INFOLAPA Nr. 40

LOSP pārstāvji medijos:
Dienas personībā viesos: Guntis Vilnītis, Edgars Treibergs Rīgatv24

Raidījuma viesi: LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis; LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars
Treibergs
http://play24.lv/video/10620/dienas-personiba-viesos-guntis-vilnitis-edgars-treibergs

14.11.2017. www.laukos.lv
LOSP sanāksmē zemnieki izjautās VARAM ministru Gerhardu
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulcā, kas notiks rīt,
15.novembrī, uz zemnieku jautājumiem atbildēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
(VARAM) ministrs Kaspars Gerhards un valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos
Alda Ozol, informē LOSP pārstāvji.
http://laukos.la.lv/losp-sanaksme-zemnieki-izjautas-varam-ministru-gerhardu/

www.laukos.lv / LOSP sēdē Gerhards un zemnieki sastrīdas par
viesstrādniekiem
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša sapulcē šodien izvērtās
viedokļu sadursme starp vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu
(VL/TB-LNNK) un lauksaimniekiem par darbaspēka ievešanu no ārvalstīm.
http://laukos.la.lv/losp-sede-gerhards-un-zemnieki-sastridas-par-viesstradniekiem/
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www. Delfi.lv / LLKC: Latvijā ir ļoti liels potenciāls dārzeņu audzēšanai
Latvijā ir ļoti liels potenciāls dārzeņu audzēšanai. šodien Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) sēdē sacīja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) valdes
priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.
http://m.delfi.lv/bizness/article.php?id=49452407

15.11.2017. www.tvnet.lv Latvijā ir ļoti liels potenciāls dārzeņu audzēšanai
Latvijā ir ļoti liels potenciāls dārzeņu audzēšanai. šodien Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) sēdē sacīja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) valdes
priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.
http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/702953latvija_ir_loti_liels_potencials_darzenu_audzesanai?utm_source=tvnet

15.11.2017. Latvijas radio – Krustpunktā Obligātās iepirkuma komponentes
diferencēšana - jau nākamgad?
Zemnieki un daļa mazo uzņēmumu īpašnieki raizējas par ieceri no nākamā gada diferencēt OIK
maksājumus par patērēto elektroenerģiju. Lielie patērētāji maksās mazāk, mazie - vairāk.
Tirdzniecības un rūpniecības kamera lūgusi jau otro gadu atlikt šo ieceri. Vai un ko tas mums
visiem nozīmē? Diskutējam par to Krustpunktā.
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/obligatas-iepirkuma-komponentes-diferencesana-jaunakamgad.a95134/

AKTUALITĀTES:
Esam lepni un par Ministru kabineta
balvas saņešanu sveicam LAD
direktori Annu Vītolu-Helvigu- par
ilggadēju darbu un inovatīvu erisinājumu ieviešanu!!!
Ķiploku audzēšana vēršas plašumā
Pēdējos septiņos gados ķiploku platības Latvijā
ir četrkāršojušās; eksperti prognozē turpmāku
pieaugumu
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaim
nieciba/kiploku-audzesana-versas-plasuma468773
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Kā pelnīt ar kāpostiem un nebraukt
uz ārzemēm
«Kraukšķ kā dulli,» mīņājoties rindā pēc
Undzēnu skābētajiem kāpostiem, spriež
rīdzinieki. Undzēnu kāpostiem ir savas
«kundes», kas novērtē pašmāju produkciju,
«dabisku uz visiem simts procentiem».
Undzēnu ģimene ir pierādījusi, ka dzīvot zaļi,
laimīgi un bagāti var tepat Latvijā – nav
jātriecas prom svešumā. Nauda aug mūsu zemē
- kāpostos, bietēs, burkānos!
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/685620ka_pelnit_ar_kapostiem_un_nebraukt_uz_arze
mem?utm_source=tvnet

Dobeles un Tukuma novadā grib
izbūvēt vēja elektrostacijas parku
Dobeles novada Dobeles pagastā un Tukuma
novada Džūkstes un Lestenes pagastos iecerēts
izbūvēt divus vēja elektrostacijas parkus,
liecina paziņojums par paredzētās darbības
ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo
sabiedrisko apspriešanu.
http://m.zz.lv/vietejas-zinas/dobeles-tervetesun-auces-nova/dobeles-un-tukuma-novadagrib-izbuvet-veja-elektrostacijas-parku231931?from-full

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
apbalvos nozares pārstāvjus par
nozīmīgu ieguldījumu
lauksaimniecībā:
Piektdien, 17. novembrī, zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs apbalvos nozares pārstāvjus –
lauksaimniekus,
ekspertus,
zinātniekus,
mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus –
par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža
nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites
nodrošināšanā, pasniedzot Ministru kabineta
Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas (ZM)
augstāko apbalvojumu – medaļu „Par centību”,
ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības
rakstu.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibasministrs-janis-duklavs-apbalvos-nozaresparstavjus-par-nozi?id=9131 …
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Pilnveidos liellopu bioprodukta
aprites sistēmu:
Zemkopības
ministrija
ir
sagatavojusi
grozījumus Ministru kabineta noteikumos par
veterinārajām
prasībām
lauksaimniecības
dzīvnieku bioprodukta apritei Latvijā un
mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēju
aprīkojumu, ko valdība otrdien, 14. novembrī,
apstiprināja.
http://www.zm.gov.lv/presei/pilnveidosliellopu-bioprodukta-apritessistemu?id=9136 …

Jauni noteikumi dzeramā ūdens kvalitātes prasību kontrolei
Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumus "Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība", ko valdība
otrdien, 14. novembrī, apstiprināja.
http://www.zm.gov.lv/presei/jauni-noteikumi-dzerama-udens-kvalitates-prasibukontrolei?id=9135

Zemkopības ministrija lūdz no ES
Solidaritātes fonda izmaksāt Latvijai
finansiālo palīdzību plūdu seku
novēršanai
Zemkopības ministrija vērsusies Eiropas
Komisijā (EK) ar pieteikumu par finansiālas
palīdzības saņemšanu no ES Solidaritātes fonda
plūdu seku novēršanai, ko izraisīja ilgstošās
spēcīgās lietavas 2017. gada vasaras otrajā pusē
un rudenī.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibasministrija-ludz-no-es-solidaritates-fondaizmaksat-latvijai?id=9140

Atbalsta ZM priekšlikumu par lauksaimniecībā pašnodarbinātām
personām
15. novembrī, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja Zemkopības
ministrijas (ZM) parlamentārā sekretāra Ringolda Arnīša Saeimā iesniegto ZM priekšlikumu
likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz: sākot no 2018. gada 1. janvāra
pašnodarbinātām personām, kuras gūst ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas, obligātās
iemaksas pensiju apdrošināšanai jāaprēķina un jāveic vienu reizi taksācijas gadā.
http://www.zm.gov.lv/presei/atbalsta-zm-priekslikumu-par-lauksaimnieciba-pasnodarbinatampersonam?id=9138
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Pērk/ pārdod sienu, salmus ruļļos, skābbarību, skābsienu....

http://www.losp.lv/node/4951

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Informācija ganāmpulku īpašniekiem un piena šķirņu govju pārraugiem
SIA „Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” piedāvā iespēju apmeklēt seminārus.
http://www.losp.lv/node/5021

Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes:
Tiek izsludināts konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos”
Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta
deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas simtgadi, šodien,
2017. gada 5.septembrī, izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu „Latvijas lauki
gadsimtu griežos” un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Konkursa mērķis ir
popularizēt Latvijas laukus, parādot vērtības, ar kurām lepojamies – lauku sētas skaistumu un
unikalitāti, zemnieka darbu un tā attīstību cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas lauku ainavas
skaistumu ikviena mākslinieka acīm. http://www.losp.lv/node/4917
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Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām Apē
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”
ietvaros, 2017.gada 27.-28. novembrī brīvdienu mājā “Melderi” (Apes pagasts, Apes novads, LV4337) organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot
saimniecisko darbību”
http://www.losp.lv/node/5040

Latvijas vīnkopju un vīndaru biedrības aktivitātes:
Notiks tradicionālā “Latvijas augļu un ogu vīna skate 2017” http://www.losp.lv/node/5023

Siera klubs aktivitātes:
21.nov. Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā filmas "Jāņu siers" prezentācija
republikas profesionālā tīkla skolu karjeras pedagodiem un jauno siera šķirņu degustācija
22.nov. Ogres tehnikumā seminārs "Siera un medus brokastis"
23.nov. Vecbebros seminārs "Siera un medus brokastis"
30.nov. tikšanās ar Jāņu siera ražotājiem , diskusija par siera patēriņa uzlabošanu.
Kontaktinformācija:
Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. +371 29487375, e-pasts
sieraklubs@inbox

Infolapa_40_17.11.2017.

www.losp.lv

Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
LŠTAA piedalīsies ar saviem trušiem izstādē Chovatel 2017 pilsētā Lysa nad Labem (Čehijā) kura
notiks 17.11. - 19.11.2017.

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

Citi pasākumi:
Semināra nodokļu maksātājiem „Par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2018.gada”
2017.gada 23.novembrī plkst. 10.00, Rīgā, Republikas laukumā 2.
http://www.losp.lv/node/5022
Lauksaimniecības dzīvnieku (AITU) pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un
embriju transplantācija http://www.losp.lv/node/5033

Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem
Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem – sējumu izsalšana,
nosmakšana zem ledus garozas vai izsušana zem sniega segas, kā arī krusas, lietus, vētras un
veldres riskiem.
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Zaļo nedēļu Berlīnē - 83. starptautisko pārtikas, lauksaimniecības un
dārzkopības produktu izstādi-gadatirgu
Grüne Woche Berlin / Zaļā nedēļa
www.gruenewoche.de
19. - 28. janvāris 2018.g.
Berlīnes Zaļā nedēļa notiek ik gadu janvārī - jau kopš 1926. gada. Vērienīgajā izstādē iepazīsiet
daudzu pasaules valstu īpašos pārtikas produktus, tradīcijas un kultūru.
2017. gada izstādes statistika:
- 1.614 dalībnieki no 67 valstīm
- izstādes platība: 118.000 m²;
- apmeklētāju skaits: 400.000, t. sk. 90 000 nozares speciālisti.
2018. gada izstādes partnervalsts ir Bulgārija.
Aicinām apmeklēt Latvijas uzņēmumu kopstendu (halle 8.2 / 103), ko organizē Zemkopības
ministrija un Agroresursu un Ekonomikas institūts.
Izstādē kā dalībnieks pieteikts arī uzņēmums Ilgezeem.
Messe Berlin pārstāvniecībā ir iespēja iegādāties biļetes par iepriekšpārdošanas cenām.
Nozares speciālistiem:
- biļete 1 dienai maksā 16 EUR (pērkot internetā, sk. mājaslapu vai kasē, cena 20 EUR), biļete 3
dienām maksā 24 EUR (cena internetā vai kasē 30 EUR), biļete visām dienām maksā 44 EUR
(cena internetā vai kasē 55 EUR); cenā iekļauta maksa par garderobi,
Ar šādu ieejas karti garderobe un bagāžas novietošana bez maksas, ir pieejamas autostāvvietas
ICC, kā arī varat mērķtiecīgi savu apmeklējumu, iegūstot iepriekšēju informāciju un vienojoties
par tikšanos ar Jums interesantiem izstādes dalībniekiem izstādes mājaslapā Virtual Marketplace.
Sk. arī pasākumu programmu nozares speciālistiem. Ieeja: halle 7, City Cube tuvumā kā arī citas
ieejas.
No 18. līdz 20. janvārim notiks ikgadējais starptautiskais pārtikas un lauksaimniecības
forums www.gffa-berlin.de. Reģistrējoties dalībai forumā līdz 12. janvārim, ir iespēja tikties ar
interesējošiem uzņēmumiem kontaktbiržā, pieteikties pasākumiem.
Nozares speciālisti tiek gaidīti Zaļās nedēļas Profesionālajā centrā Maršala namā (Marshallhaus)
Messe Berlin teritorijā – šeit tiek organizēti tieši kontakti ar ražotājiem no Vācijas u.c.
Privātiem izstādes apmeklētājiem:
- 1 dienas biļete maksā 12 EUR (pērkot internetā vai kasē, cena 15 EUR), ieejas biļete visām
dienām maksā 34 EUR (pērkot internetā vai kasē, cena 42 EUR)
Ieejas biļetes skolēniem un studentiem par izdevīgāku cenu iegādājamas tikai kasē uz vietas
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Berlīnē un maksā 10 EUR.
Vairāk informācijas: sk. mājaslapā, par braucienu varat jautāt arī tūrisma aģentūrā Latvia Tours,
Inga Freiberga, tel. T: +371 67085047, e-pasts: inga.freiberga@latviatours.lv, aģentūrā Globe,
Evija Slinčaka, evija@globe.lv, tel. 67228026 u.c. tūrisma aģentūrās.
Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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