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INFOLAPA Nr. 7 

 
 

LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Cūku Audzētāju asociācija direktore Dzintra 

Lejniece - sižetos par Valsts kontroles ziņojumu par Āfrikas cūku mēra 

apkarošanai piešķirtās naudas izlietošanu 

LNT ziņas: http://skaties.lv/…/cuku-meris-lavis-daziem-zemniekiem-ied…/ 

TV3 Ziņas - http://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/705093… 

 

 

 

Par cūku mēra finansējuma izlietojumu (Dienas bizness) un "LNT ziņas" (17.02.) 

sižetā  

 
 

Sižets: http://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas/705473… … 

 

 

Par vides saudzēšanu ES nāksies maksāt arī zemniekiem 
Eiropas Savienība (ES) uz Parīzes Klimata konferenci ar lielu lepnumu apņēmās nākamajos 15 

gados – līdz 2030.gadam samazināt siltumnīcas efektu radošo gāzu emisijas apjomus par 40%. 

Briselē sākts darbs pie sadalījuma – par cik katrai valstij un katrai nozarei būs jāsamazina izmeši, 

lai sasniegtu kopējo mērķi. Ko tas nozīmē Latvijai, pagaidām nav skaidrs. Visvairāk nobažījušies ir 

Latvijas lauksaimnieki, jo samazināt izmešu apjomus, ieviešot jaunākas tehnoloģijas, zemniekiem 

nav tik vienkārši. Izrādās – tam traucē daba. 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/arzemes/zinas/par-vides-saudzesanu-es-naksies-maksat-ari-

zemniekiem.a166761/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006970188500
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006970188500
http://skaties.lv/latvija/bizness/cuku-meris-lavis-daziem-zemniekiem-iedzivoties-uzskata-valsts-kontrole/
http://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/705093
http://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas/705473
http://www.lsm.lv/lv/raksts/arzemes/zinas/par-vides-saudzesanu-es-naksies-maksat-ari-zemniekiem.a166761/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
http://www.lsm.lv/lv/raksts/arzemes/zinas/par-vides-saudzesanu-es-naksies-maksat-ari-zemniekiem.a166761/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
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Kam pieder lielākie ābeļdārzi Latvijā? Pēta žurnāls “Agro Tops” 
Latvijā lielāko daļu augļu koku un ogulāju platību aizņem ābeļdārzi. Vislielākās platības ar ābelēm 

apstādītas Saukā – 154 ha, Pūrē – 121 ha un Degolē – 60 ha. Platību maksājumiem pērn pieteikti 

2995 ha ābeļu stādījumu, liecina Lauku atbalsta dienesta dati. Taču eiforijai īsti nav vietas, daudzi 

no šiem hektāriem ir aizņemti ar veciem, nekoptiem dārziem, daļa stādījumu varbūt nav gados tik 

seni, taču ir tapuši nepiemērotās vietās, tāpēc nīkuļo, daļa ir stādīta tikai atbalsta saņemšanai. 

 http://www.la.lv/kam-pieder-lielakie-abeldarzi-latvija-pet…/ … 

 

 

Par "zaļo" iepirkumu izglītības iestādēm "LNT Ziņas" LOSP pārstāvju sapulcē 
(5:53)  

 
 

http://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas … 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: EK apzinās iespējamos papildu pasākumus 

tirgus situācijas stabilizēšanai 

15. februārī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 

padomes sanāksmē Eiropas Komisiju (EK) informēja par grūto situāciju Latvijas piena ražošanas un 

cūkkopības nozarēs, uzsverot, ka arī turpmāk tām būtu nepieciešams ārkārtas atbalsts. “Gan es, gan 

arī citu dalībvalstu lauksaimniecības ministri Eiropas Komisiju informējām par grūto situāciju 

piena, cūkkopības un citās nozarēs, ko radījušas Krievijas ieviestās sankcijas, un kāda papildu 

palīdzība no Eiropas Savienības būtu nepieciešama. Līdz Lauksaimniecības un zivsaimniecības 

ministru padomes marta sanāksmei Eiropas Komisija izvērtēs dalībvalstu priekšlikumus situācijas 

uzlabošanai, kā arī apzinās iespējamos papildu pasākumus tirgus situācijas stabilizēšanai,” informē 

zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ek-apzinas-iespejamos-papildu-

pasaku?id=5190 

http://www.la.lv/kam-pieder-lielakie-abeldarzi-latvija-peta-zurnals-agro-tops/
https://t.co/hmgAwS1IN5
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ek-apzinas-iespejamos-papildu-pasaku?id=5190
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ek-apzinas-iespejamos-papildu-pasaku?id=5190
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2015. gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē graudu kopraža sasniegusi 3 miljonus 

tonnu 
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskajiem datiem 2015. gadā graudu kopējā 

raža Latvijā pirmo reizi vēsture ir sasniegusi trīs miljonus tonnu, kas ir par 794,3 tūkstošiem tonnu 

jeb 35,7% vairāk nekā 2014. gadā. Labvēlīgie graudaugu ziemošanas apstākļi ļāva ziemājiem 

pārziemot bez stresa. Vēsais pavasaris veicināja labu graudaugu cerošanu. Arī vasaras mēneši bija 

labvēlīgi graudu masas veidošanai vārpās. Rezultātā iegūtas augstas graudaugu ražas – vidējā ražība 

pieauga no 34,0 centneriem 2014. gadā līdz 44,9 centneriem 2015. gadā, kas ir augstākā ražība 

Latvijas vēsturē. 

http://www.zm.gov.lv/presei/2015-gada-pirmo-reizi-latvijas-vesture-graudu-kopraza-sasniegusi-3-

mil?id=5199 

LOSP viedoklis Dienas bizness rakstā Latvieši iedarbinājuši garneļu lavīnu 

 

 http://www.db.lv/…/latviesi-iedarbinajusi-garnelu-lavinu-44… …? 

 

Balticovo miljonu eiro ieguldīs ražošanas modernizācijā (Dienas bizness) 
Noslēgušies vairāki AS Balticovo izsludinātie iepirkumi par ražošanas modernizāciju, liecina 

paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Kompānijas iepirkumā par jaunputnu 

novietnes nojaukšanu un jaunas novietnes būvniecību uzvarējusi SIA E Nature. Uzvarētāja noteiktā 

līgumcena ir 475,2 tūkstoši eiro. Iepirkumā par būru baterijas iegādi jaunputnu audzēšanai 

uzvarējusi Itālijas kompānija S.P.A. Tecno Poultry Equipment. Iepirkuma līgumcena ir 399,5 

tūkstoši eiro. AS Balticovo par 22,77 tūkstošiem eiro iegādāsies arī barības ražošanas vibrosietu, bet 

par 139,9 tūkstošiem – barības sagatavošanas graudu placinātāju. 

http://www.db.lv/razosana/balticovo-miljonu-eiro-ieguldis-razosanas-modernizacija-445490 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/2015-gada-pirmo-reizi-latvijas-vesture-graudu-kopraza-sasniegusi-3-mil?id=5199
http://www.zm.gov.lv/presei/2015-gada-pirmo-reizi-latvijas-vesture-graudu-kopraza-sasniegusi-3-mil?id=5199
https://www.facebook.com/DienasBizness/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/latviesi-iedarbinajusi-garnelu-lavinu-445612
http://www.db.lv/razosana/balticovo-miljonu-eiro-ieguldis-razosanas-modernizacija-445490
http://www.db.lv/razosana/balticovo-miljonu-eiro-ieguldis-razosanas-modernizacija-445490
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Lielvārdes alus uzsācis sadarbību ar Latraps jauna alus radīšanā  (Dienas 

bizness)  
Balstoties uz neseno sadarbību ar vietējiem zemniekiem ķiršu alus darīšanā, Lielvārdes alus radījis 

jaunu alu tradicionāli darīto alu klāstam – Lielvārdes Zelta Laikmeta alu. Lielvārdes Zelta Laikmeta 

alus tapis, izmantojot Latvijā ražotu iesalu, un darīts ierobežotos apjomos – 20 000 pudeles, 

pastāstīja uzņēmumā. Jaunais Lielvārdes alus Zelta Laikmeta radīts, izmantojot Latvijas miežu 

iesalu no LATRAPS, kas atrodas Jelgavas novada Elejā. LATRAPS iesalnīca tirgū darbību uzsāka 

2014. gadā un šobrīd ir lielākā komerciālā iesalnīca valstī. 

http://www.db.lv/razosana/partika/lielvardes-alus-uzsacis-sadarbibu-ar-latraps-jauna-alus-radisana-

445431 

 

Ķelmēnu maizes cepēji sasniedz teju pusotra miljona eiro apgrozījumu  (Dienas 

bizness) 

Rankas pagasta bioloģiskā zemnieku saimniecība Ķelmēni 2014.gadā par 27% kāpinājusi 

apgrozījumu, kā arī par 16% palielinājusi peļņu, liecina Firmas.lv informācija. Uzņēmuma 

apgrozījums 2014.gadā bija 1,424 miljoni eiro salīdzinājumā ar 1,125 miljoniem iepriekšējā gadā, 

savukārt peļņa bijusi 339 379 eiro salīdzinājumā ar 290 637 eiro 2013.gadā. Kā norādīts vadības 

ziņojumā, pārskata gadā maizes realizācijas apjomi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājušies 

par 26,5% jeb 298 4000 eiro. Vienlaikus ražošanas izmaksas gada laikā palielinājušās par 22,1%. 

http://www.db.lv/razosana/partika/kelmenu-maizes-cepeji-sasniedz-teju-pusotra-miljona-eiro-

apgrozijumu-445419 

 

ZM, LZA un LLMZA ilggadīgā veiksmīgā sadarbības turpinās 
17.februārī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents 

Ojārs Spārītis un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidente 

Baiba Rivža parakstīja gadskārtējo nodomu protokolu lauksaimniecības un meža zinātnes ciešākai 

sadarbībai ar citām LZA pārstāvētajām zinātnes jomām. Nodomu protokols ietver trīspusēju 

vienošanos par informācijas apmaiņu un sadarbību, izstrādājot ieteikumus uzlabojumiem zinātnē un 

augstākajā izglītībā, jo īpaši zinātnes iestāžu starptautiskās konkurētspējas veicināšanai un ciešākai 

sasaistei ar industriju, kopīgu konferenču, izstāžu, konkursu un citu pasākumu rīkošanu zinātnes 

sasniegumu popularizēšanai un atbalstu jauno zinātnieku sagatavošanai ZM kompetences jomās, 

sniedzot iespēju doktorantiem ziņot par savu pētījumu rezultātiem LZA skatēs un LLMZA sēdēs.  

http://www.zm.gov.lv/presei/zm-lza-un-llmza-ilggadiga-veiksmiga-sadarbibas-turpinas-?id=5193 

 

Svarīga informācija dravniekiem  
Valdība 2016.gada 16.februārī apstiprināja grozījumus noteikumos par lauksaimniecības un 

akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un apzīmēšanas kārtību 

(noteikumos Nr.393). Šie grozījumi paredz medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem izmaiņas 

informācijas sniegšanā Lauksaimniecības datu centram (LDC) par ganāmpulka stāvokli.  Turpmāk 

saskaņā ar grozījumiem medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem LDC būs jāsniedz 

informācija par bišu saimju skaitu pēc stāvokļa uz attiecīgā gada 1.maiju un 1.novembri.  

http://www.zm.gov.lv/presei/svariga-informacija-dravniekiem-?id=5194 

 

http://www.db.lv/razosana/partika/lielvardes-alus-uzsacis-sadarbibu-ar-latraps-jauna-alus-radisana-445431
http://www.db.lv/razosana/partika/lielvardes-alus-uzsacis-sadarbibu-ar-latraps-jauna-alus-radisana-445431
http://www.db.lv/razosana/partika/lielvardes-alus-uzsacis-sadarbibu-ar-latraps-jauna-alus-radisana-445431
http://www.db.lv/razosana/partika/kelmenu-maizes-cepeji-sasniedz-teju-pusotra-miljona-eiro-apgrozijumu-445419
http://www.db.lv/razosana/partika/kelmenu-maizes-cepeji-sasniedz-teju-pusotra-miljona-eiro-apgrozijumu-445419
http://www.db.lv/razosana/partika/kelmenu-maizes-cepeji-sasniedz-teju-pusotra-miljona-eiro-apgrozijumu-445419
http://www.zm.gov.lv/presei/zm-lza-un-llmza-ilggadiga-veiksmiga-sadarbibas-turpinas-?id=5193
http://www.zm.gov.lv/presei/svariga-informacija-dravniekiem-?id=5194
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Skolās bioloģiskā pārtika ir tikai uz ”papīra”, secina PVD  
Latvijas skolās bieži ir gadījumi, kad bērniem tiek dota it kā Latvijā ražota ekoloģiski kvalitatīvi 

audzēta pārtika, bet patiesībā skolēni saņem nebioloģiski audzētu pārtiku no Polijas un Lietuvas. Tā 

šorīt 900 sekundēs sacīja Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) vadītājs Māris Balodis. Viņš arī 

norādīja, ka tiek saņemtas daudzas sūdzības, ka bioloģiskā pārtika skolās ir vien uz ” papīra”. 

http://skaties.lv/latvija/skolas-biologiska-partika-ir-tikai-uz-papira-secina-pvd/ 

 

Ašeradens aptur grozījumus atbalsta sistēmā elektroenerģijas ražošanai 
Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V) nosūtījis vēstuli Valsts kancelejai, atsaucot no turpmākas 

virzības Ministru kabinetā grozījumus noteikumos par elektroenerģijas ražošanu un cenu 

noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, aģentūru LETA informēja Ekonomikas ministrijā. 

Ar šiem grozījumiem tika rosinātas izmaiņas esošajā atbalsta sistēmā koģenerācijas stacijām, kas 

izmanto biogāzi vai biomasu, mainot tām elektroenerģijas obligātā iepirkuma cenas noteikšanas 

formulu, kas nebūtu atkarīga no dabasgāzes cenas. Grozījumi attiektos uz aptuveni 25 

komersantiem. 

http://nra.lv/latvija/163834-aseradens-aptur-grozijumus-atbalsta-sistema-elektroenergijas-

razosanai.htm 

 

Kučinskis: jādomā efektīvi risinājumi, lai mazinātu Baltijas enerģētisko 

atkarību no Krievijas 
"Jādomā par efektīvākajiem risinājumiem, lai mazinātu Baltijas valstu enerģētisko atkarību no 

Krievijas," tā Briselē trešdien pauda Ministru prezidents Māris Kučinskis, kurš tikās ar Eiropas 

Komisijas priekšsēdētāju Žanu Klodu Junkeru. "Gāzes infrastruktūras projekti, kurus īstenos mūsu 

reģionā, Latvijai ir ļoti būtiski," uzsvēra Kučinskis. 

http://m.delfi.lv/latvija/article.php?id=47076841 

 

Piena kooperatīvu vadītāji aicina risināt milztošās problēmas piena nozarē 

(LLKA) 
Piena nozares kooperatīvi vērš uzmanību uz pašreizējo kritisko situāciju piena nozarē, jo kopš 

februāra sākuma samazinās iepirktā svaigpiena cenas. Arī prognozes liecina, ka svaigpiena cenu 

kritums turpināsies, kas nozīmē, ka zemnieki – piena ražotāji – strādā ar zaudējumiem un, 

turpinoties šādām tendencēm, daudzām piena lopkopības saimniecībām draud bankrots. Piena 

kooperatīvu vadītāji, tiekoties ārkārtas sanāksmē, kopīgi apsprieda risinājumus piena nozares 

situācijas uzlabošanā. Svaigpiena apjomi pēc kvotu atcelšanas ir palielinājušies, kā rezultātā ir 

samazinājusies piena iepirkuma cena.  

http://www.llka.lv/aktualitates/piena-kooperativu-vaditaji-aicina-risinat-milztosas-problemas-piena-

nozare/2862/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://skaties.lv/latvija/skolas-biologiska-partika-ir-tikai-uz-papira-secina-pvd/
http://skaties.lv/latvija/skolas-biologiska-partika-ir-tikai-uz-papira-secina-pvd/
http://nra.lv/latvija/163834-aseradens-aptur-grozijumus-atbalsta-sistema-elektroenergijas-razosanai.htm
http://nra.lv/latvija/163834-aseradens-aptur-grozijumus-atbalsta-sistema-elektroenergijas-razosanai.htm
http://m.delfi.lv/temas/baltija
http://m.delfi.lv/temas/krievija
http://m.delfi.lv/temas/ministru-prezidents
http://m.delfi.lv/temas/maris-kucinskis
http://m.delfi.lv/temas/eiropas-komisija
http://m.delfi.lv/temas/eiropas-komisija
http://m.delfi.lv/latvija/article.php?id=47076841
http://www.llka.lv/aktualitates/piena-kooperativu-vaditaji-aicina-risinat-milztosas-problemas-piena-nozare/2862/
http://www.llka.lv/aktualitates/piena-kooperativu-vaditaji-aicina-risinat-milztosas-problemas-piena-nozare/2862/
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LAD aktualitātes: 

 

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem pozitīvi 

ieguvumi 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka turpmāk pieteikties platību maksājumiem varēs tikai 

elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Piesakoties platību 

maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāki būtiski pozitīvi ieguvumi. Palielināsies to 

lauksaimnieku skaits, kas platību maksājumus saņems jau oktobrī. Elektroniskajā  pieteikšanās 

sistēmā kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no 

sankcijām. LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS 

pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma sniegs brīdinājumus arī 

gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru būs saņēmis iepriekšējos 

gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības. http://www.losp.lv/node/3798 

 

Svarīga informācija biškopjiem! 

2016. gada 16. februārī tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.393“Lauksaimniecības un 

akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības 

dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”. 

Šie grozījumi paredz izmaiņas informācijas sniegšanā Lauksaimniecības datu centram par medus 

bišu saimju skaitu ganāmpulka novietnē. 

Turpmāk, saskaņā ar grozījumiem, medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības 

datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz attiecīgā gada 1. maiju un 1. 

novembri.  

Svarīgi! 
Tā kā medus bišu saimju īpašnieki vai turētāji ir jau iesnieguši informāciju par bišu saimju skaitu uz 

1. janvāri (līdz šim informācija bija jāsniedz par ganāmpulka stāvokli uz attiecīgā gada 1. janvāri un 

1. jūliju), tad papildus būs jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu arī uz 1. maiju un uz 1. 

novembri.  

Informācija par bišu saimju skaitu uz 1. jūliju nav jāsniedz. 
"Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 15. jūlija noteikumos Nr.393 "Lauksaimniecības un 

akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības 

dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”. 

 

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 

http://www.losp.lv/node/3798
http://likumi.lv/ta/id/280362-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-15-julija-noteikumos-nr-393-lauksaimniecibas-un-akvakulturas-dzivnieku-to-ganampulku
http://likumi.lv/ta/id/280362-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-15-julija-noteikumos-nr-393-lauksaimniecibas-un-akvakulturas-dzivnieku-to-ganampulku
http://likumi.lv/ta/id/280362-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-15-julija-noteikumos-nr-393-lauksaimniecibas-un-akvakulturas-dzivnieku-to-ganampulku
http://likumi.lv/ta/id/280362-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-15-julija-noteikumos-nr-393-lauksaimniecibas-un-akvakulturas-dzivnieku-to-ganampulku
http://likumi.lv/ta/id/280362-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-15-julija-noteikumos-nr-393-lauksaimniecibas-un-akvakulturas-dzivnieku-to-ganampulku
http://likumi.lv/ta/id/280362-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-15-julija-noteikumos-nr-393-lauksaimniecibas-un-akvakulturas-dzivnieku-to-ganampulku
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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 

 

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.  

 

 

 

 

 

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/


 

 Infolapa_7_19.2.2016.  www.losp.lv   

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 
Siera kluba aktivitātes:  
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/ 

Turpinot lekciju - diskusiju ciklu, pirmdien, 22. februārī plkst. 14:00 LBLA kampaņas "BioLoģiski" 

ietvaros organizētās "Bioloģiskās sarunas" norisināsies Rīgas Dzemdību Nama Baltajā zālē, kur 

kopā ar bioloģiskajiem saimniekotājiem un viedokļu līderiem tiks stāstīts un diskutēts par 

bioloģisko pārtiku. 

Šoreiz par bioloģiskās lauksaimniecības darbības principiem un bioloģiskās pārtikas nozīmi uzturā 

un apkārtējā vidē stāstīs z/s "Geidas" vadītāja Gundega Jēkabsone. 

Diskusijā par bioloģisko pārtiku piedalīsies ķīmiķe un inženierzinātņu doktore Jana Simanovska, 

kulinārā bloga krista.lv autore Krista Baumane, kā arī žurnāliste un bloga "Viensplusviens" autore 

Laura Grēviņa. 

 

 

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

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

 

 

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas plānotās aktivitātes: 
Plānotās izstādes 2016.gadā LŠTAA (marts, aprīlis) 

19.-20. marts i/k "Ķīpsala", Starptautiskā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstāde "PETEKSPO-

2016".   

26.-27. marts „Skonto” hallē, „Pūkainās Lieldienas Skonto”.  

7.-10.aprīlis i/k "Rāmava", "Šķirnes trusis - 2016 pavasaris".  

Kontaktinformācija: Kristīne Ziemele tel:28787683 

 

Biedrības "Latvijas Jauno Zemnieku klubs" aktivitātes: 
26.02.Dalība Kurzemes reģiona Agronomu ballē, kuru organizē biedrība "Agronomu biedrība"; 

09.03. JZK Valdes sēde, Jelgavā, Dobeles ielā 41a, plkst. 18:00. 

18.-19.03. Pieredzes apmaiņas brauciens uz lauksaimniecības uzņēmumiem Jēkabpils pusē. 

 

 

callto:+371%2029487375
http://www.biologiski.lv/
http://krista.lv/
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/553
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Latvijas melioratoru biedrības aktivitātes: 
Latvijas melioratoru biedrība rīko biedru sapulci 2016.gada 11.martā, pl.11.00 Ikšķilē, Peldu ielā 

22, lielā zālē 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/3789
http://www.losp.lv/node/3769
mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
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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  

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

