INFOLAPA Nr. 38
LOSP medijos:
www.delfi.lv Laikraksts: izmantojot PVN shēmas, valstī masveidā ieved importa
cūkgaļu
"Mēs domājam, ka šie PVN karuseļi darbojas ļoti lielā apmērā. Turklāt nevaram runāt par
vienlīdzīgiem spēles noteikumiem kopējā ES gaļas tirgū, kad esam to piecu nelaimīgo valstu skaitā,
kur gaļai ir šis augstais 21% PVN. Tad kā mēs varam konkurēt ar beļģu, poļu vai vācu ražotāju? Tās
ir muļķības, ka viss ir kārtībā, jo PVN ir nulle, ja ir ārpusvalsts darījums. Ir ļoti daudz firmu, kas māk
šo izmantot, lai stabili nopelnītu 21%," saka Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra
Lejniece.
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/laikraksts-izmantojot-pvn-shemas-valsti-masveida-ievedimportacukgalu.d?id=50597407&fbclid=IwAR3f4WeWG0TCun_bbZ0NrUU85SUjNVJZhe4ECXJdjZFzdko
7m0JNVi65QqA

www.db.lv Piensaimniekus sagaida kārtējā dabīgās atlases kārta
«2017. gadā šogad iztrūkstošie 4% vai 25 tūkstoši tonnu piena tika pārstrādāti industriālajos
produktos, kas pamatā ir sausais vājpiens. Šobrīd iepirktā piena apjoms valstī ir pietiekams un
iepirkuma cena – aptuveni 0,29 eiro – līdz jaunajam gadam ar nelielām izmaiņām varētu saglabāties
stabila,» tā J. Šolks.
http://www.db.lv/zinas/piensaimniekus-sagaida-karteja-dabigas-atlases-karta-481362

www.eliesma.lv «Mežiņu» truši Eiropas čempionātā
No 5. līdz 11. novembrim Dānijas pilsētā Herningā norisinājās 29. Eiropas sīkdzīvnieku izstāde.
Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrības «Trusis un citi» sastāvā šajā lielajā izstādē piedalījās arī
Kocēnu novada Šķirnes trušu saimniecība «Mežiņi» ar truškopi INGUNU VALDMANI priekšgalā:
Par iespēju piedalīties šādā izstādē visdziļākā pateicība mūsu uzņēmīgajai ilggadējai Latvijas
sīkdzīvnieku audzētāju biedrības «Trusis un citi» vadītājai Ilgai Mihmelei. Vienmēr jauki ir būt kopā
ar mūsu biedrības cilvēkiem dažādos pasākumos un izstādēs. Mums visiem ir patiess prieks, ka mūsu
centienus un darbu truškopības nozares attīstībā un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanā atbalsta
Zemkopības ministrija un LOSP.
http://www.eliesma.lv/mezinu-trusi-eiropas-cempionata

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” novembra numurā
Žurnāla “Latvijas Lopkopis” novembra numurā Kas ir Nacionālā piena padome, ar ko tā nodarbosies
un kas ir tās sastāvā, žurnāla novembra numurā stāsta šī nodibinājuma priekšsēdētājs, Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomes Piena grupas vadītājs Guntis Gūtmanis. “Esam aptvēruši nozari
kopumā no ražotāja un pārstrādātāja līdz konsultantiem un pētniekiem. Mums ir svarīgi saprast, kāds
ir globālais tirgus, ja neesam pasaules apritē, mēs atpaliekam un nevaram konkurēt,” intervijā saka G.
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Gūtmanis. http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/zurnala-latvijas-lopkopis-novembra-numura-0

Lasi Novembra "Lopkopī" - No novembra uzsākam sadarbību ar Latvijas cūku audzētāju
asociāciju. Tās direktore Dzintra Lejniece, kura ir arī viena no Latvijas lauksaimnieku pārstāvēm
ES lauksaimnieku organizācijā COPA-COGECA, pēc ES datiem vērtē cūkgaļas tirgus situāciju ES un
pasaulē. http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/zurnala-latvijas-lopkopis-novembra-numura-0
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www.db.lv Sapnis par miljons aitām
Pagājuši pieci gadi kopš brīža, kad Latvijas Aitu audzētāju asociācijā (LAAA) izvirzīja ambiciozu
plānu – 10 gadu laikā desmitkāršot aitu skaitu līdz miljonam. «Iecerētais šobrīd šķiet neizpildāms,
tomēr stratēģijā izpildītie mērķi ir aktuāli joprojām,» Dienas Biznesam pauda LAAA pārstāvis
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē Kaspars Kļaviņš. LAAA iecere, pirms pieciem
gadiem rakstot Aitu audzēšanas attīstības stratēģiju Latvijā, bijusi patiešām ambicioza. 2013. gadā
Latvijas aitkopjiem kopā bija ap 100 tūkstošiem aitu, bet stratēģija paredzēja aitu skaita palielināšanu
līdz 1 miljonam, kas padarītu aitkopību par vērā ņemamu tautsaimniecības nozari.
http://www.db.lv/zinas/sapnis-par-miljons-aitam-481553

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Vīnkopju un Vīndaru Biedrības aktualitātes:
Latvijas augļu un ogu vīna skate 2018
28. 11. plkst. 17:30 restorānā «Pullman Riga Old Town » jau ceturto gadu notiks vadošo Latvijas
vīndaru ražojumu degustācija “Latvijas augļu un ogu vīna skate 2018”.
Pasākumā būs iespēja tikties ar divpadsmit vīndariem un nodegustēt vairāk nekā 90 augļu, vīnogu
un citu ogu vīnu un sidru šķirnes. Skates laikā gaidāmas arī vairākas aktivitātes, tostarp ikviens
būs aicināts nobalsot par labāko vīnu!
http://www.losp.lv/node/5661
Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas aktivitātes:
Kaņepju nozares 2018.gada rudens konference
Kaņepju nozares 2018.gada rudens konference.
28.novembris, plkst.10.00-14.00,
Zemkopības ministrijas 314.telpa http://www.losp.lv/node/5662
Lauku Foruma aktivitātes:
4. Latvijas Lauku kopienu parlaments! LLKP ir mūsu organizēts pasākums, kas notiks jau ceturto
reizi. Nākamgad, 6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļenieku pagastā 4. LLKP pulcēs ap 200
pašvaldību, uzņēmēju, NVO, valsts pārvaldes pārstāvjus un akadēmiķus, lai divu dienu garumā
„uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem
sabiedrības līdzdalības rīkiem, viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes
apsaimniekošanas metodēm un jaunu kultūru ieviešanu un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan
Latvijā, gan Eiropā.
Pasākuma tematiskais virziens:
Kas ir mūsdienīga dzīvošana laukos? Depopulācija, sabiedrības novecošanās, infrastruktūras un
pakalpojumu pieejamība, tehnoloģiskā attīstība, realitātes un virtualitātes sinerģija un konflikti,
ekonomiskā paradigmu maiņa ir daļa no izaicinājumiem, kas sekmē jaunu dzīvesstilu iniciatīvu
veidošanos laukos. 2019. gada vasarā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs
vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju pārmaiņu ieviesējiem
identificēt domubiedrus, esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem
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pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties un vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas
veidotājiem - apzināt esošo likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei.
Informāciju par parlamenta norisi, aktualitātēm un pieteikšanās kārtību varēs iegūt mājas
lapā: www.laukuforums.lv. Par biedrību Latvijas Lauku forums vairāk uzziniet mājas
lapā www.llf.partneribas.lv, kā
arī
sociālajos
tīklos: www.facebook.com/laukuforums
www.instagram.com/laukuforums/
Lauku Ceļotājs aktivitātes:
29. novembris, 13:00-17:00
Latvijas Valsts mežu galvenā ēka Rīgā, Vaiņodes ielā 1.
Kultūras mantojuma saglabāšanas pamatā ir vietējie iedzīvotāji un kopienas, un kultūras zīme
“Latviskais mantojums” ļauj atpazīt tos Latvijas vietējos iedzīvotājus – tūrisma uzņēmējus, kas
saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, demonstrējot to tūrismā, tādējādi ļaujot
mantojumam būt dzīvam un iekļautam mūsdienu ikdienas dzīvē. “Latviskā mantojuma”
nominācija ir kā pakāpiens un iespēja nemateriālā kultūras mantojuma nesējiem iekļūt Nacionālajā
nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un vēlāk – UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma
sarakstā, līdz ar to piešķirot vietējam kultūras mantojumam nozīmi pasaules līmenī.
Seminārā uzstāsies Asnāte Ziemele, LLTA “Lauku ceļotājs” prezidente, Dr.hist. Mārtiņš Kuplai
no Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzeja un Dr. art. Astra Spalvēna.
Seminārs tiek organizēts un līdzfinansēts Igaunijas-Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālā
attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma
galamērķis” ietvaros. Semināru atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas
Valsts meži.
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

NOZARES AKTUALITĀTES:
Aicinām meža īpašniekus paust viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (VAF) finansiālu
atbalstu realizē projektu "Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža
apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās". Viens no projekta uzdevumiem ir noskaidrot meža
īpašnieku uzskatus par aizsargājamo teritoriju izveides procesu, to apsaimniekošanas nosacījumiem
un kompensāciju sistēmu par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem. Iegūtā informācija tiks
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izmantota meža īpašnieku viedokļa un interešu pārstāvēšanai dabas aizsardzības politikas
pilnveidošanā. Meža īpašnieki tiek aicināti izteikt savu viedokli un priekšlikumus, aizpildot aptaujas
anketu www.visidati.lv/aptauja/1394091232/
http://www.losp.lv/node/5668

Ar cenu kāpumu jārēķinās
Šogad biržā piedzīvots pēdējos piecos gados straujākais elektroenerģijas cenu kāpums, kas būtiski
ietekmē arī nākotnes darījumu cenas. Nord Pool Spot dati liecina, ka 16. novembrī elektroenerģijas
cena Latvijas tirdzniecības apgabalā sasniedza 56,37 eiro/MWh, kas ir teju divreiz vairāk nekā šajā
pašā datumā pērn, kad elektroenerģija biržā maksāja 33,46 eiro/MWh. Vidējā elektroenerģijas cena
biržā 2017. gadā bija 34,68 eiro/MWh, šogad - 48,90 eiro/MWh. Vairāki elektroenerģijas tirgotāji
uzsver, ka šo izmaiņu dēļ patērētājiem jārēķinās ar elektrības cenu kāpumu arī savos rēķinos. DB jau
ziņoja, ka aizvadītajā nedēļā par cenu pieaugumu paziņoja uzņēmums Latvenergo, norādot, ka zīmola
Elektrum mājsaimniecību klientiem no 2019. gada 1. janvāra rēķini par elektroenerģiju varētu pieaugt
līdz 15%. http://www.db.lv/zinas/ar-cenu-kapumu-jarekinas-481365

Uzpircēji, izsoles un cena. Par būtiskākajiem riskiem gaļas liellopu pārdošanā
Precīzs liellopa svars, pārdodot dzīvnieku uzpircējam vai gaļas pārstrādes uzņēmumam, ir ļoti svarīgs
saimnieka darba novērtēšanas un adekvātas samaksas rādītājs. Saimniecības darbībai svarīgi ir arī
saņemt maksājumu solītajā termiņā. Tomēr ne visi uzpircēji un ne vienmēr iepriekš nosauktos un
citus sadarbības nosacījumus ievēro. Kāda ir lauksaimnieku pieredze gaļas un citu liellopu pārdošanā,
vaicājām gaļas liellopu audzētājiem. http://laukos.la.lv/kadi-riski-ir-galas-un-citu-liellopu-pardosana

Mājražotāju kooperatīviem plāno atļaut pretendēt uz ES un valsts atbalstu
Mājražotāju kooperatīvi turpmāk varēs iegūt atbilstības statusu, kas ļaus tiem pretendēt uz Eiropas
Savienības (ES) un valsts atbalstu, paredz Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātais noteikumu
projekts par kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu, kas nodots starpinstitūciju saskaņošanai.
http://laukos.la.lv/majrazotaju-kooperativiem-plano-atlaut-pretendet-uz-es-un-valsts-atbalstu

Infolapa_38_26.11.2018.

www.losp.lv

Lietuvas valdība atbalsta pārtikas kuponu sistēmas ieviešanu
Lietuvas valdība trešdien atbalstījusi priekšlikumu ieviest pārtikas kuponu sistēmu, cerot tādējādi
palielināt konkurenci pārtikas preču tirgū, sekmēt mazo uzņēmumu attīstību un veicināt to
kooperāciju, radīt nosacījumus cenu pazemināšanai un vienlaikus veidot patērētājiem ieradumu pirkt
vietējos ražojumus un lietot veselīgāku pārtiku.
http://www.db.lv/zinas/lietuvas-valdiba-atbalsta-partikas-kuponu-sistemas-ieviesanu-481471

“Tukuma piens”: Eko biznesā patērētāji arvien biežāk prasa pierādījumus par
produkta izcelsmi
Ekoloģikās pārtikas sākotnējās popularitātes vilnis ir beidzies, šobrīd iedzīvotāju loks, kas ikdienā
izvēlas eko pārtiku, ir stabils un viņu izvēle ir racionālu faktoru vadīta saistībā ar individuālām
vērtībām un attieksmi pret vidi un veselību, kā arī konkrētu dzīves posmu un prioritātēm.
http://laukos.la.lv/tukuma-piens-eko-biznesa-pateretaji-arvien-biezak-prasa-pieradijumus-parprodukta-izcelsmi

“Rītausma” pēc trīs gadu stabilizācijas gatava peļņas kāpumam
Sadarbība ar piegādātājiem bez starpniekiem, jaunu uz zināšanām un rezultātu tendētu darbinieku
piesaiste, 80% ražas pārdošanas uzticēšana kooperatīvam, atvērtība saziņā ar sabiedrību un
atteikšanās no ES projektu īstenošanas pēc trīs gadu ilga stabilizācijas posma vienam no valstī
lielākajiem dārzeņu audzētājiem segtajās platībās SIA “Rītausma” šajā sezonā nodrošinās peļņu –
neraugoties uz būtisku energoresursu cenas kāpumu. Saruna ar uzņēmuma jauno īpašnieci un vadītāju
Lāsmu Bekinu. http://laukos.la.lv/siltumnicu-nozare-akuti-trukst-specialistu

Lopi pieder saimniekam, dati – valstij? Par gatavību jaunajai Dzīvnieku
audzēšanas regulai
Šāgada 1. novembrī visā Eiropas Savienībā spēkā stājusies Dzīvnieku audzēšanas regula, kas attiecas
uz dzīvnieku audzētāju organizācijām un saimniecībām, kurās grib izkopt šķirnes dzīvnieku
ganāmpulku un veikt ciltsdarbu. Bet 7. novembrī Latvijā spēkā stājas arī Dzīvnieku audzēšanas un
ciltsdarba likums. Biedrība Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija (LHA) ir viena no
organizācijām, kas piedalās ciltsdarba programmas īstenošanā. No citām organizācijām tā atšķiras ar
to, ka LHA darbojas paši piena govju ganāmpulku īpašnieki un apsaimniekotāji. Kāds šo faktu vērtē
kā pozitīvu, bet kāds gluži otrādi – uzskata to par traucējošu faktoru. Kādās domās par šo jautājumu
ir LHA vadītāja Ieva Rutkovska un cik gatava minētās regulas īstenošanai ir Latvijas Holšteinas
šķirnes lopu audzētāju asociācija – lasiet intervijā. http://laukos.la.lv/mums-jaiemacas-lepoties-arsavu-darbu-un-dzivniekiem

Latvijas Maiznieks uzsācis ražotnes rekonstrukciju un modernizāciju
Maizes ceptuve AS Latvijas Maiznieks 2017.gadā strādājusi ar neto apgrozījumu 26,186 miljonu eiro
apmērā, kas bija par 4,6% vairāk nekā gadu iepriekš, ziņo Lursoft Klientu portfelis.
http://www.db.lv/zinas/latvijas-maiznieks-uzsacis-razotnes-rekonstrukciju-un-modernizaciju-481537

eAgronom piesaista miljonu eiro
Tīmekļa un mobilā platforma lauksaimniekiem eAgronom piesaistījusi 1 miljonu eiro lielu
finansējumu no tādiem Eiropas riska kapitāla fondiem kā Black Pearls VC, Trind Ventures, TMT
Investments, United Angels VC, biznesa portālam db.lv pastāsīja uzņēmuma pārstāvji.
http://www.db.lv/zinas/eagronom-piesaista-miljonu-eiro-481298
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Par aitu kopšanas minimumu nelielā ganāmpulkā
Jautājums. Vēlos turēt jēriņus, lai tie noēd pļavā zāli. Tas arī izskatās ļoti skaisti. Vai tas ir sarežģīti?
Kas vispirms jānodrošina, lai varētu vest mājās aitas? Jānis Talsos
Svarīgs drošs aploks “Aitas tiešām var palīdzēt cīņā ar zāli un krūmājiem. Taču jārēķinās, ka laimīgas
aitas ir tikai bariņā. Jo lielāks bars, jo aitas jūtas labāk un drošāk,” skaidro aitu ganāmpulka saimniece
Gunta Niedra no Smārdes pagasta “Mazburkām”. Viņa saimnieko ar bioloģiskām metodēm, tāpēc
šāda pieredze noderēs arī tiem, kas vēlas nelielu aitu ganāmpulku.
http://laukos.la.lv/aitu-kopsanas-minimums

LAD aktualitātes:
Platību maksājumos lauksaimnieki saņēmuši vairāk nekā 150 miljonus eiro
Līdz 2018.gada 22.novembrim Lauku atbalsta dienests platību maksājumos izmaksājis vairāk nekā
150 miljonus eiro. Vienotā platību maksājuma avansus saņēmuši vairāk nekā 43 tūkstoši klientu,
kopējā izmaksātā summa ir 85 miljoni eiro. Maksājumus apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi
specifiski ierobežojumi, saņēmuši 37 tūkstoši klientu, kopējā izmaksātā summa ir 45 miljoni eiro, bet
4 tūkstošiem bioloģisko lauksaimnieku izmaksāts 21 miljons eiro.
Dienests atgādina, ka no 1.decembra lauksaimnieki sāks saņemt arī zaļināšanas, brīvprātīgo saistīto
atbalstu, mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas un citus maksājumus.
Šogad ir izdevies platību maksājumus izmaksāt klientiem ātrāk lielākā apmērā, jo dienests ir būtiski
pilnveidojis savu darbu un daļu procesu automatizējis: informācijas sistēmā izveidotais “zaļais
koridors” vairāk nekā 60% platību maksājumu pieteikumu administrēšanu veica bez darbinieku
iesaistes.
Plašāka informācija par atbalsta likmēm un izmaksu termiņiem skatāma
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/atbalsta-likmes/

Līdz 3. decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā 16.1 "Atbalsts
EIP* lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un
ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai".
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/16-1-atbalstseiropas-inovaciju-partneribas-lauksaimniecibas-razigumam-un-ilgtspejai-lauksaimniecibas-razigumaun-ilgtspejas-darba-grupu-projektu-istenosanai-286

Līdz 3. decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā 16.2 "Atbalsts
jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei".
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/16-2-atbalstsjaunu-produktu-metozu-procesu-un-tehnologiju-izstradei-287
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Kalendārs:
Novembris
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"
30. Novembris
Noslēdzas ZM publiskais iepirkums mācību organizēšanai un īstenošanai LAP 2014-2020 pasākuma
“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju
apguves pasākumi” ietvaros
03. Decembris
Noslēdzas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un
tehnoloģiju izstrādei"

ES Lietu biroja aktualitātes:
Latvijas lauksaimnieku pārstāve, Maira Dzelzkalēja Burmistre, 25. un 26. oktobrī 2018 piedalījās
COPA-COGECA un EK darba grupā Lauku attīstība.
Darba grupā skatītie jautājumi:
1.
Dažādi sadarbības tīkli šobrīd un nākotnē;
2.
KLP stratēģiskie plāni;
3.
Kolektīvie agrovides pasākumi. Nīderlandes piemērs (BoerenNatuur);
4.
Kohēzijas politika;
5.
KLP situācija;
6.
Situācija dalībvalstīs Lauku attīstības politikā.
Informāciju par darba grupā diskutēto, lūdzu skatīt VLT mājas lapā sekojošā linkā:
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/lauku-attistiba/lauku-attistibas-darbagrupa-2018-gada-25-26-oktobri

Citi pasākumi un apmācības:
Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijā šobrīd izstrādā projektu vidēja termiņa politikas
plānošanas dokumentam “Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam”. Plānā
saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem tiks noteikti Latvijas mērķi Enerģētikas Savienības
ietvaros – klimata pārmaiņu mazināšanas, atjaunojamo energoresursu izmantošanas,
energoefektivitātes uzlabošanas, enerģētiskās drošības un iekšējā enerģijas tirgus, kā arī inovāciju,
pētniecības un konkurētspējas, kā arī politikas un pasākumi to sasniegšanai.
Lai Plāna izstrādē pilnvērtīgi iesaistītu ekspertus un sabiedrību, kā arī, lai Plānā iekļautu pēc iespējas
efektīvākas politikas un to īstenošanas pasākumus, Ekonomikas ministrija š.g. 26.novembrī rīko
konferenci "Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam – enerģētikas attīstība un
klimata pārmaiņu mazināšana”.
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Plašāka informācija par konferenci, kā arī tās dienas kārtību un reģistrēšanās forma ir pieejama
Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē - https://www.em.gov.lv/lv/aktuali/21704-konference-parnacionalo-energetikas-un-klimata-planu-2030-gadam-26-novembri.
Konference “Piena lopkopība Latvijā – cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?” LLKC Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) 28. novembrī rīko konferenci “Piena lopkopība
Latvijā – cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?”, kurā diskutēs par Latvijas piensaimniecību
efektivitāti uz citu Eiropas valstu piensaimniecību fona un izvērtēs, kādas iespējas sniedz kooperācija
kopā ar piena pārstrādi. Konference notiks Ozolniekos, LLKC ēkā, Rīgas iela 34, 2. stāva zālē,
sākums plkst.10. http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/konference-piena-lopkopiba-latvija-cikkonkuretspejigi-efektivi-esam
“Lauku Lapa” un “Latvijas Lopkopis” abonēšana

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-ekonomika-gramatvediba-lauku-attistiba-lopkopibaciti/lauku-lapa-un-latvijas
Piedalies aptaujā “Sniedz atbildi par iespējām lauku teritorijas attīstībai!”
Lai novērtētu sabiedrības iesaisti vietējās teritorijas attīstības procesos un noskaidrotu informētību
par to, kas ir vietējā iniciatīva un LEADER pieeja, Valsts Lauku tīkla (VLT) Sekretariāts aicina lauku
teritoriju un mazo pilsētu iedzīvotājus piedalīties aptaujā. Savu viedokli tajā varēs izteikt līdz 27.
novembrim. Apkopotā informācija un secinājumi decembra sākumā būs pieejami vietnē
www.laukutikls.lv
Aptaujas anketa pieejama: www.visidati.lv/aptauja/1394858629/
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/raksti/piedalies-aptauja-sniedz-atbildi-par-iespejam-laukuteritorijas
Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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