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INFOLAPA Nr. 6 

 
Lietuva varētu samazināt PVN svarīgākajām pārtikas precēm, lai iegrožotu 

gaļas ievešanu no Polijas  (Dienas bizness) 
Lietuvai būtu jāsper ekonomiski soļi, lai apturētu Polijas gaļas ievešanu valstī gan legālā, gan 

kontrabandas ceļā, un viens no ierosinājumiem varētu būt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 

likmes samazināšana svarīgākajām pārtikas precēm līdz 5%, kā tas ir kaimiņvalstī, ceturtdien 

paziņojis Valsts pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs Jons Miļus. 

http://www.db.lv/finanses/lietuva-varetu-samazinat-pvn-svarigakajam-partikas-precem-lai-

iegrozotu-galas-ievesanu-no-polijas-445335 

 

Dimdiņi modernizēs skābo kāpostu ražošanu (Dienas bizness) 
Gulbenes novada dārzkopības uzņēmums SIA Dimdiņi plāno paplašināt skābo kāpostu ražošanu, 

iepērkot iekārtas produkcijas iepakošanai un investējot 192 500 eiro, liecina ieraksts Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājaslapā. Tajā teikts, ka uz jaunās iekārtas skābie kāposti tiks iepakoti 

plastmasas spainīšos, savukārt līnijas jauda būs ne mazāka kā 800 spainīši stundā. Iekārtas piegādās 

Polijas uzņēmums K&M. 

http://www.db.lv/razosana/partika/dimdini-modernizes-skabo-kapostu-razosanu-

445008?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

 

Zivsaimniekiem akvakultūras attīstībai būs pieejami 3,4 miljoni eiro  (Dienas 

bizness) 
Zivsaimniekiem būs iespējams saņemt atbalstu akvakultūras attīstībai, jo Lauku atbalsta dienests 

(LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā Akvakultūra, kas nodrošina vides 

pakalpojumus no šā gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 15.maijam, informē LAD. Šī ir trešā projektu 

iesniegumu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 3,4 miljoni eiro. 

http://www.db.lv/razosana/zivsaimniekiem-akvakulturas-attistibai-bus-pieejami-3-4-miljoni-eiro-

445053 

 
 

Vecu pārtiku grib pārvērst biogāzē  (Dienas bizness) 
Pārtikas produktu mazumtirgotāji apsvērtu iespēju sadarboties ar patēriņam nederīgo iepakoto 

pārtikas produktu pārstrādātāju; arī biogāzes ražotājiem varētu būt interese, pirmdien vēsta 

laikraksts Dienas Bizness. Elektronerģijas ražošanas uzņēmums SIA Green Energy Service plāno 

Rīgā, Krustpils ielā izveidot sadzīves atkritumu šķirošanas un sagatavošanas iekārtas, kas būtu 

paredzētas patēriņam nederīgo iepakoto pārtikas produktu sašķirošanai un smalcināšanai. Uzturā 

vairs nelietojamo pārtiku iecerēts izņemt no tirdzniecības vietām. Izvēlētā darbības vieta atrodoties 

pietiekami tālu no dzīvojamiem rajoniem un netraucēšot iedzīvotājiem. Gala lēmums gan vēl 

jāpieņem Rīgas domes sēdē. 

http://www.db.lv/razosana/vecu-partiku-grib-parverst-biogaze-

445074?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 
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Latvijas Lauksaimniecības muzejā 2016. gadā vēsture aizraus ikvienu 
Kurš teica, ka vēsture ir garlaicīga? Kāpēc tā ir jāmācās tikai sēžot skolas solā? 

Latvijas Lauksaimniecības muzejs aicina ikvienu viesi Talsos iepazīties ar īstām lauksaimniecības 

vēstures liecībām - kā senie latvieši saimniekoja un dzīvoja Latvijas laukos. Cik daudz darba prasīja 

galdā likts maizes klaips? Kāda ir pareizā secība lietvārdiem: krējums-piens-sviests-govs, un kas tos 

visus saista? Vai bitēm piemīt fenomenālas spējas, kuras radītu cilvēkā skaudību? Cik tonnas smaga 

ir pašgājēja lokomobile „GARRETT”? Ar kādu tehniku pārvietojās mūsu vectēvi? Kādā veidā 

17. gadsimtā lielāko pilsētu iedzīvotāji tika pie ūdens? Kur var redzēt 9. gadsimta Āraišu ezerpili? 

http://www.losp.lv/node/3787 

 

 

Aicinām piedalīties: Ražotāju un piegādātāju aptauja par Negodīgas 

mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma ietekmi uz ikdienas 

saimniecisko darbību 
2016.gada 1.janvārī spēkā stājās Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums 

(turpmāk – NMPAL).  Lai novērtētu NMPAL ieviešanu un piemērošanu pirmajā tā darbības mēnesī, 

Konkurences padome lūdz Jūs izplatīt saviem biedriem anketu piegādātājiem/ražotājiem,tās 

aizpildīšanai- https://docs.google.com/forms/d/1yn950m-ZYKRIPIay1Lp_9ybX3DD8OjgsBySGla-

5hiA/viewform 

Atbildes tiek gaidītas, līdz 2016.gada 28.februārim.  

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Konkurences padomes vecāko eksperti 

Sanitu Kuplo, tālr. 67287175. 

 

 

Plāno aizliegt izmantot cirka izrādēs savvaļas sugu dzīvniekus 
Zemkopības ministrija, ņemot vērā iesaistīto valstisko un nevalstisko organizāciju priekšlikumus, 

plāno virzīt grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, paredzot aizliegt savvaļas sugu dzīvnieku 

izmantošanu cirka izrādēs. Plānots, ka aizliegums neattieksies uz priekšnesumiem, kuros uzstāsies 

suņi, kaķi, zirgi vai citi lauksaimniecības dzīvnieki. 

http://www.zm.gov.lv/presei/plano-aizliegt-izmantot-cirka-izrades-savvalas-sugu-

dzivniekus?id=5185 

 

 

Jaunieši Aucē pievēršas vistkopība 
Auces novada Vītiņu pagastā pirms dažiem gadiem izveidota zemnieku saimniecība “Imantas”. To 

vada laimīgi precējies jauniešu pāris, kuri netipiski daudziem citiem viņa vecuma cilvēkiem, 

pievērsušies lauksaimniecībai, konkrētāk, vistkopībai. Latvijas Televīzija devās apciemot jauniešus. 

Lauku īpašumu Auces novadā Ģirts un Agnese iegādājās pirms četriem gadiem. Tagad no 30 vistām 

izauguši jau līdz 260. Jaunie saimnieki sāka ar mazumiņu, bet redzot kā sokas tirdzniecība, nemitīgi 

vistu skaitu papildina. Tuvākās nākotnes plānos ir būvēt jaunu kūti, lai putnu skaits tajā sasniegtu 

sešus simtus. 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/cilvekstasti/dzive/jauniesi-auce-pieversas-vistkopibai.a168430/ 
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LAD aktualitātes: 

 

Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski. 

Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem  

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksājumiem varēs 

tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).Lai varētu lietot 

minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD 

elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, 

kuri jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai 

pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. 

http://www.losp.lv/node/3751 

 

26. februārī Beidzas augļu un dārzeņu piegādes periods programmai "Atbalsts augļu un dārzeņu 

piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Skolas auglis")"  

 

29.februārī Beidzas pieteikšanās programmai "Piena produktu privāta uzglabāšana 

 

30.aprīlī Beidzas pieteikšanās pasākumam "Zivju fonds"  

 

15. jūlijā Beidzas pieteikšanās programmai "Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm"  

 

 

 

 

 

 

 

LDC aktualitātes: 

 

Cūku un “citu sugu” – bišu saimju, trušu, mājputnu, kažokzvēru, savvaļas 

dzīvnieku vai putnu īpašniekiem! 
Elektroniskās ziņojumu ievades sistēmas (EZIS) lietotājiem ir iespēja šo sugu (cūku, bišu saimju, 

trušu, mājputnu, kažokzvēru, savvaļas dzīvnieku vai putnu) kustību (pārvietošanu/īpašumtiesību 

maiņu) reģistrēt mājas lapas autorizētajā sadaļā. Tas nozīmē, ka papīra formas deklarācijas vietā 

ziņojums par šo sugu dzīvnieku pārvietošanu starp novietnēm un/vai īpašumtiesību maiņu 

reģistrējams elektroniski. Katra no pusēm (nosūtītājs un saņēmējs) savu ziņojumu reģistrē 

neatkarīgi viena no otras. Tātad arī saņēmējs var paziņot datus pirmais un tikai pēc tam nosūtītājs. 

Jāatceras, ka dati obligāti jāievada abām pusēm, pretējā gadījumā Novietnes žurnālā uzrādīsies 

nepabeigtie ziņojumi. 

Video pamācības šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/elektr 

 

http://www.losp.lv/node/3751
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/valsts-un-es-atbalsts-auglu-un-darzenu-piegadei-skoleniem-visparejas-izglitibas-iestades-%28-skolas-auglis-%29-112
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/valsts-un-es-atbalsts-auglu-un-darzenu-piegadei-skoleniem-visparejas-izglitibas-iestades-%28-skolas-auglis-%29-112
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/piena-produktu-privata-uzglabasana-181
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/zivju-fonds-168
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-atbalsts-par-aitu-matem-67
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/video_pamacibas/
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Par kritušo dzīvnieku izslēgšanu 
Informējam, ja nobeigušies dzīvnieki tiek atdoti dzīvnieku savācējuzņēmumiem 

(Reneta,Baltic Trade), īpašniekam vai turētājam septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka 

nobeigšanās pašiem ir jāziņo datu centram par kritušajiem dzīvniekiem novietnē elektroniski 

vai papīra formā. 

Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS. 

________________________ 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 
Siera kluba aktivitātes:  
18.februārī piedalīšanās Vidzemes  un Latgales reģionu jauno pavāru konkursā "Pavārzellis 2016" 

25.februārī seminārs "Lauksaimniecības produktu ražošana Latvijā un to  daudzveidīgā 

izmantošana kulinārijā" Lekcijas par Latvijas produktiem, kuri iekļauti  Eiropas Savienības 

Garantēto īpatnību reģistrā, ēdienu gatavošana no tiem. 

26.februārī piedalīšanās Kurzemes  un  Zemgales reģionu jauno pavāru konkursā "Pavārzellis 

2016" Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja 

Mob. +371 29487375 

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 
No februāra līdz aprīlim Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija kampaņas "BioLoģiski" 

ietvaros organizē izglītojošu nodarbību- diskusiju ciklu par bioloģisko pārtiku "Bioloģiskās 

sarunas". http://www.biologiski.lv/ 

 

Lauku Ceļotājs aktivitātes:  
25.februārī viesnīcā "Baltvilla" Lauku tūrisma kopsapulce – seminārs 

http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/553 

 

 

Biedrības "Latvijas Jauno Zemnieku klubs" aktivitātes: 
17.02.Biedrības kongress LLU Sudraba zālē plkst. 18:00; 

26.02.Dalība Kurzemes reģiona Agronomu ballē, kuru organizē biedrība "Agronomu biedrība"; 

09.03. JZK Valdes sēde. 

 

 

Latvijas melioratoru biedrības aktivitātes: 
Latvijas melioratoru biedrība rīko biedru sapulci 2016.gada 11.martā, pl.11.00 Ikšķilē, Peldu ielā 

22, lielā zālē 

 

callto:+371%2029487375
http://www.biologiski.lv/
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/553
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Biedrības "Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija” aktivitātes: 
Biedrības "Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija" ŠĪ GADA 18.FEBRUĀRĪ rīko semināru 

"Apmācību programmu izstrāde un organizēšana profesionālajām auditorijām par klimata pārmaiņu 

novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu izmantojot atjaunojamos 

energoresursus", kas notiks: 

 

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES 415. AUDITORIJĀ, LIELĀ IELA 14, LIEPĀJĀ NO 

PLKST:11:00 – 13:30 UN 

 

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMĀ, LIEPĀJAS IELA 31, 

KULDĪGĀ NO PLKST:15:00 – 17:00. 

 

 

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 14.02. „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 

http://www.losp.lv/node/3781  

 Līdz 17.02. Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" 
http://www.losp.lv/node/3788  

 Līdz 21.02 „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi” http://www.losp.lv/node/3789  

 Līdz 29.02. – “Grozījumi Meliorācijas likumā” http://www.losp.lv/node/3769 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/3781
http://www.losp.lv/node/3788
http://www.losp.lv/node/3789
http://www.losp.lv/node/3769
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Sludinājumi: 

 
LPKS "BIO grauds" iepērk pārtikas kvalitātes bioloģiskās auzas. 
Prasības: 

 Tiplummasa: 530; 

 Mitrums: 13,5%; 

 Piemaisījumi: līdz 2%. 

Cena saimniecībā: no 185 EUR/ t atvērtā veidā. 

Atsevišķos gadījumos tiks izskatīta iespēja iepirkt graudus ar zemāku kvalitāti un iztīrīt tos līdz 

līmenim, kas atbilst kooperatīva prasībām. 

Lūgums rakstīt: biograuds@gmail.com vai zvanīt: 28702318 

http://www.losp.lv/node/3489 

 

Iespēja iegādāties kaltētas lucernas granulas! 

KALTĒTAS LUCERNAS GRANULAS  8mm (brīvas no ĢMO) 

Analītiskās sastāvdaļas (dabīgi mitrā produktā/sausnā) 

Mitrums, % - maks. 12% 

Kopproteīns sausnā min. 16% 

Kokšķiedra, % 26-32% 

Koppelni, % max. 12% 

Lietošanas pamācība: izmantojams kā dzīvnieku barības sastāvdaļa. 

http://www.losp.lv/node/3653 

 

 

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv  

mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
http://www.losp.lv/node/3653
mailto:losp@losp.lv

