laukā. Maijā viņas zemenes Bauskā bija
aizrunātas un visas tika nopirktas, līdz Rīgas tirgum pat nenonākot, bet jau no jūnija sākuma Lauriņi
zemenes ved uz zemnieku nakts tirgu Rīgā pie centrāltirgus.
http://www.db.lv/zinas/latviesi-mekle-labas-ogas-487992
Vai drīzumā piena produkti maksās dārgāk? Skaidro Ingūna Gulbe
Piena produktu cenām tuvākajos mēnešos Latvijā nav pamata būtiski mainīties salīdzinājumā ar
pašreizējo cenu līmeni, aģentūrai LETA sacīja Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI)
Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Ingūna Gulbe.
http://laukos.la.lv/vai-drizuma-piena-produkti-maksas-dargak-skaidro-inguna-gulbe
Lietuvā šogad pirmais ĀCM uzliesmojums mājas cūkām; PVD aicina ievērot biodrošību
Latvijas kaimiņvalstī Lietuvā, netālu no Marijampoles, šonedēļ konstatēts pirmais Āfrikas cūku mēra
(ĀCM) uzliesmojums mājas cūkām, bet Polijā slimības uzliesmojumi konstatēti jau trīs reizes. Lai
gan Latvijā šajā gadā nav reģistrēts neviens ĀCM saslimšanas gadījums mājas cūkām, Pārtikas un
veterinārais dienests (PVD) aicina cūku turētājus būt modriem un stingri ievērot biodrošības prasības,
jo, kā rāda pieredze, mājas cūkas visbiežāk saslimst tieši vasaras mēnešos.
http://laukos.la.lv/lietuva-sogad-pirmais-acm-uzliesmojums-majas-cukam-pvd-aicina-ieverotbiodrosibu
Latvijā aug klasiskās rudzu maizes patēriņš
Latvijā maizes tirgus pagājušajā gadā pieauga par vidēji 2,5% salīdzinājumā ar gadu iepriekš, un arī
šogad gaidāma izaugsme, aģentūrai LETA prognozēja maizes ražotāja “Latvijas maiznieks” valdes
loceklis Māris Daude.
http://laukos.la.lv/latvija-aug-klasiskas-rudzu-maizes-paterins
Veiktas izmaiņas cūku sugas dzīvnieku izvešanai no II un III riska zonas
Valdība otrdien, 4. jūnijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos
par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību, lai noteiktu jaunu kārtību
mājas cūku sugas dzīvnieku (cūku) pārvietošanai no II vai III riska zonas Latvijā, kā arī pārvietošanai
no II vai III riska zonas uz citas ES dalībvalsts II vai III riska zonu.
http://www.losp.lv/node/6033
Sagatavoti bruto segumi par 2018. gadu
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Ekonomikas nodaļa, sadarbojoties ar
augkopības un lopkopības ekspertiem, kā arī lauksaimniecībām, sagatavojusi 214 bruto segumus
dažādiem kultūraugiem un lopu grupām par 2018. gadu. Bruto segumi tiek izstrādāti, lai veicinātu
lauksaimnieciskās ražošanas procesu racionalizēšanu un optimizēšanu lauksaimniecībās.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-ekonomika-lopkopiba/sagatavoti-bruto-segumi-par-2018gadu
Svaigpiena sausnas izmaiņu cēloņi un kopsakarības
Lopkopības produkcija ar labu tauku un olbaltumvielu saturu palielina ganāmpulka ekonomisko
efektivitāti. Šāds apgalvojums var būt ļoti patiess, jo tikai no dzīvniekiem, kas ir veseli un labi
apsaimniekoti, var iegūt augstas kvalitātes pienu.
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Piena pārstrādātājiem ir svarīgi, lai ražotāji no govīm iegūtu pienu ar labu tauku un olbaltumvielu
saturu, nodrošinot patērētājiem kvalitatīvus produktus ar daudzveidīgu piena sastāvu. Piena sastāvu
ietekmē: govju šķirne, šķirnes ģenētiskā variācija, govs veselība, vide, apsaimniekošanas prakse,
lopbarība un lopbarības izēdināšana. Piensaimniecību lopbarības sagatavošanas un ēdināšanas
stratēģija var būtiski ietekmēt piena tauku un olbaltumvielu saturu pienā.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/svaigpiena-sausnas-izmainu-celoni-un-kopsakaribas
Gada otrajā pusē varētu pieaugt pieprasījums pēc lauksaimniecības tehnikas
Latvijā šā gada otrajā pusē varētu pieaugt pieprasījums pēc lauksaimniecības tehnikas, prognozēja
lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirgotāja “Amazone” valdes locekle Baiba Mikāla. Viņa
teica, ka agrotehnikas iegādi ietekmē situācija lauksaimniecībā kopumā, un pēdējie divi gadi
zemniekiem klimatiskajā ziņā ir bijuši nelabvēlīgi. Lauksaimniecības tehnikas tirdzniecību negatīvi
ietekmēja 2017.gada plūdi un sausums aizvadītajā gadā, tādēļ zemnieku saimniecības pasūtīja mazāk
tehniku un rezerves daļas un piesardzīgi veica nākotnes pasūtījumus.
http://laukos.la.lv/gada-otraja-puse-varetu-pieaugt-pieprasijums-pec-lauksaimniecibas-tehnikas
Paradīzes stūrītis Pārdaugavā. Ciemos pie stādu pavēlnieka Aivara Presnikova
Par spīti grūtībām nepadoties un turpināt savu sirdsdarbu – to noteikti var teikt par Presnikovu ģimeni
Rīgā, kas savās mājās lolo simtiem krāšņu augu. Mīlestība pret augiem abus ir savedusi kopā jau
skolas laikā, bet tagad tā tiek nodota arī citiem, izlolojot katru augu gluži kā savu atvasi.
https://www.delfi.lv/majadarzs/darzi-latvija-un-pasaule/paradizes-sturitis-pardaugava-ciemos-piestadu-pavelnieka-aivara-presnikova.d?id=51161925
Aptauja: Latvijā 66% iedzīvotāju ikdienā ēd maizi
Latvijā 66% iedzīvotāju ikdienā ēd maizi, liecina maizes ražotāja “Latvijas maiznieks” sadarbībā ar
pētījumu centru “Norstat” veiktā aptauja. Uzņēmumā informēja, ka plašāk ar jaunākajiem datiem par
maizes patēriņa paradumiem Latvijas iedzīvotāju vidū plānots iepazīstināt pasākumā, kas notiks
otrdien, 4.jūnijā, plkst.16 Latvijas Universitātes (LU) Botāniskajā dārzā, Kandavas ielā 2, Rīgā.
http://laukos.la.lv/aptauja-latvija-66-iedzivotaju-ikdiena-ed-maizi
Zemnieks: Bizness ir tad, kad maz jāstrādā un daudz nopelna
Lietus ir nauda, kas birst no gaisa, un tā šogad nav, saka zemnieku saimniecības Namdari R īpašnieks
Juris Reinis https://www.db.lv/zinas/zemnieks-bizness-ir-tad-kad-maz-jastrada-un-daudz-nopelna487679
Igaunijā pieaug piena iepirkuma cena
Piena iepirkuma cena Igaunijā aprīlī bijusi par 6,9% lielāka nekā pagājušā gada ceturtajā mēnesī,
liecina Igaunijas Statistikas departamenta otrdien publiskotie dati. Vidējā piena iepirkuma cena
Igaunijā aprīlī bija 317,07 eiro par tonnu. Salīdzinājumā ar martu piena iepirkuma cena pieaugusi par
0,4%. http://laukos.la.lv/igaunija-pieaug-piena-iepirkuma-cena
Minerālmēslus būtu jāaizvieto ar kūtsmēsliem
Pagājušajā gadā vien Latvijas laukos izsēti aptuveni 130 tūkstoši tonnu minerālmēslu, kas ir
rūpnieciski ražoti un pārsvarā tiek importēti vairāku desmitu miljonu eiro vērtībā. Tajā pašā laikā
Latvijā ik gadu tiek saražoti vidēji 4,5 miljoni tonnu kūtsmēslu, kas netiek pilnībā izmantoti.
http://laukos.la.lv/mineralmesli-jaaizvieto-arkutsmesliem?fbclid=IwAR0tBzg5LWm1zqASPFxyxLy-jvqZtaKUceO_q8ZXjfGqll820-RpTE1vlJc
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Kas var ietekmēt piena garšu un smaržu?
Bez svarīgākajām barības vielām (taukiem, olbaltuma) piena kvalitāti ietekmē arī tā organoleptiskās
un mikrobioloģiskās īpašības. Katras izmaiņas ēdināšanā un govju turēšanā var ievērojami ietekmēt
piena kvalitāti, jo barības aromātiskās un garšas īpatnības, kā arī apkārtējā vide atstāj iespaidu arī uz
piena garšu un smaržu. http://laukos.la.lv/kas-var-ietekmet-piena-garsu-un-smarzu
Jelgavā būvēs vegānā piena rūpnīcu par 40 miljoniem eiro
Jelgavā iecerēts būvēt vegānisku produktu un augu piena rūpnīcu par 40 miljoniem eiro. Šo summu
paredzēts ieguldīt divarpus gadu laikā. Plānots, ka jaunā rūpnīca darbu sāks 2022. gadā.
http://laukos.la.lv/razotne-4
“Rūjienas saldējums” ar saldējuma bumbiņām pamatīgi kāpinājis apgrozījumu un peļņu
Saldējuma ražotājs SIA “Rūjienas saldējums” 2018.gadā kāpinājis apgrozījumu līdz 2,322 miljoniem
eiro un atsācis pelnīt, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. Uzņēmuma apgrozījums, salīdzinot ar 2017.
gadu, pērn palielinājies par 78,3%, savukārt peļņa bija 402 500 eiro.
http://laukos.la.lv/rujienas-saldejums-ar-saldejuma-bumbinam-pamatigi-kapinajis-apgrozijumu-unpelnu
Lietuvas dienvidos izsludināta ārkārtējā situācija sausuma dēļ
Varēnas rajona pašvaldība Lietuvas dienvidos sausuma dēļ izsludinājusi ārkārtējo stāvokli, paziņojis
Ugunsdzēsības un glābšanas departaments. Šai Lietuvas rajonā sausā laika dēļ jau cietuši sējumi, ziņu
aģentūrai BNS pastāstījis rajona mērs Aļģis Kašēta.
http://laukos.la.lv/lietuvas-dienvidos-izsludinata-arkarteja-situacija-sausuma-del
Jaudu pieaugums niecīgs
Atjaunojamo energoresursu (AER) uzstādītā elektriskā jauda Latvijā pērn pārsniedza 1800 MW,
eksperti jaudu pieaugumu sauc par nepamatoti lēnu. Vislielākās AER elektriskās jaudas Latvijā
uzstādītas hidroelektrostacijās (HES), kas pērn saražoja 2431 GWh elektrības, bet vismazākās –
saules elektrostacijās un biogāzes koģenerācijas stacijās, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP)
dati. Pēdējo desmit gadu laikā AER uzstādītā elektriskā jauda kopumā palielinājusies par 228 MW,
bet piecu gadu periodā – vien par 25 MW. Enerģētikas nozares pārstāvji uzskata, ka niecīgais
pieaugums neatbilst Latvijas potenciālajām iespējām. http://www.db.lv/zinas/jaudu-pieaugumsniecigs-487680
Cenšas celt profesionālās izglītības prestižu
Profesionālo virzienu izvēlas vien trešdaļa no devīto klašu absolventiem. Uzņēmējdarbību varētu
attīstīt, taču trūkst kvalificētu vidēja līmeņa darbinieku. Visvairāk ar šo problēmu saskaras tādas
nozares kā būvniecība un apstrādes rūpniecība. Ekonomikas ministrija vidējās kvalifikācijas
darbaspēka trūkumu ir akcentējusi kā vienu no risināmām prioritātēm sadarbībā ar Izglītības un
zinātnes, kā arī Labklājības ministriju. http://www.db.lv/zinas/censas-celt-profesionalas-izglitibasprestizu-487571
OECD publicē Latvijas ekonomikas un vides darbības pārskatu.
Jaunākajā OECD pētījumā par Latvijas ekonomikuanalizēti faktori, kas ir valsts ekonomiskās
izaugsmes pamatā, kā arī problēmas, kas saistītas ar stabilas izaugsmes saglabāšanu. Apsekojumā
tiek apspriesta politika produktivitātes paaugstināšanai, kas būs būtiska labklājības uzlabošanai,
vienlaikus nodrošinot, ka izaugsme dod labumu visiem.OECD ģenerālsekretārs Angels Gurría ar
abiem ziņojumiem iepazīstinājaekonomikas ministru RalfuNemiro un Vides aizsardzības un
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reģionālās attīstības ministru Juri Pūcipreses konferences laikā Rīgā.Pirmais ESAO vides pārskats:
Latvijanovērtē valsts progresu vides jomā kopš 2000. gadu vidus un iezīmē nozīmīgas iespējas
virzīties uz videi nekaitīgāku ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.Ekonomikas
apsekojuma pārskatuar galvenajiem secinājumiem un politikas ieteikumiem būs brīvi pieejams
ESAO tīmekļa.
LLKC: Svaigpiena ražošanas izmaksas pārsniedz iepirkuma cenas
Pieaugošo resursu, jo īpaši lopbarības, cenu dēļ piena ražošanas izmaksas Latvijā pakāpeniski
pieaugušas, sasniedzot 33–34 centus par kg mazās un vidējās saimniecībās un 31–32 centus par kg
lielās saimniecībās, tādējādi pārsniedzot piena iepirkuma cenu līmeni vidēji par vienu līdz 4
centiem/kg. http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/llkc-svaigpiena-razosanas-izmaksas-parsniedziepirkuma-cenas
Prezentacija par latvāņa ierobežošanas metodēm
Par likumdošanu:
•Par valdītāja/īpašnieka pienākumiem saistībā ar Sosnovska latvāni;
•Kas VAAD jādara un ko VAAD ir izdarījis saistībā ar Sosnovska latvāni;
•Pašvaldību atbildība;
•Par uzraudzību un kontroli
http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/latvani_2019.pdf
Pļaušanas serviss 2019
Pļaušanas serviss: informācija uz 3. jūniju
Pēc pirmā pļāvuma, kuram šajā pavasarī sausuma ietekmē nav tas biezākais zelmenis, ir jādomā par
virsmēslojumu. http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-lopkopiba/plausanas-serviss-2019
Kaspars Gerhards: bioekonomikas attīstībai nepieciešams atbilstošs ES finansējums
No 2. līdz 4. jūnijam zemkopības ministrs Kaspars Gerhards darba vizītē Bukarestē (Rumānijā)
piedalīsies neformālajā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē, kurā Rumānijas
prezidentūra rosinājusi diskusijas par mērķiem un problēmām, kas būtu jārisina kontekstā ar
pētniecību lauksaimniecības un bioekonomikas jomā. http://www.losp.lv/node/6025
Tirdzniecībai paredzētām lopbarības sēklām būs nepieciešams veikt atkārtotu kvalitātes
pārbaudi
Valdība otrdien, 28. maijā, apstiprinājusi grozījumus lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumos, precizējot vairākas lopbarības augu sēklaudzēšanai un sēklu tirdzniecībai
noteiktās prasības. Tā kā sēklaudzētāja un sēklu tirgotāja reģistrācijas apliecība no Valsts augu
aizsardzības dienesta (VAAD) ir pieprasīta tikai dažas reizes, turpmāk VAAD pēc personas
pieprasījuma neizsniegs reģistrācijas apliecību, bet gan paziņos lēmumu par personas reģistrāciju
reģistrā elektroniska vai papīra dokumenta veidā. http://www.losp.lv/node/6026
Kaspars Gerhards: Baltijas valstīm ir svarīgi vienoties par kopēju nostāju lauksaimnieku
interešu aizstāvībā
30. un 31. maijā zemkopības ministrs Kaspars Gerhards dosies darba vizītē uz Traķiem (Lietuva), kur
tiksies ar Lietuvas lauksaimniecības ministru Ģiedri Surpli (Giedrius Surplys) un Igaunijas lauku
attīstības ministru Martu Jarviku (Mart Järvik), lai vienotos par Baltijas valstu kopīgu nostāju
turpmākajās diskusijās par ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu pēc 2020. gada un
lauksaimniecības daudzgadu budžetu 2021.-2027. gadam. http://www.losp.lv/node/6028
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Jauni noteikumi arī slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzībai un snieguma pārbaudei
Valdība otrdien, 28. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par
pārraudzību un snieguma pārbaudi slaucamām govīm un slaucamām kazām. Saskaņā ar Dzīvnieku
audzēšanas un ciltsdarba likumu termins “pārraudzība” (kas līdz šim ietvēra datu uzskaiti gan par
dzīvnieku produktivitāti, gan eksterjeru, un ģenētiskās kvalitātes noteikšanu) vietā turpmāk tiks lietoti
divi
termini:
1) “pārraudzība” ietvers tikai lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes datu uzskaiti, un
pārraudzības mērķis - ar iegūto datu palīdzību uzlabot menedžmentu ganāmpulkos, kas orientēti uz
produkcijas
iegūšanu,
2) “snieguma pārbaude”, kad iegūti dažādi kvalitatīvi un kvantitatīvi dati (dati par dzīvnieku
produktivitāti, eksterjeru u.c.) lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai, ar
kuriem tiek īstenotas audzēšanas programmā noteiktie mērķi un uzdevumi. Tātad ciltsdarbā
iesaistītajos ganāmpulkos veic snieguma pārbaudi. http://www.losp.lv/node/6029
Pārraudzība un snieguma pārbaude būs jāveic visiem vienas novietnes gaļas liellopiem
Valdība otrdien, 28. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par
pārraudzību un snieguma pārbaudi gaļas liellopiem.
Saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumu termina “pārraudzība” (kas līdz šim ietvēra
datu uzskaiti gan par tiem dzīvniekiem, kuri iesaistīti audzēšanas programmas īstenošanā (ciltsdarbā),
gan
par
pārējiem
dzīvniekiem)
vietā
turpmāk
tiks
lietoti
divi
termini:
1) “pārraudzība” ietvers tikai lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes datu uzskaiti, un
pārraudzības mērķis - ar iegūto datu palīdzību uzlabot menedžmentu ganāmpulkos, kas orientēti uz
produkcijas
iegūšanu,
2) “snieguma pārbaude”, kad iegūti dažādi kvalitatīvi un kvantitatīvi dati (dati par dzīvnieku
produktivitāti, eksterjeru u.c.) lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai saskaņā
ar audzēšanas programmā noteiktiem mērķiem un uzdevumiem. Tātad ciltsdarbā iesaistītajos
ganāmpulkos veic snieguma pārbaudi. http://www.losp.lv/node/6030
Tirdzniecībai paredzētām lopbarības sēklām būs nepieciešams veikt atkārtotu kvalitātes
pārbaudi
Valdība otrdien, 28. maijā, apstiprinājusi grozījumus lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumos, precizējot vairākas lopbarības augu sēklaudzēšanai un sēklu tirdzniecībai
noteiktās prasības. Tā kā sēklaudzētāja un sēklu tirgotāja reģistrācijas apliecība no Valsts augu
aizsardzības dienesta (VAAD) ir pieprasīta tikai dažas reizes, turpmāk VAAD pēc personas
pieprasījuma neizsniegs reģistrācijas apliecību, bet gan paziņos lēmumu par personas reģistrāciju
reģistrā elektroniska vai papīra dokumenta veidā. http://www.losp.lv/node/6031

LAD aktualitātes:
Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
Līdz 26.jūnijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai". Jaunajiem lauksaimniekiem jāņem vērā, ka darījumdarbības plānu
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jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31.
decembrim
Atbalsts mazo saimniecību attīstībai
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var sākt gatavot projektu iesniegumus mazo lauksaimnieku
atbalstam. Projektus iesniegt varēs tikai no 17.jūnija, kad tiks atvērta projektu pieņemšanas kārta!
Svarīgi ņemt vērā, ka mazajiem lauksaimniekiem projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar
konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts
pieejams dienesta mājaslapā.
Pieslēgties EPS.
Var veicināt un dažādot tūrisma aktivitātes
Līdz 17. jūnijam var pieteikties atbalstam pasākumā ”Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā tūrisma aktivitātēm.

MK saskaņošanai:








Saskaņošanai MK Nr.768 „Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un
veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas
kārtība””- līdz 16.06.2019.
Minimālo ieņēmumu celšana, lai produkcijas ražotājs ir tiesīgs saņemt iezīmētās (marķētās)
dīzeļdegvielas daudzumu.- līdz 7.6.2019.
“Zaudējumu kompensācijas apmērs par piespiedu kārtā nokautu un nogalinātu dzīvnieku- līdz
13.06.2019.
par OCTA apdrošināšanas 30% atlaides atcelšanu lauksaimniekiem.- līdz 7.06. , jo 10.06. jau
ir FM darba grupa.
“Uzturēšanās atļauju noteikumi””, Par ārzemnieku nodarbināšanu, Ielūgumu apstiprināšanas
un uzaicinājumu noformēšanas kārtība, Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu
līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu””,- līdz 11.06.2019.
“Grozījumi Ministru kabineta Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā"”, Nr. 308 „Meža
atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikums””,– līdz 13.06.2019.
“Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāna 2020.-2026. gadam” projektu un
MK rīkojuma projektu.- līdz 13.06.2019.

Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi:
Jūnija SAIMNIEKS LV ir klāt!
Lielajā intervijā lasiet par ZS Laši saimnieka Artūra Akmens pieredzi, saimniekojot 800 ha.
Tāpat uzziniet:
⚙️ Ar ko ir īpaša jaunā profesija ''spēkratu mehāniķis", ko piedāvā apgūt Ogres Tehnikums;
⚙️ Kuri lauksaimniecības jomas pārstāvji saņēmuši Atzinības krustus;
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🍀 Vai nākotnes lauksaimniecība ir bioloģiska - spriež speciālisti;
🐮 Kādas ir slaukšanas iekārtu starpdezinfekcijas sistēmas.

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