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LOSP pārstāvji medijos:
Latvijas Avīze/ www.laukos.lv Zemes aizsardzībai vajadzīgs jauns likums
LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis diskusijā par lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes
noteikumiem! LA” redakcijas apaļā galda sarunā centāmies noskaidrot, ko esam ieguvuši ar
lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes noteikumiem, kas ir spēkā no šā gada 1. jūlija, arī
to, kas zemes iegādes noteikumos nepatīk Eiropas Komisijai. Sarunā, kuru vadīja “LA” žurnālisti
Ivars Bušmanis un Zigfrīds Dzedulis, tās dalībniekiem jautājām, kādi ir trūkumi šajos noteikumos
un kas būtu nepieciešams zemes lietderīgas izmantošanas uzlabošanā.
http://laukos.la.lv/zemes-aizsardzibai-vajadzigs-jauns-likums/
Glifosātu lieta – auksta duša vai racionāls kompromiss?
www.laukos.lv
Tikmēr Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes ģenerāldirektors Guntis Vilnītis atzīst –
aizliegums izmantot glifosāta herbicīdus nozari ietekmēs nelabvēlīgi, jo cīņai ar nezālēm
graudaugos nav alternatīvu. “Eiropā ir lielas klimatiskās atšķirības. Dienvidos sauss un karsts,
Baltijas reģionā mitrs un vēss, labvēlīgs nezāļu attīstībai un augšanai. Tāpēc mums ir būtiski rast
vai saglabāt “zāles” nezāļu infekcijas samazināšanai. Taču glifosātu lietošana nav pieņemama
pirms ražas novākšanas, tur jābūt izpildītām visām prasībām un strikta sodāmība neizpildīšanas
gadījumos. Nekādā gadījumā nedrīkstam eksperimentēt ar cilvēku veselību. Pirms glifosātu
pilnīga aizlieguma tomēr ir jābūt zinātnieku atzinumiem par šo “zāļu” atliekvielu esamības ilgumu
graudos un to izstrādājumos. Atkarībā no zinātnieku atzinumiem, acīmredzot tiks pieņemti
nākamie EK lēmumi,” saka G. Vilnītis.
http://laukos.la.lv/glifosatu-lieta-auksta-dusa-vai-racionals-kompromiss/
Latvijas Radio 1, 7.12.2017. Piensaimnieku savienības pārstāvis Jānis Šolks (Latvijas
Piensaimnieku Centrālās Savienības valdes priekšsēdētājs) par lēto darbaspēku.
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/aktuali/piensaimnieku-savienibas-parstavis-janis-solks-par-letodarbaspe.a96349/?highlight=%C5%A0olks
25.11. 2017. Laukos strauji samazinās strādnieku skaits
Panorāma https://www.youtube.com/watch?v=hBQYvpl6lpE&feature=youtu.be
Komentē: LOSP valdes locekle Aija Balode!
Dienas bizness, 6.12.2017. Latvijai ir potenciāls kļūt par vēja enerģijas lielvalsti
(Nākotnē Latvija varētu nodrošināt šo atjaunojamās enerģijas resursu gan pašmāju patēriņam, gan
eksportam, intervijā DB atklāj Vēja enerģijas asociācijas (LOSP dalīborganizācijas) valdes
loceklis Kristaps Stepanovs.
http://www.db.lv/ekonomika/energetika/latvijai-ir-potencials-klut-par-veja-energijas-lielvalsti469545
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www.laukos.v Jaunā ES lauku attīstības politika. Vai vienkāršāka un taisnīgāka?
LOSP uzskata, ka ideja ir laba, tomēr šāda plānošanas pieeja varētu būt administratīvi sarežģītāka
un ilgāka. “Dažkārt jau esošajā KLP lauku attīstības pasākumu izmaiņu saskaņošana iekavējās, jo
process aizņem lielāku laiku un tas kavē ātri reaģēt uz problēmu risināšanu. Tas nozīmē, ka ir ļoti
svarīgi, lai šāds nākotnes KLP ieviešanas modelis – saskaņošanas procedūra – pārāk neieilgtu un
neaizkavētu KLP pasākumu īstenošanu valstī,” saka LOSP pārstāve Ginta Jākobsone.
http://laukos.la.lv/zemnieki-cer-uz-lielakiem-maksajumiem/
Dienas bizness “Gaļas cenas ripo lejā” http://vecs.db.lv/laikraksta…/…/galas-cenas-ripo-leja469223

26.11.217. LOSP komentārs (Guntis Vilnitis ) LTV De Facto- Aizdomas par krāpniecību ar
plūdu kompensācijām https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.11.2017-aizdomas-par-krapniecibu-ar-pludukompensacijam.id111797/

AKTUALITĀTES:
Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem
Piešķiršanas nosacījumi
BSA par liellopiem var saņemt, ja lauksaimnieka īpašumā ir vismaz 1 atbalsttiesīgs liellops un:
• Par gaļas šķirnes vai kombinētās (piena–gaļas) šķirnes liellopiem vai krustojumā ar šo šķirņu
dzīvnieku iegūtajiem liellopiem:
o teli – sieviešu kārtas liellopu, kas vēl nav atnesusies, kārtējā gada laikā saimniecībā ir
sasniegusi 16 mēnešu vecumu un ir turēta 6 mēnešus ilgu turēšanas periodu, kas noslēdzas 16
mēnešu vecuma sasniegšanas dienā;
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o bulli vai vērsi, kas kārtējā gada laikā saimniecībā sasniedzis 16 mēnešu vecumu un ir turēts 6
mēnešus ilgu turēšanas periodu, kas noslēdzas 16 mēnešu vecuma sasniegšanas dienā
o zīdītājgovi, ko neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai, un kura ir turēta lauksaimnieka ganāmpulkā
6 mēnešus pēc kārtas, sākot no kārtējā gada 15. maija
• ja tas dzīves laikā ir reģistrēts un apzīmēts un par to ir sniegta informācija normatīvajos aktos
par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu noteiktajā kārtībā
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/brivpratigs-saistitais-atbalsts-parliellopiem?id=5659#jump

“Aloja Starkelsen” sācis ražot
bioloģiskus pelēko zirņu miltus
Kartupeļu cietes ražotājs “Aloja Starkelsen” šogad
ir sācis pārstrādāt bioloģiski audzētus pelēkos
zirņus, un no tiem ražot bioloģiskus pelēko zirņu
miltus, sacīja uzņēmuma valdes loceklis Jānis
Garančs.
http://laukos.la.lv/aloja-starkelsen-sacis-razotbiologiskus-peleko-zirnu-miltus/

Ekogranulas novērtē arī aiz Latvijas robežām
Makulatūras pārstrādes uzņēmums SIA Balticfloc rada pakaišus mājdzīvniekiem un arī ar šo
produktu veiksmīgi iekaro ārvalstu tirgus. SIA Balticfloc specializējas makulatūras pārstrādē,
izgatavojot otrreizēji pārstrādātu celulozes šķiedru ar plašu pielietojuma spektru, un ir vienīgais
uzņēmums Latvijā, kas ražo tādus papīra pārstrādes produktus kā celulozes piedevu asfaltam un
absorbcijas materiālu videi kaitīgu produktu savākšanai.
http://vecs.db.lv/ekonomika/razosana/ekogranulas-noverte-ari-aiz-latvijas-robezam-469283

Mainīti rūpnieciskās zvejas limiti iekšējos ūdeņos
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumus noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem
iekšējos ūdeņos, ko valdība otrdien, 5. decembrī, apstiprināja.
http://www.zm.gov.lv/presei/mainiti-rupnieciskas-zvejas-limiti-ieksejos-udenos?id=9173

Būs nodrošināta liellopu spermas pilnīga izsekojamība
Sākot ar 2018. gada 1. jūliju, Latvijā būs nodrošināta liellopu spermas pilnīga izsekojamība visos
bioprodukta aprites posmos. To paredz valdības sēdē 2017. gada 14. novembrī apstiprinātie
grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 320 „Noteikumi par
veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju
apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu
sniedzēja minimālo aprīkojumu”.
http://www.zm.gov.lv/presei/bus-nodrosinata-liellopu-spermas-pilniga-izsekojamiba-?id=9171
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Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs:
KLP jāstimulē nodarbinātība,
ekonomika un apdzīvotība laukos
7. decembrī, Zemkopības ministrijas un Valsts
Lauku
tīkla
rīkotajā
konferencē
“Lauksaimniecības politika pēc 2020” notika
diskusija par Eiropas Komisijas (EK) izstrādāto un
29. novembrī publicēto konceptuālo dokumentu ar
vīziju par Eiropas Savienības lauksaimniecības
nākotni “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibasministrs-janis-duklavs-klp-jastimulenodarbinatiba-ekonomik?id=9183

Konkursa «Eksporta un inovācijas balva
2017» laureāti
Paziņoti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
(LIAA) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju rīkotā
konkursa «Eksporta un inovācijas balva 2017»
laureāti.
http://www.db.lv/ekonomika/foto-konkursaeksporta-un-inovacijas-balva-2017-laureati469680

Apbalvoti meža nozares Gada balvas
“Zelta čiekurs” laureāti
Piektdien, 1. decembrī, Vidzemes koncertzālē
“Cēsis” tika godināti meža nozares izcilākie
ļaudis. Gada balvas ieguvēji saņēma lielo “Zelta
čiekuru”, savukārt pārējiem laureātiem tika
pasniegts mazais “Zelta čiekuriņš”.
http://www.zm.gov.lv/presei/apbalvoti-mezanozares-gada-balvas-zelta-ciekurslaureati?id=9161
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Pārtikas un lauksaimniecības nākotne – elastīga, taisnīga un ilgtspējīga kopējā
lauksaimniecības politika
Vienkāršāki noteikumi un elastīgāka pieeja nodrošinās to, ka kopējā lauksaimniecības politika
(KLP) atbalsta lauksaimniekus un veicina ES lauksaimniecības ilgtspējīgu attīstību. Tās ir
galvenās idejas šodien pieņemtajā Eiropas Komisijas paziņojumā “Pārtikas un lauksaimniecības
nākotne”, kurā klāstīts, kā varētu nodrošināt vecākās ES kopējās politikas pielāgojamību arī
turpmāk.
http://www.zm.gov.lv/presei/partikas-un-lauksaimniecibas-nakotne-elastiga-taisniga-unilgtspejiga-?id=9159

Sjameņa Ķīnā – potenciāls tirgus Latvijas lauksaimniecības un pārtikas
precēm
Otrdien, 28. novembrī, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Rigonda Krieviņa tikās
ar Ķīnas Tautas Republikas Sjameņas pilsētas (Xiamen) vicemēra Hangu Cjangu (Huang Qiang)
delegāciju.
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/sjamena-kina-potencials-tirgus-latvijaslauksaimniecibas-un-partikas-p?id=9158

Atbalstīs lauku tūrisma mārketinga
pasākumu īstenošanu
Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi
Ministru kabineta noteikumus valsts un ES
atbalsta piešķiršanai pasākuma „Sadarbība” ar
lauku tūrismu saistītu pakalpojumu attīstības
apakšpasākumā, ko valdība otrdien, 28. novembrī,
apstiprināja. Atbalsta pretendenti var būt
sadarbības grupas, kuras veido mazie ekonomikas
dalībnieki jeb sadarbības partneri, kas sniedz ar
lauku tūrismu saistītus pakalpojumus.
http://www.losp.lv/node/5057

Ar Latvijas čipsiem našķojas arī Indijā
Latvijā cieņā ir tradicionālie čipsi ar krējuma un sīpolu, siera un bekona garšu, bet eksporta tirgos
novērtē arī ne tik tradicionālas garšas, tostarp etiķa, masalas, vasabi
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/ar-latvijas-cipsiem-naskojas-ari-indija-469541
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes:

Siera klubs aktivitātes:
19.dec. Liepājas tehnikumā audzēkņiem filmas "Mūžīgais piens" prezentācija un sieru
degustācija.
Kontaktinformācija:
Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. +371 29487375, e-pasts
sieraklubs@inbox

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

LAD aktualitātes:
Dīzeļdegviela lauksaimniekiem
Lauku atbalsta dienests informē, ka lauksaimniekiem piešķirts atlikušais no akcīzes nodokļa
atbrīvotais dīzeļdegvielas apjoms. Dīzeļdegviela tiek piešķirta lauksaimniekiem izmantošanai
tikai lauksaimniecības tehnikā– traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.
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http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauksaimniekiem-pieskirtsatlikusais-no-akcizes-nodokla-atbrivotais-dizeldegvielas-apjoms-798

Aicinām informēt par negodprātīgu rīcību, saņemot plūdu kompensācijas
Tā kā medijos ir izskanējusi informācija, ka daļa kompensāciju par lietavu radītajiem
zaudējumiem varētu būt izmaksātas nepamatoti, Lauku atbalsta dienests aicina ikvienu, kura rīcībā
ir ziņas par negodprātīgu rīcību, piesakoties plūdu seku novēršanai paredzētajām kompensācijām,
nodot šo informāciju dienesta rīcībā.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/aicinam-informet-parnegodpratigu-ricibu-sanemot-pludu-kompensacijas-797

LAD aktīvi izmaksā platību maksājumus - no 1.decembra dienests jau maksā
Vienotā platību maksājuma un ADSI gala maksājumus, kā arī ir uzsācis
zaļināšanas un mazo lauksaimnieku shēmas atbalstu izmaksu
http://www.losp.lv/node/5059

Noslēgusies sezonas laukstrādnieku reģistrācijas ceturtā sezona
2017. gada 30. novembrī noslēdzās ceturtais gads, kad veiksmīgi tiek izmantots sezonas
laukstrādnieku reģistrācijas modulis. Visā Latvijā saimniecības, kas darbojas augļkopības un
dārzeņkopības nozarēs, kā arī nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos - augļkoku,
ogulāju un dārzeņu audzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā,
augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā, var izmanto Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektronisko
pieteikšanās sistēmu (EPS) šo darbinieku uzskaitei.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noslegusies-sezonaslaukstradnieku-registracijas-ceturta-sezona-799

Kalendārs:
Līdz 22. decembrim aicinām aizpildīt klientu aptauju;
11. decembrī beidzas pieteikšanās 8.1 apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana";
15. decembrī beidzas pieteikšanās pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā";
15. decembrī beidzas pieteikšanās pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde".

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