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Atsevišķi piena ražotāji plāno paaugstināt
cenas pat par 30%
Piena ražotāji ir sagatavojuši pieteikumu par cenu
celšanu un atsevišķi no viņiem plāno paaugstināt
maksu par 30%, tā intervijā “900 sekundēm”
apliecināja Agroresursu un ekonomikas institūta
pārstāve Ingūna Gulbe.
http://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/atseviskipiena-razotaji-plano-paaugstinat-cenas-pat-par30/?utm_source=twitter&utm_medium=link&utm_
campaign=social

Atsevišķām pašvaldībām nosaka zvejas
limitu izmaiņas piekrastes ūdeņos
Otrdien, 20. decembrī, valdība atbalstīja
Zemkopības
ministrijas
(ZM)
sagatavotos
grozījumus noteikumos, kas nosaka Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos iedalāmo
zvejas rīku skaita limitu vai nozvejas apjoma limitu
pašvaldībām,
kuru
administratīvā
teritorija
robežojas ar piekrastes ūdeņiem. Grozījumi
noteikumos paredz zvejas limitu maiņu Rucavas,
Saulkrastu, Dundagas novada un Liepājas pilsētas
pašvaldībām.
http://www.zm.gov.lv/presei/atseviskampasvaldibam-nosaka-zvejas-limitu-izmainaspiekrastes-udenos?id=8441
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No 1. janvāra būs augstāka
mikrouzņēmumu nodokļa likme, nolemj
Saeima
Nākamgad mikrouzņēmumu nodokļa likme būs
12% līdz 15% apmērā no uzņēmuma apgrozījuma,
paredz otrdien Saeimas galīgajā lasījumā atbalstītie
grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā.
2017. gadā uzņēmumiem, kuru apgrozījums ir līdz
7000 eiro gadā, mikrouzņēmumu nodokļa likme būs
12% savukārt ja uzņēmuma apgrozījums ir lielāks,
tad – 15%. Šī diferencētā likme darbosies vienu
gadu.
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/
no-1-janvara-bus-augstaka-mikrouznemumunodokla-likme-nolemj-saeima.d?id=48325017

Tuvojoties svētkiem, PVD atgādina –
pārtikas produktus iegādājies, uzglabā un
gatavo droši!
1. Iepērcies tikai legālās tirdzniecības vietās;
2. „Ratiņtirgotājiem” un citām aizdomīgām
tirdzniecības vietām ej ar līkumu;
3. Nepērc nezināmas izcelsmes, apšaubāmas
kvalitātes pārtikas produktus;
4. Apskaties pārtikas produkta derīguma termiņu;
pērc tik daudz, cik vari paspēt izlietot derīguma
termiņa ietvaros;
5. Ja Tev vai Taviem tuvajiem ir alerģijas,
pārliecinies, vai produkts nesatur alergēnus;
6. Pārbaudi, vai produkta iepakojums nav bojāts;
7. Nebaidies preci pasmaržot, lai pārliecinātos, vai
tai nepiemīt produktam neraksturīga smarža;
8. Cerams, ka nebūs nepieciešams, bet saglabā
pirkuma čeku, lai nepieciešamības gadījumā
pierādītu pirkuma faktu.
http://www.zm.gov.lv/presei/tuvojoties-svetkiempvd-atgadina-partikas-produktus-iegadajiesuzglaba?id=8445

Aptauja par pārtikas produktu lietošanu
pēc ražotāja noteiktā derīguma termiņa
http://www.zm.gov.lv/zemkopibasministrija/aptaujas/aptauja-par-partikas-produktulietosanu-pec-razotaja-noteiktaderiguma?id=183 …
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Latvijas ražotāji izmanto iespējas piedalīties pārtikas izstādē “Gulfood 2017”
Dubaijā
Latvijas pārtikas ražotāji aizvien aktīvāk izmanto iespējas piedalīties izstādē “Golfood”, kas norisinās
Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos. Izstāde “Golfood 2017” durvis vērs no 2017.gada 26.februāra
līdz 2.martam. Pēdējo četru gadu laikā, kopš Latvija atsāka piedalīšanos Dubaijas pārtikas un
dzērienu izstādē “Gulfood”, dalībnieku skaits Latvijas kopstendā trīskāršojies – audzis no sešiem līdz
20 uzņēmumiem, kuri šogad plāno piedalīties “Gulfood 2017”. Visus gadus izstādes kopstenda
organizēšanu uzņēmies LLU Agroresursu un ekonomikas institūts, AREI (bijušais Latvijas Valsts
agrārās ekonomikas institūts, LVAEI). Interese uzņēmējiem augusi, un aktuāla kļuvusi arī kopstenda
platības palielināšana.
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-razotaji-izmanto-iespejas-piedalities-partikas-izstadegulfoo?id=8446

LAD aktualitātes:
21.decembris Beidzas pieteikšanās pasākuma
4.2.apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

"Ieguldījumi

materiālajos

aktīvos"

21.decembris Beidzas pieteikšanās pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos"
4.3.apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā"
21.decembris Beidzas pieteikšanās pasākumam "Ieguldījumi
4.1.apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

materiālajos

aktīvos"

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
30. decembris
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā
lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu
ieviešana"
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31. decembris
Beidzas pieteikšanās programmai "Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē"
31. decembris
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē"

PVD aktualitātes:
Zināšanas ir veiksmīgas saimniekošanas
pamats, tāpēc Valsts augu aizsardzības
dienests ir sagatavojis ikgadējo informatīvo
materiālu „Integrētā augu audzēšana 2017.”
Kā katru gadu, arī šogad tajā ir apkopota
informācija,
kas
palīdz
Latvijas
lauksaimniekiem ieviest integrētās audzēšanas
prasības un saimniekot veiksmīgāk. Uzzināsiet
kāpēc jākaļķo augsne, kas jāievēro, lai
nepieļautu augsnes un ūdens piesārņojumu ar
nitrātiem, kāpēc jāizvēlas stādi ar augu pasēm,
kāpēc anulēti vairāki glifosātu saturoši AAL,
kas ir kaitīguma sliekšņi, kas ir pamatvielas,
kur atrast un kā lietot informāciju mājaslapā
noverojumi.vaad.gov.lv
Informatīvais materiāls, nākamā gada
kalendārs „Integrētā augu audzēšana
2017" pieejams LOSP birojā!

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
Latvijas Jauno zemnieku klubs aktivitātes:
Latvijas Jauno zemnieku klubs 20.-21.janvārī dosies pieredzes apmaiņas brauciena uz Kurzemi.
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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!
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

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