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LOSP pārstāvji medijos:
*) 4.11.2017 Dienas bizness Mazie un vidējie maksās par visiem
EM aprēķini skaidri parāda, ka jebkurā no scenārijiem izmaksas augs uzņēmumiem, kas izmanto
0,4 kilovoltu līniju pieslēgumu. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK)
Enerģētikas komitejas vadītājs Kaspars Osis uzsver, ka tā ir lielākā daļa mazo un vidējo
uzņēmumu. «Izvēlētais princips, kurā vieni uzņēmēji zaudē, bet citi iegūst, rada bažas. Sniedzot
atbalstu lielajiem patērētājiem, mazie un vidējie uzņēmēji būs zaudētāji,» uzskata K. Osis. Arī
Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis domā, ka lielo ražotāju
ieguvumus varētu nākties kompensēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuru vidū ir liels
zemnieku saimniecību īpatsvars.
http://www.db.lv/ekonomika/energetika/mazie-un-videjie-maksas-par-visiem-468445

*) 5.11.2017. Delfi.lv Arī melleņu raža šogad nav padevusies
Latvijas melleņu audzētāju cerības par ražas ziņā labu gadu šogad neattaisnojās, lai gan atsevišķi
audzētāji ievākuši nesliktu ražu, pastāstīja Latvijas Augļkopju asociācijas valdes priekšsēdētāja un
pārstāve no melleņu audzētāju apvienības Māra Rudzāte.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/ari-mellenu-raza-sogad-nav-padevusies.d?id=49412865

*)7.11.2017. NRA.LV Ikvienam būs iespēja nogaršot Latvijā ražotus vīnus
"Tas, ka šī skate notiks jau trešo gadu un interese ir tikai pieaugoša, vēlamies to nodēvēt jau par
tradīciju! Tradīciju, kura ik gadu paver iespēju jebkuram vīna cienītājam iepazīt profesionālākos
Latvijas augļu un ogu vīna meistarus, kā arī nobaudīt jaunākos vīndara veikumus un atklājumus.
Latvija ir bagāta ar savām dabas veltēm, tāpēc šo vīndaru darbs, kurā tiek izmantoti tikai Latvijas
labumi, ir nenovērtējams un tikai atbalstāms," teica Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības valdes
loceklis Ričards Ivanovs.
http://nra.lv/izklaide/227802-ikvienam-bus-iespeja-nogarsot-latvija-razotus-vinus.htm

*) 7.11.2017. tvnet.lv - Notiks tradicionālā «Latvijas augļu un ogu vīna skate
2017»
21. novembrī plkst. 17:30 restorānā «Pullman Riga Old Town « (Jēkaba ielā 24, Rīga) jautrešo
gadu notiks vadošo Latvijas vīndaru ražojumu degustācija «Latvijas augļu un ogu vīna skate
2017».
http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/684863notiks_tradicionala_latvijas_auglu_un_ogu_vina_skate_2017?utm_source=tvnet
http://apollo.tvnet.lv/zinas/notiks-tradicionala-latvijas-auglu-un-ogu-vina-skate-2017/812460
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*) 9.11.2017. www.bnn.lv Lauksaimnieki cer, ka EK atradīs līdzekļus, lai
kompensētu lietavu radītās sekas
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) uzskata, ka ārkārtas situācijas
pasludināšana visā Latvijas teritorijā situāciju neatrisinās, tomēr cer, ka Eiropas Komisija (EK)
sniegs pozitīvu atbildi uz Latvijas aicinājumu un atradīs līdzekļus, lai kompensētu lietavu radītās
sekas un zaudējumus.
http://bnn.lv/lauksaimnieki-cer-ka-ek-atradis-lidzeklus-lai-kompensetu-lietavu-raditas-sekas253496

9.11.2017. Delfi.lv Lauksaimnieki cer, ka EK atradīs līdzekļus lietavu radīto
seku un zaudējumu novēršanai
Kaut arī ārkārtas situācijas pasludināšana visā Latvijas teritorijā situāciju neatrisinās,
lauksaimnieki cer, ka Eiropas Komisija (EK) sniegs pozitīvu atbildi Latvijas aicinājumam un
atradīs līdzekļus, lai kompensētu lietavu radītās sekas un zaudējumus, informēja Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomē (LOSP).
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/lauksaimnieki-cer-ka-ek-atradis-lidzeklus-lietavuradito-seku-un-zaudejumu-noversanai.d?id=49424065

9.11.2017. LOSP: Plūdu postu glābs nevis ārkārtas situācija, bet meliorācijas
sakārtošana
Ārkārtas stāvokļa pasludināšana visā Latvijā lauksaimniecības sektorā saistībā ar plūdu sekām
situāciju neatrisinātu, tā vietā būtu jāsakārto meliorācijas sistēma, turklāt, iespēju robežās
izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, norāda Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) pārstāvji.
http://laukos.la.lv/losp-pludu-postu-glabs-nevis-arkartas-situacija-bet-melioracijas-sakartosana/

9.11.2017. Lauksaimniekiem ar 15 miljoniem nepietiek
Konkurējošā biedrība Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) ar līdzīgām idejām
pagaidām klajā nav nākusi. Iespējams, tāpēc, ka Ministru prezidents Māris Kučinskis jau laikus
paziņoja, ka neredz pamatu izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā visā Latvijā. Īpašais
tiesiskais režīms nevarot būt instruments, lai veiksmīgāk risinātu sarunas ar kreditoriem.
http://nra.lv/latvija/regionos/227867-lauksaimniekiem-ar-15-miljoniem-nepietiek.htm

8.11.2017. Dienas bizness LOSP: Ārkārtas situācijas pasludināšana saistībā ar
plūdiem ir populistisks sauklis Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
uzskata, ka ārkārtas situācijas pasludināšana visā Latvijas teritorijā situāciju neatrisinās, tomēr cer,
ka Eiropas Komisija (EK) sniegs pozitīvu atbildi uz Latvijas aicinājumu un atradīs līdzekļus, lai
kompensētu lietavu radītās sekas un zaudējumus, informē LOSP.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/losp-arkartas-situacijas-pasludinasana-saistibaar-pludiem-ir-populistisks-sauklis-468622

*) 10.11.2017. Tvnet.lv "Biedrība: Latvijā vairāk jādomā par rudzu maizes
popularizēšanu bērnu un jauniešu vidū" Latvijā vairāk jādomā par rudzu maizes
popularizēšanu bērnu un jauniešu vidū, lai saglabātu tās audzēšanas un ēšanas tradīcijas nākotnē,
diskusijā «Vai Latvija ir rudzu lielvalsts?» šodien uzsvēra Latvijas Maiznieku biedrībā (LMB).
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/691567biedriba_latvija_vairak_jadoma_par_rudzu_maizes_popularizesanu_bernu_un_jauniesu_vidu?utm_source
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9.11.2017. LNT Ziņas LOSP valdes priekšsēdētāja komentārs par "Dabas
skaitīšana atklāj jaunas augu sugas, ko varētu izmantot medicīnā un citās
jomās
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/dabas-skaitisana-atklaj-jaunas-augu-sugas-ko-varetuizmantot-medicina-un-citas-jomas/

AKTUALITĀTES:
Uzlabos zvejas produktu izsekojamības sistēmu Latvijā
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu, kas nosaka
zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas
telpu pārbaudes kārtību. Noteikumu projekts sagatavots, lai izpildītu Padomes Regulas (EK) Nr.
1224/2009 prasības un nodrošinātu efektīvu kontroles, pārbaudes un noteikumu izpildes sistēmu,
kas ietvertu cīņu pret nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas darbībām.
http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabos-zvejas-produktu-izsekojamibas-sistemu-latvija?id=9118

Veikti grozījumi Āfrikas cūku
mēra novēršanas kārtībā
7. novembrī,
apstiprināja
Zemkopības
ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos
par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtību.
http://www.losp.lv/node/5020
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Plāno uzlabot dzīvnieku barības aprites kontroles kārtību
7. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Dzīvnieku
barības aprites likumā, kura mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas, cilvēku un dzīvnieku veselībai,
dzīvībai un videi nekaitīgas dzīvnieku barības apriti. Izmaiņas likumā sagatavotas, lai veicinātu
personu atbildību par normatīvo aktu dzīvnieku barības aprites jomā prasību ievērošanu.
http://www.zm.gov.lv/presei/plano-uzlabot-dzivnieku-baribas-aprites-kontroles-kartibu?id=9112

Pārrunā Latvijas un Itālijas savstarpējās tirdzniecības ar pārtikas
precēm uzlabošanu
10. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Milānas (Itālija) vicemēri Annu
Skavuzo (Anna Scavuzzo), lai pārrunātu iespējamo Latvijas sadarbību ar Milānu pārtikas
tirdzniecības jomā.
http://www.zm.gov.lv/presei/parruna-latvijas-un-italijas-savstarpejas-tirdzniecibas-ar-partikaspr?id=9124

Precizēta atmežošanas kompensācijas aprēķināšanas kārtība
7. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos,
kas nosaka atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijus, aprēķināšanas un atlīdzināšanas
kārtību. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu atmežošanas kompensācijas aprēķināšanas
kārtību.
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeta-atmezosanas-kompensacijas-aprekinasanaskartiba?id=9110

Eiropas Komisijai jāaizstāv ES ražotāju intereses sarunās ar
trešajām valstīm par starptautisko tirdzniecību
Pirmdien, 6. novembrī, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Briselē ES
dalībvalstu pārstāvji diskutēja par ES un trešo valstu tirdzniecības sarunām. Zemkopības
ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis norādīja, ka Latvijai ir svarīgi, lai ES augstie
pārtikas kvalitātes un nekaitīguma, kā arī vides un citi standarti tiktu attiecināti arī uz trešo valstu
lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem, kuru produktiem tiek atvērts ES tirgus. Tāpēc decembrī
plānotajās ES un Pasaules Tirdzniecības organizācijas sarunas ir svarīgi pēc iespējas aktīvāk
aizstāvēt ES lauksaimnieku intereses.
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/eiropas-komisijai-jaaizstav-es-razotajuintereses-sarunas-ar-tresajam-?id=9107

Eksperts: Latviju pēc izaudzētā
rudzu apmēra varētu dēvēt par
lielvalsti
Latviju varētu dēvēt par lielvalsti pēc
izaudzētā rudzu apmēra uz vienu iedzīvotāju,
diskusijā "Vai Latvija ir rudzu lielvalsts?"
šodien sacīja Zemkopības ministrijas (ZM)
Lauksaimniecības
departamenta
Lauksaimniecības
ilgtspējīgas
attīstības
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nodaļas vadītāja vietnieks Gints Lanka.
http://lat.vesti.lv/news/28482

ES šogad ievērojami pieaug
rapša platības un iekūlums
Eiropas Komisija (EK) pārskatījusi rapša
sējumu platību vērtējumu Eiropas Savienībai
(ES) palielinot to līdz 6,78 miljoniem
hektāriem (ha) no aprīlī prognozētajiem 6,62
miljoniem ha. Salīdzinājumā ar pēdējo piecu
gadu vidējo rādītāju rapša sējumu platības
palielinājušās par 4%.
http://laukos.la.lv/es-sogad-ieverojami-pieaugrapsa-platibas-un-iekulums/

Pērk/ pārdod sienu, salmus ruļļos, skābbarību, skābsienu....

http://www.losp.lv/node/4951

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Lauku ceļotāja aktivitātes:
Lauku Ceļotājs rīko reģionālos seminārus rudenī. Katrā pasakumā informēsim par jaunumiem
nozarē, atskatīsimies un izvērtēsim aizvadīto tūrisma sezonu un informēsim par aktualitātēm
asociācijas darbībā. Katrā seminārā būs sava tēma jaunu produktu izveidē un attīstībā kopā ar
zinošiem vieslektoriem.
Plānojiet datumus un piesakieties! Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 29451717.
Zemgale: 14. novembrī Bauskas novada atpūtas kompleksā “Miķelis”.
 Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā - dažādu lauksaimniecības,
zvejniecības, pārtikas un amatniecības mantojuma iesaiste tūrisma produktā.
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Lauku tūrisma mārketinga aktivitātes Japānas tirgū. Produkta izveide mūsu tālo tirgu
viesiem - kas strādā, no kā jāuzmanās, kas mums īpašs. Atskats uz mārketinga aktivitātēm
Japānas tirgū, u.c. tālo tirgu aktualitātes.

=> PROGRAMMA (pdf, 432 KB)
Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 26433316.

Informācija ganāmpulku īpašniekiem un piena šķirņu govju pārraugiem
SIA „Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” piedāvā iespēju apmeklēt seminārus.
http://www.losp.lv/node/5021

Latvijas vīnkopju un vīndaru biedrības aktivitātes:
Notiks tradicionālā “Latvijas augļu un ogu vīna skate 2017” http://www.losp.lv/node/5023
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Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes:
Tiek izsludināts konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos”
Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta
deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas simtgadi, šodien,
2017. gada 5.septembrī, izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu „Latvijas lauki
gadsimtu griežos” un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Konkursa mērķis ir
popularizēt Latvijas laukus, parādot vērtības, ar kurām lepojamies – lauku sētas skaistumu un
unikalitāti, zemnieka darbu un tā attīstību cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas lauku ainavas
skaistumu ikviena mākslinieka acīm. http://www.losp.lv/node/4917

LZF aicina uz mācībām „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība,
pilnveidojot saimniecisko darbību” Madonā
Kad rudens darbi padarīti, laiks atvilkt elpu, iedvesmoties un meklēt jaunas idejas saviem vēl
nerealizētajiem sapņiem. Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses
un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves
pasākumi” ietvaros, 2017.gada 13.-14. novembrī viesu mājā “Apiņu kalte” (Agri, Praulienas
pagasts, Madonas novads, LV-4825) organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību
attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”. http://www.losp.lv/node/5017

Siera klubs aktivitātes:
21.nov. Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā filmas "Jāņu siers" prezentācija
republikas profesionālā tīkla skolu karjeras pedagodiem un jauno siera šķirņu degustācija
22.nov. Ogres tehnikumā seminārs "Siera un medus brokastis"
23.nov. Vecbebros seminārs "Siera un medus brokastis"
30.nov. tikšanās ar Jāņu siera ražotājiem , diskusija par siera patēriņa uzlabošanu.
Kontaktinformācija:
Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. +371 29487375, e-pasts
sieraklubs@inbox

Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
LŠTAA piedalīsies Lietuvā rīkotajā trušu izstādē no 11.11-12.11.2017. pilsētā Vilkaviškis
LŠTAA piedalīsies ar saviem trušiem izstādē Chovatel 2017 pilsētā Lysa nad Labem (Čehijā) kura
notiks 17.11. - 19.11.2017.

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
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LAD aktualitātes:
Zīmēšanas, mērīšanas un drukāšanas iespējas LAD Lauku bloku kartē
Lauku reģistra interneta versijā ir ietverta ĢIS funkcionalitāte, kas lietotājam ļauj atrast
informāciju par apsaimniekotajām lauksaimniecības zemēm. Meklēšana iespējama pēc
kadastra vai lauku bloka numura. Katram lauku blokam var redzēt tā numuru, platību un
pēdējo aktualizēšanas/precizēšanas datumu. Tāpat kartē ir iespēja zīmēt, mērīt un drukāt
iezīmētos laukus un līnijas. https://vimeo.com/242056690

Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
No šā gada 2017. gada 7. novembra līdz 7. decembrim var pieteikties atbalstam trīs
apakšpasākumos:
4.1 "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās";
4.2 "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē";
4.3 "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pasakuma-ieguldijumimaterialajos-aktivos-pieejams-108-milj-liels-publiskais-finansejums-781

Pieejams finansējums pasākumā Meža ieaudzēšana
Līdz 11. decembrim var pieteikties atbalstam meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī
ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Piektās kārtas kopējais pieejamais finansējums
ir 1,5 miljoni eiro.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-1-mezaieaudzesana-230

Kalendārs:




Līdz 20. novembrim pašvaldībām tiek nodoti dati par lauksaimnicības zemes (LIZ) apsekošanu
23. novembrī notiks seminārs par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2018. gada
30. novembrī beidzas "Sezonas laukstrādnieku" periods

LDC jaunumi:






Bišu saimju īpašniekiem!
Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz
informācija par bišu saimju skaitu uz 1. maiju un 1. novembri. Dati sniedzami attiecīgā mēneša
laikā.
Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.11.2017. ir jāiesniedz no 01.11.2017. līdz
30.11.2017.
Visērtāk Pārskatu ir ievadīt elektroniski LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā.
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Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz
līgums. Informācija šeit:
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapa –
http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ , Nr. 8.1 - to var sūtīt pa pastu vai iesniegt
klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/).
Atskaites datumi ziņām, kas sniedzamas par mājputniem, trušiem, savvaļas dzīvniekiem,
kažokzvēriem, akvakultūrām un aukstasiņu dzīvniekiem, nemainās – šīs ziņas joprojām jāsniedz
uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju!
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 22019664.

Citi pasākumi:
Semināra nodokļu maksātājiem „Par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2018.gada”
2017.gada 23.novembrī plkst. 10.00, Rīgā, Republikas laukumā 2.
http://www.losp.lv/node/5022
Lauksaimniecības dzīvnieku (AITU) pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un
embriju transplantācija http://www.losp.lv/node/5033

Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem
Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem – sējumu izsalšana,
nosmakšana zem ledus garozas vai izsušana zem sniega segas, kā arī krusas, lietus, vētras un
veldres riskiem.

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