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Visbiežāk teritorijās, kurās ir aizliegta saimnieciskā darbība, paveras skats, no kura vairums
novēršas. Nepieļauj šādu situāciju un atbalsti zemes īpašnieku tiesības saimniekot savā zemē –
kopt, stādīt un rūpēties par savu īpašumu!
Iniciatīva - http://bit.ly/2icGyCi

Igauņu Namejs, lietuviešu Annele.
Latviskie zīmoli pircēju muļķošanai
Aizvien biežāk pircēji, dodot priekšroku pašmāju
produkcijai, izvēlas preci ar izteikti latvisku
vēstījumu uz etiķetes. Nereti viņus gaida vilšanās
– tautumeita, tautiskā simbolika, Nameja
gredzens un senlatviešu leģenda nav nekas vairāk
kā mārketinga triks, jo produkts tapis visai tālu no
Latvijas. Saldējums no Lietuvas, kabači no
Ukrainas, gurķīši no Turcijas, bet kartupeļi no
Pakistānas. Tā rīkoties likums neaizliedz, bet šāda
konkurence ir negodīga un nedraudzīga, uzskata
eksperti.
http://financenet.tvnet.lv/finansu_zinas/650881igaunu_namejs_lietuviesu_annele_latviskie_zimo
li_pirceju_mulkosanai

25 gadi biznesā: Gatavojas atklāt 2,3
miljonus eiro vērtu rūpnīcu
Z/s Kotiņi Šķilbēnos jūnijā gatavojas atklāt 2,3
miljonus eiro vērtu jaunu sēklu rūpnīcu, otrdien
raksta laikraksts Dienas Bizness.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/25-gadibiznesa-gatavojas-atklat-2-3-miljonus-eiro-verturupnicu-461184
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Sāk trūkt bioloģiskās pārtikas, tās
ražotājiem nāk ziedu laiki
Pasaulē aug augumā bezglutēna produktu mode,
papildinās veģetāriešu un svaigēdāju pulks,
aizvien vairāk cilvēku cieš no pārtikas alerģijas,
savukārt pārējie visēdāji arvien biežāk domā par
to, ko likt šķīvī. Iznākumā bioloģiskās pārtikas
tirgus, piemēram, Skandināvijā, ik gadu aug par
30%, Rietumeiropā – par 15%, bet ASV – par
10%. Taču piedāvājums šādam tempam netiek
līdzi, turklāt katastrofāli sāk trūkt izejvielu, īpaši
graudu un gaļas nozarē. Tā kā pārstrāde gatava
maksāt, paveras labas biznesa iespējas katram,
kam pieder lauksaimnieciskajai ražošanai derīgs
zemes gabals. Sākot no dažiem hektāriem un
beidzot ar lielsaimniecību.
http://www.la.lv/sakt-trukt-biologiskas-partikastas-razotajiem-nak-ziedu-laiki/

FOTO: Dobeles dzirnavnieks atver
slūžas bioloģiskās lauksaimniecības
attīstības vilnim
AS Dobeles dzirnavnieks grib atvērt slūžas
bioloģiskās lauksaimniecības attīstības vilnim,
pie viena izgriežot pogas importa bioloģiskās
lopbarības ražotājiem, otrdien raksta laikraksts
Dienas Bizness.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimni
eciba/foto-dobeles-dzirnavnieks-atver-sluzasbiologiskas-lauksaimniecibas-attistibas-vilnim461203?utm_campaign=article_title&utm_source
=startpage_split

Gāž apkārt Zemes fondu
Katru mēnesi Latvijas Zemes fonds saņem
vismaz 50 iesniegumus no lauksaimniecības
zemes īpašniekiem ar vēlmi pārdot savu zemi ne
jaun, piemēram, kaimiņam vai nomniekam, bet
gan valstij.
http://www.la.lv/gaz-apkart-zemes-fondu-2/
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Diedzēta ‘Stendes Emilija’ dziedē!
Reģistrēta pirmā pašmāju kailgraudu
auzu šķirne
Latvijā reģistrēta pirmā pašmāju kailgraudu auzu
šķirne – ‘Stendes Emilija’. Kailgraudu auzas
piemērotas mazajiem pārstrādātājiem nišas
produktu ražošanai.
http://www.la.lv/diedzeta-stendes-emilija-dziede/

ES Ķīmisko vielu aģentūra apžēlo
glifosātu
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) Riska
novērtēšanas komiteja jaunākajā ziņojumā marta
vidū norāda, ka glifosāts nav ierindojams to vielu
sarakstā, kas izraisa vēzi.
Secināts, ka līdzšinējie zinātniskie pētījumi nav
devuši
iemeslu
klasificēt
glifosātu
kā
kancerogēnu, mutagēnu vai tādu, kas būtu
toksisks cilvēku reproduktīvajai funkcijai.
http://www.la.lv/es-agentura-apzelo-glifosatu/

Stingrākas pārtikas kontroles “no tīruma līdz šķīvim”
Trešdien Eiropas Parlaments (EP) atbalstīja ieceri pastiprināt oficiālās pārtikas pārbaudes “no
tīruma līdz šķīvim”. Jauno noteikumu mērķis ir uzlabot pārtikas izsekojamību, cīnīties ar
viltojumiem un atjaunot patērētāju uzticību pārtikas ķēdes integritātei, un par tiem EP jau panācis
neformālu vienošanos ar ES Padomi.
Tiesību akti nodrošinās visaptverošu, integrētu un efektīvāku kontroles sistēmu tādās jomās kā
pārtikas un barības drošības noteikumi, veterinārās un augu veselības prasības, organiskā ražošana
un aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu noteikumi.
“Pēc zirga gaļas skandāla, patērētājiem radās nopietni, pamatoti jautājumi par pārtikas
izsekojamību un gaļas piegādes ķēdes integritāti. Eiropas Parlamenta centienu rezultātā risināt šos
jautājumus esam nonākuši pie dokumenta, kas kompetentajām institūcijām ļauj efektīvi apkarot
krāpnieciskas prakses,” sacīja EP ziņotāja Karin Kadenbach (S&D, Austrija)
“Esmu gandarīta arī par to, ka Eiropas Parlamentam ir izdevies stiprināt stingrāku noteikumu un
regulējuma sadaļu, īpaši par piemērojamiem sodiem tīšu, apzinātu noteikumu pārkāpumu
gadījumos. Es ticu, ka nopietnas sankcijas būs galvenais rīks krāpšanas apkarošanai visos pārtikas
ķēdes un aprites posmos,” viņa piebilda.
Eiropas Parlamenta deputātu un ES Padomes (ministru) neformālā vienošanās paredz:
visaptverošu darbības lauku, ietverot visu lauksaimniecības pārtikas ķēdi: pārtikas, barības, augu
veselības, pesticīdu, dzīvnieku labturības, ģeogrāfiskas izcelsmes, organiskās lauksaimniecības
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kontroli,
bez brīdinājuma veiktas riska novērtējuma kontroles visās jomās,
stingrākus noteikumus un sodu izpildi krāpnieciskām un maldinošām darbībām,
ievešanas nosacījumi no trešām valstīm importētiem dzīvniekiem un produktiem,
Eiropas Komisijas kontroles ES dalībvalstīs un trešās valstīs.
Informācija redaktoriem:
Nesenie pārtikas viltošanas gadījumi, piemēram, zirga gaļas skandāls, ir parādījuši vajadzību pēc
efektīvākās atbildīgo institūciju rīcības, lai pasargātu gan patērētājus, gan godīgos nozares
pārstāvjus no riskiem, kas izriet no noteikumu pārkāpumiem jebkurā pārtikas ķēdes posmā.
Jaunie noteikumi sekos riska novērtējumā balstītai pieejai, tādejādi atļaujot kompetentajām
iestādēm koncentrēt savus resursus uz būtiskākiem jautājumiem (ne tikai veselības risku, bet gan
visu risku apsvēršanu).
Lai izveidotu saskaņotu vispārējo rāmējumu, regulas priekšlikums vienā normatīvajā tekstā
aptver oficiālās kontroles visos lauksaimniecības ķēdes sektoros (šobrīd sadalīts starp ap 16
regulām un direktīvām). Priekšlikums piedāvā padziļinātu pārskatu par esošo nodrošinājumu,
mērķējot novērst jebkādu normatīvu pārklāšanos, un izmanto proporcionālu un elastīgu pieeju, lai
varētu efektīvāk reaģēt ārkārtas situācijās, piemēram, izveidojot raitāku procedūru oficiālo
laboratoriju akreditācijai.

Dienas bizness: Sola atbalstu visiem, daļa zemnieku neizpratnē

Infolapa_11_24.03.2017.

www.losp.lv

Izdots ikgadējais Latvijā reģistrēto
augu aizsardzības līdzekļu saraksts, to
var iegādāties (4,31 eiro) VAAD
Izdots ikgadējais Valsts augu aizsardzības
dienesta (VAAD) izdevums „Latvijas Republikā
reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts
2017”. Izdevumā apkopota informācija par augu
aizsardzības līdzekļiem, kuri ir bijuši Augu
aizsardzības līdzekļu reģistrā 2017.gada sākumā,
kā arī informācija par to lietošanu un par
lietošanas ierobežojumiem.
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7068

Augļkopji: saglabājoties pavasarīgiem
laikapstākļiem, drīzumā varētu
atsākties augļkoku veģetācija
Augļkokiem ziemošanas apstākļi līdz šim
kopumā bijuši labvēlīgi un, saglabājoties
pavasarīgiem laikapstākļiem, drīzumā varētu
atsākties to veģetācija, pastāstīja aptaujātie
augļkopji.
"Pagaidām viss ir pozitīvi, nav bijis nekādu
kritisku situāciju. Ja pavasaris būs veiksmīgs,
varam cerēt uz normālu ražu," sacīja Latvijas
Augļkopju asociācijas priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Zilvers.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/augl
kopji-saglabajoties-pavasarigiem-laikapstakliemdrizuma-varetu-atsakties-auglkokuvegetacija.d?id=48634929

Rīdziniekiem piedāvā uzrakt dobes un audzēt tomātus
Aicinājums ikvienam Āgenskalna un visas Rīgas senioram un ģimenēm ar maziem bērniem –
izmantojiet iespēju Rīgas Dabaszinību skolas siltumnīcās iekopt savu stūrīti un izaudzēt sev
tomātus, gurķus, dilles, salātus un visu ko citu, kas tik vien aug siltumnīcā.
https://riga.lv/lv/news/ridziniekiem-piedava-uzrakt-dobes-un-audzet-tomatus?10678
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Nodrošinās kartupeļu sēklas iesaiņojuma oficiālo etiķešu drošību un sēklas
materiāla izsekojamību
Valdība otrdien, 21.martā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kartupeļu
sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumos. Grozījumi noteic, ka sēklu
iesaiņojumu oficiālajās etiķetēs no 2017. gada 1. aprīļa jānorāda oficiāli piešķirtais sērijas
numurs. Lai norādītu sērijas numuru, nepieciešams veikt izmaiņas Kultūraugu uzraudzības valsts
informācijas sistēmas sēklu etiķešu modulī, izveidojot etiķešu numerācijas sistēmu un piešķirot
etiķetei unikālu numuru atkarībā no auga sugas, šķirnes, kategorijas un ražas gada, kā arī izmaiņas
etiķešu drukāšanas termoprintera etiķešu uzdrukas programmā. Tādējādi nodrošinās sēklas
materiāla izsekojamību un etiķešu izsniegšanas, izplatīšanas un izmantošanas kontroli.
http://www.zm.gov.lv/presei/nodrosinas-kartupelu-seklas-iesainojuma-oficialo-etikesu-drosibuun-se?id=8699

Uzlabos akvakultūras dzīvnieku uzskaiti dīķsaimniecībās
Otrdien, 21. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta (ES) piešķiršanas kārtību Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Akvakultūra, kas nodrošina vides
pakalpojumus”. Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai radītu vienotu izpratni par uzņēmumā
iegūtiem akvakultūras produkcijas apjomiem.
http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabos-akvakulturas-dzivnieku-uzskaiti-diksaimniecibas?id=8698

Baltijas lauksaimniecības ministri sarunās ar EK par ES Kopējās
lauksaimniecības politikas nākotni būs vienoti
Pirmdien, 20. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Sangastē, Igaunijā, tikās ar Igaunijas
lauku lietu ministru Tarmo Tammu (Tarmo Tamm) un Lietuvas lauksaimniecības ministru Broņu
Markausku (Bronius Markauskas), lai pārrunātu Baltijas valstu kopīgo viedokli sarunās ar Eiropas
Komisiju (EK) par ES Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2020. gada.
http://www.zm.gov.lv/presei/baltijas-lauksaimniecibas-ministri-sarunas-ar-ek-par-es-kopejaslauksa?id=8696

Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību vides, klimata un lauku ainavas
uzlabošanai
14. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos,
kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai. Izmaiņas
noteikumos sagatavotas, lai precizētu atbalsta piešķiršanas kārtību, saglabājot iepriekšējā
plānošanas perioda atbalsta administrēšanas pieeju.
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/precize-atbalsta-pieskirsanas-kartibu-videsklimata-un-lauku-ainavas-u?id=8688
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LOSP medijos:
23.03.2017.
www.financenet.lv
Lauksaimnieki
ierobežojumus
lauksaimniecības zemes pirkšanai vērtē
pozitīvi
Saeimas šodien galīgajā lasījumā pieņemtie
grozījumi likumā «Par zemes privatizāciju lauku
apvidos» vērtējami pozitīvi, jo atvieglos zemes
iegādes nosacījumus vietējiem lauksaimniekiem,
sacīja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) izpilddirektors Guntis Vilnītis.
http://financenet.tvnet.lv/finansu_zinas/653031lauksaimnieki_ierobezojumus_lauksaimniecibas
_zemes_pirksanai_verte_pozitivi

Diena.lv Lauksaimnieki ierobežojumus lauksaimniecības zemes pirkšanai vērtē pozitīvi
Saeimas ceturtdien galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā Par zemes privatizāciju lauku
apvidos vērtējami pozitīvi, jo atvieglos zemes iegādes nosacījumus vietējiem lauksaimniekiem,
aģentūrai LETA sacīja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) izpilddirektors
Guntis Vilnītis.
https://www.diena.lv/…/lauksaimnieki-ierobezojumus-lauksaim…
16.03.2017 Dienas Bizness (Transports & Loģistika): Vinjeti uzņemas uz sevis
Biedru starpā noteikti ir tādi, kas autoceļu lietošanas nodevu izjūt sāpīgi, norāda Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomes valdes loceklis Guntis Vilnītis. Piemēram, ir zemnieki, kam
vinjete jāpērk, kaut arī tiek izmantoti vien 2-5 km valsts nozīmes ceļa. Tai pašā laikā viņš pauž
cerību, ka izdosies vienoties ar Satiksmes ministriju, ka šādus gadījumus varētu pielīdzināt
apļveida kustībai pa šiem ceļiem, uz ko nodeva neattiecas. Cilvēki gan ir sapratuši, ka bez nodevas
maksāšanas pilnībā iztikt nevarēs, un tas arī nebūtu godīgi attiecībā pret citu nozaru
komersantiem.
15.03.2017. Latvijas Avīze: "Pūdētajiem" nebūs atlaides
Pretējās domās ir Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Edgars
Treibergs, kurš atzina, ka kukurūzas audzētāji tomēr deformējot zemes tirgu, par paaugstinātām
cenām pārdodot labu zemi šīs kultūras audzēšanai biogāzes ražošanai. Bezakcīzes degviela
paredzēta primārajai lauksaimniecības produkcijas ražošanai un zemes apstrādei, kamēr
enerģētiskās kultūras, tostarp kukurūza, nav to sarakstā, kas tiek klasificētas kā primārais
lauksaimniecības produkts.
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Lauksaimnieki bažījas par līdzšinējo nodokļu
atvieglojumu 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, portālu la.lv
informēja
Lauksaimnieku
organizāciju
sadarbības padomes pārstāvji (LOSP). LA.lv
http://www.la.lv/lauksaimnieki-bazijas-parlidzsinejo-nodo…/

ES lietu biroja aktivitātes:
Latvijas lauksaimnieku pārstāve Vita Boja 10. martā piedalījās COPA-COGECA darba grupā
Riska pārvaldība.
Zemāk skatīt saiti uz eksperta atskaiti, kas ievietota VLT mājas lapā. Jautājumu / komentāru
gadījumā sazinieties ar ekspertu.
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/risku-parvaldiba/copa-cogeca-darba-grupa-riskaparvaldiba-2017gada

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes:
Aicinām Jūs piedalīties biedrības "Latvijas Aitu audzētāju asociācija" atkārtotā sapulcē, š.g.
28.martā Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošana stacijas (CMAS) telpās, "Kalnabeites" 8,
Siguldas pagasts, Siguldas novads
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.
11:00 - Mandātu komisijas ziņojums.
11:10 - Revidenta Jāņa Liepiņa ziņojums.
11:20 - Biedrības gada pārskata apstiprināšana.
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11:25 - Balsojums par biedrības darbību, biedru naudām, jauno valdes locekļu nominēšana.
11:50 - Valdes vēlēšanas.
12:20 - Mandātu komisijas ziņojums par vēlēšanu rezultātiem.
12:50 - Mandātu komisijas ziņojums par vēlēšanu rezultātiem.
13:00 - Jauno valdes locekļu apstiprināšanas valdes sastāvā.
13:10 - Biedru sapulces noslēgums

Biedrības "Lauksaimnieku apvienība" aktivitātes:
Biedrības "Lauksaimnieku apvienība" biedru kopsapulce 6. aprīlī!

LBLA aicina uz informatīvo semināru Kandavā
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” aicina uz informatīvu semināru 10.
aprīlī Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, Valteru iela 6. Semināra sākums plkst. 11:00,
dalībnieku ierašanās no plkst. 10:30. Uz tikšanos! Šeit plašāk: http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uzinformativo-seminaru-kandava

Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijas aktivitātes:
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Siera klubs aktivitātes:
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 Šķirnes trušu asociācijas aktivitātes:
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
“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
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
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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.
Starptautiskā Baltijas jūras piekrastes tūrisma konference, 27.-28. aprīlis, Jūrmala,
Carnikava.
Šogad organizējam Baltijas jūras piekrastes tūrisma konferenci, lai diskutētu par Baltijas jūras
piekrastes tūrisma attīstību un iepazīstinātu ar mūsu Kājāmgājēju maršrutu 1000 km garumā no
Lietuvas robežas līdz Tallinai. Īpaši aicināti uzņēmēji, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un
entuziasti, kas darbojas jūras piekrastē vai tās tuvumā.
Lektoru vidū būs gan Latvijas, Zviedrijas, Dānijas un Igaunijas tūrisma nozares profesionāļi, gan
Latvijas un Igaunijas valstu un pašvaldību pārstāvji. Dalība konferencē ir bez maksas.
Pieteikšanās konferencei līdz š.g. 10. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu: http://ej.uz/93fk.
Plašāka
informācija
par
konferenci
un
programma
ir
apskatāma
šeit:
http://www.celotajs.lv/lv/conf/170427-PK.
3. Atvērtās dienas laukos. 27.-28. maijs, Latvija un Lietuva.
Atklājot aktīvo tūrisma sezonu, arī šogad "Lauku ceļotājs" rīko 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.

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

Dokumenti saskaņošanai:
Līdz 29.03.2017.Eiropas Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība piena
ražotājiem” http://www.losp.lv/node/4588
Līdz 31.03.2017. “Epizootiju uzliesmojuma un draudu novēršanas kārtība”; “Noteikumi par
ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību,
kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam”
http://www.losp.lv/node/4587
Līdz 31.03.2017 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku
ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu
izvērtēšanai” http://www.losp.lv/node/4585

LAD aktualitātes:

Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem
Pamatojoties uz to, ka citās ES valstīs ir konstatēta putnu gripa un valstī ir noteikti biodrošības
pasākumi, ZM vēlas atgādināt, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem visiem 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.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/svariga-informacija-majputnuipasniekiem-704

Precizēta tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem
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Nolūkā pilnveidot atsevišķus tiešā atbalsta maksāšanas piemērošanas noteikumus, valdība
otrdien, 14.martā, akceptēja grozījumus šo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/precizeta-tieso-maksajumupieskirsanas-kartiba-lauksaimniekiem-708

No 11. aprīļa varēs pieteikties platību
maksājumu saņemšanai
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no
šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki
var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot
Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta
maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma
sankciju, ir 15.jūnijs. Pieteikties platību
maksājumiem
būs
iespējams
LAD
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) –
tieši tāpat, kā tas tika darīts 2016.gadā.
http://www.losp.lv/node/4583

Biodrošība cūkkopībā un putnkopībā
http://www.losp.lv/node/4586
27.martā beidzas pieteikšanās atbalstam
biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības
nozarē un 31.martā - putnkopības nozarē!

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:
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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.

Izstādes un citi pasākumi, piedāvājumi:
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
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norādītā līdzfinansējuma summa pārsniedz līdzfinansējumam plānoto kopējo finansējumu, AREI
veic noteiktās atbalsta intensitātes proporcionālu sadalījumu.
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.
Uzziņai: Izstāde “SIAL 2018” norisināsies Villepinte izstāžu centrā– Parīzē, Francijā 2018.
gada 21.-25. oktobrī. Piedāvājam pieteikties visiem Latvijā reģistrētiem komersantiem, zemnieku
saimniecībām, kooperatīvām sabiedrībām, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu
ražošanas vai tirdzniecības jomā, izņemot zivsaimniecības nozari. Sīkāku informāciju par izstādi
iespējams saņemt izstāžu rīkotājsabiedrības mājas lapā: www.sialparis.com.
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

_________________________________________________________________
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
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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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