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Pilnveido marķētās dīzeļdegvielas
piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem
Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus
noteikumos, kas nosaka samazinātās akcīzes
nodokļa likmes piemērošanas kārtību marķētai
dīzeļdegvielai. Izmaiņas noteikumos paredz ar
2017./2018. saimniecisko gadu atcelt tiesības
iegādāties degvielu ar samazināto akcīzes nodokļa
likmi par zemes platību, kurās tiek audzēta
kukurūza biogāzes ieguvei, jo Latvijā kukurūza tiek
audzēta gan lopbarības un sēklas iegūšanai, gan
biogāzes ieguvei kā enerģētiskā kultūra.
http://www.zm.gov.lv/presei/iecerets-atlautipasniekam-veikt-majas-istabas-dzivniekaregistraciju-?id=8396

Iecerēts atļaut īpašniekam veikt mājas
(istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē
Lai samazinātu administratīvo slogu mājas (istabas)
dzīvnieku īpašniekiem un paātrinātu ar mikroshēmu
apzīmēto suņu reģistrāciju Lauksaimniecības datu
centra (LDC) vienotajā reģistrā, Zemkopības
ministrija sagatavojusi noteikumu grozījumu
projektu, ko ceturtdien, 1.decembrī, izsludināja
Valsts sekretāru sanāksmē.
http://www.zm.gov.lv/presei/iecerets-atlautipasniekam-veikt-majas-istabas-dzivniekaregistraciju-?id=8396

Valdība uzklausa informatīvo ziņojumu
par ziedošanai paredzētā LVM
finansējuma sadalījumu
Lai informētu sabiedrību, Zemkopības ministrija
(ZM) kā valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts
meži” (LVM) kapitāla daļu turētāja, otrdien,
22.novembrī, iesniedza valdībā informatīvo
ziņojumu par LVM dāvināšanai (ziedošanai)
paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas
(ziedošanas) kārtību 2016.gadā kultūras, mākslas,
zinātnes, izglītības, sporta un sociālās palīdzības
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veicināšanai. ZM šādus ziņojumus ir sniegusi
valdībā jau kopš 2012.gada.
http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-uzklausainformativo-zinojumu-par-ziedosanai-paredzetalvm-fin?id=8391

Deviņos mēnešos marķētās dīzeļdegvielas realizācija samazinājusies par 12%
(LETA)
Šogad deviņos mēnešos iezīmētā jeb marķētā dīzeļdegviela realizēta kopumā 26 160 tonnu apjomā,
kas ir par 3610 tonnām jeb 12% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā, liecina Valsts
ieņēmumu dienesta (VID) apkopotie akcīzes preču aprites rādītāji.
Realizācijas apjoma samazinājums vērojams juridiskām personām, kas izmanto dīzeļdegvielu kā
kurināmo siltuma ieguvei apkurē vai siltumenerģijas ieguvei produkcijas ražošanas tehnoloģiskajā
procesā, - par 1830 tonnām jeb 12%, kā arī kuģu apgādei - par 1780 tonnām jeb 19%.
Par 90 tonnām jeb 3% samazinājies marķētās dīzeļdegvielas realizācijas apjoms izmantošanai
brīvostās un brīvajās zonās.
Marķētās dīzeļdegvielas realizētais apjoms fiziskām personām šogad deviņos mēnešos salīdzinājumā
ar pagājušā gada attiecīgo periodu palielinājies par 90 tonnām jeb 5%.
Iezīmētās dīzeļdegvielas pieprasījumu ietekmē gan klimatiskie apstākļi, gan lietotāju izvēle par labu
citiem kurināmā veidiem, norāda VID.

Graudu pārstrādes uzņēmums AS
Dobeles dzirnavnieks trešdien atklāja
jaunu pārslu ražotni, kuras izveidē investēti
6,4 milj. eiro, piesaistot arī Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējumu. Jaunā ražotne ļaus
palielināt graudu pārstrādes jaudu, kā arī papildinās
uzņēmuma piedāvājuma portfeli ar jauniem
produktiem gan vietējam, gan eksporta tirgum.
Plānots, ka gada laikā šīs produktu grupas eksports
varētu sasniegt 70% no pārdotā apjoma.
http://www.db.lv/razosana/foto-as-dobelesdzirnavnieks-jauna-parslu-razotne-456960?

Lauku konsultāciju centrs: Latvijā
jānotiek lauksaimnieku paaudžu maiņai
Vairāk nekā puse lauksaimnieku ir vecāki par 55
gadiem, tāpēc šajā nozarē vajadzīga paaudžu maiņa,
intervijā Latvijas Radio sacīja Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra Lauku attīstības
nodaļas vadītāja Elīna Ozola.
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/laukukonsultaciju-centrs-latvija-janotiek-lauksaimniekupaaudzu-mainai.a212227/
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Zemnieki vēlas samazinātu PVN augļiem
un dārzeņiem
Finanšu ministrija kopīgi ar lauksaimniecības
nozares pārstāvjiem un zemkopības ministriju veido
darba grupu, kuras uzdevums būs pētīt, kādu
ietekmi uz valsts budžetu varētu atstāt pievienotās
vērtības nodokļa likmes samazināšana augļiem un
dārzeņiem.
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/29.11.2016-zemniekivelas-samazinatu-pvn-augliem-undarzeniem.id85226/

SIA Māršavas piens par 130 tūkstošiem eiro iegādāsies piena pārstrādes iekārtas
SIA Māršavas piens izsludinājusi iepirkumu par piena pārstrādes iekārtu iegādi, liecina paziņojums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz
12.decembrim.
http://www.db.lv/razosana/sia-marsavas-piens-par-130-tukstosiem-eiro-iegadasies-piena-parstradesiekartas457111?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlenam
e

Šolks: Aktivizējoties poļu un lietuviešu
iepircējiem, piena tirgū strauji veidojas
cenu "burbulis"
Pēdējā laikā aktivizējoties piena iepircējiem no
Polijas un Lietuvas, piena iepirkuma cena trīs
mēnešu laikā pieaugusi par 40%, taču šim
pieaugumam nav nekāda ekonomiska pamatojuma,
kas agrāk vai vēlāk nozīmēs krasu cenas lejupslīdi,
līdz ar to zemniekiem rūpīgi jāpārskata ārvalstu
iepircēju piedāvājumi, aģentūrai LETA atzina
Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS)
vadītājs Jānis Šolks.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/solksaktivizejoties-polu-un-lietuviesu-iepircejiem-pienatirgu-strauji-veidojas-cenu-burbulis.d?id=48226753

Pagājušajā nedēļā tika pieņemts Latvijas valsts budžets 2017.gadam
Ņemot vērā to, ka tajā tika saglabāta norma par minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas noteikšanu no 1.janvāra gan nepilnas slodzes darbiniekiem, gan mikrouzņēmumu
darbiniekiem, tāpat arī atbalstīti dažādi projekti, kas "tērēs" valsts naudu nevis vērsti uz ekonomikas
izaugsmi, vēlamies Jūs lūgt veltīt trīs minūtes laika, lai novērtētu ministru un Saeimā pārstāvēto
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partiju darbu.
Atgādinām, ka vēl arvien portālā www.manabalss.lv iespējams nobalsot PAR mikrouzņēmumu režīma
saglabāšanu un PRET minimālā VSAOI ieviešanu no 1.janvāra nepilna laika darba veicējiem.
Anketa: KĀ JŪS VĒRTĒJAT MINISTRU DARBU?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9m7sJZw3uXd3eYnocTuFXs4jgoHFsinMkOGDwlxu
1PwO2nA/viewform?c=0&w=1

SIA Kunturi par gandrīz pusmiljonu eiro
vēlas iegādāties gaļas pārstrādes ceha
iekārtas
Rūjienas novada SIA Kunturi izsludinājis konkursu
gaļas pārstrādes ceha iekārtu komplekta iegādei,
liecina paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā. Iepirkuma paredzamā līgumcena ir 470
tūkstoši eiro, bet paredzamais līguma izpildes
termiņš – 2019.gada 31.marts. Pretendenti savus
pieteikumus var iesniegt līdz šā gada 9.decembrim.
http://www.db.lv/razosana/sia-kunturi-par-gandrizpusmiljonu-eiro-velas-iegadaties-galas-parstradesceha-iekartas457117?utm_campaign=article_title&utm_source=
categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename

Aizsardzības ministrijā svinīgi parakstīs
vienošanos par sadarbību ar Latvijas
pārtikas ražotājiem Latvijas Republikas
Aizsardzības Ministrija
http://www.losp.lv/node/4364
Trešdien, 30.novembrī, plkst.11, Aizsardzības
ministrijā parakstīs vienošanos par sadarbību, lai
veicinātu Nacionālo bruņoto spēku nepārtrauktu
apgādi ar augstākās kvalitātes un vides standartiem
atbilstošu lauksaimniecības un pārtikas nozares
produkciju, vienlaicīgi sekmējot nacionālās
tautsaimniecības attīstību. Četru pušu vienošanos
parakstīs
aizsardzības
ministrs
Raimonds
Bergmanis, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs,
biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padome” valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs un
biedrības “Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija”
padomes priekšsēdētāja Ināra Šure.
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Prezidents sliecas neizsludināt grozījumus
Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
Visticamāk,
Saeimas
atbalstītās
izmaiņas
mikrouzņēmumu nodokļa režīmā tiks nodotas
otrreizējai caurlūkošanai parlamentā, Latvijas
Televīzijas raidījumā «1 pret 1» teica Valsts
prezidents Raimonds Vējonis.
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/preziden
ts-sliecas-neizsludinat-grozijumusmikrouznemumu-nodokla-likuma457209?utm_source=newsletter2&utm_medium=e
mail&utm_campaign=newsletter

LAD aktualitātes:
Piena ražotāji un graudaudzētāji saņem papildus piešķirto atbalstu
http://www.losp.lv/node/4371
LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2016. gada 10.novembra
sanāksmē. http://www.losp.lv/node/4324
15.decembrī sākas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā" 8.5.apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības
un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-uninvesticijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksasvertibas-uzlabosanai-232
15.decembris Sākas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā" 8.4.apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās
iznīcinātu mežaudžu atjaunošana"
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-uninvesticijas/atbalsta-pasakumi/8-4-meza-ugunsgrekos-un-dabas-katastrofas-iznicinatumezaudzu-atjaunosana-231
15.decemrbis beidzas pieteikšanās pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/22-02produktivi-ieguldijumi-akvakultura-225
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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

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
LTRK aktivitātes:
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. Iemaksas būs jāveic arī par
katru mikrouzņēmuma strādājošo cilvēku. Aicinām aizpildīt aptauju par darbinieku atlaišanu
saistība ar minimālo VSAOI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJwCsbgHRyp1iJqNGwqsdxfEw5_NDmeLr_chnPa
pzrRdlLIw/viewform?c=0&w=1
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

Infolapa_43_2.12.2016.

www.losp.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

LOSP medijos:

LOSP viedoklis Tvnet.lv Aptuveni 150 vides
aktīvistu protestē pret dzīvnieku izmantošanu
modes industrijā.
http://www.tvnet.lv/zala_zeme/dzivnieki/636414
aptuveni_150_vides_aktivistu_proteste_pret_dzi
vnieku_izmantosanu_modes_industrija

LOSP dalīborganizācijas TV3 Ziņās 30.11.2016.
Stiprināties ar vietējo. Sadarbības līguma
parakstīšana par Latvijas produktiem armijas
pārtikas iepirkumos
http://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/791150

Par Latvijā audzētiem un ražotiem produktiem
iepirkumos, par sadarbību vietējās pārtikas
piegādē LNT Ziņās 30.11.2016.
http://tvplay.skaties.lv/parraides/lntzinas/791266?autostart=true
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LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Augļkopju
asociācijas vadītāja Māra Rudzāte 30.11.2016.
LTV Ziņās Dienests Karavīrus baros ar Latvijas
produktiem.
Turpmāk
armijas
pārtikas
iepirkumos prioritāte būs vietējo uzņēmēju
ražotajiem produktiem. Par to šodien tika
parakstīta vienošanās starp Latvijas pārtikas
ražotājiem un Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem.
Latvijas
lauksaimnieki
izteica
pārliecību, ka ir spējīgi pabarot ne tikai savu
armiju, bet arī sabiedroto valstu karavīrus, kas
pie
mums
ieradīsies
nākamgad.
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/30.11.2016-karavirusbaros-ar-latvijas-produktiem.id85361/

LOSP piedalījās 28.11. 2016.
Eiropas
Savienības māja viedokļu līderu diskusija "Ko
sagaidīsim no ES budžeta nākotnē?" EP, ES
Padome un Eiropas Parlaments Latvijā patlaban
strādā pie ES budžeta. ES Daudzgadu budžeta
pārskatīšana LOSP nerada bažas. Taču pēc
2020.gada jānodrošina godīga konkurence
visiem ES lauksaimniekiem.

1.decembris Latvijas Avīze: Latvijas armiju
baros vietējie
Latvijas armijai būs vairāk vietējā piena, gaļas
un dārzeņu, to paredz trešdien noslēgtais līgums
starp lauksaimniecības un pārtikas ražotājiem un
aizsardzības nozares vadību.
http://www.la.lv/karaviriem-pasmaju-sviests-unbekons/

COPA COGECA ekspertu atskaites:
*) Latvijas lauksaimnieku pārstāve Aija Rozenfelde 24.-25. oktobrī piedalījās COPA-COGECA un
Eiropas Komisijas darba grupā Olas un putnu gaļa. Saite uz eksperta atskaiti, kas ievietota VLT
mājas lapā. http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/olas-un-putnu-gala/olu-unputnu-galas-darba-grupa-24-25-oktobri-2016
Infolapa_43_2.12.2016.

www.losp.lv

*) Latvijas lauksaimnieku pārstāvis Kaspars Kļaviņš 26. oktobrī piedalījās Eiropas Komisijas
prognozēšanas grupā Aitas un kazas. Zemāk skatīt saiti uz eksperta atskaiti, kas ievietota VLT
mājas lapā. Jautājumu / komentāru gadījumā sazinieties ar ekspertu.
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/aitas/eiropas-komisijas-prognozesanasdarba-grupa-aitas-un-kazas-1

*) Latvijas lauksaimnieku pārstāve Vita Boja 16. novembrī piedalījās COPA-COGECA darba
grupā Riska menedžments nākotnes KLP. Zemāk skatīt saiti uz eksperta atskaiti, kas ievietota VLT
mājas lapā. Jautājumu / komentāru gadījumā sazinieties ar ekspertu.
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/risku-parvaldiba/riska-menedzmentsnakotnes-klp-16112016

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
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Fakss: +371 67067551
E-pasts: arturs.bidins@bt1.lv
www.bt1.lv

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

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