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LOSP pārstāvji medijos:
LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs "Septiņi piedzīvojumi
Garkalnē" (27.20 min.) https://www.youtube.com/watch?v=h-56n0VPanc

18.novembrī - Valsts prezidents Rīgas pilī pasniedz augstākos valsts
apbalvojumus
Ar Atzinības krusta III šķiru apbalvota un iecelta par ordeņa komandieri
Par ilggadējo, mērķtiecīgo ieguldījumu un panākumiem bagāto darbību augļkopības nozares
attīstībā un popularizēšanā, apbalvojumu saņēma:
Māra Rudzāte
Latvijas Augļkopju asociācijas valdes priekšsēdētāja, biedrības “Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padome” valdes locekle, SIA “Arosa-R” valdes priekšsēdētāja.
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22.11.2017. TVnet.lv Gaļas pārstrādātājiem gads bijis mierīgs; lielākie ražotāji
to varētu noslēgt ar apgrozījuma kāpumu
LOSP dalīborganizācija Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
un gaļas pārstrādes uzņēmuma «Rēzeknes gaļas kombināts» padomes priekšsēdētājs Guntis
Piteronoks. Gaļas pārstrādātājiem gads bijis mierīgs; lielākie ražotāji to varētu noslēgt ar
apgrozījuma kāpumu
http://www.tvnet.lv/…/703817-galas_parstradatajiem_gads_bij…

23.11.2017. Dienas Bizness “Latvijā ievieš trešo PVN likmi”

23.11.2017. Laukos.lv Piena iepirkuma vidējā cena gada laikā pieaugusi par
31%
Latvijā vidējā piena iepirkuma cena šā gada oktobrī salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo
mēnesi ir pieaugusi par 31%, liecina Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS)
provizoriskie dati.
http://laukos.la.lv/piena-iepirkuma-videja-cena-gada-laika-pieaugusi-par-31/
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Latvijas Maiznieku biedrība Diskusija: "Vai Latvija ir rudzu lielvalsts?"
https://www.youtube.com/watch?v=ouLYZqASgP0&feature=youtu.be

AKTUALITĀTES:
CFLA izsludina projektu atlasi par
ES fondu atbalstu jaunu produktu
ieviešanai ražošanā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)
izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi
Ekonomikas ministrijas sagatavotajā Eiropas
Savienības (ES) fondu programmā par Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu
jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Projektu
iesniegumu atlases otrajā kārtā šim mērķim
pieejams ERAF finansējums vairāk nekā 34
miljonu eiro apmērā.
http://www.losp.lv/node/5047

No nākamā gada Latvijai
raksturīgiem svaigiem augļiem un
dārzeņiem piemēros 5% PVN likmi
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Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma
grozījumus likumā par pievienotās vērtības
nodokli (PVN), nosakot samazināto PVN likmi
5% apmērā Latvijai raksturīgiem svaigiem
augļiem, ogām un dārzeņiem.
http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/7
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no_nakama_gada_latvijai_raksturigiem_svaigie
m_augliem_un_darzeniem_piemeros_5_pvn_li
kmi

Ziemāju lauki – kā lupatdeķis;
joprojām daudzviet ūdens lāmas
Ziemāju lauki visā Latvijā pašlaik ir kā raibs
lupatdeķis, – pakalni ir zaļi, ielejas izmirkušas,
lielā mitruma dēļ daudzviet, kas sākuši dīgt,
nosmakuši un sapuvuši, līdz ar to nāksies pārsēt
ar vasarājiem, informē Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra (LLKC)
augkopības speciālisti.
http://laukos.la.lv/ziemaju-lauki-ka-lupatdekisuz-laukiem-joprojam-daudzviet-udens-lamas/

FOTO: Pirmajā darbības gadā iegūst
1% no Latvijas čipsu tirgus
To apliecina SIA Glear (zīmola Jersika’s chips)
valdes loceklis Artis Paegle. Jau no pirmās
dienas uzņēmums mērķtiecīgi raugās un strādā
arī eksporta virzienā; patlaban tas savu
produkciju nogādā uz piecām valstīm.
Uzņēmuma tuvākie eksporta mērķi ir Zviedrija
un Islande.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/f
oto-pirmaja-darbibas-gada-iegust-1-proc-nolatvijas-cipsu-tirgus-469036

Mūžīgais piens
http://www.losp.lv/video/muzigaispiens#.WhXfQio4ocA.twitter
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Izdevumu “Latvijas Lopkopis” un
“Lauku Lapa” abonēšana
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
aicina abonēt tā Apgādā sagatavotos izdevumus
“Lauku Lapa” un “Latvijas Lopkopis”.
LLKC izdotais žurnāls „Latvijas Lopkopis” ir
vienīgais specializētais izdevums Latvijā, kas
informē par aktualitātēm piena un gaļas
lopkopībā, kā arī zirgkopībā un putnkopībā.
„Latvijas Lopkopī” varat lasīt intervijas ar
nozares līderiem, tajā atradīsiet saimnieku
pieredzes stāstus, praktiskus padomus piena un
gaļas lopu audzētajiem, kā arī rakstus par
nozarei saistošām likumdošanas izmaiņām un
tirgus tendencēm.
http://www.losp.lv/node/5053

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
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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

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 Biškopības biedrības aktivitātes:
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Siera klubs aktivitātes:
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

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:
Aicinām aizpildīt klientu aptauju
Lauku atbalsta dienests veic aptauju, kurā aicina ikvienu klientu izteikt savu viedokli par dienesta
darbu un sniegtajiem pakalpojumiem.
Aptauja ir anonīma, tās rezultātus dienests izmantos, lai turpmāk uzlabotu savu darbu ar klientiem!
https://www.visidati.lv/aptauja/1316023922/

No 2018. gada vairākas izmaiņas zaļināšanas nosacījumos
Lauksaimniekiem, kam ir 15 ha vai lielāka saimniecības aramzeme, platībā, kas atbilst 5%
aramzemes, no 2018. gada 1. janvāra būs jāizpilda vairākas prasības ekoloģiski nozīmīgas platības
(ENP) izveidē.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/no-2018-gada-vairakas-izmainaszalinasanas-nosacijumos-lauksaimniekiem-763

30. novembrī beidzas "Sezonas laukstrādnieku" periods
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka no 1.aprīļa līdz 30.novembrim Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS) ir pieejams e-pakalpojums "Sezonas laukstrādnieki". Pakalpojums būtiski atvieglo
darba devējiem sezonas strādnieku uzskaiti, darba algas un nodokļu aprēķināšanu kā arī atskaišu
sagatavošanu, kas nepieciešamas Valsts ieņēmumu dienestam (VID).
http://www.lad.gov.lv/lv/programmas/sezonas-laukstradnieki-186

Kalendārs:
Beidzas pieteikšanās apakšpasākumā 4.1 "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās";
Beidzas pieteikšanās apakšpasākumā 4.2 "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē";
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Beidzas pieteikšanās apakšpasākumā 4.3 "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attistībā".

Citi pasākumi:
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.

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
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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
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

Infolapa_41_24.11.2017.

www.losp.lv

