INFOLAPA Nr. 4
LOSP AKTIVITĀTES:
24.janvārī LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis piedalījās Saeimas Pieprasījumu komisijas
darbā, trešdien, kurā tika skatīti deputātu pieprasījumi saistībā ar OIK, EM darbu un
neprofesionālo Enerģētikas politiku. Radās atziņa, ka deputātu kungi arī neapzinās situācijas
nopietnību, jo pamatā tiek skatīts tikai nepieslēgto zaļās enerģijas koģenerācijas staciju jautājums,
bet ne šās OIK nodevas absurdums, jo virs 60% no visiem patērētāju OIK maksājumiem saņem
Latvenergo un pilsētu TEC-i (dabasgāzes koģenerācija).
Tāpat LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis sagatavoja un iesniedza TV24 jautājumus Eiropas
Parlamenta deputātam Krišjānim Kariņam. Piektdienas raidījumā plkst.9.30 "Kopā ar Veltu
Puriņu", Kariņa pamatatziņa bija, ka EM nav izstrādājis kompetentu Enerģētikas politikas
dokumentu un tas ir cēlonis OIK nodevas esamībai un tautsaimniecības bremzēšanai.
Šonedēļ sagatavota un nosūtīta vēstule Sadales tīkls, Latvenergo un EM iebildumi par viņu
destruktīvo rīcību neorganizējot pieņemšanas komisiju "Barkavas enerģijas" izbūvētai biomasa
koģenerācijas stacijai, kura nodrošinās ar siltumu Barkavas pagastu un gurķu audzēšanas
siltumnīcu saimniecību.
Pēc LOSP dalīborganizāciju iniciatīvas, LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis piedalījās ZM
organizētajā darba grupā, lai precizētu MK noteikumu projektu „Noteikumi par biodrošības
pasākumu kopumu medījamo dzīvnieku populācijā” un tā sākotnējo ietekmes novērtējuma
ziņojumu (anotāciju), kopā ar Dzintru Lejnieci un Annu Ērlihu. Vienojāmies, ka minētie
noteikumi šobrīd reglamentēs mednieku rīcību mežacūku medībās. Ja situācija eskalēsies ar putnu
gripu, staltbriežu slimību vai sēņotāju, meža tehnikas u.c. biodrošību, tad papildināsim šos MK
noteikumus. (MK noteikumu projekts visām dalīborganizācijām bija izsūtīts jau iepriekš).
Kā jau esat informēti, 21.februārī ir izsludināta LOSP pārstāvju sapulce, kurā piedaloties
Satiksmes ministram Uldim Augulim, LVC, LAU, Autotransporta direkcijas vadībai un
Pašvaldību savienības valdes priekšsēdētājam Gintam Kaminskim runāsim par lauku ceļu,
pasažieru pārvadājumu problēmjautājumiem. Biedri tiek aicināti iesniegt jautājumus ministram un
pārējām amatpersonām līdz 14.februārim, rakstot guntis.vilnitis@losp.lv.

LOSP MEDIJOS:
23.03, 13:07 Latvijas Radio 1 raidījumā Krustpunktā - Diskusija: Piena nozare un piena
iepirkumu cenas
Šodien Krustpunktā runāsim par piena iepirkumu cenām, kādēļ tās samazinātas, ko tas nozīmē
zemniekiem un vai ietekmēs cenas veikalu plauktos. Piena produkti ir vieni no tiem, kas pēdējā
gada laikā būtiski sadārdzinājušies, arī lauksaimnieki vēl nesen nevarēja sūdzēties par iepirkumu
cenu, bet nu tā samazināta. Kāpēc - to skaidrosim raidījumā.
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Studijā būs Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks,
Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietnieks, SIA „Mežacīruļi” saimnieks Juris Cīrulis,
Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tirgus kopējās organizācijas nodaļas
vadītāja Dace Freimane un Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku koorperatīvās
sabiedrības „Piena loģistika” pārstāvis Jānis Grasbergs.
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/diskusija-piena-nozare-un-piena-iepirkumu-cenas.a98581/
23.1.2018. Dienas bizness “Aizsargājamās teritorijas var dot pienesumu tautsaimniecībai”
Latvijā ir 683 apstiprinātas īpaši aizsargājamas dažādu kategoriju dabas teritorijas, taču dabas
vērtības nav «iekonservētas stikla burkā», un tās var dot ievērojamu pienesumu tautsaimniecībā
http://www.db.lv/zinas/aizsargajamas-teritorijas-var-dot-pienesumu-tautsaimniecibai-471100

LOSP: Rodas iespaids, ka tiek bruģēts ceļš PVN shēmotājiem
Masu medijos izskanējusī informācija par cenu pieaugumu pēc 5% pievienotās vērtības nodokļa
(PVN) likmes ieviešanas Latvijā, augļiem ogām un dārzeņiem nav objektīva un ir tendenciozi
atspoguļota, uzsver Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP).
http://www.losp.lv/node/5105
25.01.2018. Laukos.lv “Ir pieprasījums, būs piedāvājums. Zemnieku ieskatā traktorzagļu
bezkaunība pieaugs”
Lauksaimniecības tehnikas zādzību skaits palielinās saistībā ar pieprasījumu pēc tās, atzina
lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis sacīja, ka
tehnikas zādzības ir problēma, kas šobrīd aktualizējusies, jo zagļi kļūst bezkaunīgāki.
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“Droši vien ir grupējumi, kam iepaticies zagt lauksaimniecības tehniku un to vajag vēl vairāk.
Tāpēc šīs personas zog arvien vairāk un reizēm kļūst mazāk piesardzīgas, aizraujas, iekrīt azartā.
Reti cilvēks viens nodarbojas ar tādām lietām, to var darīt tikai tad, ja ir apvienojušās vairākas
personas grupā,” sacīja Vilnītis.
http://laukos.la.lv/ir-pieprasijums-bus-piedavajums-zemnieku-ieskata-traktorzaglu-bezkaunibapieaugs/
Dienas bizness, 23.1.2018. Labāk vēlu nekā nekad
Ar vairāku nedēļu nokavēšanos atzinumus par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos
sagatavojuši visi Ekonomikas ministrijas uzrunātie sadarbības partneri, komentāri saņemti arī no
citām organizācijām
http://www.db.lv/zinas/labak-velu-neka-nekad-471099

25.1.2018. www.protesti.lv Lauksaimnieki: Tehnikas zādzību skaits palielinās, jo pēc zagtās
mantas ir pieprasījums
Rīga, 25.janv., LETA. Lauksaimniecības tehnikas zādzību skaits palielinās saistībā ar pieprasījumu
pēc tās, aģentūrai LETA atzina lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis aģentūrai
LETA sacīja, ka lauksaimniecības tehnikas zādzības ir problēma, kas šobrīd aktualizējusies, jo
zagļi kļūst bezkaunīgāki. “Droši vien ir grupējumi, kam iepaticies zagt lauksaimniecības tehniku
un to vajag vēl vairāk. Tāpēc šīs personas zog arvien vairāk un reizēm kļūst mazāk piesardzīgas,
aizraujas, iekrīt azartā.
http://www.protesti.lv/lauksaimnieki-tehnikas-zadzibu-skaits-palielinas-jo-pec-zagtas-mantas-irpieprasijums/
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25.1.2018. www.lvportals.lv LOSP: Rodas iespaids, ka tiek bruģēts ceļš PVN shēmotājiem
5% PVN tiek piemērots Latvijai raksturīgajiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem (gan
vietējiem, gan importētajiem produktiem). Piemēram, gurķiem, kurus šobrīd Latvijas ražotāji
piegādā ļoti mazos apjomos un ievestā produkcija var ievērojami ietekmēt produkcijas
tirdzniecības cenu.
http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/292908-losp-rodas-iespaids-ka-tiek-brugets-cels-pvnshemotajiem/
25.01.2018. www.db.lv Dienas bizness LOSP: Rodas iespaids, ka tiek bruģēts ceļš PVN
shēmotājiem
Medijos izskanējusī informācija par cenu pieaugumu pēc 5% pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
likmes ieviešanas Latvijā augļiem ogām un dārzeņiem, nav objektīva un ir tendenciozi
atspoguļota, uzskata Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP).
http://www.db.lv/zinas/losp-rodas-iespaids-ka-tiek-brugets-cels-pvn-shemotajiem-471239
22.01.2018. LETA, EM šobrīd vērtē saņemtos iebildumus par grozījumiem noteikumos par
elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā
Rīga, 22.janv., LETA. Ekonomikas ministrija (EM) šobrīd vērtē no ministrijām, nevalstiskajām
organizācijām un sadarbības partneriem saņemtos iebildumus un priekšlikumus par grozījumiem
Ministru kabineta (MK) noteikumos par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā, un plāno tos
pārspriest starpinstitūciju sanāksmē tuvākajā laikā, aģentūrai LETA pastāstīja EM pārstāve Elita
Rubesa-Voravko.
Atbildot uz jautājumu, kā EM plāno rīkoties saistībā ar nevalstisko organizāciju, piemēram,
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) iebildumiem pret grozījumiem MK
noteikumos par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju
koģenerācijā, Rubesa-Voravko sacīja, ka EM ir lūgusi atzinumus par sagatavotajiem MK
noteikumiem līdzatbildīgajām ministrijām un enerģētikas nozares asociācijām. Ministrija
saņēmusi komentārus no Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Zemkopības ministrijas,
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK), kā arī no sešiem citiem sadarbības
partneriem. MK noteikumu projektu saskaņošanas procesā EM ir uzrunājusi arī Latvijas
Atjaunojamās enerģijas federāciju, kurā ir apvienojušās lauksaimnieku un biogāzes ražotāju
intereses pārstāvošās vadošās atjaunojamās enerģijas jomas asociācijas. EM šobrīd vērtē saņemtos
iebildumus un priekšlikumus pēc to būtības un plāno pārspriest tos starpinstitūciju sanāksmē
tuvākajā laikā.

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Augļkopju asociācija, Stādu audzētāju biedrība, biedrība “Latvijas Dārznieks”,
Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrība un Stādu un kūdras inovāciju fonds
aktivitātes:
Jau pavisam drīz 09. februārī, Bulduru Dārzkopības vidusskolā, visi tie kas sirdī dārzkopji,
tiksies ikgadējā Dārzkopības konferencē. Interesentiem, nozares un ar to saistīto valsts un
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nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, šī kopā sanākšana ir iespēja satikt kolēģus, izvērtēt
paveikto un apjaust nākotnes izaicinājumus.
Konferenci rīko Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizācijas –
Latvijas Augļkopju asociācija, Stādu audzētāju biedrība, biedrība “Latvijas Dārznieks”, Bulduru
Dārzkopības skolas attīstības biedrība un Stādu un kūdras inovāciju fonds. Tā notiek visas dienas
garumā no 09.00 līdz 17.00 Bulduru Dārzkopības vidusskolā – vietā kur jau vairāk kā simts gadus
tiek apmācīti profesionāli dārznieki.

http://www.losp.lv/node/5110

Siera klubs aktivitātes:
25.janvārī Ogres tehnikumā lekcija par Jāņu sieru un Jāņu siera degustācija.
Arī dažādi sviesti un rudzu maize. Auditorija - biškopji no Latvijas Baltijas un Ziemeļu valstīm.
31.01. Seminārs "Veselība, labs izskats, harmonija ar Latvijas produktiem", Rīgā
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. +371
29487375, e-pasts sieraklubs@inbox

Latvijas Zemnieku Federācijas aktualitātes:
Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”
ietvaros, 2018.gada 5.-6.februārī atpūtas kompleksā “Birzgaiļi”, Liepupes pagasts,
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Salacgrīvas novads, LV-4023 organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību
attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”.
http://www.losp.lv/node/5100
Latvijas industriālo kaņepju asociācijas aktualitātes:
Kaņepju nozares 2018.gada pavasara konference http://www.losp.lv/node/5102

Jauno zemnieku kluba aktualitātes:

Jaunie zemnieki sanāks 36.kongresā
Biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs” ik gadu rīko biedru kopsapulci jeb Kongresu, kurā
balsstiesīgie biedri ievēl jaunu biedrības valdi, atskatās uz gada laikā paveikto un iezīmē jaunā
gada plānus. Šogad biedrības kongress norisināsies 21.februārī LLU Studentu klubā Jelgavā.
http://jzk.lv/sakums/jaunie-zemnieki-sanaks-36kongresa-177/

LTRK aktivitātes:
Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai un rezervēt vietas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras (LTRK) un reģionu pašvaldību rīkotajās Uzņēmēju dienās reģionos 2018.
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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
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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NOZARES AKTUALITĀTES:
Graudu pirmapstrādes kompleksos Latraps ieguldīs septiņus miljonus eiro
LPKS Latraps Saldū sāk būvēt miljonus vērto graudu pirmapstrādes kompleksu.
Jaunā kompleksa pamatos Saldū pagājušajā nedēļā iemūrēta kapsula nākamajām paaudzēm.
Jaunajā kompleksā Saldū un graudu pirmapstrādes kompleksā Daugavpilī šogad kopumā paredzēts
investēt aptuveni septiņus miljonus eiro, informē Latraps ģenerāldirektors Edgars Ruža.
http://www.db.lv/zinas/graudu-pirmapstrades-kompleksos-latraps-ieguldis-septinus-miljonus-eiro471061

LOSP birojā pieejami jaunie
2018.gada kalendāri – Integrētā
augu audzēšana

CFLA: 2017. gada laikā – miljarda eiro papildinājums
Latvijas tautsaimniecībai no ES fondiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) apkopotie dati liecina, ka 2017. gadā noslēgto
Eiropas Savienības (ES) fondu līgumu kopējais apjoms ir vairāk nekā viens miljards eiro - ar ES
fondu atbalstu uzsākta 526 projektu īstenošana, jau konkrēti iezīmējot šo investīciju ieplūšanu
Latvijas tautsaimniecībā.
http://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2018/cfla-2017-gada-laika-miljarda-eiro-papildinajums-latvijastautsaimniecibai-no-es-fondiem

Plūdu risku mazināšanā un
meliorācijā līdz 2020. gadam
investēs 80 miljonus eiro
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Valsts SIA „Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ)
turpina īstenot nozīmīgus projektus plūdu
risku mazināšanā, lauksaimniecības un
mežsaimniecības zemju meliorācijā, valstij
piederošo hidrotehnisko būvju atjaunošanā
un pārbūvē, kā arī valsts nozīmes
ūdensnoteku atjaunošanā. Šim mērķim no
2014. līdz 2020. gadam paredzēti 80
miljoni eiro publiskā finansējuma – 36,6
miljoni eiro no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 43,4
miljoni eiro no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF).
www.losp.lv

http://www.losp.lv/node/5109

Pirmais 2018.gada žurnāls
"Latvijas Lopkopis" ir klāt!
Par aizvadīto gadu lauksaimniecībā un šī
gada lielākajiem izaicinājumiem žurnāla
“Latvijas Lopkopis” janvāra numurā stāsta
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš
Cimermanis. Viņš citstarp aicina lauku vidi
aptvert kā vērtību: “Tikai uz vērtībām
balstītai dzīvei un darbam ir ilgstspējīga
nākotne, kas dotu spēku Latvijas augsmei.”
https://goo.gl/1oE45z

Atkusnis dārziem nekaitēs
Aiz muguras ir pirmais būtiskais kailsala
periods, un nelielo sniega segu pašlaik
intensīvi kausē atkusnis un lietus. Tomēr
šādi laika apstākļi augus dārzos negatīvi
neietekmēs, norāda Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra (LLKC)
vecākais dārzkopības speciālists Māris
Narvils.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/atk
usnis-darziem-nekaites

Jānis Dūklavs: Lauksaimniecībai pēc 2020. gada jāparedz adekvāts ES finanšu
atbalsts
Pirmdien, 29. janvārī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies uz ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomi Briselē, kur turpināsies dalībvalstu diskusija par Eiropas
Komisijas (EK) pagājušā gada nogalē publicēto paziņojumu par ES pārtikas un lauksaimniecības
politiku pēc 2020. gada.
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-lauksaimniecibai-pec-2020-gada-japaredz-adekvats-esfina?id=9262

Aicinām savlaicīgi pieteikties augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu
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pārbaudēm
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) aicina lauksaimniekus savlaicīgi
pieteikties augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm. Augu aizsardzības līdzekļu
iekārtu pārbaudes VTUA veic visā Latvijas teritorijā, plašāku informāciju, t.sk., kontaktus skatīt
šeit. Savukārt kārtību un ieteikumus augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudīšanai
skatīt Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļa vietnē.

Veicinās saimniecisko darbību lauksaimniecībā un zivsaimniecībā
Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum”
(Altum) ir izstrādājusi noteikumu projektu lauku uzņēmēju un zivsaimniecības saimnieciskās
darbības veicēju aizdevumu piešķiršanas nosacījumiem. Aizdevumu programmas mērķis ir
veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielināt finanšu resursu pieejamību
saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas vai plāno uzsākt darboties lauksaimniecības, lauku
attīstības vai zivsaimniecības nozarē. Tādējādi aizdevumu programma papildinās finanšu tirgū
pieejamo kredītiestāžu finansējumu.
http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-saimniecisko-darbibu-lauksaimnieciba-unzivsaimnieciba?id=9261

LAD aktualitātes:
Kalendārs:
26.janvāris
Beidzas projekta idejas iesniegumu pieņemšana apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju
partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas
darba grupu projektu īstenošanai" ietvaros
1.Februāris
Sākas pieteikšanās pasākumam "Sadarbības pasākumi"
19.Februāris
Sākas pieteikšanās pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"

CITAS AKTUALITĀTES, SEMINĀRI:
22.februāris - Līdzsvarota lauksaimniecība 2018 | Lauksaimniecības fakultāte
http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba-2017

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