INFOLAPA Nr. 9

VAAD_Latvia Ziņa par AAL lietošanas
iekārtu pārbaudēm
http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VAAD_Zi
nu_lapa_10.pdf …

Tiešmaksājumi palielinās, taču šogad ir vairākas būtiskas izmaiņas
Vienotais platību maksājums kopā ar zaļināšanas atbalstu 2017. gadā būs orientējoši 112 eiro par
hektāru, bet gados jaunie lauksaimnieki par hektāru varētu saņemt 154 eiro, prognozē Lauku
atbalsta dienesta (LAD) direktores vietnieks Indulis Āboliņš. Precīzs atbalsta apmērs būs atkarīgs
no tā, cik daudz hektāru platību maksājumiem tiks pieteikts. Katru gadu pieteikto hektāru skaits
palielinās.
http://www.la.lv/tiesmaksajumi-palielinas/

Kooperatīvs: Latvijā šogad varētu
palielināties dārzeņu cenas
Pavasarī beidzoties pērn ievāktajai vietējai ražai,
dārzeņu cenas Latvijā varētu palielināties saistībā
ar cenu kāpumu Eiropā, aģentūrai LETA sacīja
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības “Mūsmāju dārzeņi” vadītāja Edīte
Strazdiņa.
http://www.la.lv/kooperativs-latvija-sogad-varetupalielinaties-darzenu-cenas/

Briest otrs lielākais zemes pārdošanas
darījums Latvijas vēsturē
Kamēr Saeimas Tautsaimniecības komisijā
stīvējās, kā likumā “Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” iztapt Eiropas Komisijai un noņemt
izglītības ierobežojumus lauku zemes pirkšanai,
un prātoja, ar cik hektāriem ierobežot zemes
iegādi, tikmēr Latvijā gan notikuši, gan arī briest
daudz lielāki zemes pārdošanas darījumi, kurus
šis likums nekādi nespēj ierobežot.
http://www.la.lv/neperk-zemi-bet-zemesipasnieku/
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Aicina zemniekus pārsteidzīgi nesākt lauku mēslošanu
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina lauksaimniekiem, ka mēslošanas līdzekļu
izkliede agri pavasarī uz vēl sasalušas augsnes nav ne agronomiski, ne ekonomiski pamatota.
http://www.la.lv/aicina-zemniekus-parsteidzigi-nesakt-lauku-meslosanu/

Svarīga informācija mājputnu
īpašniekiem!
Pamatojoties uz to, ka citās Eiropas Savienības
valstīs ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa
un valstī ir noteikti biodrošības pasākumi,
Zemkopības ministrija vēlas atgādināt, ka saskaņā
ar normatīvajiem aktiem (MK noteikumi Nr.
393**) viesiem mājputnu īpašniekiem un
turētājiem (arī tad, ja saimniecībā tiek turēti
tikai
viens
vai
divi
mājputni)
Lauksaimniecības datu centrā (LDC) ir
jāreģistrē gan ganāmpulks, gan novietne un
jāsniedz informācija par putnu skaitu divreiz
gadā uz 1.janvāri un 1.jūliju.
http://www.losp.lv/node/4552

Precizē atmežošanas kompensācijas piešķiršanas kārtību
Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus noteikumos, kas nosaka atmežošanas
kompensācijas noteikšanas kritērijus, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Izmaiņas
noteikumos sagatavotas, lai precizētu atmežošanas kompensācijas piešķiršanas kārtību.
http://www.zm.gov.lv/presei/precize-atmezosanas-kompensacijas-pieskirsanas-kartibu?id=8652

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs aicina VID aktīvāk konsultēt
lauksaimniekus nodokļu jautājumos
Trešdien, 1. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
ģenerāldirektori Ilzi Cīruli, lai pārrunātu vairākus svarīgus jautājumus saistībā ar VID un
lauksaimnieku sadarbības uzlabošanu, situāciju ar ēnu ekonomikas apkarošanu un citiem
jautājumiem.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-aicina-vid-aktivak-konsultetlauksai?id=8649

Zemkopības ministrija: KLP pēc 2020. gada jānodrošina vienlīdzīgi
konkurences apstākļi visiem ES lauksaimniekiem
Pirmdien, 6. martā, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis dosies uz
ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmi, kurā dalībvalstis diskutēs
par ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) prioritātēm lauksaimniecības attīstībai pēc
2020. gada. Plānots, ka Eiropas Komisija (EK) 2017. gada otrajā pusē dalībvalstis iepazīstinās ar
savu redzējumu par KLP nākotni pēc 2020. gada.
http://zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-klp-pec-2020-gada-janodrosina-vienlidzigikonkur?id=8660
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Zemāks PVN pārtikai: reāls solījums
vai priekšvēlēšanu populistika?
Pēdējā laikā strauji augušas pārtikas cenas,
tādēļ pircējiem nācies saskarties ar nepatīkamu
izvēli: vai nu tērēt krietni vairāk par ierasto
produktu klāstu, vai arī ierobežot pārtikas
patēriņu. Šajā situācijā atkal dzirdamas runas
par nepieciešamību samazināt PVN likmi
pārtikai, kas Latvijā ir viena no augstākajām
Eiropas Savienībā. Pagaidām šis priekšlikums
nav guvis valdības atbalstu.
http://www.la.lv/cina-par-letaku-partiku/

Gaļas nozarē jārēķinās ar cenu
kāpumu
Lielākie gaļas nozares uzņēmumi saskaras ar
vairākiem izaicinājumiem – gan cenu kāpumu,
gan tendenču maiņu, otrdien raksta laikraksts
Dienas Bizness.
«Pagājušajā gadā trīs uzņēmumi gaļas nozarē
saskārās ar maksātnespējas procesu –
Grāvendāle, Ardeks, Talsu Gaļa plus.
http://www.db.lv/…/galas-nozare-jarekinas-arcenu-kapumu-46…

Sagatavoti provizoriskie bruto segumi
par 2016.gadu
Lai veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas
procesu racionalizēšanu un optimizēšanu
lauksaimniecības uzņēmumos, Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra (LLKC)
Ekonomikas
nodaļa,
sadarbojoties
ar
augkopības un lopkopības nozaru ekspertiem
un
saimniecībām,
sagatavojusi
150
provizoriskos
bruto
segumus
dažādu
kultūraugu un lopu grupām par 2016. gadu
(izmantojot 2016. gada datus).
http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika/sagatav
oti-provizoriskie-bruto-segumi-par-2016-gadu

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar Bavārijas ministriem pārrunās KLP
mērķus pēc 2020. gada
Pirmdien, 6. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apmeklēs Baltijas valstu ekonomikas
forumu “Daudzsološas sadarbības iespējas ar Baltijas valstu uzņēmumiem” Minhenē, Vācijā.
Foruma mērķis ir veicināt Baltijas valstu un Vācijas federālās zemes Bavārijas uzņēmēju
sadarbību.
http://zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-bavarijas-ministriemparrunas-klp?id=8659
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Latvijā saražotā piena kvalitātes
izmaiņas pēc iestāšanās ES
Divpadsmit gadu periodā kopš Latvijas
Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā piena
nozare
ir
ievērojami
mainījusies.
Lauksaimniecības
datu
centra
sniegtā
informācija liecina, ka lielākās izmaiņas ir
notikušas piena ganāmpulku struktūrā un
saražotā piena apjomā saimniecībās, kuras veic
piena pārraudzību.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/latvijasarazota-piena-kvalitates-izmainas-peciestasanas-eiropas-savieniba

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs aicina VID aktīvāk konsultēt
lauksaimniekus nodokļu jautājumos
Trešdien, 1. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
ģenerāldirektori Ilzi Cīruli, lai pārrunātu vairākus svarīgus jautājumus saistībā ar VID un
lauksaimnieku sadarbības uzlabošanu, situāciju ar ēnu ekonomikas apkarošanu un citiem
jautājumiem
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-aicina-vid-aktivak-konsultetlauksai?id=8649

Latvijas Lauksaimniecības muzejs - dižena Kurzemes vieta
No 2017.gada 1.marta līdz 31.oktobrim Latvijas Lauksaimniecības muzejs, Talsos, ir iekļauts
Kurzemes tūrisma asociācijas rīkotā akcijā “Apceļo Kurzemi”, kura aicina viesoties 35 diženās
Kurzemes vietās, lai atpūstos, ieraudzītu un izmēģinātu ko jaunu, redzētu un baudītu.
Vairāk skatīt pielikumā vai tīmekļa vietnē http://www.vtua.gov.lv/

LOSP medijos:

1.martā notika pirmā jaunievēlētās
NVO un Memoranda padomes sēde.
Noskaties video:
https://www.youtube.com/watch?v=5QRdo1XQhM … #līdzdalība #sadarbība
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LOSP atzinīgi vērtē FM ieplānoto
nodokļu reformu; bažījas par
līdzšinējo atlaižu saglabāšanu
Finanšu ministrijas (FM) iecere reformēt
nodokļu
sistēmu,
samazinot
iedzīvotāju
ienākumu nodokli (IIN) līdz 20%, atceļot
solidaritātes
nodokli
un
saglabājot
mikrouzņēmumu nodokli vērtējama pozitīvi, ja
vien tiks veiktas dažas korekcijas, aģentūrai
LETA atzina Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) izpilddirektors
Guntis Vilnītis.
http://ecomedia.lv/losp-atzinigi-verte-fmieplanoto-nodoklu-reformu-bazijas-parlidzsinejo-atlaizu-saglabasanu/

LDDK paraksta apņemšanos par
iesaisti Eiropas māceklības aliansē
Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK)
piektdien, 24. februārī norisinājās seminārs par
Latvijas uzņēmēju iesaisti Eiropas māceklības
aliansē un tā laikā LDDK parakstīja apņemšanos
par Latvijas uzņēmumu iesaistīšanos kvalitatīvu
mācību prakšu un darba vidē balstītu mācību
īstenošanā. http://www.lddk.lv/notikums/lddkparaksta-apnemsanos-par-iesaisti-eiropasmaceklibas-alianse/

Latvijas Avīze: OIK neredzamā misija
03.03.2017.
Atbalsts atjaunīgajai elektroenerģijai, ko saņem TEC, pazemina elektrības un gazes cenu
"Neizplatiet maldīgu informāciju par to, ka elektroenerģijas cenas sadārdzinājumu ir radījuši
lauksaimnieki, saistot elektroenerģijas obligāto iepirkumu komponenti (OIK) ar lauksaimniekiem,
kas ražo atjaunojamo elektroenerģiju! Šāda informācija neatbilst patiesībai, jo rēķinos OIK divas
trešdaļas sastāda dabasgāzes koģenerācija," aicina Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) preses sekretāre. Lauku uzņēmēji aicinājuši Ekonomikas ministriju
izvērtēt OIK atbalsta pamatotību termoelektrocentrālei TEC 2, kas tiek darbinātas ar dabasgāzi,
kas iepirkta no Krievijas un par ko jāmaksā virs 100 miljoniem eiro gadā.
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
Jauno Zemnieku kluba aktivitātes:
No 3.-10.martam 11 biedrības "Latvijas Jauno zemnieku klubs" biedri dodas pieredzes apmaiņas
braucienā uz Angliju, pie Devonas jauno zemnieku kluba (Devon YFC). Plānots apskatīt vietējās
saimniecības un iegūt informāciju par saimniekošanas paradumiem britu jauno lauksaimnieku
vidū. Ierobežoto zemes resursu dēļ, vairums no saimniecībām šajā reģionā darbojas piena
lopkopības, gaļas liellopu audzēšanas un nobarošanas, kā arī aitkopības nozarēs. Kopumā Devonas
apgabalā vien darbojas 38 reģionālie Jauno lauksaimnieku klubi, kas norāda par ļoti lielu jauniešu
aktivitāti lauku reģionos.

Siera klubs aktivitātes:
11.martā Ozolmuižā Jāņu siera gleznu retroskopiju gatavošana, siera degustācija zemniekiem un
stāstījums.
30.martā seminārs "Latvijas produkti cittautu virtuvēs, kā arī Latgales Kulinārā mantojuma
ēdieni".
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, Mob. +371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox
www.sieraklubs.lv

Latvijas Lauku forums meklē komandas projektu koordinatoru!
Pieteikšanās, sūtot CV un motivācijas vēstuli, līdz 10. martam!
Vairāk informācijas pielikumā un te: http://llf.partneribas.lv/archives/3633
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Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes:
LZF kopsapulce 23.martā Ozolniekos.

Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes:
seminārs: tēma “Varras ierobežošana bišu saimēs, aktualitātes biškopībā”, lektors Artūrs
Grudovskis š.g. 4. martā, plkst. 12.00, Aizkraukles sākumskolā, Rūpniecības ielā 10, Aizkrauklē;
seminārs: tēma: „Stropu veidi” lektors Madars Lasmanis š.g. 7. martā, plkst. 17.30, Latvijas Dabas
muzejā, Kr. Barona ielā 4, Rīgā;
seminārs: tēma: „Aktualitātes biškopībā un bišu ziemošanas procesā" lektors Juris Šteiselis š.g. 10.
martā, plkst. 14.00, kultūras namā “Robežnieki”, Grobiņas pag., Grobiņas nov.;
seminārs: tēma: „Jaunākās metodes bišu saimju apstrādē pret varrozi " lektors Armands Gumbris
š.g. 16. martā, plkst. 11.00, Jēkabpils agrobiznesa koledžā, Pasta ielā 1, Jēkabpilī;
seminārs: tēma: „Bišu māšu audzēšana" lektors Jānis Trops š.g. 23. martā, plkst. 12.00,
Daugavpils LKB, Sēlijas ielā 25;
Biškopju PAVASARA KONFERENCE
2017. gada 18. martā
Zemgales Olimpiskajā centrā, Kronvalda ielā 24, Jelgavā
9:00 – 10:00 Ierašanās, biedra naudas nomaksa
9:00 – 15:00 Biškopības inventāra izstāde un tirdzniecība
10:00 – 12:20 Konferences atklāšana, ziņojumi, debates
12:30 – 15:00 Individuālas konsultācijas, biškopības inventāra izstāde un tirdzniecība
KONFERENCES DARBA KĀRTĪBA:
10:00 – 10:15 Atklāšana – LBB valdes priekšsēdētājs Armands Krauze
10:15 - 10:55 Informācija par aktualitātēm atbalsta maksājumu saņemšanā un projektu/investīciju
pasākumiem 2017. gadā – LAD ES tiešo maksājumu departamenta direktors Aigars Šmelds un
LAD Lauksaimniecības un Lauku attīstības departamenta direktors Andris Grundulis
10:55 – 11:20 Metabolisms bites organismā ziemošanas laikā – LBB valdes loceklis un biškopis
Guntars Melnis
11:20 – 11:45 Vai medus žāvēšana spaiņos ir efektīva metode? - LBB pētnieks Valters Brusbārdis
11:45 – 12:05 Vaska kvalitātes ietekme uz medus kvalitāti - Biškopis Artūrs Grudovskis
12.05 – 12.20 Aktualitātes biškopībā – LBB Padomes priekšsēdētājs Juris Šteiselis
12.30 – 15.00 Individuālas konsultācijas:
platībmaksājumi un atbalsta veidi – LAD pārstāvji,
atbildes uz aktuālajiem jautājumiem - VAAD pārstāvis,
PVD aktualitātes - PVD Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās
lauksaimniecības uzraudzības daļas vecākā eksperte Adrija Sietiņsone,
aktuālie jautājumi par bišu veselību – pētniece, veterinārārste Ineta Eglīte,
pieredze bioloģiskajā biškopībā un tās produktu realizācijā – biškopis Vitālijs Sprūga
jaunākās metodes bišu apstrādē pret varrozi – biškopis, LBB lektors Armands Gumbris
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Latvijas Aitu audzētāju asociācija" aktivitātes:
Aicinām Jūs piedalīties biedrības "Latvijas Aitu audzētāju asociācija" kopsapulcē, š.g. 14.martā
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošana stacijas (CMAS) telpās, "Kalnabeites" 8, Siguldas
pagasts, Siguldas novads. Darba kārtībā: LAAA valdes vēlēšanas un izglītojošā daļa, sīkāk:
www.latvijasaita.lv
Darba kārtība:
10:00 - 10:30 Biedru un dalībnieku reģistrācija, mandātu izsniegšana.
10:30 - Pilnsapulces atklāšana. Sapulces vadītāja, protokolista, mandātu komisijas un balsu
skaitīšanas komisijas vēlēšanas.
10:45 - Valdes priekšsēdētāja Arņa Gintera ziņojums.
11:15 – Mandātu komisijas ziņojums.
11:25 – Revidenta Jāņa Liepiņa ziņojums.
11:35 – Biedrības gada pārskata apstiprināšana.
11:40 - Diskusija par biedrības darbību, biedru naudām, jauno valdes locekļu nominēšana.
12:00 – Valdes vēlēšanas.
12:30 - Kafijas pauze.
13:00 – Mandātu komisijas ziņojums par vēlēšanu rezultātiem.
13:10 – 13:30 - Jauno valdes locekļu apstiprināšanas valdes sastāvā.
13:30 - 13:50 SIA "Eurorisk Latvia" apdrošināšana aitām.
13:50 – Zemkopības ministrijas aktualitātes aitkopībā.
14:30 – Profesores, Dr. agr. Dainas Kairišas ziņojums par projekta’’ Dažādu šķirņu aitu un to
krustojumu piemērotība kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas ieguvei ‘’ rezultātiem.
15:00 – Biedru sapulces noslēgums

Latvijas Agronomu biedrības aktivitātes:
Latvijas Agronomu biedrībai 17.03 plkst.11.30 Valdes sēde ZM 3. stāvā

Biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrības" aktualitātes:
kopsapulce notiks š.g. 17.martā, Ķekavas kultūras namā. Sākums plkst. 10:00.
Pieteikties šeit : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bHzfvvlOVErlDlh5BYCrLjARD3fzVZLv981wVTBB29UMzlJUzVWQzlTVFlFMUtXU08ySThUSjdCMi4u

“Lauku Ceļotājs” aktivitātes
"Lauku ceļotājam" 29. martā plānota lauku ceļotāja kopsapulce - seminārs. Papildus informācija:
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/612
1. Gatavojoties jaunajai tūrisma sezonai, "Lauku ceļotājs" aicina uz "Lauku tūrisma kopsapulcisemināru", kas norisināsies š.g. 29. martā Brocēnu novada, Remtes pagasta "Smuku muižā".
Seminārā informēsim par aktualitātēm lauku tūrismā - asociācijas "Lauku ceļotājs" jaunumiem,
gaidāmajiem pasākumiem, izmaiņām likumdošanā, kā efektīvi izmantot mūsdienu tehnoloģijas
uzņēmējdarbībā, kā iesaistīt tūristus dažādās dabas aktivitātēs u.c. lauku tūrisma uzņēmējiem
aktuālām tēmām. Lūdzam jums aktuālos jautājumus, ko vēlaties, lai iekļaujam semināra
programmā, sūtīt mums uz e-pastu anna@celotajs.lv līdz 10. martam. Semināra PROGRAMMA.
Pieteikties lūdzam līdz 2017. gada 10. martam, rakstot uz e-pastu: anna@celotajs.lv vai pa
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tālr. 67617600.
Semināra dalībniekiem sagatavots arī īpašais nakšņošanas un vakariņu piedāvājums tiem, kas
"Smuku muižā" vēlas ierasties ātrāk vai uzkavēties pēc semināra: Rezervācija, rakstot uz epastu info@smukumuiza.lv līdz 25.03.2017 (e-pastā miniet, ka esat semināra dalībnieks).
Divvietīga istaba: 52 EURO + 12% PVN (iekļaujot brokastis un pirts apmeklējumu)
Vienvietīga istaba: 36 EURO + 12% PVN (iekļaujot brokastis un pirts apmeklējumu)
Vakariņas: 12 EURO + 21% PVN (uzkodas, siltais ēdiens, deserts, dzēriens)
2. Atklājot aktīvo tūrisma sezonu, arī šogad "Lauku ceļotājs" rīkos akciju "Atvērtās dienas
laukos". Akcija norisināsies 2 dienas - 27.-28. maijā. Šogad akcija norisināsies gan Latvijā, gan
Lietuvā. Aicinām ikvienu lauku tūrisma uzņēmēju pievienoties šai akcijai un kopīgi popularizēt
laukus un savus audzētos, ražotos produktus. Šī akcija jau kļuvusi par tradīciju – iesākt vasaras
tūrisma un ražošanas sezonu ar plaši atvērtām durvīm, aicinot visus interesentus, klientus,
kaimiņus un vienkārši zinātkāros uz saimniecībām, lai iepazīstinātu ar bagātīgo piedāvājumu, ko
ikdienā tūrists var ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt un sajust laukos. Pielikumā atradīsiet akcijas
pieteikuma anketu.
Pieteikšanās līdz š.g. 21. aprīlim, rakstot uz e-pastu: lauku@celotajs.lv.
Vairāk informāciju par akciju skatiet te: http://www.celotajs.lv/lv/conf/170527-ADL. Te varat
aplūkot 2016. gada pavasara akcijas dalībnieku piedāvājumus:
http://www.celotajs.lv/lv/conf/160514-AD/dalibnieki. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums ir kādi
jautājumi par akcijas norisi vai piedāvājuma veidošanu.

Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” aicina uz informatīvi izglītojošu
semināru 8. martā Rēzeknē, LLKC Rēzeknes nodaļas telpās, Dārzu ielā 7a. Semināra sākums
plkst. 11:00, dalībnieku ierašanās no plkst. 10:30. http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uz-informativiizglitojosu-seminaru
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” aicina uz informatīvi izglītojošu
semināru 7. martā Sutru kultūras namā, Uzvaras ielā 5. Semināra sākums plkst. 11:00, dalībnieku
ierašanās no plkst. 10:30. http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uz-informativu-serialu-sutros
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” aicina uz informatīvi izglītojošu
semināru 6. martā Krāslavas kultūras namā, Rīgas ielā 26. Semināra sākums plkst. 11:00,
dalībnieku ierašanās no plkst. 10:30. http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uz-informativi-izglitojosuseminaru-kraslava

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
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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

LAD aktualitātes:

Atbalsts putnkopības nozarei
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina
piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu
apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem
pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un
epifitotiju iespējamās sekas" putnkopības
nozarei. Projektu pieteikumu pieņemšana
notiks no 2017.gada 1.marta līdz 2017.gada
31.martam, kopējo publiskais finansējums ir
EUR 900 000.
http://www.losp.lv/node/4545

LAD izmaksā atbalstu par piena ražošanas samazināšanu
Lauku atbalsta dienests informē, ka ir uzsākts izmaksāt Eiropas Savienības atbalstu par piena
ražošanas samazināšanu tiem piena ražotājiem, kas bija pieteikušies atbalstam 1.kārtā.
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-izmaksa-atbalstu-par-pienarazosanas-samazinasanu-705
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Mācības par pieteikšanos platību maksājumiem EPS
Martā LAD organizē un piedalās citu institūciju organizētājos informatīvajos mācību semināros
vairākās vietās Latvijā, lai informētu klientus, kā iesniegt Vienoto iesniegumu platību
maksājumu saņemšanai elektroniski Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Mācību grafiks par pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski (PDF).

8.martā Lubānā notiks informatīvs seminārs par atbalstu lauksaimniecībai, uzņēmējdarbībai,
lauku attīstībai un mežsaimniecībai
9.martā Varakļānos notiks informatīvs seminārs par atbalstu lauksaimniecībai, uzņēmējdarbībai,
lauku attīstībai un mežsaimniecībai.

LDC aktualitātes:
Atgādinām: ziņojums par mājputniem iesniedzams elektroniski (tikai Elektroniskās ziņojumu
ievades sistēmas lietotājiem (EZIS)) vai papīra formā 2 reizes gadā ar datiem uz 1. janvāri un 1.
jūliju, dati jāziņo attiecīgā mēneša laikā.
Jāņem vērā, ka gadījumā, ja pēc noziņotā atskaites datuma ir bijušas izmaiņas mājputnu skaitā
kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā tiks turēti mājputni, tad norādot jaunu
atskaites datumu ir obligāti jāaktualizē vēlreiz šo dzīvnieku skaits visās novietnēs.
Aicinām sekot līdzi Pārtikas un veterinārā dienesta aktuālajai informācijai par Putnu gripu.
EZIS lietotājiem pirms datu ievades ir iespēja iepazīties ar video pamācību: Kā paziņot pārskatu
par citām sugām

Skaidrojums mājputnu turētājiem no LDC:
Lai pasargātu mājputnus no augsti patogēnās putnu gripas, biodrošības pasākumi nosaka, ka laika
periodā no 2017. gada 1. martam līdz 2017. gada 31. maijam dzīvnieku īpašnieks nodrošina visu
mājputnu turēšanu slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem.
Ņemot vērā to, ka noteikumos lietotais vārdu salikums “slēgta telpa” Latvijas normatīvajos aktos
nav skaidrots, kā arī sabiedrībā ir plašas diskusijas par tā piemērošanu, Zemkopības ministrija
skaidro šī termina būtību.
Slēgta telpa var būt kūts vai cita veida un konstrukcijas vieglāka būve, kura ir ar vai bez pamatiem
un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu (sevišķi ūdensputnu),
kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Šī telpa
var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu. Tāpat slēgta telpa var
būt arī tikai slēgta nojume.
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VAAD aktualitātes:
Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD)
atbildes uz lauksaimnieku uzdotajiem
jautājumiem!
Informējam, ka atbildes un citi 07.02.2017. Valsts augu
aizsardzības dienesta (VAAD) tikšanās ar NVO
pārstāvjiem informatīvie materiāli ir pieejami arī VAAD
mājaslapā
http://www.vaad.gov.lv/sakums/sabiedribaslidzdaliba/aktualitates.aspx

Izstādes un citi pasākumi, piedāvājumi:
Notiks mācības par labturības prasībām kautuvē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
organizē apmācības liellopu, aitu, kazu, cūku kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu
(EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 –
„Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba-talakizglitiba/notiks-macibas-par-labturibas-prasibamkautuve
9. martā Rīgā notiks bioekonomikas forums «Ceļā uz ilgtspējīgu un inovatīvu
bioekonomiku»
Bioekonomikas foruma mērķis ir izcelt Baltijas reģiona inovāciju potenciālu, ko piedāvā
bioekonomika, kā arī radīt lielāku izpratni par inovāciju ieviešanas iespējām uzņēmējdarbībā,
veicinot starpnozaru sadarbību institūciju un uzņēmēju starpā. Būtiski ir apzināties prioritārās
jomas un nodrošināt vienotu izpratni un pieeju bioekonomikas jautājumiem, lai nodrošinātu
sasaisti ar citām politikas jomām, tādām kā aprites ekonomika, oglekļa mazietilpīga attīstība,
klimata un enerģētikas politika. Forumā savu ieskatu par inovācijām un attīstību sniegs pārstāvji
no ES, Baltijas valstu un Ziemeļvalstu institūcijām, tādejādi ilustrējot iespējas, ko reģionam sniedz
tieši bioekonomika.
Green Planet Expo ir viena izstāde visiem – zaļi
domājošiem, zaļi dzīvojošiem, zaļi strādājošiem
un
zaļi
ražojošiem
http://www.greenplanetexpo.eu/

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