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Ārzemju zemes pircējiem nerod
ierobežojumu
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisija nespēj atrast līdzekli,
kā ierobežot ārzemju pircēju pieplūdumu Latvijas
lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgū.
http://www.la.lv/arzemju-zemes-pircejiem-nerodierobezojumu/

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
apbalvos nozares pārstāvjus par
nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā
Ceturtdien, 17. novembrī, pulksten 12.00
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvos 76
nozares pārstāvjus – lauksaimniekus, speciālistus,
zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes
darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā,
meža nozarē un zivsaimniecībā, pasniedzot
Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstu,
Zemkopības
ministrijas
(ZM)
augstāko
apbalvojumu – medaļu “Par centību”, ZM Atzinības
rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu.
http://www.losp.lv/node/4335

Notiks konference “Zivsaimniecības
nozares aktualitātes un tirgus situācija
Latvijā”
Visi interesenti ir laipni aicināti piedalīties
Zemkopības ministrijas (ZM), SIA „Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs” un Valsts
Zivsaimniecības
sadarbības
tīkla
rīkotajā
konferencē “Zivsaimniecības nozares aktualitātes
un tirgus situācija Latvijā”, kas notiks 2016. gada
25. novembrī, piektdienā. Konferences norises vieta
– viesnīca “Lielupe” Bulduru prospektā 64/68,
Jūrmalā.
http://www.losp.lv/node/4338
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Sadarbojoties ar vāciešiem, Latvijas
Piens rada produktu ar 4 mēnešu
derīguma termiņu
Tirgū laists jauns zīmola TRIKATA produkts –
proteīna dzēriens ProCapsul. Dzēriens top sadarbībā
ar vāciešiem.
http://www.db.lv/razosana/partika/sadarbojoties-arvaciesiem-latvijas-piens-rada-produktu-ar-4menesu-deriguma-terminu456662?utm_source=newsletter&utm_medium=em
ail&utm_campaign=newsletter

Nāc un paraksties par iniciatīvu Mana
Balss
"Aizsargāsim zemes īpašnieku tiesības, nepieļaujot
nekontrolētu aprobežoto teritoriju palielināšanu"
https://manabalss.lv/par-zemes-ipasnieku-tiesibamlemj…/show

Iznācis
pirmais
''Profesionālā
Dārzkopība'' žurnāls. Vērtīgi padomi
dārzkopjiem!
Dārzkopības institūts sadarbībā ar Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centru (LLKC) izdevis
pirmo
profesionālo
žurnālu
dārzkopjiem
“Profesionālā
Dārzkopība”.
Žurnāls
iznāk
elektroniski, un piedāvā profesionāļu padomus
visdažādākajās dārzkopības jomās.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/iznacispirmais-profesionalais-zurnals-darzkopjiem

Biedrība: šoruden laikapstākļi Latvijas
vīnogulājiem nav kaitējuši
Šoruden mainīgie laika apstākļi Latvijas
vīnogulājiem nav kaitējuši, pastāstīja Latvijas
Vīnkopju un vīndaru biedrības valdes loceklis
Ričards Ivanovs.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/biedrib
a-soruden-laikapstakli-latvijas-vinogulajiem-navkaitejusi.d?id=48173457
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Turpinās atbalstīt Krievijas embargo
skartos augļu un dārzeņu ražotājus
Trešdien, 16. novembrī, valdība atbalstīja
Zemkopības
ministrijas
(ZM)
sagatavotos
grozījumus noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā
piešķir Eiropas Savienības atbalstu augļu un
dārzeņu
ražotāju
organizācijām.
Izmaiņas
noteikumos paredz turpināt pagaidu ārkārtas
atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu
ražotājiem, lai stabilizētu cenas un kopējo situāciju
tirgū.
http://www.losp.lv/node/4343

Precizēta ĀCM riska zonu teritorija
Baltijas valstīs un Polijā
Tā kā ir stājušies spēkā vairāki Komisijas
Īstenošanas lēmumi, ir precizēta Āfrikas cūku mēra
(ĀCM) riska zonu teritorija* Baltijas valstīs un
Polijā. Tādēļ valdība trešdien, 16.novembrī,
apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos
grozījumus Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtībā.
http://www.losp.lv/node/4344

Apstiprināts zivju resursu mākslīgās
atražošanas plāns 2017.–2020. gadam
Trešdien, 16. novembrī, valdība atbalstīja
Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto Zivju
resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.–2020.
gadam. Plāna mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgi
izmantojamus un daudzveidīgus publiski pieejamo
iekšējo ūdeņu zivju resursus Latvijā.
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinats-zivjuresursu-maksligas-atrazosanas-plans-2017-2020gadam?id=8359
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Apstiprināta kārtība individuāli
izgatavotas traktortehnikas
ekspluatēšanai
Lai noteiktu prasības un kārtību, kādā notiek
ekspluatēšanai Latvijā paredzētu individuāli vienā
eksemplārā izgatavotu lauksaimniecības un
mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšana
un tirgus uzraudzība, valdība trešdien, 16.novembrī,
akceptēja jaunus noteikumus par individuālu
lauksaimniecības
un
mežsaimniecības
transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu.
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-kartibaindividuali-izgatavotas-traktortehnikasekspluate?id=8355

Latvijas lauksaimniekiem jābūt
līdzvērtīgiem nosacījumiem ES vienotajā
tirgū
Otrdien, 15. novembrī, ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē ES
dalībvalstis diskutēja par Kopējās lauksaimniecības
politiku (KLP) pēc 2020. gada, lauksaimnieku
pozīcijas uzlabošanu pārtikas ķēdē un par ES
lauksaimniecības
interešu
aizstāvību
starptautiskajās tirdzniecības sarunās.
http://www.zm.gov.lv/zemkopibasministrija/presei/latvijas-lauksaimniekiem-jabutlidzvertigiem-nosacijumiem-es-vienotaja?id=8352

Šakāļi rada problēmas Igaunijas aitu
audzētājiem
Lai gan par pirmajiem Igaunijā manītajiem
šakāļiem tika ziņots tikai pirms dažiem gadiem, šie
vietējai faunai neraksturīgie dzīvnieki jau sagādā
nopietnas raizes aitu turētājiem, kas līdz šim vairāk
žēlojušies par vilku nodarīto kaitējumu, raksta avīze
Postimees.
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/sakalirada-problemas-igaunijas-aitu-audzetajiem456593?utm_campaign=article_title&utm_source=
categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
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Ieteikumi pārtikas produktu iepirkumu
veicējiem par zaļo publisko kritēriju
piemērošanu
Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi
ieteikumus iepirkumu veicējiem zaļo publisko
iepirkumu (ZPI) jeb vides kritēriju piemērošanai
pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas
pakalpojumu iepirkumos, lai sekmētu kvalitatīvu un
bioloģisku lauksaimniecības un pārtikas produktu
īpatsvara
pieaugumu
zaļajos
publiskajos
iepirkumos.
http://www.losp.lv/node/4345

LAD aktualitātes:
LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2016. gada 10.novembra
sanāksmē. http://www.losp.lv/node/4324
21.novemrbī sākas pieteikšanās pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos"
4.2.apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" http://www.lad.gov.lv/lv/atbalstaveidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
21.novembrī Sākas pieteikšanās pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos"
4.3.apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras
attīstībā"
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-uninvesticijas/atbalsta-pasakumi/4-3-atbalsts-ieguldijumiem-lauksaimniecibas-unmezsaimniecibas-infrastrukturas-attistiba-219
21.novembris Sākas pieteikšanās pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos"
4.1.apakšpasākumā
"Atbalsts
ieguldījumiem
lauku
saimniecībās"
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183

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%
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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.
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
Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes:
Biedrība "Latvijas Zemnieku federācija" 24.novembrī aicina uz konferenci "Likuma tapšanas
līkloči Latvijā". Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), Rīgas iela 34, Ozolnieki,
Ozolnieku novads. http://www.losp.lv/node/4337

Melioratoru biedrības aktivitātes:
LMB piedalās Centrālās Baltijas INTERREG IVA programmas projekta NUTRINFLOW
2016.gada ikgadējā seminārā Bauskas pilī, Bauskā, Bauskas novadā 23., 24.novembrī 2016.g.

Zied zeme aktivitātes:
24.novembrī Zied zeme iedvesmo būt līderim http://www.losp.lv/node/4325
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Jauno zemnieku kluba aktivitātes:
Konference "Jaunais lauksaimnieks Latvijā" - 6.decembrī http://www.losp.lv/node/4339

“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

Latvijas agronomu biedrības aktivitātes:
Latvijas agronomu biedrības valdes sēde,23.11 plkst. 11.00 ZM 3.stavā Par likumdošanu zemes
izmantošanā

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
Infolapa_41_17.11.2016.
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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!
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:
Seminārs par labākajām pieejamajām tehnoloģijām un labo praksi
videi drošā lauksaimniecībā
Seminārs par labākajām pieejamajām tehnoloģijām un labo praksi videi drošā lauksaimniecībā
2016. gada 25. novembrī Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta sēžu zālē.
Progresīvas prakses un zinātnes atziņu pielietojamības, kvalitatīvu un konkurētspējīgu pārtikas
produktu ražošanā Specializācija: Alus sensorā novērtēšana http://www.losp.lv/node/4280
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Forumi "Atbalsts uzņēmējiem"
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/forumi__atbalsts_uznemejiem_/

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