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LOSP dalīborganizācijas - Latvijas
Piena ražotāju asociācijas valdes
priekšsēdētājas Ievas AlpasEizenbergas viedoklis par situāciju
piena nozarē!
http://financenet.tvnet.lv/…/637594asociacija_lai_ari_situ…!
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Par izmaiņām minimālo sociālo iemaksu piemērošanā
Sākot ar 2017.gadu, tiek ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(turpmāk – minimālās iemaksas), kas darba devējam ir jāveic par saviem darbiniekiem. Tādējādi
nodrošināts, ka darbinieki ir sociāli aizsargāti, piemēram, arī grūtniecības vai slimības gadījumā,
kā arī, darba gaitām noslēdzoties, saņems vecuma pensiju.
http://www.losp.lv/node/4373

Tiecas uz kooperāciju Baltijas mērogā
Latvijas vadošie lauksaimniecības kooperatīvi
gadu gaitā ir izveidojušies par spēcīgām
organizācijām, graudu nozarē – Latraps, VAKS,
piena nozarē – Piena ceļš, Straupe šobrīd ir
atpazīstami lauksaimnieku uzņēmumi ne tikai
Latvijā, bet arī ārpus tās. Kooperatīvu
apgrozījumi gadu gaitā ir pieauguši, vienlaikus ir
bijuši arī bankroti un darbības izbeigšanas.
http://www.db.lv/457451
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Tomātaudzētāji “Mežvidi” pārstrādās
ogas un kaņepes
Latvijā jau labi pazīst Kārsavas novadā augušos
“Mežvidu” tomātus. Jau drīzumā ķekaru
tomātiem var pievienoties citas šķirnes, jo
uzņēmuma saimnieki plāno paplašināt siltumnīcu
platības un uzsākt tomātu un ogu pārstrādi, ko
varētu eksportēt. Jaunākais “Mežvidu” projekts
saistīts ar kaņepju pārstrādes izveidošanas
iecerēm, kas savā ražošanas procesā arī varētu
izmantot biomasas koģenerācijā iegūto siltumu.
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http://www.la.lv/tomataudzetaji-parstradas-ogasun-kanepes/
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LIAA uzsāk projektu pieņemšanu 15
biznesa inkubatoros visā Latvijā
Š.g. 1.decembrī sākusies projektu pieņemšana
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
(LIAA) 14 reģionālajos biznesa inkubatoros visā
Latvijā, kā arī Rīgas Radošo industriju biznesa
inkubatorā. Plānots, ka septembrī darbu
uzsākušie inkubatori veicinās auglīgu un
inovatīvu jauno komersantu attīstību, tādējādi gan
attīstot Latvijas ekonomiku, gan veicinot
reģionālo izaugsmi.
http://www.liaa.gov.lv/lv/aktualitates/liaa-uzsakprojektu-pienemsanu-15-biznesa-inkubatorosvisa-latvija
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Mainīta Skolas piena programmas atbalsta aprēķināšanas kārtība
Lai straujais piena iepirkuma cenas kāpums neradītu zaudējumus atbalsta pretendentiem Skolas
piena programmā, valdība otrdien, 6. decembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos
grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu piena produktu piegādei izglītības
iestādēs.
http://www.zm.gov.lv/presei/mainita-skolas-piena-programmas-atbalsta-aprekinasanas-kartiba-?
id=8409
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Grozījumi noteikumos aizliedz dzīvnieku pievilināšanai izmantot briežu
dzimtas dzīvnieku urīnu
Norvēģijā 2016.gada 15.martā tika konstatēts pirmais saslimšanas gadījums savvaļas
ziemeļbriedim ar hroniskās novājēšanas slimību (HNS)*, un 2016.gada 25.maijā HNS tika
konstatēts alnim. Latvija no EK saņēmusi informāciju par to, ka ir risks ar briežu dzimtas
dzīvnieku urīnu, kas paredzēts dzīvnieku pievilināšanai, ievazāt HNS ierosinātāju briežu dzimtas
dzīvniekiem no HNS skartajām valstīm. Tādēļ valdība otrdien, 6.decembrī, pieņēma Zemkopības
ministrijas izstrādātos grozījumus noteikumos par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam.
http://www.zm.gov.lv/presei/grozijumi-noteikumos-aizliedz-dzivnieku-pievilinasanai-izmantotbriezu?id=8408

Pa šķipsnai katrā galotnē: kociņus no
briežiem mežā sargās ar aitas vilnu
Lai aizsargātu jaunās eglītes un priedītes no meža
dzīvnieku postījumiem, vairākos AS “Latvijas
Valsts meži” (LVM) apsaimniekotajos mežos tiks
izmēģināta jauna metode.
http://www.la.lv/pa-skipsnai-katra-galotnekocinus-no-brieziem-meza-sargas-ar-aitas-vilnu/
(

Zemkopības ministrija: līdzekļi ES klimata mērķu sasniegšanai nedrīkst
nelabvēlīgi ietekmēt lauksaimniecību
Zemkopības ministrijas (ZM) parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis 12. un 13. decembrī
dosies uz ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmi Briselē, kurā
dalībvalstis turpinās diskusiju par pārtikas ķēžu darbības uzlabošanu, klimata politikas mērķu
sasniegšanas ietekmi uz lauksaimniecības attīstību, kā arī zvejas iespējām dažādos ES (izņemot
Baltijas jūru) un starptautiskajos ūdeņos 2017. gadā.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-lidzekli-es-klimata-merku-sasniegsanainedrikst-?id=8411
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LAD aktualitātes:
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• 13.decembris / Tirgus pasākumi
Plkst.12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pārdošanai konkursa kārtībā
02.12.2016. - 13.12.2016.
• 15. decembris / Projekti un investīcijas
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Tirdzniecības pasākumi" 01.03.2016. - 15.12.2016.
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• 15. decembris / Projekti un investīcijas
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā" 11.07.2016. - 15.12.2016.
• 15. decembris / Projekti un investīcijas
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" 01.08.2016. 15.12.2016.
• 15. decembris / Projekti un investīcijas
Beidzas pieteikšanās apakšpasākumam "Kompensācijas zvejniekiem" 22.02.2016. - 15.12.2016.
• 15. decembris / Projekti un investīcijas
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Zvejas flotes modernizācija" 11.04.2016. - 15.12.2016.
• 21. decembris / Projekti un investīcijas
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1.apakšpasākumā "Atbalsts
ieguldījumiem lauku saimniecībās" 21.11.2016. - 21.12.2016.
• 21. decembris / Projekti un investīcijas
Beidzas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.2.apakšpasākumā "Atbalsts
ieguldījumiem pārstrādē" 21.11.2016. - 21.12.2016.
• 21. decembris / Projekti un investīcijas
Beidzas pieteikšanās pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.3.apakšpasākumā "Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" 21.11.2016. 21.12.2016.
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Piena ražotāji un graudaudzētāji saņem papildus piešķirto atbalstu
http://www.losp.lv/node/4371
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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
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi

Latvijas Biškopības biedrības
LBB semināri decembrī:
seminārs: tēma: “Atskaņas no Eurbee7 konferences Rumānijā. Biškopības pieredze
Norvēģijā.” lektors Valters Brusbārdis š.g. 19. decembrī, plkst. 11.00, Bēnes informācijas centrā,
Stacijas ielā 8, Bēnē;
seminārs: tēma: „Bišu maizes, ziedputekšņu un vaska ražošana, aktualitātes biškopībā”
lektori Artūrs Grudovskis, Juris Šteiselis š.g. 19. decembrī, plkst. 11.00, Zvana ielā 2, Ventspilī;
seminārs: tēma: “Aktualitātes biškopībā” lektors Guntars Melnis š.g. 21. decembrī, plkst.
10.00, Daugavpils LKB, Sēlijas ielā 25, Daugavpilī.
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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_chnPapzrRdlLIw/viewform?c=0&w=1
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Biedrība Zied zeme aktivitātes:
14. decembrī Rīgā, Kaņepes kultūras centrā, PPP biedŗiba Zied zeme rīko Starptautiska
konferenci: "Sociālās uzņēmējdarbības izaicinājumi". Piedalīsies pārstāvji no Baltkrievijas un
Zviedrijas.
Konferences mērķis ir aktualizēt sociālas uzņēmējdarbības nozīmību kopienas dzīves kvalitātes
uzlabošanā un jauniešu nodarbinātībā.
Zviedrijā, Latvijā un Baltkrievijā sociālā uzņēmējdarbība netiek uzskatīta par resursu sabiedrības
dzīves kvalitātes uzlabošanā un netiek uzskatīta kā iespēja jauniešiem , piemēram, sākt savu pirmo
biznesu . Tāpēc ir nepieciešams, lai pieaug sabiedrības informēšana par sociālo uzņēmējdarbību,
izpratne par to, nepieciešams radīt jauniešiem attieksmi, prasmes un zināšanas, lai atpazīt sociālās
un ekonomiskās iespējas.
Zviedrija ir vienu soli priekšā sociālas uzņēmējdarbības attīstībā, salīdzinot ar Latviju un
Baltkrieviju, tomēr, jauniešu nodarbinātības līmenis arī viņiem ir jautājums, kas jārisina.
Latvijā šobrīd aktīvi risina sociālās uzņēmējdarbības jautājumu, un tiek izstrādās likumprojekts ar
kura palīdzību plānots atrisināt sociālas uzņēmējdarbības regulējumu. Tomēr izpratnes veidošanai
ir nepieciešams laiks un aktīva rīcība.
Pieteikšanās:
https://www.facebook.com/events/768768933261546/

!
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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

!
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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
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*) 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
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*) 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
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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
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izplatītājiem. Vēlaties veicināt sava biznesa attīstību, palielināt apgrozījumu un apsteigt
konkurentus? Tad piedalieties „Nature Expo 2017”!

!

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.

Aicinām Jūs jau tagad saplānot pavasara mārketinga aktivitātes un pieteikt dalību „Nature Expo
2017”! Izvēlieties piemērotāko ekspozīcijas vietu par nebijuši labu cenu!
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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Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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