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INFOLAPA Nr. 8 

 
 

Lauku tūrisma uzņēmēji pulcējas sapulcē pirms jaunās tūrisma sezonas 
Šodien vairāk kā 130 lauku tūrisma uzņēmēji – Latvijas lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” 

biedri un interesenti pulcējas viesnīcā „Baltvilla”, lai atskatītos uz iepriekšējo gadu un diskutētu par 

prioritātēm šajā gadā. Asociācijas valde un speciālisti ziņos par situāciju nozarē, tirgus tendencēm, 

kā arī par pagājušajā gadā jaunieviestajiem specializētajiem lauku tūrisma produktiem „Seniori 

dodas uz laukiem” un „Bērniem un jauniešiem”. 

http://www.losp.lv/node/3806 

 

 

 

LOSP dalīborganizācijas Latvijas Cūku Audzētāju Asociācija direktore Dzintra 

Lejniece TV3 Ziņu sižetā (10:35) http://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/704687… 

Aizsardzības nozares iepirkumos valsts centīsies iesaistīt vietējos uzņēmējus! 

 

 
 

 

 

Jauni pētījumi - bioloģiskajā pienā un gaļā ir vairāk "labo" tauku 
Liene Brizga-Kalniņa, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA) 

 

Ēdot bioloģisko pārtiku, var uzņemt organismam nepieciešamās taukskābes, nepalielinot uzņemto 

kaloriju un "slikto" tauku daudzumu. 

Gaļa un piens ir būtiski cilvēka organismam nepieciešamo polinepiesātināto tauku avoti, un jauni 

starptautiski pētījumi apliecina, ka bioloģiskajā gaļā un pienā polinepiesātināto tauku ir vairāk. Abi 

pētījumi februārī publicēti žurnālā "British Journal of Nutrition", un tos vadīja Ņūkāstlas 

universitāte. 

Pētījums par bioloģiskā un nebioloģiskā piena uzturvērtības atšķirībām parāda, ka bioloģiski 

ražotais piens pēc sastāva nozīmīgi atšķiras no konvencionāli ražota piena - tas satur augstāku 

kopējo omega-3 taukskābju koncentrāciju, tai skaitā par 50% vairāk garo ķēžu omega-3 taukskābes, 

kas ir īpaši labvēlīgas organisma veselībai. 

http://www.losp.lv/node/3806
http://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/704687?utm_source=skaties.lv&utm_medium=tvplay-large&utm_campaign=Widgets&utm_c
https://www.facebook.com/587856491279598/photos/a.636236849774895.1073741828.587856491279598/1009419402456636/?type=3
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http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1407&newsid=98584 

 

Latvijā piena iepirkuma cena - zemākā ES; šogad pieaugums nav gaidāms 

(LETA) 

Saistībā ar pasaules tirgos joprojām vērojamo piena pārprodukciju, kas radusies pēc kvotu sistēmas 

atcelšanas un Krievijas embargo noteikšanas, arī šogad nav pamata Latvijā gaidīt būtisku piena 

iepirkuma cenas kāpumu, pēc jaunāko datu analīzes aģentūru LETA informēja Zemkopības 

ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta pārstāvji. 

ZM eksperti secinājuši, ka 2016.gadā pasaules tirgū joprojām nebūs atgūts pērn zaudētais 

piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvars, līdz ar to nestabilitāte turpināsies. Būtiska nozīme joprojām 

būšot tendencēm Ķīnas importā. 

Eiropas Savienības (ES) provizoriskie aprēķini par 2015.gadu nozarē liecina, ka piena iepirkuma 

apjoms salīdzinājumā ar 2014.gadu pieaudzis par 1%, tādējādi arī piena iepirkuma cenai nebūs 

pamata būtiski pakāpties arī 2016.gadā. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1407&newsid=98588 

 

 

Latvijas Zemnieku federācija: Latvijas iedzīvotāji ir gatavi iesaistīties attīstības 

sadarbībā un palīdzēt attīstības valstīm. 
2016. gada februārī 295 Latvijas iedzīvotāji 10 diskusijās dažādās Latvijas vietās pulcējās 

diskusijā „Eiropas gads attīstībai - rezultāti un iespējas”, kā laikā tika iepazīstināti ar Eiropas gada 

attīstībai Latvijā aktivitātēm un rezultātiem un attīstības sadarbības nozīmi, un skatījās Eiropas 

Attīstības sadarbības gada ietvaros izveidotu režisora Sandija Semjonova filmu "Ar domu par 

labāku pasauli". http://www.lzf.lv/node/197 

 

 

Svalbāras līguma ratificēšana atvērs jaunu zveju apgabalu 
Valdība otrdien, 23.februārī, apstiprināja likumprojektu „Par līgumu starp Norvēģiju, Amerikas 

Savienotajām Valstīm, Dāniju, Franciju, Itāliju, Japānu, Nīderlandi, Lielbritāniju un Īriju, un 

Lielbritānijas aizjūras domīnijām un Zviedriju saistībā ar Špicbergenu”, kurā paredz Latvijas 

pievienošanos starpvalstu līgumam, kas cita starpā dotu arī tiesības zvejot Svalbāras zvejas rajonā, 

ko pārvalda Norvēģija.   

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/svalbaras-liguma-ratificesana-atvers-jaunu-

zveju-apgabalu?id=5200 

 

 

Lauksaimnieki saņems valsts atbalstu lauksaimniecības dzīvnieku 

ierakstīšanai ciltsgrāmatā 
Lai veiktu vaislas sivēnmāšu, aitu māšu un ķēvju, piena un gaļas šķirņu govju un teļu, kā arī piena 

šķirņu kazu sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, valdība otrdien, 23.februārī, apstiprināja 

grozījumus valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai 

ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai.  

http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimnieki-sanems-valsts-atbalstu-lauksaimniecibas-dzivnieku-

ieraks?id=5201 

 

 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1407&newsid=98584
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1407&newsid=98588
http://www.lzf.lv/node/197
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/svalbaras-liguma-ratificesana-atvers-jaunu-zveju-apgabalu?id=5200
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/svalbaras-liguma-ratificesana-atvers-jaunu-zveju-apgabalu?id=5200
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimnieki-sanems-valsts-atbalstu-lauksaimniecibas-dzivnieku-ieraks?id=5201
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimnieki-sanems-valsts-atbalstu-lauksaimniecibas-dzivnieku-ieraks?id=5201
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Medību likumā iekļauj kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 
23. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Medību 

likumā, kas paredz administratīvo sodu sistēmas par pārkāpumiem medību jomā iekļaušanu Medību 

likumā. Izmaiņas Medību likumā sagatavotas saskaņā ar Ministru kabineta (MK) rīkojumu „Par 

Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju”, lai Latvijā ieviestu nozaru administratīvo 

pārkāpumu kodifikācijas sistēmu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/medibu-likuma-ieklauj-kartibu-par-administrativo-atbildibu-medibu-

joma?id=5203 

 

 

Precizēti atbalsta piešķiršanas nosacījumi lauksaimniecības un 

mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām  
Lai precizētu atbalsta piešķiršanas nosacījumus, valdība otrdien, 23.februārī, apstiprināja 

grozījumus ES atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumam „Ražotāju grupu un organizāciju izveide”.  

Pasākumā „Ražotāju grupu un organizāciju izveide” precizēti nosacījumi atbalsta apmēra 

aprēķināšanai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Noteikumi noteic, ka 

pirmajā pieteikšanās gadā tie ir 10 procenti no konkrētajā gadā sabiedrības pārdotās biedru 

saražotās lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības. Ja atbalsta 

pretendents uz atbalstu pieteicies otrajā, trešajā, ceturtajā vai piektajā gadā no dienas, kad tas pirmo 

reizi ieguvis atbilstības statusu, tad atbalsta lielums katrā nākamajā gadā saruks par 2 procentiem no 

sabiedrības pārdotās biedru saražotās produkcijas gada apjoma vērtības.  

http://www.zm.gov.lv/presei/precizeti-atbalsta-pieskirsanas-nosacijumi-lauksaimniecibas-un-

mezsaim?id=5202 

 

 

Valdība atbalsta izmaiņas Aizsargjoslu likumā 
23. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Aizsargjoslu 

likumā, kas paredz mainīt aizsargjoslas platumu gar virszemes ūdensobjektiem, kur aizliegts lietot 

mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus. Grozījumi paredz noteikt divus 

metrus platu joslu gar virszemes ūdensobjektiem un vienu metru platu joslu gar viena īpašuma un 

koplietošanas (tai skaitā pašvaldības nozīmes koplietošanas) novadgrāvi, kuru nedrīkst apstrādāt un 

kurā nav atļauts audzēt lauksaimniecības kultūraugus un lietot mēslošanas līdzekļus un augu 

aizsardzības līdzekļus. 

http://www.losp.lv/node/3802 

 

 

Latvijas pārtikas ražotājiem liela interese par iespējām savu produkciju 

eksportēt uz AAE 
23. februārī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Dubaijā tikās ar Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) 

klimata pārmaiņu un vides ministru Tani Al Zejoudi (Thani Al Zeyoudi). Ministri pārrunāja abu 

valstu tirdzniecības veicināšanas un pārtikas drošības jautājumus. AAE klimata pārmaiņu un vides 

ministrs pauda interesi un pretimnākšanu jautājumā par Latvijas pārtikas ražotāju produkcijas 

sertifikāciju tirdzniecībai AAE. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-partikas-razotajiem-liela-interese-par-iespejam-savu-

produkci?id=5208 

 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/medibu-likuma-ieklauj-kartibu-par-administrativo-atbildibu-medibu-joma?id=5203
http://www.zm.gov.lv/presei/medibu-likuma-ieklauj-kartibu-par-administrativo-atbildibu-medibu-joma?id=5203
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeti-atbalsta-pieskirsanas-nosacijumi-lauksaimniecibas-un-mezsaim?id=5202
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeti-atbalsta-pieskirsanas-nosacijumi-lauksaimniecibas-un-mezsaim?id=5202
http://www.losp.lv/node/3802
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-partikas-razotajiem-liela-interese-par-iespejam-savu-produkci?id=5208
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-partikas-razotajiem-liela-interese-par-iespejam-savu-produkci?id=5208
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LAD aktualitātes: 

 

Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu var iesniegt elektroniski 
Lai atvieglotu lauksaimniekiem Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu iesniegšanu Valsts 

augu aizsardzības dienestā (VAAD), kas jāpaveic katru gadu ne vēlāk kā līdz 15.maijam, 

atgādinām, ka to var izdarīt LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). 

EPS tiek piedāvāts e-pakalpojums „Mēslošanas plānu kopsavilkums”. Tas ir veidots kā serviss, kas 

klientiem palīdz noteikt cik daudz nepieciešams mēslot/nemēslot noteiktās apsaimniekotās platības, 

ņemot vērā daudzus faktorus (priekšaugs/augsne/plānotās ražas u.c). Tā mērķis ir nodrošināt 

mēslošanas plāna izveidi, optimāli izlietojot klientam pieejamos mēslošanas līdzekļus, ņemot vērā 

vēlamās ražas apjomu, barības elementu bilances saglabāšanu augsnē, kā arī attiecīgajos 

normatīvajos aktos izteiktās prasības. http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-

kalendars/aktualitates/kulturaugu-meslosanas-planu-kopsavilkumu-var-iesniegt-elektroniski-595 

 

 

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. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/kulturaugu-meslosanas-planu-kopsavilkumu-var-iesniegt-elektroniski-595
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/kulturaugu-meslosanas-planu-kopsavilkumu-var-iesniegt-elektroniski-595
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
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"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 

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"  

 

 

 

 

 

 

VAAD aktualitātes: 
 

 

Papildu informācija par integrētās augu aizsardzības semināriem martā un 

aprīlī 
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) lauksaimniekiem rīkos bezmaksas semināru ciklu par 

integrēto augu aizsardzību. Semināros VAAD speciālisti informēs par integrētās augu audzēšanas 

ieviešanas aktualitātēm, mēslošanas līdzekļu lietošanas prasībām, lauka monitoringu, kā arī 

graudaugu, rapša un lauka pupu slimību un kaitēkļu atpazīšanu uz lauka un to ierobežošanas 

pasākumiem.  

 

Semināri notiks: 

3.martā plkst.10.00 Aizkraukles kultūras namā Spīdolas ielā 2; 

10.martā plkst.10.00 Preiļos, PVD 2.stāva zālē Daugavpils ielā 59; 

11.martā plkst.10.00 Tērvetes kultūras namā; 

15.martā plkst.10.00 Nīcas kultūras namā Bārtas ielā 6; 

23.martā plkst.10.00 Durbes kultūras namā; 

30.martā plkst.10.30 Ventspilī, Citadeles bankas telpās Pils ielā 17; 

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://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
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4.aprīlī plkst.10.00 Daugavpilī, Sēlijas ielā 25; 

5.aprīlī plkst.10.00 Krāslavā (vieta tiks precizēta). 

Datumi un laiki citos Latvijas novados šobrīd vēl tiek precizēti, informāciju par semināru norisi 

publicēsim VAAD mājaslapā www.vaad.gov.lv. Papildu informācija pa tālruni: 67185478, 

27808472. 

http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/6986 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

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. 

http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/6986
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/video_pamacibas/
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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/ 

 

 

Latvijas Kazkopības biedrības aktivitātes  

Mācību seminārs piena kazu pārraudzības, šķirnes saimniecības īpašniekiem (B, C apliecības), 

piena kazu pārraugiem (A sertifikāts)  

http://www.losp.lv/node/3804 

 

Biedrības “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija”aktivitātes: 
Marta sākumā biedrība “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija” sadarbībā ar 

veterinārārstu un piena lopkopības konsultantu James Husband no Lielbritānijas organizē seminārus 

par piensaimniekiem aktuālām tēmām Latvijas novados: http://www.losp.lv/node/3809  

 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes aktivitātes: 
2. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes 

(LPUF) priekšsēdētāja Ināra Šure parakstīs jauno ZM un LPUF licences līgumu par Zaļās un Bordo 

karotītes attīstību un popularizēšanu Latvijā. Līguma parakstīšanai sekos preses konference, kurā 

.informēs par Zaļās un Bordo karotītes nākotnes plāniem. Licences līguma parakstīšana un preses 

konference notiks Zemkopības ministrijā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 23. stāva zālē no pulksten 

12.00. 

 

Biedrības “Lauksaimnieku apvienība” aktualitātes: 
3. martā, biedrības “Lauksaimnieku apvienība” kopsapulcē Smiltenē. Kopsapulcē ZM speciālisti 

informēs par Lauku attīstības programmu (LAP) 2014-2020. gadam, izmaiņām projektu pieteikumu 

nosacījumos, LAP jaunumiem un likumdošanas aktualitātēm. Kopsapulce notiks Smiltenes 

tehnikumā, Kalnamuižā 10, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, sākums pulksten 11.00.  

 

Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktivitātes: 
4. martā, Gaļas liellopu audzētāju biedrības kopsapulce. Kopsapulce notiks Doles Tautas namā, 

Rīgas ielā 26, Ķekavā, sākums pulksten 11.00.  

 

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 

 

callto:+371%2029487375
http://www.biologiski.lv/
http://www.losp.lv/node/3804
http://www.losp.lv/node/3809
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Biedrības "Latvijas Jauno Zemnieku klubs" aktivitātes: 
09.03. JZK Valdes sēde, Jelgavā, Dobeles ielā 41a, plkst. 18:00. 

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

 

 

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

 Līdz 1.03. „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 

http://www.losp.lv/node/3805  

 Līdz 11.03. „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” http://www.losp.lv/node/3808 

 Līdz 14.03. "Šķirnes saimniecību" un "šķirnes organizāciju" noteikumi 

http://www.losp.lv/node/3807  

 

 

 

 

 

 

 

Sludinājumi: 

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

 Tiplummasa: 530; 

 Mitrums: 13,5%; 

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/3769
http://www.losp.lv/node/3805
http://www.losp.lv/node/3808
http://www.losp.lv/node/3807
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 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

