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Bada gads kā bitēm, tā biškopjiem
Ar medu mielojam igauņus un lietuviešus, bet paši
patērējam arī ķīniešu medu; šogad Latvijas dravās –
medus krīze, pirmdien vēsta laikraksts Dienas
Bizness. Medus raža šogad ir būtiski mazāka par
iepriekšējos gados ievākto. Latvijā normāli ir ievākt
vidēji 30 kilogramu saldā zelta no saimes, bet šogad
daudzus dravniekus pārsteidza pustukšas un pat
tukšas kāres, ievācot tikai piecus sešus kilogramus
medus no saimes.
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/badagads-ka-bitem-ta-biskopjiem456823?utm_campaign=article_title&utm_source=
categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename

Pieci mīti par Latvijas meža nozari
Sabiedrībā valda ne mazums mītu un nostāstu par
to, kas notiek Latvijas mežos. Biedrība "Zaļās
mājas" 2016. gadā veica socioloģisko aptauju, lai
noskaidrotu sabiedrības izpratni un zināšanas par
meža nozari. Aptaujā secināts, ka daudziem Latvijas
iedzīvotājiem trūkst zināšanu par reālo situāciju
mežā. Balstoties uz Latvijas valsts mežzinātnes
institūta "Silava" veiktajiem zinātniskajiem
pētījumiem, šajā rakstā piedāvājam iepazīties ar
pieciem populārākajiem mītiem par meža nozari
Latvijā, kas atklāti veiktajā aptaujā.
http://www.delfi.lv/izklaide/skats/zudamkokos/pieci
-miti-par-latvijas-meza-nozari.d?id=48179759

Nākamo kārtu Briseles kompensācijām
par piena ražošanas samazināšanu vairs
nebūs
Saistībā ar to, ka iepriekšējās divās kārtās
piensaimniecības jau pieteikušās visam Eiropas
Komisijas (EK) atvēlētajam finanšu limitam
atbalstā par piena ražošanas samazināšanu, nākamās
kārtas izsludinātas netiks
http://nra.lv/ekonomika/latvija/190774-nakamokartu-briseles-kompensacijam-par-piena-razosanassamazinasanu-vairs-nebus.htm
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ES pieaug bioloģiski apsaimniekotās
platības
Piecu gadu laikā - no 2010. gada līdz 2015. gadam
- Eiropas Savienībā (ES) par diviem miljoniem
hektāru pieaugušas bioloģiski apsaimniekotās
platības, savukārt Latvija ir starp piecām ES
valstīm, kur ir visvairāk bioloģiski sertificētu
platību salīdzinājumā kopējo lauksaimniecības
zemes platību.
http://www.delfi.lv/bizness/pasaule/es-pieaugbiologiski-apsaimniekotas-platibas.d?id=48189439

Kādi ir galvenie kopējās lauksaimniecības
politikas izaicinājumi Eiropai un Latvijai
nākamajam periodam? Studijā Zemkopības
ministrijas Valsts sekretāra vietniece Rigonda
Krieviņa, Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
direktors Zigmārs Ķikāns, kā arī Latvijas Cūku
audzētāju asociācijas pārstāve Dzintra Lejniece.
http://lr1.lsm.lv/…/galvenie-lauksaimniecibaspolitikas-i…/…

Samazināts Zivju fonda pasākuma
atbalsta pretendentu administratīvais
slogs
Zemkopības ministrija ir izstrādājusi Ministru
kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215
"Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem"”, ko otrdien, 22.novembrī, apstiprināja
valdība.
Grozījumi
noteikumos
samazinās
administratīvo slogu Zivju fonda pasākuma
“Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides
dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un
makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā”
atbalsta pretendentiem.
http://www.zm.gov.lv/presei/samazinats-zivjufonda-pasakuma-atbalsta-pretendentuadministrativais-?id=8375
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Sekmēs darba apstākļu un produktu
kvalitātes uzlabošanu uz zvejas kuģiem
Otrdien, 22. novembrī, valdība atbalstīja
Zemkopības
ministrijas
(ZM)
sagatavotos
grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta
piešķiršanas
kārtību
Eiropas
Jūrlietu
un
zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Zvejas
flotes modernizācija”. Izmaiņas noteikumos
sagatavotas, lai sekmētu Latvijas zvejnieku darba,
drošības un veselības aprīkojumu uz klāja, kā arī
zivju kvalitātes saglabāšanu.
http://www.zm.gov.lv/presei/sekmes-darbaapstaklu-un-produktu-kvalitates-uzlabosanu-uzzvejas-kugi?id=8376

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā
pasākumā “Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde”
Otrdien, 22. novembrī, valdība atbalstīja
Zemkopības
ministrijas
(ZM)
sagatavotos
grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta
piešķiršanas
kārtību
Eiropas
Jūrlietu
un
zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Zvejas un
akvakultūras produktu apstrāde”. Izmaiņas atbalsta
piešķiršanas kārtībā paredz atcelt prasību atbalsta
saņēmējam, kura projektā kopējo attiecināmo
izmaksu summa pārsniedz 1 miljonu eiro, Lauku
atbalsta dienestam atmaksāt neto ienākumus, kas
radušies pēc projekta īstenošanas.
http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-atbalstapieskirsanas-kartiba-pasakuma-zvejas-unakvakulturas?id=8377

Nelikt maksāt pilnu VSAOI par nepilnu
slodzi
Ja pazīsti kādu, kurš strādā nepilnu slodzi vai ir
mikrouzņēmuma darbinieks, iespējams, viņš
nākamgad zaudēs darbu! Ir pieņemts likums, kas
paredz, ka par katru strādājošo no nākamā gada
1.janvāra jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas no Latvijā noteiktās minimālās
algas ¾ apmērā, neatkarīgi no tā vai darbinieks
strādā pilnu slodzi vai 1 stundu mēnesī. Tas nozīmē,
ka nodokļu slogs būtiski pieaugs, liekot darba
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devējiem izvēlēties - paturēt darbiniekus, vai nē.
https://manabalss.lv/nelikt-maksat-pilnu-vsaoi-parnepilnu-slodzi/show

Par mikrouzņēmumu saglabāšanu
2010.gadā ieviestais mikrouzņēmumu režīms
daudzus Latvijas iedzīvotājus rosināja uzsākt savu
mazo biznesu. Pēc pētījumu datiem tie bija vairāk
kā 40%. Savukārt, pateicoties šim režīmam, beidzot
sāka maksāt nodokļus gandrīz 50%. Diemžēl
ierēdņu un politiķu neizpratnes dēļ, kā arī nespējas
efektīvi izmantot jau šobrīd likumā paredzētos
instrumentus, lai “izķertu” tos, kuri šo režīmu
izmanto negodprātīgi, mikrouzņēmumu režīms tiek
izbeigts, vienlaikus solot, ka nākotnē tiks izstrādāts
cits mazajam biznesa atbilstošs režīms.
https://manabalss.lv/par-mikrouznemumusaglabasanu/show

Lielveikalos saimnieko spāņu un poļu
cūkas, vietējie paši ver veikalus
“O, kakla karbonāde par 3,89 eiro! Jāņem!”
nospriež pircēja un lielāko daļu savas naudas
samaksā poļu gaļas ražotājam. Latvijas cūkgaļas
pieejamība lielveikalos ir ierobežota, jo ražotāji
nespēj pildīt tirgotāju drastiskās prasības. Latvijas
Cūku audzētāju asociācijas (LCAA) valdes
priekšsēdētāja Dzintra Lejniece ir satraukta par
notiekošo: “Esmu runājusi ar “Rimi” – viņu
prasības par centralizētu piegādi cūku fermas nespēj
pildīt, to var izdarīt tikai pārstrādes uzņēmumi.
http://www.la.lv/cuku-kari-veikalos/

Par pārtikas piedevām jeb E vielām
Kas ir E vielas? Pārtikas piedevas jeb E vielas ir
vielas, kuras parasti pašas par sevi neizmanto
cilvēku uzturā, taču tās tiek pievienotas pārtikas
produktiem ar noteiktu tehnoloģisku mērķi to
ražošanas, pārstrādes, sagatavošanas, apstrādes,
iepakošanas, pārvadāšanas vai glabāšanas posmā.
Atkarībā no tehnoloģiskā mērķa pārtikas piedevas
iedala dažādās funkcionālās grupās – krāsvielas,
saldinātāji, konservanti, antioksidanti, skābuma
regulētāji, biezinātāji, stabilizētāji u.c.
http://www.losp.lv/node/4355
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Kas ir OIK un kāpēc tā ir mūsu rēķinos?
Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponente
(OIK), subsidētais elektroenerģijas nodoklis (SEN)
– gana sarežģīti termini, taču skar visus
elektroenerģijas patērētājus. Kad un kāpēc tika
noteikti šie maksājumi, cik tas galalietotājam
izmaksā un kādi faktori ietekmē to lielumu, lasiet
LV portāla skaidrojumā.
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi?id=281264

Saeima atbalsta OIK reformu ražošanas
uzņēmumu konkurētspējas celšanai
Saeima šā gada 23. novembra sēdē galīgajā
lasījumā atbalstīja grozījumus Elektroenerģijas
tirgus likumā, kas paredz no 2018. gada 1. janvāra
mainīt obligātās iepirkuma komponentes (OIK)*
finansēšanas modeli, kas ļaus mazināt ražošanas
uzņēmumu OIK maksājumus, būtiski palielinot to
konkurētspēju, lai rūpniecības uzņēmumi savu
darbību varētu attīstīt Latvijā. Jaunais OIK modelis
paredz
mazināt
izmaksas
par
patērēto
elektroenerģiju arī vairākumam mājsaimniecību.
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/12749-saeimaatbalsta-oik-reformu-razosanas-uznemumukonkuretspejas-celsanai

Graudaugu raža pasaulē šogad pieaugšot
par 1,5%
ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija
(FAO) palielinājusi graudaugu ražas prognozi
pasaulei 2016.gadam līdz 2571 miljonam tonnu, kas
ir par 1,5% vairāk nekā 2015.gadā. Kā liecina
ekspertu prognoze, kviešu raža pasaulē pieaugs līdz
746,7 miljoniem tonnu, kas ir par 4,3 miljoniem
tonnu vairāk, nekā lēsts oktobrī.
http://www.la.lv/graudaugu-raza-pasaule-sogadpieaugsot-par-15/

LAD aktualitātes:
LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2016. gada 10.novembra
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sanāksmē. http://www.losp.lv/node/4324
30. Novembris - Beidzas "Sezonas laukstrādnieku" periods
http://www.lad.gov.lv/lv/programmas/sezonas-laukstradnieki-186
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%
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/
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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
Siera klubs aktivitātes:
7.decembrī Ventspils tehnikumā pasākums "Kur Ziemassvētkos dzīvos Latvijas sieri" - "būvējam"
PIPARKUKU PILSĒTIŅU ar mājām, ielām, egli, pat apgaismojumu. Būs ļoti skaisti. Ielūdzam
interesentus!
Jauno zemnieku kluba aktivitātes:
Konference "Jaunais lauksaimnieks Latvijā" - 6.decembrī http://www.losp.lv/node/4339

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;
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- 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!
Kontaktpersona:Artūrs Bidiņš, Projektu vadītājs
Mob. +371 26579824
Tālr. +371 67065009
Fakss: +371 67067551
E-pasts: arturs.bidins@bt1.lv
www.bt1.lv
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Citi pasākumi:
1.decembrī - Forums “Atbalsts uzņēmējiem”
Šā gada 1. decembrī Smiltenē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum aicina
Vidzemes reģiona komersantus uz forumu “Atbalsts uzņēmējiem”. Pasākuma laikā tiks sniegta
visaptveroša informācija par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto valsts atbalstu
uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai.
Foruma “Atbalsts uzņēmējiem” laikā Ekonomikas ministrijas, Attīstības finanšu institūcijas
Altum, Latvija http://www.losp.lv/node/4358

Zemgales reģiona komersantus 6. decembrī Jelgavā aicinām uz šā gada pēdējo forumu
“Atbalsts uzņēmējiem”
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/12779-zemgales-regiona-komersantus-6-decembri-jelgavaaicinam-uz-sa-gada-pedejo-forumu-atbalsts-uznemejiem

Sanāksme-seminārs piena ražotājiem
Aktualitātes piensaimniecībā – pašreizējā situācija un nākotnes perspektīvas
01.12.2016., Kultūras nams “Loja”, Loja, Sējas novads
10:30 Reģistrēšanās, rīta kafija un tēja.
11:00 Atklāšana. J.Cīrulis biedrības “Zemnieku Saeima” valdes loceklis, z/s “Mežacīruļi”.
I daļa
·
Situācija piena pārstrādē Latvijas, Eiropas un Pasaules piena tirgū. Anita Skudra, SIA “Latvijas piens” valdes priekšsēdētāja.
·
Atziņas no fermu dienām zālēdāju projekta ietvaros piena lopkopības saimniecībās. Anita Siliņa, SIA LLKC lopkopības
kompetenču centra vadītāja, Dainis Arbidāns, SIA LLKC konsultants – eksperts veterinārmedicīnā.
·
Nākotnes prognozes piensaimniecībā. Pārsla Rigonda Krieviņa, Zemkopības Ministrijas valsts sekretāra vietniece.
·
Piensaimnieku apstākļi un stratēģijas: starptautiska salīdzinoša pētījuma rezultāti. Dr. sc.soc. Talis Tisenkopfs, Vadošais
pētnieks, Baltic Studies Centre (BSC) privāts bezpeļņas pētnieciskais institūts ilgtspējīgas lauku un reģionālās attīstības, agropārtikas sistēmu, lauksaimniecības un inovāciju jomā
13:00 – 13:30 Pusdienu pārtraukums.
II daļa
Paneļdiskusija – prāta vētra “Piensaimniecība Latvijā – kāda veida pārstrukturizēšanās un atbalsta mehānismi nozares pastāvēšanai
būtu nepieciešami?” dalībnieki: Mārtiņš Cimermanis, LLKC valdes priekšsēdētājs, Juris Cīrulis, ZSA valdes priekšsēdētāja
vietnieks, Ieva Alpa-Eizenberga, ZSA valdes locekle, Anrijs Aumalis, LPKS “Piena ceļš” padomes priekšsēdētājs.
III daļa
z/s “Robežnieki” (Sējas pag., Sējas nov.) piena lopkopības saimniecības apskate.
Pieteikšanās obligāta! Līdz 28.11.2016. plkst. 12:00 birojs@zemniekusaeima.lv vai 67027044

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