INFOLAPA Nr. 10

Puzē taps 4,2 miljonus eiro vērta zivju miltu rūpnīca
Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija šopavasar Puzē sāks būvēt zivju miltu rūpnīcu,
pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.
4,2 miljonus eiro vērtā rūpnīca tiks būvēta, lai rastu noietu nozvejotajām nestandarta zivīm, kā arī
zivju atliekvielām. Pēc izejvielas pārstrādes tiks ražoti zivju milti jeb proteīns, zivju eļļa, bet vēlāk
– zivju granulas, ko varēs izmantot akvakultūrā zivju piebarošanai.
http://www.db.lv/…/puze-taps-4-2-miljonus-eiro-verta-zivju-…

Rasmusens: Cūka nodokļos samaksā 15
eiro
Latvijas lielākā cūkkopības uzņēmuma SIA
“Gaižēni” valdes loceklis Alekss Rasmusens
rosina valdību veikt izmaiņas normatīvajos aktos
un noteikt, ka starp komerciālajām saimniecībām
(tādu Latvijā ir apmēram 30 – 40) desmit
kilometru rādiusā piemājas saimniecībās, kurās
nav nodrošināta biodrošība, nedrīkstētu turēt
cūkas.
http://www.la.lv/rasmusens-cuka-nodoklossamaksa-15-eiro/

ES Kopējā lauksaimniecības politika
pēc 2020.gada
Apstiprinātā Latvijas Pozīcija par KLP nākotni
http://www.losp.lv/node/4569

Kļūstiet par akcijas dalībnieku "Lauku ceļotājs" aicina iesaistīties
akcijā "Atvērtās dienas laukos 2017"
Lauku Ceļotājs / Baltic Country Holidays
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
http://www.losp.lv/node/4570
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Paplašināta ĀCM riska zonu
teritorija
Šāgada janvārī tika konstatēti daži Āfrikas cūku
mēra (ĀCM) saslimšanas gadījumi mežacūkām
Talsu un Tukuma novadā, bet februārī Salaspils
novadā un Lietuvas Biržu pagastā konstatēti
slimības uzliesmojumi mājas cūku novietnēs.
Tādēļ
ir
sagatavoti
grozījumi
ĀCM
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā, ko
valdība
otrdien,
7.martā,
apstiprināja,
paplašinot ĀCM riska zonu teritoriju* Latvijā
un Lietuvā.
http://www.losp.lv/node/4567

Divi lielie nezināmie var ietekmēt
cenas
Iespējams, zemo cenu laiks pārtikas nozarē ir
beidzies. Taču tagad grūti ko prognozēt, jo
pastāv divi lieli nezināmie, kas pasaules kārtību
un cenas var izmainīt, – Brexit un Donalds
Tramps, to intervijā Dienas Biznesam atzīst
Agroresursu un ekonomikas institūta nodaļas
vadītāja Ingūna Gulbe.
http://www.db.lv/tirdznieciba/divi-lielienezinamie-var-ietekmet-cenas460692?utm_source=newsletter&utm_medium
=email&utm_campaign=newsletter

Daļa saimniecību grasās ignorēt
piesardzības pasākumus pret putnu
gripu
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Daļa Latvijas saimniecību grasās ignorēt
piesardzības jeb prevencijas pasākumus pret
putnu gripu, intervijā LTV raidījumam „Rīta
Panorāma” ceturtdien, 9.martā, atzina Pārtikas
un veterinārā dienesta (PVD) vadītājs Māris
Balodis.
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/dalasaimniecibu-grasas-ignoret-piesardzibaspasakumus-pret-putnu-gripu.a227278/
www.losp.lv

Marta
AgroTops
pielikumā
"Jaunākās tehnoloģijas modernajās
siltumnīcās" Mārīte Gailīte, izdevuma
autore "Pēdējos gados Latvijas siltumnīcu
nozarē notikušas un notiek būtiskas pārmaiņas.
Pakāpeniski vēsturē aiziet ap 30 gadu vecās
stikla siltumnīcas, to vietā nāk jaunas - augstas
un plašas. Zīmīgi, ka tas notiek ne tikai Pierīgā,
bet arī tālāk no galvaspilsētas- Jēkabpilī,
Jelgavas novadā un pat Kārsavas pusē. Būvē ne
tikai modernās stikla siltumnīcas, top arī
mazākas, ar plēves segumu, bet tāpat ļoti
modernas, aprīkotas ar mikroklimata un
laistīšanas vadības sistēmām."

Dūklavs: Krievijas importa
aizliegumu sekas pārvarētas
TIE, KURI IZTURĒJA, VAR ATGŪTIES.
Jānis Dūklavs: «Tie, kas izturēja grūtāko
posmu, tagad var atgūties, jo piena iepirkuma
cena kopš 2016. gada jūlija, kad bija sasniegusi
savu zemāko punktu Latvijā, turpmākos
mēnešus strauji pieauga (vidēji par 13%
mēnesī) un 2016. gada decembrī sasniedza 0,30
eiro par kilogramu» / F64
Juris Paiders, Šodien, 7:45
Uz Neatkarīgās jautājumiem atbild zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs.
http://nra.lv/latvija/203179-duklavs-krievijasimporta-aizliegumu-sekas-parvaretas.htm

Sagatavoti labas ražošanas prakses ieteikumi benzo(a)pirēna un PAO4
daudzuma samazināšanai tradicionāli kūpinātā gaļā
http://www.zm.gov.lv/presei/sagatavoti-labas-razosanas-prakses-ieteikumi-benzo-a-pirena-unpao4-da?id=8685

Starptautiskā Kokvilnas padomdevēju komiteja (ICAC) ir izsludinājusi
konkursu uz vakanto izpilddirektora amatu
http://www.zm.gov.lv/presei/starptautiska-kokvilnas-padomdeveju-komiteja-icac-ir-izsludinajusikon?id=8683
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Zemkopības ministrs sveiks pasaules čempionāta zemledus makšķerēšanā
Latvijas izlases komandas dalībniekus
Piektdien, 10. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar Zemkopības ministrijas atzinības
rakstiem sveiks Pasaules čempionāta zemledus makšķerēšanā Latvijas izlases komandas
pārstāvjus, kuri šogad sacensībās ieguva 2. vietu kopējā komandu vērtējumā un 3. vietu
individuālajā vērtējumā.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-sveiks-pasaules-cempionata-zemledusmakskeresana-l?id=8681

Jānis Dūklavs Briselē runā par labvēlīgākiem risinājumiem lauksaimniekiem,
pārtikas ražotājiem un zivsaimniekiem
Otrdien, 7. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē tikās ar četrām augstām ES
amatpersonām, lai pārrunātu vairākus aktuālus jautājumus, kuros Latvijas lauksaimniekiem,
pārtikas ražotājiem un zivsaimniekiem nepieciešama labvēlīgu risinājumu panākšana ES.
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-brisele-runa-par-labveligakiem-risinajumiemlauksaimniek?id=8679

Zemnieks par PVN: «Paēdušais
neēdušo nesaprot»
Ražotāji uzskata, ka PVN būtu jāsamazina ne
tikai augļiem, ogām un dārzeņiem, bet arī
pienam un gaļai, ceturtdien raksta laikraksts
Dienas Bizness.
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/maz
aks-pvn-risku-ena460761?utm_source=newsletter&utm_medium
=email&utm_campaign=newsletter

MUN maksātāju skaits saruks
zemāku apgrozījuma griestu dēļ
Mikronodokļu maksātāju skaits samazināsies
vismaz par 10%, ja tiks īstenota ideja par neto
apgrozījuma griestu pazemināšanu šī nodokļa
maksātājiem no 100 tūkst. eiro līdz 40 tūkst.
gadā, ceturtdien raksta laikraksts Dienas
Bizness.
http://www.db.lv/finanses/nodokli/munmaksataju-skaits-saruks-apgrozijuma-griestupazeminasanas-del460758?utm_source=newsletter&utm_medium
=email&utm_campaign=newsletter
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Kā top?: Zilver zīmola vīni
Zilver dzērienu darītava savu darbību uzsāka
2009. gadā, tomēr tās pirmsākumi meklējami
jau agrāk, deviņdesmito gadu sākumā, kad tika
izveidota ZS Pīlādži, kas nodarbojas ar augļu
koku un ogulāju stādu, kā arī ābolu un
bumbieru audzēšanu. Pateicoties 2009. gada
lielajai ābolu ražai, saimniecībā radās
nepieciešamība domāt arī par augļu un ogu
apstrādi un pārstrādi. Likumsakarīgi tieši šajā
laikā notika izmaiņas likumdošanā, kas
atviegloja prasības tieši mazajiem vīna un citu
alkoholisko dzērienu ražotājiem, tādējādi stādu,
ogu un augļu audzēšanai saimniecībā
pievienojot trešo nozari - ogu un augļu
pārstrāde vīnos, destilātos un limonādēs.
http://www.db.lv/foto-video/ka-top-zilverzimola-vini460799?utm_source=newsletter&utm_medium
=email&utm_campaign=newsletter

LOSP medijos:
OIK neredzamā misija: Kāpēc atbalsta TEC?
LA.lv “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.
http://www.la.lv/oik-neredzama-misija/
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LOSP valdes loceklis Guntis Vilnitis Latvijas
Radio 1 par "Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības
organizēšanas
kārtību""
http://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=1&y=2017
&m=3&d=9 (03.37 min.)

8.03.2017. Latvijas Avīze "PVN samazināšanu
varētu sākt ar augļiem un dārzeņiem"
“LOSP nevienā brīdī nav atteicies no sākotnēji
noteiktā plāna, ka PVN likme jāsamazina Latvijā
ražotiem svaigiem produktiem ar īsu derīguma
termiņu, tajā skaitā arī gaļai, lai mēs spētu
cīnīties ar ēnu ekonomikas graujošo ietekmi uz
Latvijas tautsaimniecību. Bet lai mēs spētu
identificēt sistēmas ieguvumus pagaidām kā
pilotprojekts tiek virzīta PVN likmes
samazināšana dārzeņiem, augļiem un ogām.
Papildus tam LOSP analizē statistisko
informāciju, lai argumentētu nepieciešamību
ieviest samazināto PVN likmi arī citām produktu
grupām,” norāda Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības
padomes
(LOSP)
valdes
priekšsēdētājs
Edgars
Treibergs
http://www.la.lv/pvn-samazinasanuvaretu-sakt-ar-augliem-u…/

Mazinās riskus, kad pircējiem tiek
iemānīta «Latvijas prece», kas tāda
nav Apollo.lv http://apollo.tvnet.lv/…/mazinasriskus-kad-pircejie…/788527
Kā zināms, jau 2016. gadā aizsākās
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes
(LOSP) iniciētas diskusijas par ēnu ekonomikas
mazināšanas nepieciešamību lauksaimniecības
un pārtikas preču tirdzniecībā, tostarp
aktualizējot arī jautājumu par nekorektu
lauksaimniecības preču izcelsmes valsts
norādīšanu ielu tirdzniecības vietās un tirgos,
tādējādi maldinot patērētāju par to, vai attiecīgā
prece ir Latvijā ražota vai arī tā ir ievesta no
Infolapa_10_10.03.2017.
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citas valsts. LOSP norādījusi, ka šāda rīcība
negatīvi ietekmē vietējo lauksaimniecības
produkcijas ražotāju konkurenci un maldina
patērētājus, tāpēc nepieciešamību veikt izmaiņas
regulējumā
atbalstīja
arī
Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās
politikas komisija.

7.03.2017. LNT ziņas LOSP valdes
priekšsēdētājs Edgars Treibergs
PVN varētu samazināt vietējiem augļiem, ogām,
dārzeņiem
http://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/pvnsamazinas-vietejiem-darzeniem-augliem-unogam/

9.marts Dienas Bizness Mēģinās izskaust

tirgotājus, kas mānās par
lauksaimniecības preču izcelsmes valsti
Kā zināms, jau 2016. gadā aizsākās
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes
(LOSP) iniciētas diskusijas par ēnu ekonomikas
mazināšanas nepieciešamību lauksaimniecības
un pārtikas preču tirdzniecībā, tostarp
aktualizējot arī jautājumu par nekorektu
lauksaimniecības preču izcelsmes valsts
norādīšanu ielu tirdzniecības vietās un tirgos,
tādējādi maldinot patērētāju par to, vai attiecīgā
prece ir Latvijā ražota vai arī tā ir ievesta no
citas valsts. http://www.db.lv/razosana/meginasizskaust-tirgotajus-kas-manas-parlauksaimniecibas-precu-izcelsmes-valsti460791?utm_campaign=article_title&utm_sourc
e=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articl
ename
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Saimnieks: Vai lauksaimniekam jāuztraucas
par vinjeti?
No 1.janvāra autoceļu lietošanas nodeva jeb
vinjete
tiek
piemērota
arī
kravas
transportlīdzekļiem ar pilnu masu 3-3.5 t. Tas
izdarīts tāpēc, ka šādas kategorijas kravas
automašīnu
pamatfunkcija
ir
kravas
pārvadāšana. Lauksaimnieki un kooperatīvu
pārstāvji uzskata, ka tas varētu sadārdzināt
izaudzēto un pārstrādāto produkciju (gaļu,
dārzeņus, pienu), kas tiek pārvadāta ar minētās
kategorijas kravas transportu. Vai uztraukumiem
ir pamats, - skaidro Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) izpilddirektors
Guntis Vilnītis.

*) LOSP: PVN samazināšana: sāksim ar augļiem un dārzeņiem http://www.losp.lv/node/4571

8.03.2017. LV.portals.lv - LOSP: PVN samazināšana: sāksim ar augļiem un dārzeņiem
http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/285676-losp-pvn-samazinasana-saksim-ar-augliem-undarzeniem/

9.03.2017. Dienas Bizness: Mazāks PVN risku ēnā
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) vadība uzskata, ka, samazinot PVN
likmi augļiem, ogām un dārzeņiem, samazināsies pārtikas nelegālās tirdzniecības apjomi, augs
vietējo ražotāju konkurētspēja, samazināsies pārtikas cenas mazumtirdzniecībā un tiks veicināts
Latvijā ražoto pārtikas produktu patēriņš.

Dokumenti saskaņošanai:
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija
noteikumos Nr.469 „Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem
konkurētspējas uzlabošanai”. Aicinām sūtīt priekšlikumus, komentārus vai iebildumus līdz šī gada
21.martam uz e-pastu sarmite.babane@losp.lv Dokumentus var apskatīt saitē - spiest šeit!
Infolapa_10_10.03.2017.
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Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 461
"Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles
kārtība"" un tā anotāciju. Līdz šī gada 17.martam uz e-pastu sarmite.babane@losp.lv
Dokumentus var apskatīt saitē - spiest šeit!

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
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

Infolapa_10_10.03.2017.

www.losp.lv

Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes:
LZF kopsapulce 23.martā Ozolniekos.

Latvijas Šķirnes trušu asociācijas aktivitātes:
18.-19.marts PETEXPO 2017 izstāžu centrā Ķīpsala
6.- 9.aprīlis 25.starptautiskā izstāde "'Pavasaris 2017" i.k. ''Rāmava"
15.-16.aprīlis "PŪKAINĀS LIELDIENAS SKONTO" Skonto hallē

Stādu audzētāju biedrības aktivitātes:
05.- 06.05. 14.Latvijas Stādu Parāde, Sigulda, Svētku laukums

Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes:
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 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;
- ar slieku audzēšanu un barošanu;
- ar biohumusa ražošanu;
- ar ražošanas iekārtu demonstrēšanu un iepazīstināšanu ar vermitehnoloģijām;
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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

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),
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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.

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

LIAA Aicina piedalīties seminārā “Pārtikas produktu atbilstības novērtēšanas un sertifikācijas
kārtība Baltkrievijā", kurš norisināsies 2017. gada 16. martā Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras 2. stāva konferenču zālē.
Semināra mērķis ir informēt Latvijas uzņēmējus par biznesa vidi, pārtikas produktu
sertifikācijas kārtību, kā arī tirgus aktualitātēm Baltkrievijā.
Aicinām piedalīties Latvijas uzņēmējus, kuri plāno vai jau eksportē savu produkciju uz
Baltkrieviju un vēlas uzzināt vairāk informāciju par šīs valsts biznesa kultūru, galvenajām tirgus
tendencēm un sertifikācijas prasībām.
Plašāka informācija par semināru:

http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/seminars-partikas-produktu-atbilstibasnovertesanas-un-sertifikacijas-kartiba-baltkrievija

Semināra programma:
http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/programma_biznesa_iespejas_baltkrievija_16_03_2017_v3.pdf

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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