Latvijas Pārtikas Uzņēmumu
Federācijas ziņas

NOVEMBRIS 2018
AKTUALITĀTES
LPUF Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris turpina Latvijas pārtikas ražotāju eksporta aktivitātes ar 85% ES
līdzfinansējumu https://www.ppkk.lv/jaunumi;
LPUF turpina nozares uzņēmumu darbinieku apmācības ar ES līdzfinansējumu
http://lpuf.lv/lv/apmacibu-iespejas-projekta;
LPUF ir apkopojis ārvalstu sadarbības piedāvājumus pārtikas nozarē oktobrī:
https://www.ppkk.lv/atbalsts/eksporta-aktivitates;
LPUF Latvijas Pārtikas Kompetences Centrs 2019. gada janvārī atsāks projektu pieteikumu pieņemšanu jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrādei pārtikas nozarē. Šīm aktivitātēm Kompetences centram tiks piešķirts līdz 4.7 milj.
EUR papildu līdzfinansējums no ES. Aicinām visus jau šobrīd apzināt savas iespējas un vēlmes inovāciju ieviešanai
ražošanā. Vairāk info pa tālruni 67808968 vai e-pastu armands.lejas-krumins@lpuf.lv;
LPUF ir uzsākusi atbalsta programmu pārtikas nozares digitalizācijai (vairāk info zemāk tekstā).

LPUF OKTOBRĪ PAVEIKTAIS
LIKUMDOŠANA
Dalība VARAM darba grupā par Latvijas nostāju Eiropas
Parlamenta direktīvas projektam par konkrētu plastmasas
izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu.
Plastmasa
Metāls
Papīrs un kartons
Stikls un keramika
Citi

Putuplasts
Audums
Gumija
Koks
Organika

Organizēta ZM Pārtikas Padomes sēde un
atkārtoti aktualizēta darbaspēka problēma
pārtikas ražošanas uzņēmumos, veikta analīze un
prezentācija par situāciju ar slimības lapām starp
Baltijas valstīm un priekšlikumi, kas jādara, lai
uzlabotu konkurētspēju Latvijas uzņēmumiem.
Atkārtoti aktualizēts jautājums par atbalstu Latvijas
lielajiem pārtikas uzņēmumiem eksporta attīstībai.

Dalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides
un reģionālās politikas komisijas sēdē par
likumprojektu “Grozījumi Pārtikas uzraudzības
likumā uz 2. lasījumu – nozarei pozitīva virzība.
Grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā uz
3.lasījumu – nozarei pozitīva virzība.
Grozījumiem Iepakojuma likumā uz 1. lasījumu –
nozarei diskutējams jautājums turpmāk.

Dalība ZM Konsultatīvajā Padomē par stratēģiskajiem projektiem – lēmums sekot līdzi uzņēmumu aktivitātei un
iespējama diskusija par nolikuma precizēšanu.

LDDK ietvarā organizēta tikšanās ar politiskajām partijām – JKP, KPV LV un Attīstībai Par –diskutēts par darbu
prioritātēm un nozaru problēmām.

PĀRTIKAS ATKRITUMU
SAMAZINĀŠANA
Dalība VARAM darba grupā par pārtikas
atkritumu samazināšanu. Atbalstīti ZM
sagatavotie grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības
likumā, kuri paredz deleģējumu Ministru kabinetam
noteikt produktu grupas, izplatīšanas veidu un
kārtību, kā arī laikposmu, kādā pārtiku, kura
marķēta ar norādi "Ieteicams līdz ..", atļauts izplatīt
(ziedot labdarībai) pēc minimālā derīguma termiņa
beigām." Darbs turpinās.

PAR TRANSTAUKSKĀBĒM
ES ir izstrādājusi un nodevusi dalībvalstīm
viedokļu sniegšanai Regulas projektu par
transtaukskābju maksimāli pieļaujamo
daudzumu pārtikas produktos. Latvijā jau kopš
2018. gada 1. jūnija ir spēkā MK noteikumi Nr. 301
“Noteikumi par maksimāli pieļaujamo
transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos”.
LPUF pēc dalībnieku aptaujas ir sniedzis nozares
viedokli.

PAR MAZĀM ALUS DARĪTAVĀM

DZERAMĀ ŪDENS MONITORINGS

LPUF iniciēja un uzskata par atbalstāmu Finanšu
ministrijas izstrādāto noteikumu projektu “Kārtība,
kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas
statuss un piemērojama akcīzes nodokļa likme
patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum”.
Noteikumu projekts novērš administratīvus šķēršļus
ražotājiem attīstīt eksportu. Sekosim līdzi MK
noteikumu projekta tālākai virzībai.

Ir pieņemti grozījumi noteikumos par dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes
prasībām, monitoringu un kontroles kārtību.

Finanšu ministrija sagatavojusi MK noteikumu
projektu “Padziļinātās sadarbības programmas
darbības noteikumi” (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40463545), kas paredz izveidot jaunā
modeļa Padziļinātās sadarbības programmu:
piesaistot plašāku komersantu loku, t.sk. vidējos un
mazos nodokļu maksātājus, kuru uzņēmējdarbība
atbilst noteiktiem kritērijiem;
vienkāršojot un automatizējot nodokļu maksātāju
izvērtēšanas un programmā iekļaušanas procesu.
Gaidīsim jūsu komentārus.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJI
2018. gada 17. oktobrī tika apstiprinātas PTAC
vadlīnijas Nr.8 “Vadlīnijas godīgas komercprakses
īstenošanai, piedāvājot uztura bagātinātājus”.
Vadlīnijas ir izstrādātas, lai sniegtu padomus un
palīdzētu preču pārdevējiem, pakalpojumu
sniedzējiem, kā arī citiem komercprakses
īstenotājiem izprast galvenās normatīvo aktu
prasības, piedāvājot uztura bagātinātājus, lai tie
savā praksē nepieļautu negodīgas komercprakses
īstenošanu.

KAROTĪTES

APMĀCĪBAS

LPUF noorganizēja ikgadējo reklāmas
kampaņu, lai popularizētu Zaļās un Bordo
karotītes produktus. Šogad kampaņa norisinājās no
10. septembra līdz 1. oktobrim. Tās laikā televīzijā
un internetā bija redzami videoklipi, radio ēterā
skanēja radio džingli. Veikalos Maxima, Rimi un Top
bija izvietoti reklāmas materiāli, kas aicināja pircējus
izvēlēties vietējos produktus, kas marķēti ar Zaļo un
Bordo karotīti.

LPUF turpinās apmācīt pārtikas ražotāju
darbiniekus ar ES līdzfinansējumu līdz 70%.
Septembrī LPUF parakstīja līgumu ar CFLA, kas
paredz, ka apmācību projekts tiek pagarināts līdz
2022. gada 31. decembrim. Uzņēmumiem būs
iespējas apmācīt savus darbiniekus ar ERAF
līdzfinansējumu šādās jomās – ražošanas
inženierzinības un vadība; datorzinātnes;
inženierzinātnes un tehnoloģijas; ražošana un
pārstrāde; vides aizsardzība. Kā jaunums ir valodu
apmācības, bet tikai skandināvu valodas.

2018. gadā līdz oktobrim Zaļajai karotītei ir
pievienojušies deviņi uzņēmumi ar 15
produktiem, bet Bordo karotītei – desmit
uzņēmumi ar 31 produktu.

LPUF apmācību projekta ietvaros septembrī un
oktobrī tika apmācīti 12 uzņēmumu 135 darbinieki.

LPUF PĀRTIKAS PRODUKTU KVALITĀTES KLASTERIS
Konkurss “Jaunais Maiznieks 2018”
18. oktobrī notika LPUF Pārtikas Produktu Kvalitātes Klastera organizēts profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu
profesionālās meistarības konkurss “Jaunais Maiznieks 2018”. Konkursu organizējām sadarbībā ar Latvijas Maiznieku
biedrību un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu. Ar izejvielām konkursu atbalstīja AS “Rīgas Dzirnavnieks”.
Konkursu līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
Konkursa uzvarētāja Agnese Krote (pasniedzēja Līga Rugāja) no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma ieguvusi
titulu “Jaunais Maiznieks 2018” un naudas balvu 200 eiro apmērā. Otro vietu izcīnīja Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikuma Preiļu filiāles audzēknis Daniels Nikitins (pasniedzēja Ināra Liepiņa), bet godpilno trešo vietu ieguvusi vēl
viena Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkne – Diāna Lukjanoviča (pasniedzēja Līga Rugāja). Konkursa laikā dalībnieku pasniedzējiem notika rudzu maizes meistarklase, un balvas saņēma arī uzvarētāju pasniedzējas, kas
devušas lielāko ieguldījumu savu audzēkņu izaugsmē.

Konkursā piedalījās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 17 līdz 23 gadiem, kuri apgūst otrās un
trešās profesionālās kvalifikācijas līmeņiem atbilstošās izglītības programmās: maiznieks, pārtikas produktu ražošanas
tehniķis un konditors. Konkursā piedalījās 2 dalībnieces no Valmieras tehnikuma, 1 dalībniece no Rēzeknes tehnikuma,
2 dalībnieces no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma un 1 dalībnieks no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikuma Preiļu filiāles.

PROJEKTS PĀRTIKAS NOZARES DIGITALIZĀCIJAI
LPUF Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris kopā ar kolēģiem no Polijas, Lietuvas un Spānijas sīvā konkurencē ir uzvarējis
programmā COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02 un izveidojis partnerību DIGICLUSTERS, lai saņemtu Eiropas Komisijas
finansējumu pārtikas nozares digitalizācijai un Hakatonu modeļa attīstībai.
Projekta ietvaros LPUF Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris kopā ar Latvijas IT Klasteri piedāvā pārtikas ražotājiem
digitalizācijas/automatizācijas tehnoloģisko risinājumu izveidi. Respektīvi, iespēju radīt digitalizētu risinājumu jebkura
veida ražošanas, grāmatvedības, biznesa vadības u.tml. procesam.
Piedāvājums ir bezmaksas pirmajiem 5 mazajiem, vidējiem uzņēmumiem. Risinājuma izstrāde notiek Hakatona formātā
piedaloties neatkarīgiem ekspertiem ar pieredzi digitalizācijas risinājumu izstrādē.

DALĪBA IEPAKOJUMA IZSTĀDĒ
LPUF Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris starptautiskā projekta “Food and packaging innovations” ietvaros piedalījās
vienā no lielākajām iepakojuma izstādēm “ScanPack Gothenburg International Trade Fair on Packaging Technology”.

INFORMATĪVI:
10. oktobrī LPUF piedalījās Veselības m-jas Uztura padomes sēdē, kur tika izskatīta Informācija par aktualitātēm
likumdošanā, lai veicinātu veselīgus uztura paradumus sabiedrībā, VM plānotās un īstenotās aktivitātes Eiropas
Savienības fondu finanšu plānošanas 2014. - 2020.g. periodā un Latvijas iedzīvotāju pārtikas patēriņa pētījuma 2017.
gada rezultāti.
16. oktobrī LPUF tikās ar Kirgizstānas delegāciju.
3. oktobrī, ZM notika diskusija par samazinātās PVN 5% likmes ieviešanas rezultātiem Latvijai raksturīgiem augļiem un
dārzeņiem. Tuvāka informācija LOSP mājaslapā: http://www.losp.lv/node/5572
LPUF pieejams Konceptuālā ziņojuma projekts “Kompleksi pasākumi OIK atcelšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai”
17. oktobrī LPUF piedalījās LOSP pārstāvju sanāksmē, kurā:
- AS “Gaso” valdes pr-ja prezentēja “Jaunos dabasgāzes sadales tarifus”
- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija prezentēja ziņojumu “Jauni dabasgāzes sadales tarifi – kas mainīsies
lietotājiem”. Prezentācijas pieejamas LPUF.

CITI JAUTĀJUMI IZGLĪTĪBAS JOMĀ
23. oktobrī LPUF piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā darba grupa par Profesionālās izglītības likuma
grozījumiem.
16. oktobrī LPUF piedalījās Valmieras tehnikuma konventa sēdē, kurā tika pārrunāta turpmākā darbība struktūrvienībā
Rankā.
31. oktobrī LPUF piedalījās Eiropas profesionālās izglītības Prasmju nedēļas ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija
sadarbībā ar Profesionālās izglītības biedrību organizētā jauniešu forumu “Mūsdienīga profesionālā izglītība Latvijā”.
Forumu atklāja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. Sekoja
paneļdiskusijas. Audzēkņi demonstrēja mācību iestāžu sasniegumus.

