INFOLAPA Nr. 5

Aitu un jēru gaļas tirgus Eiropā
nostabilizējies
Aitu audzēšana un jēra gaļas tirgus Eiropā ir
salīdzinoši stabils, ar nelielu pieaugumu, secināts
pērn decembrī notikušajā Eiropas Komisijas (EK)
prognozēšanas darba grupā, kurā kā eksperts no
Latvijas piedalījās Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes pārstāvis Kaspars Kļaviņš.
http://financenet.tvnet.lv/nozares/645346aitu_un_jeru_galas_tirgus_eiropa_nostabilizejies

Aicinām darba devējus ar NVA finansiālu atbalstu apmācīt nepieciešamos
darbinieku
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties Eiropas Sociālā fonda
projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) ietvaros īstenotajam
pasākumam “Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā apmācība). Darba devējiem tā ir iespēja,
saņemot dotāciju, apmācīt sev nepieciešamos speciālistus, savukārt bezdarbniekiem tā ir iespēja
apgūt profesionālās iemaņas visdažādākajās profesijās, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā
profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei.
http://www.losp.lv/node/4483

Seminārs AREI Stendes pētniecības
centrā
Pavasara seminārs AREI Stendes pētniecības
centrā! Līdzīgi semināri, kur pasākuma pirmajā
daļā informē par nezāļu monitoringa projekta
tēmām notiks visos reģionos - Rēzeknē 15.02.,
Priekuļos 9.03. un Skrīveros - 10.03.
http://www.losp.lv/node/4485

LDDK atskats uz 2016. gadu uzņēmējdarbības vides uzlabošanas kontekstā
Aizvadīto gadu no uzņēmējdarbības vides attīstības viedokļa raksturo virkne notikumu, kuru
ietekmi uz tautsaimniecību un uzņēmējiem varēs novērtēt tikai ilgākā laika periodā. 2016.gada
pozitīvās tendences vērtē Latvijas Darba devēju konfederācija.
http://www.lddk.lv/viedoklis/lddk-atskats-uz-2016-gadu-uznemejdarbibas-vides-uzlabosanaskonteksta/
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Seminārs par paaudžu nomaiņu
Informējam, ka precīzo tehnoloģiju skola
7.februārī Rāmavā no 10.00-14.00 organizē
semināru par paaudžu nomaiņu. Precīzo
tehnoloģiju skola piedāvā semināru “Paaudžu
nomaiņa”, kas veicinās veiksmīgu sadarbību
saimniecībā,
uzlabojot
dažādu
paaudžu
savstarpējo
komunikāciju. Lekcija
būs
interaktīva, dodot iespēju, Jums, dalīties pieredzē
un rast risinājumus dažādām konflikta
situācijām. Iesakām ierasties vecākiem un
jauniešiem, kas saimnieko, vai grasās saimniekot
kopā ar vecākiem.
http://www.losp.lv/node/4486

Mainīta samaksa par mājas (istabas)
dzīvnieka pases veidlapu
Pamatojoties
uz
veikto
iepirkumu
par
lolojumdzīvnieku pasu izgatavošanu un piegādi,
ir jānosaka faktiskajiem izdevumiem atbilstoša
samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka
(lolojumdzīvnieka) pases veidlapām. Attiecīgi
Zemkopības ministrija ir veikusi grozījumu
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) maksas
pakalpojumu cenrādī, ko valdība otrdien,
31.janvārī, apstiprināja, jo Latvijā praktizējošos
veterinārārstus
ar
lolojumdzīvnieku
pasu
veidlapām nodrošina Pārtikas un veterinārais
dienests (PVD).
http://www.losp.lv/node/4491

LDDK un LBAS vienisprātis: jāstiprina
Latvijas tautsaumniecības
konkurētspēja kā priekšnoteikums
vidējās darba samaksas celšanai
Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vadība
šonedēļ tikšanās laikā pauda vienprātīgu
secinājumu – viens no nākamā gada
svarīgākajiem uzdevumiem būs darbs pie jaunās
nodokļu politikas stratēģijas ar mērķi stiprināt
tautsaimniecību un uzņēmēju spēju celt vidējo
atalgojumu un darbinieku sociālo nodrošinājumu.
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http://www.lddk.lv/notikums/lddk-un-lbasvienispratis-jastiprina-latvijas-tautsaumniecibaskonkuretspeja-ka-prieksnoteikums-videjas-darbasamaksas-celsanai/

Aizvadīta lauku uzņēmēju tikšanās
http://www.losp.lv/node/4496
PPP biedrība Zied zeme 27. janvārī rīkoja
Lielvārdes, Ķeguma, Ogres, Ikšķiles, Baldones
lauku uzņēmēju tikšanos. Arī LOSP vadība
piedalījās pasākumā, lai atbalstītu un būtu kopā ar
savu dalīborganizāciju "Zied zeme" arī šādā
svarīgā lauku uzņēmēju tikšanās reizē!

Rehtšprehers met izaicinājumu
Pirms gada sācis ražot puscieto sieru, z/s
Mazlauri saimnieks Māris Rehtšprehers nākotnē
cer palielināt gan ganāmpulku, gan siera apjomus
http://www.db.lv/…/pa…/rehtsprehers-metizaicinajumu-459411…

LASAP Gada balvas Zelta poga 2016 pretendentu izvirzīšana
LASAP (Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem) gada balvas "Zelta poga"
mērķis ir sekmēt labās prakses pārnesi sabiedrisko attiecību profesionāļu vidū. Aicinām ikvienu
izvirzīt kandidātus, kuri ar savu darbu ir pelnījuši saņemt LASAP gada balvu "Zelta poga".
Meklēsim spilgtākos nozares profesionāļus, kolēģus, kuri ar saviem darbiem cēluši pārstāvētās
biznesa vai akadēmiskās vides profesionalitāti, parādījuši individuālu meistarību, meklējot
inovatīvas pieejas mērķu sasniegšanā.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjwXU1DCKsR9d0UVffICp1CMFYPPp9vxtkWoE
efs67Gh3-_Q/viewform

Vietējās rīcības grupas varēs saņemt atbalstu starpvalstu un starpteritoriālai
sadarbībai
Zemkopības ministrija sagatavojusi noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības
atbalsta (ES) piešķiršanas kārtību vietējām rīcības grupām (VRG) starpteritoriālai un starpvalstu
sadarbībai. Atbalsts paredzēts, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas
laukos.
http://www.zm.gov.lv/presei/vietejas-ricibas-grupas-vares-sanemt-atbalstu-starpvalstu-unstarpteri?id=8534
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Lucerna sader ar āboliņu, tad medus
būs biezs, garšīgs un aromātisks
Kā audzēt sējas lucernu bišu ganībām? AUSMA
KALNCIEMĀ.Pēc
Zemkopības
zinātniskā
institūta pētnieces Sarmītes Rancānes teiktā, bišu
ganībām un sēklu ieguvei ieteicamas vietējās
šķirnes – sējas lucerna (Medicago sativa) ‘Rasa’
vai hibrīdā lucerna (Medicago x varia) ‘Skrīveru’,
jo salīdzinājumā ar ārzemju šķirnēm tās ir
pieticīgākas augšanas apstākļu ziņā un nav tik
jutīgas pret paaugstinātu augsnes skābumu.
http://www.la.lv/lucerna-sader-ar-abolinu-tadmedus-bus-biezs-garsigs-un-aromatisks/

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
Semināri biškopjiem:
seminārs: tēma: „Nektāraugi un to sēšanas pamatojums” lektore Marta Liepniece š.g. 7.
februārī, plkst. 17.30, Latvijas Dabas muzejā, Kr. Barona ielā 4, Rīgā;
seminārs: tēma “Bišu saimju ziemošanas apstākļi un iespējamās īpatnības”, lektors Guntars
Melnis š.g. 11. februārī, plkst. 10.00, Jaunpiebalgas kultūras namā, Gaujas ielā 2a; Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas nov.;
seminārs: tēma: „Cīņā ar varrozi izmantojamās jaunās tehnoloģijas, aktualitātes biškopībā”
lektori Armands Gumbris, Juris Šteiselis š.g. 11. februārī, plkst. 11.00, Ogres meža tehnikumā,
Aizupēs, Ogres novadā.
seminārs: tēma “Tranu pieniņa ražošana”, lektors Guntars Melnis š.g. 12. februārī, plkst.
10.00, Valmieras 5. vidusskolā, Raiņa ielā 3, Valmierā;
seminārs: tēma: „Minimālās higiēnas prasības biškopības produktu ražošanā - Bišu dravas
novietnes atrašanās vieta, potenciālā piesārņojuma riska cēloņi; higiēnas ražošanas nosacījumi –
Ineta Eglīte š.g. 16. februārī, plkst. 14.00, Siguldas pagasta kultūras namā, Zinātnes iel;a 7B,
Siguldas pag., Siguldas nov.;
seminārs: tēma: „Jaunākās tehnoloģijas varras ierobežošanā bišu saimē" lektore Baiba Tikuma
š.g. 17. februārī, plkst. 11.00, Liepājas 15. vidusskolā O. Kalpaka ielā 96, Liepājā;
seminārs: tēma “Apiterapija – bišu un bišu produktu izmantošana ārstniecībā”, lektore Maruta
Solvita Iveta Naudiņa š.g. 17. februārī, plkst. 13.30, Balvu cilvēkresursu un tālākizglītības centrā,
Brīvības ielā 47, Balvos.
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Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:
27. februāris Madona, Informatīvais seminārs par aktualitātēm bioloģiskajā lauksaimniecībā
2. marts - Durbe. Informatīvais seminārs par aktualitātēm bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Seminārs bioloģisko graudu audzētājiem - 9.februārī Biedrība LBLA
http://www.losp.lv/node/4492

Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” aktivitātes:
31.janvāris, plkst.15.00 Seminārs ““Kā Reģistrēt saimniecisko darbību” un no pelēkā kļūt par
balto (norise: Ropažu novada bibliotēkas telpās, Ropaži, “Modriņi”)
7.februāris, plkst.15.00 Seminārs ““KĀ KĻŪT PAR MĀJRAŽOTĀJU” (norise: Ropažu novada
bibliotēkas telpās, Ropaži, “Modriņi”)
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras aktivitātes:
2017.gada Uzņēmēju dienās reģionos http://www.losp.lv/node/4446
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Ropažu Garkalnes partnerība" aktivitātes:
7.februārī plkst.15.00 Ropažu novada bibliotēkā, "Modriņi", Ropažos, biedrība "Ropažu
Garkalnes partnerība" sadarbībā ar Ropažu novada bibliotēku organizē semināru "Kā kļūt par
mājražotāju". Informatīvajā seminārā būs iespējams uzzināt, kas ir mājražotājs, kas var kļūt par
mājražotāju, cik vienkārši ir iespējams piereģistrēties Pārtikas Veterinārajā dienestā un kur drīkst
pārdot savu saražoto produkciju.
Kontaktinformācija:
Eva Haberkorne-Vimba Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” Administratīvā vadītāja
Mob.29210007 Eva.haberkorne@gmail.com
Latvijas Dārznieks aktivitātes:
17.februārī Bulduros ikgadējā dārzkopības konference – aicināti visi interesenti.

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

LAD aktualitātes:
No šodienas sākas lauku bloku precizēšana
No 3.februāra tiek uzsākta lauku bloku / ainavu
elementu precizēšana 2017.gadam. Precizēšanas
pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada
1.aprīlim!Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai
tad, ka klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu
platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no
lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
http://www.losp.lv/node/4499

Tuvākie semināri:
Tuvākie semināri ar LAD darbinieku piedalīšanos - 6.februārī Kandavā, 7. februārī Suntažos un
8.februārī Ķegumā;
9.februārī Rēzeknē notiks Altum organizētais atbalsta gadatirgus biznesa uzsācējiem, kurā varēs
saņemt arī LAD darbinieku konsultācijas.
Infolapa_5_3.02.2017.

www.losp.lv

Projekti:
6. februāris Beidzas pieteikšanās "Meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” pasniegšanas norises
nodrošināšanai"
7. februāris Plkst.12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pārdošanai konkursa kārtībā
14. februāris Beidzas atbalsta izmaksas pieprasījumu pieņemšana ES atbalstam piena ražotājiem
par piena ražošanas samazināšanu
Operatīvā informācija
OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA PAR SARINDOTAJIEM PROJEKTIEM
(atbilstoši projektu atlases kritērijiem)
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/

Dokumenti saskaņošanā:
Līdz 07.02.2017 „Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai
(marķētai) dīzeļdegvielai" http://www.losp.lv/node/4497
Līdz 10.02.2017 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”
http://www.losp.lv/node/4484
Līdz 03.02.2017. "Sēklaudzēšanas noteikumi" http://www.losp.lv/node/4474

LDC aktualitātes:
Mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem
Informējam, ka no š.g 27.janvāra, pamatojoties uz pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 47 Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 "Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtība", mājas (istabas) dzīvniekus, kuri ir apzīmēti ar mikroshēmu
(mikročipēti), bet nav vēl reģistrēti LDC datubāzē, var reģistrēt paši īpašnieki, izmantojot LDC
tīmekļvietnē www.ldc.gov.lv pieejamo e-pakalpojumu. Autorizēties e-pakalpojumam iespējams ar
LDC vai portāla www.latvija.lv autentifikāciju.
E-pakalpojums mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijai pašlaik ir pieejams tikai fiziskām personām.
Pirms reģistrācijas, iespējams pārliecināties pēc mājas (istabas) dzīvnieka mikročipa numura, vai
tas jau nav reģistrēts LDC datu bāze, ievadot mājas (istabas) dzīvnieka mikročipa numuru.
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Izstādes un citi pasākumi, piedāvājumi:
10.februārī iespēja piedalīties SRC+ informatīvā
apsaimniekošanu http://www.losp.lv/node/4493

pasākumā

par

īscirtmeta

atvasāju

LAFLORA piedāvājums
jaunajai sezonai!
http://www.losp.lv/node/4495

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!
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

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;
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Izstādes apmeklētāji:
lauksaimnieki;
mežsaimnieki;
zemkopji;
dārzkopji;
mežu īpašnieki;
mežizstrādes un
lauksaimniecības uzņēmumu vadītāji;

www.losp.lv

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!

tirdzniecības pārstāvji;
nozaru speciālisti;
un citi, kas darbojas šajās
nozarēs.

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