INFOLAPA Nr. 20
LOSP MEDIJOS:
20.06.2018. LNT ziņas - LOSP pārstāvju sapulce - Ilgstošais un sen neredzētais sausums radījis
plašus postījumus Latvijas lauksaimniekiem, tāpēc zemkopības ministrs sāks procedūru ārkārtas
situācijas izsludināšanai – komentē LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis.
https://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas/958916?autostart=true

20.06.2018. www.laukos.lv Laukaugu un dārzkopības produkcijas audzētājiem izmaksāti 4,4
miljoni eiro
Lauku atbalsta dienests šodien izmaksājis 4,4 miljonu eiro atbalstu laukaugu un dārzkopības
produkcijas audzētājiem, kuri nesaņēma kompensācijas pagājušā gada rudenī, trešdien
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša sēdē sacīja Lauku atbalsta
dienesta (LAD) direktore Anna Vītola-Helviga.
http://laukos.la.lv/laukaugu-un-darzkopibas-produkcijas-audzetajiem-izmaksati-44-miljoni-eiro/
20.06.2018. www.laukos.lv Ceturtdien plāno spriest par ārkārtas situācijas izsludināšanu
lauksaimniecībā
Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) un zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS)
ceturtdien, 21.jūnijā, plāno spriest par ārkārtas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā ilgstošā
sausuma dēļ, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša sēdē trešdien
pavēstīja Dūklavs.
http://laukos.la.lv/ceturtdien-plano-spriest-par-arkartas-situacijas-izsludinasanu-lauksaimnieciba/
20.06.2018. LETA "Latraps": Sējumu apdrošināšana pret sausumu būs iespējama tikai tad,
ja valsts nāks klajā ar šādu iniciatīvu
Rīga, 20.jūn., LETA. Patlaban sausajos laika apstākļos ir audzis pieprasījums pēc vasarāju sējumu
apdrošināšanas pret sausumu, taču šādu pakalpojumu apdrošinātāji varētu piedāvāt tikai tad, ja
valsts nāks klajā ar šādu iniciatīvu, trešdien aģentūrai LETA pēc Lauksaimniecības organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša sēdes sacīja Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrības "Latraps" pārstāvis Andis Lillais.
http://www.losp.lv/node/5424
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20.06.2018. Panorāmā - Lauksaimnieki par ārkārtas situāciju un apdrošināšanu.
Zemkopības ministrs rīt tiksies ar premjeru, lai lemtu par tālākām darbībām krīzes situācijas
izsludināšanā lauksaimniecībā. Šodien Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes sēdē
viņam nācās skaidrot, kādas ir iespējas palīdzēt zemniekiem šajā sausuma periodā, un cik reāli ir
pret šo risku apdrošināt dārzus un sējumus. Tiesa gan, zemnieki vairāk sliecas uz riska fonda
dibināšanu. Viedokļus uzklausīja Maija Streiča. https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/20.06.2018lauksaimnieki-par-arkartas-situaciju-un-apdrosinasanu.id133518/

20.06.2018. www.laukos.lv Galerija. Skolēni pirms Jāņiem izveidojuši “Govju parādi”
Biedrība “Siera klubs” tieši pirms gada, pirms Jāņiem Zemkopības ministrijā atklāja gleznu izstādi
“Jāņu siera ceļš”, savukārt šogad saistībā ar Jāņu siera popularizēšanu iekārtota izstāde “Latvijas
govju parāde”. http://laukos.la.lv/galerija-skoleni-pirms-janiem-izveidojusi-govju-paradi/
19.06.2018. www.diena.lv Asociācija: Sausuma dēļ vietējās zemenes šogad dārgākas nekā
pērn
Latvijas zemeņu audzētāju cerības uz labu zemeņu ražu šogad sauso laika apstākļu dēļ nav
attaisnojušās, un tā kā laika apstākļi negatīvi ietekmējuši audzētājus arī citās tuvējās valstīs,
vietējās zemenes šogad maksā vairāk nekā pērn, aģentūrai LETA atzina Latvijas Augļkopības
asociācijas (LAA) pārstāve Renāte Kajaka.
https://diena.lv/raksts/latvija/zinas/asociacija-sausuma-del-vietejas-zemenes-sogad-dargakas-nekapern-14199663
19.06.2016. www.tvnet.lv Asociācija: Sausuma dēļ vietējās zemenes šogad dārgākas nekā
pērn
Latvijas zemeņu audzētāju cerības uz labu zemeņu ražu šogad sauso laika apstākļu dēļ nav
attaisnojušās, un tā kā laika apstākļi negatīvi ietekmējuši audzētājus arī citās tuvējās valstīs,
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vietējās zemenes šogad maksā vairāk nekā pērn, atzina Latvijas Augļkopības asociācijas (LAA)
pārstāve Renāte Kajaka.
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/791677-asociacija-sausuma-del-vietejas-zemenes-sogadmaksa-vairak-neka-pern
17.06.2018. www.diena.lv Raidījums: Valdības darba grupas eksperti atzīst, ka OIK sistēmu
atcelt nav iespējams
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes ģenerāldirektors Guntis Vilnītis (ZZS) saka:
"Tiek pieminēts, ka nenotiks valdības rīkojuma izpilde, bet šobrīd mēs runājam pamatoti par
transformāciju, par to, ka nemaksāt to tiem resursiem, kas nav atjaunojamie resursi, bet par pilnīgu
izbeigšanu nē, jo visā Eiropā katra valsts kaut kādu eiro par kilovatstundu piemaksā par
elektroenerģiju no atjaunojamajiem energoresursiem."
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/raidijums-valdibas-darba-grupas-eksperti-atzist-ka-oiksistemu-atcelt-nav-iespejams-14199544
17.06.2018. Nekā personīga – TV3 Valdības darba grupas eksperti atzīst, ka OIK sistēmu
atcelt
nav
iespējams.
Nekā
Personīga.
https://tvplay.skaties.lv/parraides/nekapersoniga/957472?autostart=true

15.06.2018 delfi.lv LOSP: Alsungas un Brocēnu novados sausuma dēļ pieļauj ārkārtas
situācijas izsludināšanu
Alsungas un Brocēnu novados sausuma dēļ pieļauj iespēju izsludināt ārkārtas situāciju, piektdien
intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/losp-alsungas-un-brocenu-novados-sausuma-delpielauj-arkartas-situacijas-izsludinasanu.d?id=50127882
15.06.2018. www.tvnet.lv LOSP: Alsungas un Brocēnu novadā sausuma dēļ varētu
izsludināt ārkārtas situāciju
Alsungas un Brocēnu novadā sausuma dēļ pieļauj iespēju izsludināt ārkārtas situāciju, piektdien
intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam «Rīta Panorāma» sacīja Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis.
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http://www.tvnet.lv/financenet/viedokli/791126-losp-alsungas-un-brocenu-novada-sausuma-delvaretu-izsludinat-arkartas-situaciju
14.06.2018. www.diena.lv Svelme gan ļauj pelnīt, gan posta:
(LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs “Diemžēl, bet lauksaimniecība lielākoties ir
atkarīga no laika apstākļiem, kā nesenā situācija pierādīja ar plūdiem, tad tagad saskaramies ar
kritisku sausuma periodu. Lielākā ietekme tagad ir uz vasarājiem, kuru zudumi varētu būt
ievērojami un lielā daļā saimniecību var dot neatgriezenisku rezultātu. Tāpat var veidoties arī
būtiski zaudējumi ziemāju sējumos. Ja vēl nosacīti nelielās dārzeņu platībās ir iespējama mākslīga
augu laistīšana, tad, diemžēl lielas sējumu platības mākslīgi laistīt ir nereāli. Lai cik traģiski arī
nebūtu, bet ar katru gadu lauksaimnieki aizvien vairāk saskaras ar krasām un salīdzinoši ilgām
dabas izmaiņām, kas arī atstāj būtisku un neatgriezenisku rezultātu."
https://diena.lv/raksts/uznemeja-diena/razosana/svelme-gan-lauj-pelnit-gan-posta-14199372
No 15. līdz 16.jūnijam LZF valdes priekšsēdētāja un LOSP valdes locekle Agita Hauka
piedalījās ikgadējā pasākumā visai ģimenei “TRAKTORDIENA 2018”

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
28.jūnijā plkst.21.oo ReTV filmas ēters no sērijas "100 receptes - Latvijas simtgadei"
par belto biezpiena sieru un knapsieriņu gatavošanu ( Riebiņu novada ZS"Juri").
Latvijas Meža īpašnieku asociācijas aktivitātes:
Konkurss “Sakoptākais mežs” – informācija:
Konkurss „Sakoptākais mežs” šogad tiek rīkots jau otro gadu ar mērķi veicināt ilgtspējīgu meža
apsaimniekošanu un apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, kā arī
veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu. Jau konkursa pirmajā norises gadā
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tika celti gaismā mežsaimnieki no visas Latvijas, kuri savā mežā saimnieko godprātīgi un
ilgtspējīgi, padarot mežu par paaudžu paaudzēm lolotu bagātību, un šogad arī citiem mežu
īpašniekiem ir iespēja saņemt sava meža novērtējumu. http://www.losp.lv/node/5389

Lauku Ceļotājs aktivitātes:
Aicinām lauku tūrisma uzņēmējus pieteikties vides kvalitātes zīmei "Zaļais sertifikāts" vai arī
pieteikt sev zināmos iespējamos pretendentus.
http://www.losp.lv/node/5326
Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes:
Jūnija pēdējā dienā "Klimpās" (Jeru pagasts, Rūjienas novads) LAAA rīkos ikgadējo pasākumu
Aitu dienas. Aicināts ikviens interesents. Pieteikšanās pasākumam obligāta līdz 26.jūnijam zvanot
pa tālruni 25669918 vai rakstot info@laaa.lv.
http://www.losp.lv/node/5366

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”
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Latvijas Lauku foruma aktualitātes:
Latvijas Lauku forums aicina darbā projektu koordinatoru!
Biedrība „Latvijas Lauku forums” (turpmāk – LLF) meklē aktīvu cilvēku, kas ir gatavs veltīt savas
zināšanas, pieredzi un laiku Latvijas lauku un mazpilsētu kopienu attīstībai, pildot
projektu koordinatora funkcijas, sākot ar 2018. gada jūliju.
http://www.losp.lv/node/5419

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies 6.-7.jūlijā Lietuvā rīkotajā izstādē "Nasiai vasara
2018" pilsētā Šauļi.
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
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
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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:

Latvijas lauksaimniecības, zivsaimniecības
un pārtikas eksports gada laikā audzis par
21,3 procentiem – lielākais kāpums ES
Latvijas
kopējais
lauksaimniecības,
zivsaimniecības un pārtikas produktu
eksports 2017. gadā, salīdzinājumā ar 2016.
gadu, ir palielinājies par 465 miljoniem eiro
jeb 21,3% (attiecīgi no 2,177 miljardiem eiro
uz 2,642 miljardiem eiro).
http://www.losp.lv/node/5410
Precizēti noteikumi par lauksaimniecības un
akvakultūras dzīvnieku un ganāmpulku
apzīmēšanu un reģistrēšanu
Valdība otrdien, 19. jūnijā, apstiprināja
Zemkopības
ministrijas
sagatavotos
grozījumus lauksaimniecības un akvakultūras
dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšanas un
apzīmēšanas kārtībā, lai precizētu noteikumos
lietotos terminus un papildinātu informācijas
apriti Lauksamniecības datu centra (LDC)
reģistrā.
http://www.losp.lv/node/5417
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Veiktas izmaiņas Āfrikas cūku mēra riska
zonu teritorijā
Valdība otrdien, 19. jūnijā, apstiprināja
Zemkopības
ministrijas
sagatavotos
grozījumus noteikumos par Āfrikas cūku mēra
(ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas
kārtību.
1. riska zona saglabāsies Saldus novada
Ezeres, Kursīšu un Pampāļu pagastā. Arī visa
Zaņas pagasta teritorija ir iekļauta 1. riska
zonā.
http://www.losp.lv/node/5416
Sausuma radīto postījumu dēļ ES fondu
finansējuma saņēmējiem un projektu
realizētājiem nepiemēros soda sankcijas
Trešdien, 20. jūnijā, Zemkopības ministrija
iesniegs Krīzes vadības padomei apkopojumu
par saņemto informāciju no vairākām
pašvaldībām un lauksaimnieku organizācijām
par nepieciešamību izsludināt ārkārtējo
situāciju saistībā ar ilgstošā sausuma ietekmi
uz lauksaimniecību. Krīzes vadības padome
pēc Zemkopības ministrijas uzklausīšanas lems
par tālāko rīcību.
http://www.losp.lv/node/5414

Valdība apstiprina rīcību Ņūkāsla slimības profilaksei un apkarošanai
Valdība otrdien, 19. jūnijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā, tādējādi precizējot
kritērijus
ārkārtas
rīcības
plānā
saistībā
ar
Ņūkāsla
slimību. http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-apstiprina-ricibu-nukasla-slimibas-profilakseiun-apkarosanai-?id=9598
Pieņemti jauni noteikumi skrepi slimības uzraudzībai un apkarošanai
Valdība otrdien, 19. jūnijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto skrepi slimības
uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtību.
http://www.zm.gov.lv/presei/pienemti-jauni-noteikumi-skrepi-slimibas-uzraudzibai-unapkarosanai?id=9595
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Puķu balle - Bulduros Šogad Puķu Balle uzsāk
jaunu attīstības posmu pašā Latvijas
dārzkopības šūpulī - Bulduru Dārzkopības
vidusskolas parkā un telpās. Aicinām jūs
iesaistīties skaistākā vasaras piedzīvojuma
veidošanā un radīt kopā LIELĀKO ZIEDU
ŠOVU
Baltijā!
http://www.losp.lv/node/5422
Čiekurkalna tirgus piedāvā tirdzniecības
vietas tirdzniecībai ar pārtikas produktiem
Čiekurkalna tirgus piedāvā tirdzniecības vietas
tirdzniecībai ar pārtikas produktiem (gaļu, gaļas
produkciju, piena produkciju, augļiem,
dārzeņiem), ka arī noliktavas un saldētavas.
Iespējamas īrēt tirzniecības vietu pastāvīgai
tirdzniecībai, ka arī strādāt tikai brīvdienās vai
tikai Jūsu izvēlētās dienās.
http://www.losp.lv/node/5423

Latvijas statistika
Jānīšam sieru sēju
Smalkā linu palagā:
Jānīts manas govis gana
Visu cauru vasariņu. (T. dz.)
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Scandagra Group saņem ERAB finansējumu bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai
Lauksaimniecības tirdzniecības uzņēmums Scandagra Group AB, kas darbojas visās trīs Baltijas
valstīs, parakstījis aizdevuma līgumu ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB)
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, informē uzņēmuma pārstāvji. http://www.db.lv/zinas/scandagra-groupsanem-erab-finansejumu-biologiskas-lauksaimniecibas-attistibai-476416
Agronoms: Ķiploki un ķirbji šogad būs, par pārējo cerību maz
Nepietiekams agro dārzeņu, tostarp – jauno kartupeļu klāsts, kā arī ievērojami zemākas ražas visu
uzglabājamo dārzeņu un augļu kategorijā, tā situāciju pēc ilgstošā sausuma novērtē Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais dārzkopības speciālists Māris Narvils.
http://laukos.la.lv/agronoms-kiploki-un-kirbji-sogad-bus-par-parejo-ceribu-maz/
FOTO: Traktordienas apmeklējuši virs deviņiem tūkstošiem interesentu
Ikgadējais pasākums “Traktordiena” šogad norisinājās jau 9.reizi zemnieku saimniecībā “Eriņi”,
Bauskas novada Dāviņu pagastā un kopumā divās dienās pulcēja deviņus ar pusi tūkstošus
apmeklētāju. Vislielāko interesi šogad lauksaimnieki izrāda par tehnoloģijām gan tehnikas, gan arī
minerālmēslojuma, graudaugu un augu aizsardzības jomā, stāsta “Fonds Latvijas lauksaimniecības
attīstībai” valdes priekšsēdētājs Rihards Krastiņš.
http://laukos.la.lv/foto-traktordienas-apmeklejusi-virs-deviniem-tukstosiem-interesentu/

LAD aktualitātes:
Šobrīd tiek veikta 4,4 miljonu eiro atbalsta izmaksāšana laukaugu un dārzkopības produkcijas
audzētājiem, kuri nesaņēma kompensācijas par pagājušā gada rudenī plūdos un lietavās cietušajām
platībām: https://ej.uz/uxk5
Tiek izmaksāts valsts atbalsts par lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem
http://www.losp.lv/node/5420
Informācija lauksaimniekiem par pārmērīgo ilgstošo sausumu! LAD ir sagatavojis skaidrojošu
informāciju par rīcību, ja iesētie kultūraugi šobrīd ir slikti sadīguši vai nav izauguši, vai ja viens
kultūraugs tiek iearts vai sadiskots un tā vietā tiek iesēts kāds cits
u.tml.: http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/sausuma-radito-postijumudel-es-fondu-finansejuma-sanemejiem-un-projektu-realizetajiem-nepiemeros-soda-sankcijas-848
Esam sagatavojuši gala aprēķinu vēstules par 2017.gadā piešķirtajiem platību maksājumiem.
Mūsu klienti tās var apskatīt Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā:
https://eps.lad.gov.lv/login
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ES biroja aktivitātes:
EIP darba grupa "Inovatīva barība cūkām un putniem", 7.-8. jūnijā 2018
Eiropas Inovāciju Partnerība un EK organizēja jaunu Fokusa darba grupu "Inovatīvas barošanas
metodes cūkām un putniem". Pirmā darba grupas sanāksme norisinājās Helsinkos, 7.-8. jūnijā,
kurā Latviju pārstāvēja eksperte Aija Rozenfelde.
Papildus info par darba grupā diskutēto lasiet A. Rozenfeldes atskaitē.
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/izpete-un-inovacijas/eip-darba-grupainovativa-bariba-cukam-un

LLKC aktualitātes:
Aptauja par ES nākotnes lauku politiku! Eiropas Komisija (EK) 1. jūnijā nākusi klajā ar
piedāvājumu ES Kopējas lauksaimniecības politikai (KLP) pēc 2020. gada, tādējādi uzsākot
diskusiju maratonu par nākotnes politikas nosacījumiem ES dalībvalstīs un iestādēs.
http://www.losp.lv/node/5397

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