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Uzmanības centrā: Ja pastāvēs ES, būs
arī finansējums
Nav tādu indikāciju, ka atbalsta maksājumi varētu
strauji samazināties vai izjukt. Tajā pašā laikā šādas
domas virmo gaisā. Tā intervijā DB saka Lauku
atbalsta dienesta direktore Anna Vītola-Helviga.
«Ar lepnumu varu teikt, ka lauku fondos nav bijis
pārrāvuma. Viss noticis pilnīgi plūstoši, turklāt
iepriekšējā perioda naudu esam apguvuši līdz
pēdējam eiro,» stāsta A. Vītola-Helviga.
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/uzmani
bas-centra-ja-pastaves-es-bus-ari-finansejums456395?utm_campaign=article_title&utm_source=s
tartpage_split&utm_medium=articlename

Atkritumos - vismaz
pārtikas produktu

113

kilogrami

Rēķinot uz vienu Latvijas iedzīvotāju, gada laikā
atkritumos tiek izmesti vismaz 113 kilogrami
pārtikas produktu, 38% no tiem rodas
mājsaimniecībās, pirmdien raksta laikraksts Dienas
Bizness.
http://www.db.lv/razosana/partika/atkritumosvismaz-113-kilogrami-partikas-produktu-456343

Saules enerģijai potenciāls arī Baltijā
db.lv
Atjaunojamā enerģija, it īpaši ar konkrētām
tehnoloģijām, jau ir kļuvusi konkurētspējīga arī bez
subsīdijām. Šis uzņēmums pastāv divus ar pusi
gadus, savu darbību sācis kā elektroenerģijas
vairumtirgotājs un vēlāk arī kā mazumtirgotājs
juridiskajām personām, taču tad sapratis, ka
mūsdienu elektroenerģijas tirgus pieprasa iet soli
tālāk, klientiem pārdodot ne tikai energoresursus,
bet arī dažādus energoefektivitātes risinājumus un
pašģenerācijas projektus.
http://www.db.lv/…/saules-energijai-potencials-aribaltija-… …
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EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par
ĀCM riska zonu pārveidošanu
Latvijas Zemkopības ministrijas pārstāvji Eiropas
Komisijas Dzīvnieku veselības un labturības
pastāvīgajā komitejā (SCPAFF) 2016. gada 7.
novembrī ziņoja, ka Latvijā atsevišķos pagastos
pēdējā gada laikā nav novēroti Āfrikas cūku mēra
uzliesmojumi mājas cūkām. Tādēļ sanāksmes laikā
no Eiropas Savienības dalībvalstu ekspertu puses
vienbalsīgi tika atbalstīts Eiropas Komisijas
sagatavotais dokuments, kas paredz grozījumus
Komisijas Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES
pielikumā par dzīvnieku veselības kontroles
pasākumiem pret Āfrikas cūku mēri atsevišķās
dalībvalstīs.
http://www.zm.gov.lv/presei/ek-atbalsta-latvijasierosinajumu-par-acm-riska-zonuparveidosanu?id=8336

Vairākās pašvaldībās mainīti
rūpnieciskās zvejas limiti
Lai atbalstītu vairāku pašvaldību ierosinātās
izmaiņas zvejas limitos, kā arī izdarītu citus
labojumus, Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi
grozījumus Ministru kabineta noteikumiem par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos, ko valdība otrdien,
8.novembrī, akceptēja.
http://www.zm.gov.lv/presei/vairakas-pasvaldibasmainiti-rupnieciskas-zvejas-limiti-?id=8333

Paplašinātas pilnvaras pašvaldībām lemt
par zvejas tiesību nomas jautājumiem
Lai pašvaldībām dotu pilnvarojumu saistošajos
noteikumos noteikt komerciālajai zvejai piešķiramo
zvejas limitu sadales kārtību tās administratīvajā
teritorijā esošos iekšējos, piegulošajos Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, valdība
otrdien,
8.novembrī,
akceptēja
grozījumus
noteikumos par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību.
http://www.zm.gov.lv/presei/paplasinatas-pilnvaraspasvaldibam-lemt-par-zvejas-tiesibu-nomasjauta?id=8334
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Papildināts VAAD maksas pakalpojumu
cenrādis
Lai jaunajai pārbaužu kārtībai kartupeļu
sēklaudzēšanā un sēklas kartupeļu tirdzniecībā, ko
veic Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD),
atbilstu arī cenrādis, valdība otrdien, 8.novembrī,
atbalstīja izmaiņas VAAD maksas pakalpojumu
cenrādī. Grozījumi precizē izcenojumu par sešu
nekarantīnas vīrusu analīzēm, ietverot samaksu par
paraugu ņemšanu un viroīda noteikšanu, kas
jānosaka pirmsbāzes sēklas kategorijām.
http://www.zm.gov.lv/presei/papildinats-vaadmaksas-pakalpojumu-cenradis-?id=8335

Rūdolfa radītāja: Ar lielajiem zīmoliem
nav jācīnās, bet jāstājas tiem blakus
"Stāstus, ka viss ir slikti, dzirdu katru dienu, bet
uzskatu, ka, darbojoties biznesā, pastāvīgi jāmeklē
jaunas iespējas un vienmēr jābūt plānam B," "Rīgas
un Apriņķa Avīzei" teic Egija Martinsone. Pavisam
nesen viņas vadītais pārtikas ražošanas uzņēmums
"Lat Eko Food" no Ādažiem saņēma atzinības balvu
Zemkopības ministrijas konkursā "Sējējs 2016".
http://www.aprinkis.lv/ekonomika/uznemejdarbiba/i
tem/34268-rudolfa-raditaja-ar-lielajiem-zimoliemnav-jacinas-bet-jastajas-tiem-blakus

Piensaimniecības pluss – naudu saražo
katru dienu, atzīst “Kalējiņi1” saimnieks
“Piensaimniecībai ir nākotne. Lielākais pluss – pie
jebkuras piena cenas tu naudu saražo katru dienu,”
saka z/s “Kalējiņi1” saimnieks Kaspars Putrālis,
kurš Smiltenes novada Bilskas pagastā izveidojis
paraugsaimniecību. Saimniecībā ir 450 slaucamas
govis, vidējais izslaukums iepriekšējā pārraudzības
gadā bija 13 425 kg no govs.
http://www.la.lv/piensaimniecibai-jabut-vel-200gadus-un-ilgak/
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Noslēdzies jauniešu izaugsmes forums
„Solis 2016”
No 28. – 30. oktobrim Iecavā, viesu namā
„Iecupes” notika Latvijas Jauno zemnieku kluba
organizētais jauniešu izaugsmes forums „Solis
2016”. Forumā piedalījās 65 dalībnieki, vecumā no
18 līdz 31 gadam, kas pārstāvēja gandrīz visus
Latvijas novadus. Foruma dalībnieki bija gan
studenti, kas studē LLU, LU, BA Turība, RSU, gan
jaunie lauksaimnieki, gan jaunieši, kas strādā kādā
lauksaimniecības uzņēmumā.
http://www.losp.lv/node/4323

Eksportspēja: Ar olām uz eksotiskām
valstīm
AS Balticovo apgrozījumu cer saglabāt pērnā gada
līmenī; piedaloties starptautiskajās izstādēs, tai
izdevies atrast klientus tālās un eksotiskās valstīs
Patlaban uzņēmumam pieder 2,8 miljoni putnu, kas
ik dienas saražo 1,8 miljonus olu, tādējādi gadā AS
Balticovo saražo 630 miljonus olu, stāsta Balticovo
mārketinga vadītājs Armands Šterns.
http://www.db.lv/latvijas-eksportspeja/eksportspejaar-olam-uz-eksotiskam-valstim-456469?

Zemkopības ministrija: starptautiskajā
tirdzniecībā jānodrošina ES
lauksaimnieku un pārtikas ražotāju
intereses
Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs
Ringolds Arnītis 14. un 15. novembrī dosies uz ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru
padomes sēdi Briselē, kur notiks diskusijas par
Eiropas Komisijas (EK) Lauksaimniecības tirgus
jautājumu
darba
grupas
ziņojumu
“Lauksaimniecības nākotne Eiropā – lauksaimnieku
pozīcijas izvērtējums pārtikas ķēdē un kā to
uzlabot”. ES lauksaimniecības politika kopš
Latvijas iestāšanās ES ir arvien vairāk orientēta uz
tirgu. Vienlaikus ar tirdzniecības liberalizāciju ES
lauksaimniecības nozari arvien vairāk ietekmē
globālie procesi un cenu nestabilitāte.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijastarptautiskaja-tirdznieciba-janodrosina-eslauk?id=8342
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Visus nodokļu maksājumus var veikt
tiešsaistē VID EDS
Turpinot pilnveidot Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), no
šā gada novembra EDS lietotāji (gan fiziskas, gan
juridiskas
personas)
var
tiešsaistē,
VID
elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, veikt visus
VID administrēto nodokļu un nodevu maksājumus.
Tāpat iespējams arī sekot līdzi veikto maksājumu
izpildei.
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/visusnodoklu-maksajumus-var-veikt-tiessaiste-vid-eds456573?utm_campaign=article_title&utm_source=s
tartpage_split&utm_medium=articlename

LOSP medijos:
*) 5.11.2016. LSM.LV LOSP: OIK reformas atlikšana draud ar neadekvātu elektrības cenu
mazajiem ražotājiem
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/losp-oik-reformas-atliksana-draud-arneadekvatu-elektribas-cenu-mazajiem-razotajiem.a208785/
*) 5.11.2016. DELFI.LV LOSP: OIK reformas atlikšana draud ar neadekvātu elektrības cenu
mazajiem ražotājiem
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/losp-oik-reformas-atliksana-draud-arneadekvatu-elektribas-cenu-mazajiem-razotajiem.d?id=48128683
*) 5.11.2016. Tvnet.lv LOSP: OIK reformas atlikšana draud ar neadekvātu elektrības cenu
mazajiem ražotājiem
http://financenet.tvnet.lv/zinas/633219losp_oik_reformas_atliksana_draud_ar_neadekvatu_elektribas_cenu_mazajiem_razot
ajiem
*) 7.11.2016. Latvijas Avīze: Lauksaimnieki aicina apkarot ēnas
http://www.la.lv/lauksaimnieki-aicina-apkarot-enas/
*) 7.11.2016. LTV 1 Rīta panorāma - Par OIK reformu un aktuālo lauksaimniecības nozarē
intervija ar LOSP izpilddirektoru Gunti Vilnīti.
http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/83688/intervija-ar-gunti-vilniti/
*) 08.11.2016 (LOSP) Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Nodoklis neatkarīgi no ienākumiem
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*) 10.11.2016. Dienas bizness TOP 500 - "Zelta graudu gads" jubilejas izdevumu, kurā apkopoti
500 lielāko Latvijas uzņēmumu 2015.gada apgrozījuma un peļņas rādītāji! LOSP viedoklis Dienas
bizness TOP 500!
*) 10.11.2016. (LOSP) Latvijas Avīze: Ārzemju zemes pircējiem nerod ierobežojumu

Dokumenti saskaņošanai:
Līdz 11.11.2016. „Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības
kritērijiem un apriti" http://www.losp.lv/node/4312

LAD aktualitātes:
LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2016. gada 10.novembra
sanāksmē. http://www.losp.lv/node/4324

PVD aktualitātes:
Par biodrošības pasākumu neievērošanu piemēros bargākus naudas sodus
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) veiktie uzraudzības un informatīvie pasākumi un sadarbība
ar cūku audzētājiem ir nodrošinājuši to, ka Āfrikas cūku mēris (ĀCM) mājas cūkām Latvijā šogad
nav konstatēts un pēc veiktajām cūku novietņu pārbaudēm, biodrošības prasībām atbilst 87%
mājas cūku novietņu. Tomēr pārbaužu laikā inspektori visā Latvijas teritorijā joprojām konstatē
rupjus pārkāpumus.
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/par_biodrosibas_pasakumu_neiev

LDC aktualitātes:
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 393 grozījumiem, medus bišu saimju īpašniekiem vai
turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz
attiecīgā gada 1. maiju un 1. novembri. Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā.
Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.11.2016. ir jāiesniedz no 01.11.2016. līdz
30.11.2016.
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Visērtāk Pārskatu ir ievadīt elektroniski LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā.
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 un
putniem, kažokzvēriem, akvakultūrām un aukstasiņu dzīvniekiem, nemainās – šīs ziņas joprojām
jāsniedz uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju!
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
“Trusis un citi” aktivitātes:
19.un 20.novembrī Vaidavas sporta bāzē izstāde „TRUSIS UN CITI Pirmo reizi norisināsies
trušu izstāde „TRUSIS UN CITI 2016” http://www.losp.lv/node/4321
12. un 13.novembrī dalība izstādē ZOOEXPO- 2016 Ķīpsalā;

Zied zeme aktivitātes:
24.novembrī Zied zeme iedvesmo būt līderim http://www.losp.lv/node/4325

Latvijas agronomu biedrības aktivitātes:
Latvijas agronomu biedrības valdes sēde, plkst. 11.00 ZM 3.stavā Par likumdošanu zemes
izmantošanā

Siera klubs aktivitātes:
11.nov. pasākums Zemkopības ministrijā konkursa "Biezpiena un maizes gardumi uz svētku
galda" uzvarētājām
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob.
+371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox.lv

JZK aktivitātes:
Pieredzes apmaiņas brauciens pa Dienvidlatgali
Biedrība Latvijas Jauno zemnieku klubs 11-12.novembrī organizē pieredzes apmaiņas braucienu
uz Dienvidlatgali.
http://www.losp.lv/node/4305
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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

Izstādes:
Nākamā gada pavasarī, no 28. līdz 30. aprīlim, Izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā notiks starptautiskā
lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības izstāde „Nature Expo 2017”, kurā ik gadu
spēcīgākie nozares uzņēmumi tiekas ar potenciālajiem klientiem, sadarbības partneriem un
izplatītājiem.
Vēlaties veicināt sava biznesa attīstību, palielināt apgrozījumu un apsteigt konkurentus? Tad
piedalieties „Nature Expo 2017”!
Aicinām Jūs jau tagad saplānot pavasara mārketinga aktivitātes un pieteikt dalību „Nature Expo
2017”! Izvēlieties piemērotāko ekspozīcijas vietu par nebijuši labu cenu!
Jūsu iespējas izstādē:
prezentēt savu tehniku, preces un
pakalpojumus;
stimulēt produkcijas noietu un palielināt
darījumu apjomu;
atrast uzticamus izplatītājus;
iegūt pieeju nozīmīgiem tirgiem Baltijā,
Eiropā un pasaulē;
iegūt jaunus klientus un sadarbības
partnerus;
saņemt jaunus pasūtījumus;
smelties jaunas idejas biznesa attīstībai;
iegūt informāciju par jaunumiem nozarē
no pirmavotiem;
satikt nozares ekspertus un piedalīties
nozares gada notikumā!

Izstādes apmeklētāji:
lauksaimnieki;
mežsaimnieki;
zemkopji;
dārzkopji;
mežu īpašnieki;
mežizstrādes un
lauksaimniecības uzņēmumu vadītāji;
tirdzniecības pārstāvji;
nozaru speciālisti;
un citi, kas darbojas šajās
nozarēs.

Kā arī tiek piemērota pamatmaksājuma atlaide -10%, ja maksājums tiek veikts līdz 22.11.2016 vai
-5%, ja maksājums tiek veikts līdz 22.12.2016!
Turklāt izstādē notiks arī dažādi semināri, prezentācijas un sacensības. Ja arī Jūs vēlaties rīkot
kādu pasākumu, aicinām savlaicīgi pieteikties!
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Kontaktpersona:Artūrs Bidiņš, Projektu vadītājs
Mob. +371 26579824
Tālr. +371 67065009
Fakss: +371 67067551
E-pasts: arturs.bidins@bt1.lv
www.bt1.lv

Citi pasākumi:
Progresīvas prakses un zinātnes atziņu pielietojamības, kvalitatīvu un konkurētspējīgu pārtikas
produktu ražošanā Specializācija: Alus sensorā novērtēšana http://www.losp.lv/node/4280

Sludinājumi:
Te ir darbs:
Dārzu mākslas uzņēmums Galantus meklē PROJEKTU VADĪTĀJU darbam ar mūsu jaunāko
nozari – PAKLĀJZĀLIENS. Aicinām pieteikties pamatoti ambiciozu, atvērtu un zinošu personību,
kas vēlas radīt un piedalīties dinamiskā projektā, kura mērķis ir pacelt paklājzāliena kā Galantus
produkta atpazīstamību un pārdošanu atbilstoši labākajai pasaules praksei. Izaicinājumus,
panākumus, novērtējumu un izaugsmi garantējam!
Kontaktpersona: Ansis Birznieks Valdes loceklis/diplomēts dārzkopis, + 371 29 235 928
_________________
Uzņēmums nodarbojamies ar spirta ražošanu no graudiem. Vēlamies piedāvāt graudu sīrupu
lopbarībai, kas paliek pēc spirta izvilkšanas no graudiem. Varbūt starp Jūsu biedriem ir
saimniecības, kuras tas varētu interesēt? Kontaktinformācija: Dainis mob.27046266
________________
SIA BIO industrija piedāvā bioloģisko granulēto kaļķi 500 kg maisos. Var izkliedēt uz sējumiem.
Nav jāiestrādā. Vairāk informācijas: http://www.granuletaiskalkis.lv/
dace@granuletaiskalkis.lv
Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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