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Laukstrādnieku nodoklis – ceturtā
sezona
2014. gadā Latvijas nodokļu sistēmā ieviesa jaunu
mazo nodokli – šajā reizē ne tikai tāpēc, lai
atvieglotu nodokļu slogu mazajam biznesam, bet
kā iespēju iesaistīties solidārajā pienākumā
maksāt nodokļus, vismaz kaut kādā mērā dot
pienesumu budžetam un parūpēties par savu
sociālo drošību. Sezonas laukstrādnieku ienākuma
nodoklis (15%) ir īpašs ar to, ka maksājams tikai
noteiktā gada daļā un nodokļa maksātājs ir
apdrošināts pensijai. Nodokļa maksātāju skaits
lēnām pieaug, taču, iespējams, lauku darbos
strādājošie par to joprojām nav pietiekami
informēti.
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286606laukstradnieku-nodoklis-ceturta-sezona/

Šovasar atkal meklēs skaistāko lauku
sētu
Jau sesto gadu pēc kārtas izsludināts konkurss
“Skaistākā lauku saimniecība 2017”, kurā
aicinātas pieteikties zemnieku saimniecības vai
viensētas, kuras lepojas ar sakārtotu saimniecību
un skaistu un sakoptu sētu. Skaistāko saimniecību
atlase un finālistu izvēle notiks vasaras laikā,
savukārt uzvarētāja paziņošana plānota oktobrī.
http://www.la.lv/sovasar-atkal-mekles-skaistakolauku-setu/

Aukstuma dēļ kartupeļu stādīšana
šosezon krietni kavēsies Kartupeļu
stādīšanas darbi šogad laikapstākļu dēļ Latvijā ir
stipri novēlojušies salīdzinājumā ar iepriekšējiem
gadiem, un aktīvāk varētu sākties tikai
nākamnedēļ, informē Kartupeļu audzētāju un
pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja
Aiga Kraukle.
http://www.la.lv/kartupelu-stadisana-sosezonkrietni-kavesies/
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa labirinti
Iecerētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa revolūcija
palielinās ne vien naudas apjomu mazo algu
saņēmēju maciņos, bet arī šī nodokļa maksājumus
no kapitāla pieauguma
http://www.db.lv/finanses/nodokli/iedzivotajuienakuma-nodokla-labirinti462807?utm_campaign=footer_news&utm_sourc
e=startpage_bottom

Pārtikas tirgotāji apliecina gatavību godīgai samazinātā PVN ieviešanai
svaigiem dārzeņiem, augļiem un ogām
Zemkopības ministrija (ZM) ar Latvijas Tirgotāju asociāciju un Latvijas Pārtikas Tirgotāju
asociāciju vienojušās par godīgu samazinātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) svaigiem
dārzeņiem, augļiem un ogām ieviešanu mazumtirdzniecības tīklos. ZM tuvākajā laikā plāno
iesniegt valdībā informatīvo ziņojumu par PVN samazināšanu līdz 5% svaigiem dārzeņiem,
augļiem un ogām, ko ierosināja ZM izveidotā darba grupa, kam bija uzdots pētīt PVN
samazināšanas iespējas pārtikai. Pēc informatīvā ziņojuma sniegšanas ZM aicinās valdību veikt
nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos.
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/partikas-tirgotaji-apliecina-gatavibu-godigaisamazinata-pvn-ieviesana?id=8744

Nosacījumi piensaimniekiem
pielāgošanas atbalsta saņemšanai
Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka valdība
maija sākumā atbalstīja ZM sagatavotos
grozījumus noteikumos par Eiropas Savienības
(ES) ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas
kārtību piena ražotājiem. Izmaiņas papildina ES
ārkārtas pielāgošanas atbalstu ar 7 miljoniem eiro
lielu finansējumu no valsts budžeta, lai mazinātu
ieņēmumu samazinājumu ražotājiem, ko radījis
2014.gada augustā ieviestais importa embargo.
http://www.losp.lv/node/4644

Piedalīties konkursā ir vienkārši.
Pievieno bildi un komentārā ieraksti
#PEFCMežaFoto Vairāk informācijas
http://www.pefc.photo/lv-lv
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Galvenā ekonomijas iespēja – degvielas
patēriņš
Ja vērtējam tehnikas izmantošanas izmaksu
posteņus, tad degvielas patēriņš un ar to saistītās
izmaksas
ir
viens
no
gala
ciparu
ietekmējošākajiem faktoriem. Tomēr situācija
nebūt nav tik bezcerīga kā, iespējams, izskatās.
Tikai jāgrib panākt uzlabojumus un jāzina, kā to
paveikt. Bet, lai to izdarītu, savukārt jāzina, kādi
faktori ietekmē degvielas patēriņu.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika/galvenaekonomijas-iespeja-degvielas-paterins

Atbalsta nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību iesaldēšanu līdz 2020.gadam
Saeima ceturtdien, 11.maijā, pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstīja grozījumus Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likumā, kas paredz vēl līdz 2020.gadam iesaldēt nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības.
http://www.db.lv/ekonomika/atbalsta-nekustamo-ipasumu-kadastralo-vertibu-iesaldesanu-lidz2020-gadam-462775?utm_campaign=footer_news&utm_source=categorypage_bottom

Piešķir papildu 7 miljonu eiro atbalstu
piena ražotājiem
Trešdien, 3. maijā, valdība atbalstīja Zemkopības
ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos, kas nosaka Eiropas Savienības (ES)
ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas
kārtību piena ražotājiem. Izmaiņas noteikumos
paredz papildināt ES ārkārtas pielāgošanas
atbalstu ar papildu atbalstu no valsts budžeta, lai
sekmētu tirgus stabilizāciju un veicinātu
saimniecību ekonomisko ilgtspēju.
http://www.losp.lv/node/4636

Prasībās olu apritei nelielā apjomā
veiktas izmaiņas
Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi
noteikumus, kas nosaka prasības olu apritei
nelielā apjomā, ko valdība trešdien, 3.maijā,
akceptēja. Noteikumi nepieciešami tādēļ, ka
Latvijā aizvien aktīvāk attīstītās piemājas
saimniecības, kurās audzē putnus un kuru olas ir
vēlme realizēt tieši galapatērētājam vai
mazumtirdzniecības uzņēmumiem vietējā tirgū
http://www.losp.lv/node/4635
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FOTO: Kā mainījušās cenas dažādās preču un pakalpojumu grupās?
Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā (2017. gada aprīlī, salīdzinot ar 2016. gada aprīli),
palielinājās par 3,4 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.
Precēm cenas pieauga par 3,2 % un pakalpojumiem – par 4,0 %.Lielākā ietekme uz vidējā
patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2017. gada aprīlī, salīdzinot ar 2016. gada aprīli, bija cenu
kāpumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, ar transportu saistītām precēm un
pakalpojumiem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, dažādu preču un pakalpojumu
grupai, kā arī sakaru grupai.Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis palielinājās
par 5,3 %.
http://www.db.lv/ekonomika/foto-ka-mainijusas-cenas-dazadas-precu-un-pakalpojumu-grupas462779

Kā aukstumā pasargāt dārzus
Šīs nedēļas netipiskais aukstums un salnas
kultūrām, kuras vēl nav paspējušas sadīgt, nav
bīstamas. Paaugstināts risks gan ir visiem
agrajiem sējumiem, – norāda Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais
dārzkopības speciālists Māris Narvils.
Ilgstoši vēsais pavasaris savā ziņā izdarījis
pakalpojumu augļudārziem, aizkavējot to
masveida ziedēšanu, – tādējādi sals mazāk
ietekmēs augļu kokus, jo neizplaukuši
ziedpumpuri ir nedaudz izturīgāki pret to.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/kaaukstuma-pasargat-darzus

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
3.Latvijas Lauku kopienu parlaments "Visai Latvijai jādzīvo!"
"Aicinām līdzdarboties, dalīties ar savu viedokli un pieredzi, piedaloties 3.Latvijas Lauku kopienu
parlamentā "Visai Latvijai jādzīvo!", kas šogad notiks no 15. līdz 18.jūnijam Kandavā!
3. Latvijas Lauku kopienu parlamenta centrālā tēma ir "Latvijas vērtības, Latvijas lauku vērtības:
vakar, šodien un rīt", kas ļaus palūkoties Latvijas skaistumā ne tikai pagātnes aspektā un šodienā,
bet arī akcentēs to, kādas vērtības vēlamies atstāt nākotnei. Pasākuma laikā mēs kopā Latvijas
lauku kopienu pārstāvjiem, politikas veidotājiem un attīstības organizāciju pārstāvjiem veidosim
kopīgas diskusijas un iespējamos risinājumus lauku attīstībai par šādiem jautājumiem:
http://www.losp.lv/node/4643
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Latvijas Cūku audzētāju asociācijas aktivitātes:
LLKC rīko cūku pārraugiem kvalifikācijas celšanas kursus, 17.05 un 18.05 Ozolniekos
Pieteikties līdz 15.05
http://www.lcaa.lv/actual-news/events/354-kvalifik%C4%81cijas-cel%C5%A1anassemin%C4%81rs-p%C4%81rraugiem-c%C5%ABkkop%C4%ABb%C4%81

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
26.-27.maijā 2017.g. ''Traktordiena 2017.'' viedā lauksaimniecība praksē.

Latvijas Agronomu biedrības aktivitātes:
19.05 Latvijas agronomu biedrības valdes sēde Burtnieku pagastā plkst.11.00
“Lauku Ceļotājs” aktivitātes:
2017. gada 18. maijā Igaunijas - Latvijas Programmas projekta "Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība
un popularizēšana kā tūrisma galamērķis “UNESCO – tūrisms”" ietvaros Dundagas un Ventspils
novados tiks organizētas praktiskās nodarbības tūrisma pakalpojuma sniedzējiem (organizē
Dundagas un Ventspils novadu pašvaldības). Vairāk info:
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/653
2017. gada 27. - 28. maijā projekta „Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā
un Lietuvā” ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas - Lietuvas programma
2014.–2020. gadam, akcija "Atvērtās dienas laukos". Vairāk info:
http://www.celotajs.lv/lv/conf/170527-ADL
http://www.losp.lv/node/4649

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras aktivitātes:
Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienās Kurzemē 2017”
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903
2017.gada Uzņēmēju dienās reģionos http://www.losp.lv/node/4446

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;
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- 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

LAD aktualitātes:
Atcelta prasība mājputnus turēt slēgtā telpā
Valdība 3.maijā, akceptēja grozījumus biodrošības pasākumos dzīvnieku turēšanas vietām,
kas pārceļ mājputnu turēšanas ierobežojuma periodu no iepriekš noteiktā 31.maija uz 3.maiju.
Zemkopības ministrija pārskatīt mājputnu turēšanas iekštelpās aizlieguma termiņu nolēma pēc
konsultācijām ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību un Pārtikas veterināro dienestu un pēc aktuālās
situācijas apzināšanas Eiropā.
http://www.zm.gov.lv/presei/atcelta-prasiba-majputnus-turet-slegta-telpa-?id=8799

LAD aicina lauksaimniekus iepazīties ar visu pieejamo informāciju pirms
iegādāties tehniku vai aprīkojumu
Lai izvairītos no viltojumiem, LAD aicina lauksaimniekus pirms iegādāties tehniku vai
aprīkojumu uzmanīgi izvērtēt plānotās tehnikas vai aprīkojuma iegādes visus aspektus, jo arī
lauksaimniecībā ir konstatēti krāpšanās gadījumi, kad tiek piedāvāts iegādāties neatbilstošu
lauksaimniecības tehniku vai pakalpojumi tiek sniegti neatbilstoši prasībām. Tā kā tehnika un
aprīkojums lauksaimniecībā ir dārgs un specifisks, tad vienmēr ir jāizvērtē piegādātājs.
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lai-izvairitos-no-krapsanas-ladaicina-lauksaimniekus-iepazities-ar-visu-pieejamo-informaciju-pirms-iegadaties-tehniku-vaiapr-

Turpinās pieteikšanās platību
maksājumiem – pieteikumi jāiesniedz
līdz 22.maijam!
Šā gada aprīļa un maijā mēnesī aktīvi norit
pieteikšanās
platību
maksājumiem.
Lauksaimnieki atbalsta maksājumiem bez
samazinājuma sankcijas var pieteikties līdz šā
gada
22.maijam,
iesniedzot
Vienoto
iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS). Pēdējā diena, kad atbalsta
maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma
sankciju, ir 15.jūnijs.
http://www.losp.lv/node/4647
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Pēdējā diena, kad varēs pieteikties
dīzeļdegvielas saņemšanai ir 1.jūnijs
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka
lauksaimniecības
produkcijas
ražotāji
2017./2018.saimnieciskajā gadā var iegādāties
marķētu
dīzeļdegvielu,
kurai
piemēro
samazināto akcīzes nodokļa likmi. Pieteikties
minētās dīzeļdegvielas saņemšanai šogad varēs
elektroniski LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS) vienlaicīgi ar pieteikšanos
platību maksājumu saņemšanai – sākot no šā
gada 11.aprīļa. Pēdējā diena, kad varēs
pieteikties dīzeļdegvielas saņemšanai ir
1.jūnijs.
http://www.losp.lv/node/4648

LAD aicina arī sestdien, 13.maijā,
pieteikties platību maksājumiem
Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus
aktīvi pieteikties platību maksājumiem arī
sestdien, 13.maijā, kad strādāsim no plkst.8.30
- 15.00.
Apmeklējiet LAD klientu apkalpošanas centrus
un dienesta darbinieki palīdzēs aizpildīt
iesniegumus elektroniski!
Informācijas avots: LAD

LAD kalendārs:
•

*) Sestdiena, 13. maijs ir darba diena. LAD klientu daļas strādā no 8.30 - 15.00

•

*) 15. maijā noslēdzas pieteikšanās pasākumam "Akvakultūra, kas nodrošina vides
pakalpojumus"

•
•

*) 15. maijs - pēdējais datums, kad LAD EPS jāiesniedz iesniegums Apliecinājuma par platības
un izejvielu atbilstību ilgtspējas kritērijiem saņemšanai
Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā “Tirdzniecības pasākumi” noslēgsies 9.jūnijā

•
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LDC aktualitātes:
Par novietņu adresēm
LDC datu bāzē atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem veic novietņu adrešu sakārtošanu.
Novietnēm, par kurām nav informācijas Valsts adrešu reģistrā, adreses laukā redzams ieraksts
“Nav zināma”: Lai sakārtotu novietnes datus atbilstoši Valsts adrešu reģistram, lūdzam dzīvnieku
īpašnieku vai turētāju zvanīt Datu centram un precizēt novietnes adresi un ģeogrāfiskās
koordinātes.
Telefoni: 67027240, 67095062, 67095069, 22019664 vai 22019774.

Izstādes un citi pasākumi, piedāvājumi:

"Saimnieks meklē sievu" jaunā
sezona ir klāt - Iespēja
pietiekties!
Šobrīd TV3 gatavojas šī populārā raidījuma
jaunajai sezonai un meklē lieliskus
saimniekus labākajos gados (vislabāk, ja
vecums ir ap 30 un uz augšu)
"Saimnnieks meklē sievu" nenoliedzami ir
viens no populārākajiem TV šoviem
Latvijā. Ja nav skaidrs vai nav zināms, kas
īsti šis ir par raidījumu, ar to var iepazīties
mūsu mājaslapā brivdienas.tv vai tvplay.lv,
kur redzamas iepriekšējās sezonas.
http://www.losp.lv/node/4646

Fermu diena zemnieku saimniecībā „Mežāres” – 23. maijā
„Zālēdāju projekta” ietvaros turpinām rīkot fermu dienu pasākumus izmēģinājumos iesaistītajās
tīkla saimniecībās. Pasākums Jēkabpils novada Rubenes pagasta zemnieku saimniecībā “Mežāres”
notiks 23. maijā, pulksten 11. Izmēģinājuma tēma: „ Zīdītājgovju auglības un atnešanās pazīmju
ietekme uz ganāmpulka atražošanu un teļu izaudzēšanu”.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/fermu-diena-zemnieku-saimnieciba-mezares-23-maija
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Aicinām uz ikgadējo
“Traktordienu” 26. un 27. maijā
Tērvetē!
Tradicionālais pasākums “Traktordiena”
šogad notiks 26. un 27. maijā AS
„Agrofirma Tērvete” laukā “Anšķini”,
Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā. Vietā,
kur tikāmies iepriekšējā gadā. Arī – ar
aktīvu LLKC speciālistu līdzdalību.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/citi/aicinamuz-ikgadejo-traktordienu-26-un-27-maijatervete

_______________________________________________
Aicinām uzņēmumus laicīgi plānot un pieteikties uz platībām
nacionālajos kopstendos izstādē „SIAL Paris 2018”
Lai veiksmīgi saplānotu un savlaicīgi rezervētu kopstendu vietas, aicinām pārtikas uzņēmumus
pieteikties uz interesējošo platību un atrašanās vietu (haļļu tematika) 2018.gada starptautiskajā
izstādē Francijā, “SIAL PARIS 2018”, kas notiks nākamā gadā no 21.-25.oktobrim.
Izstāde Parīzē notiek katru otro gadu, un uzņēmumiem ir iespēja startēt izstādē paredzētajā
Latvijas kopstendos, pateicoties valsts atbalstam, nerūpējoties par stenda dizainu, kā arī saņemot
līdzfinansējumu dalībai līdz 30%. Kā arī, iesniedzot projektu LIAA, iespējams atgūt pat līdz 80%
no
attaisnotajām
izmaksām
(http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskaskonkuretspejas-veicinasana/pasakuma-apraksts).
Precīza stenda platības maksa vēl nav zināma, bet 2016.gadā tā bija sekojoša:
Neaprīkota platība EUR 322/m2. Minimālā iespējamā laukuma platība – 10,5 m2, kurā
ietilps koptelpām (virtuvei un noliktavai) vajadzīgā platības daļa (līdz 1,5m2 ).
Dalības maksa EUR 470.
Ja vēlaties garantēt sev vietu kopstendos, rakstiet brīvā formā iesniegumu un garantijas vēstuli par
dalību izstādē, norādiet vēlamo halli, kurā gribētu atrasties, kā arī norādiet platības lielumu.
Garantijā jānorāda, ka apņematies segt izmaksas dalības atteikuma gadījuma, kas radušās
organizatoriem uzņēmuma dalības organizēšanai (platības un reģistrācijas maksa). Ieskanēts un
parakstīts iesniegums- apliecinājums jāsūta, adresējot Andrai Ūdrei (andra.udre@arei.lv) līdz
š.g. 1.maijam. Oriģināls jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Rīgā, Struktoru ielā 14, LV1039.
AREI un LR Zemkopības ministrija, īstenojot programmu par atbalstu tirgus veicināšanai ar mērķi
palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu, piedāvā
līdzfinansējumu dalībai Latvijas uzņēmumu kopstendā. AREI nodrošina izstādes dalībniekus ar
līdzfinansējumu līdz 30% (tiešais maksājums Latvijas kopstenda dalībniekam) no neaprīkotas
ekspozīcijas platības maksas, nepārsniedzot 18 m2 platību. Gadījumā, ja pretendentu iesniegumos
norādītā līdzfinansējuma summa pārsniedz līdzfinansējumam plānoto kopējo finansējumu, AREI
veic noteiktās atbalsta intensitātes proporcionālu sadalījumu.
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Katram izstādes dalībniekam tiek nodrošināts kopīgs un vienots, pilnībā aprīkots stends- dizains,
būve, uzņēmuma produkcijas paraugu vitrīna, 1 info lete, 1 bāra krēsls, apspriežu galds ar 4
krēsliem, atkritumu tvertne, grīdas segums, koplietojama virtuve ar noliktavu, stenda tīrīšana,
elektrības pieslēgums, bukletu turētājs, uzņēmuma nosaukuma uzraksts uz paneļa un logo.
Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku
saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu
ražošanas un/vai tirdzniecības jomā, izņemot zivsaimniecības nozari.
Kontaktinformācija: Andra Ūdre,AREI Ekonomikas pētniecības centrs, Starptautiskais pārtikas
izstāžu projekts, E-pasts: andra.udre@arei.lv, Mob.tālr.+371 29441332, Struktoru iela 14, Rīga,
LV-1039

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