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INFOLAPA Nr. 9 

 
 

LOSP dalīborganizācijas Latvijas Dārznieks vadītājs Jānis Bērziņš Dienas 

Biznesā (1.3.2016.) 
 

 
 

Baltijas Dārzeņi iegādāsies dārzeņu sējmašīnu (Dienas bizness) 
Noslēdzies KS Baltijas Dārzeņi izsludinātais dārzeņu sējmašīnas iepirkums, liecina paziņojums 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Konkursā saņemti trīs pretendentu pieteikumi un par 

uzvarētāju atzīta SIA Agrimatco Latvia. Piegādātāja piedāvātā līgumcena ir 35,4 tūkstoši eiro. 

http://www.db.lv/razosana/baltijas-darzeni-iegadasies-darzenu-sejmasinu-446072/? 

 

 

LOSP dalīborganizācija "Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija" LTV 

Ziņas Atjaunojamās enerģijas nozarē draud krīze  

 
 

Sižets: http://ltv.lsm.lv/…/01.03.2016-atjaunojamas-energijas-noza…/ 

http://www.db.lv/razosana/baltijas-darzeni-iegadasies-darzenu-sejmasinu-446072
http://www.db.lv/razosana/baltijas-darzeni-iegadasies-darzenu-sejmasinu-446072/
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/01.03.2016-atjaunojamas-energijas-nozare-draud-krize.id66979/
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Atjaunojamās enerģijas ražotāji aicina Ašeradenu nekompromitēt nozari 

(Diena.lv) 
Atjaunojamās enerģijas ražotāji cer uz ekonomikas ministra Arvila Ašeradena (Vienotība) sapratni 

un aicina nekompromitēt nozari, aģentūru LETA informēja Latvijas Atjaunojamās enerģijas 

federācijā (LAEF). LAEF biedri ar neizpratni esot uztvēruši Ašeradena sniegto informāciju par 

plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par elektroenerģijas ražošanu un cenu 

noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, kas nosaka fiksētu lauksaimniecības uzņēmumos 

saražotās elektroenerģijas iepirkuma cenu. 

http://www.diena.lv/latvija/zinas/atjaunojamas-energijas-razotaji-aicina-aseradenu-nekompromitet-

nozari-14131603 

 

Piedāvā alternatīvu kafijai (Dienas bizness) 
Alsviķu pagasta zemnieku saimniecībā Zelmeņi 1 saimnieko Dace Broka un Kaspars Vaļinieks. Viņi 

kļūst arvien atpazīstamāki ar ozolzīļu, cigoriņu un miežu kafijas dzērienu Mājas dzēriens, tirgojoties 

mājražotāju tirdziņos, vēsta reģionālais laikraksts Alūksnes Ziņas. Zelmeņos 1 viņi saimnieko trešo 

gadu. «Gribas strādāt pašiem sev un panākt, lai pienāk tāds brīdis, kad, strādājot tikai savā 

saimniecībā, varam nopelnīt ģimenei iztiku – nu un vēl vasarā aizbraukt uz Maljorku!» smaidot 

saka Kaspars. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piedava-alternativu-kafijai-446127 

 

Aukstumu vislabāk pārlaiduši ziemāji Kurzemē un Zemgalē (Dienas bizness)  
Pašlaik lauksaimnieku sabiedrībā radušās bažas, ka Latgalē un Vidzemē saimniekiem daļu ziemāju 

nāksies pārsēt. Latvijas Lauku konsultāciju centra (LLKC) augkopības konsultanti uzskata, ka 

ziemāju pašreizējo stāvokli var vērtēt kā labu un pat ļoti labu visā valstī, informē LLKC. 

Konsultantu apsekojumi liecina, ka ziemu vislabāk būs pārlaiduši ziemāji (rudzi, kvieši, tritikāle, 

rapsis) Kurzemē un Zemgalē. Pēdējo dienu pazeminātās temperatūras, kas nepārsniedza  -7 grādus, 

sējumiem nav kaitējušas, jo tie pašreiz vēl ir ziemošanā. Mūsu Kurzemes un Zemgales konsultanti 

atzīmē, ka nav konstatēta ziemāju atdzīvošanās un veģetācijas atsākšanās. Daži rapšu lauki, kas 

vizuāli izskatās tukšāki, lielākoties jau bija cietuši no rudenī valdošā sausuma, kad rapšiem 

smagākās augsnēs bija apgrūtināta augšana un attīstība. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/aukstumu-vislabak-parlaidusi-ziemaji-kurzeme-un-

zemgale-446261 

 

Bauskā ražos bezglutēna produktus  (Dienas Bizness) 
Bauskā taps jauna SIA «Baltic Extra» ražotne, kurā gatavos bezglutēna produktus celiakijas 

pacientiem, vēsta reģionālais laikraksts Bauskas Dzīve. Jauno ražotni Īslīces ielā paredzēts sākt celt 

šā gada aprīlī un pabeigt – oktobrī, informējis uzņēmuma valdes loceklis Rolands Vinogradovs. 

Cilvēki ar celiakiju nevar ēst parastos labības produktus, jo nepanes graudu sastāvdaļu glutēnu. 

Jaunajā rūpnīcā paredzēts ražot bezglutēna miltu maisījumus, kā arī no tiem pagatavotus cepumus, 

maizi un citus produktus. Tie būs miltu maisījumi pankūku vai maizes cepšanai mājās, kā arī 

bezglutēna produkti dārzeņu, zivju un konservu ražotājiem, kas citiem ražotājiem ļautu paplašināt 

savu produkcijas klāstu, stāstījis R. Vinogradovs. 

http://www.db.lv/razosana/partika/bauska-razos-bezglutena-produktus-446178 

 

http://www.diena.lv/latvija/zinas/atjaunojamas-energijas-razotaji-aicina-aseradenu-nekompromitet-nozari-14131603
http://www.diena.lv/latvija/zinas/atjaunojamas-energijas-razotaji-aicina-aseradenu-nekompromitet-nozari-14131603
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piedava-alternativu-kafijai-446127
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piedava-alternativu-kafijai-446127
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/aukstumu-vislabak-parlaidusi-ziemaji-kurzeme-un-zemgale-446261
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/aukstumu-vislabak-parlaidusi-ziemaji-kurzeme-un-zemgale-446261
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/aukstumu-vislabak-parlaidusi-ziemaji-kurzeme-un-zemgale-446261
http://www.db.lv/razosana/partika/bauska-razos-bezglutena-produktus-446178
http://www.db.lv/razosana/partika/bauska-razos-bezglutena-produktus-446178
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Pieaug Latvijā audzēto liellopu eksports; nozarei labvēlīgas nākotnes izredzes 

(Dienas bizness) 
Pasaulē pieaugot pieprasījumam pēc liellopu gaļas, arī Latvijā parādās labas nākotnes izredzes gan 

dzīvu liellopu, gan gaļas eksportam, turklāt pastāv arī iepirkuma cenu pieauguma tendence, pēc 

jaunāko datu analīzes aģentūru LETA informēja Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā 

atbalsta departamenta pārstāvji. Kā liecina ZM dati, pērn Latvijā jūtami pieaugusi tirdzniecība ar 

kaušanai paredzētiem liellopiem. Ja 2014.gada 11 mēnešos tika eksportēti 6060 liellopi, pērn 

attiecīgajā laika posmā - 7017 liellopi. Tāpat augusi arī kopējā eksporta vērtība - no 3,50 miljoniem 

eiro 2014.gadā līdz 4,47 miljoniem pērn. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/pieaug-latvija-audzeto-liellopu-eksports-nozarei-

labveligas-nakotnes-izredzes-446089 … 

 

Jauni pētījumi – bioloģiskajā pienā un gaļā ir vairāk “labo” tauku (LA) 
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. 

http://www.la.lv/jauni-petijumi-biologiskaja-piena-un-gala-ir-vairak-labo-tauku/ 

 

Laimīgo vistu būs vairāk (Latvijas Avīze) 
Auces novada saimniecības “Imantas” jaunie saimnieki Ģirts un Agnese Antes savu dējējvistu 

ganāmpulku šogad plāno dubultot. Saimnieks Ģirts Ante “Imantu” mājās ienāca pirms četriem 

gadiem, kad iegādāts lauku īpašums netālu no Auces. Abi ar sievu pabeiguši Latvijas 

Lauksaimniecības universitāti un jau labu laiku, kā atzīst Ģirts, “dīdīja doma uzsākt kaut ko savu”. 

Jau bērnībā daudz palīdzējis vecmāmiņai lauku darbos Bēnē, ļoti paticis darboties ar dzīvniekiem. 

http://www.la.lv/laimigo-vistu-bus-vairak/ 

  

 

Eksportu stutē ar diviem miljardiem eiro (Dienas bizness) 
Neraugoties uz pārmaiņām pasaules tirgos, meža nozare pērn tieši uz tālākpārstrādes produktu 

rēķina spējusi kāpināt eksporta ienākumus par 62 milj. eiro un kopumā sasniegt kārtējo rekordu, 

otrdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.  2015. gadā nozares eksporta ienākumi pārsnieguši divu 

miljardu eiro robežu (kopējie eksporta ienākumi pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem – 10,37 

miljardi eiro un meža nozares īpatsvars ir 19,7%).  

http://www.db.lv/razosana/mezsaimnieciba/eksportu-stute-ar-diviem-miljardiem-eiro-446156 

 

Precizēti kritēriji energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, kas 

varēs pretendēt uz samazinātu maksājumu par OIK (Dienas bizness) 
Ministru kabinets otrdien apstiprināja grozījumus kārtībā, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības 

uzņēmumi varēs iegūt tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes (OIK) 

maksājumam, informē Ekonomikas ministrija.  2015.gada 14.jūlijā Ministru kabinets atbalstīja EM 

izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības 

uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam, 

ar kuriem tika piedāvāts risinājums energoietilpīgo uzņēmumu atbalstam, lai mazinātu 

https://t.co/gMbC4QpUIh
https://t.co/gMbC4QpUIh
http://www.la.lv/jauni-petijumi-biologiskaja-piena-un-gala-ir-vairak-labo-tauku/
http://www.la.lv/laimigo-vistu-bus-vairak/
http://www.db.lv/razosana/mezsaimnieciba/eksportu-stute-ar-diviem-miljardiem-eiro-446156
http://www.db.lv/razosana/mezsaimnieciba/eksportu-stute-ar-diviem-miljardiem-eiro-446156
http://www.db.lv/razosana/precizeti-kriteriji-energoietilpigajiem-apstrades-rupniecibas-uznemumiem-kas-vares-pretendet-uz-sama-446190
http://www.db.lv/razosana/precizeti-kriteriji-energoietilpigajiem-apstrades-rupniecibas-uznemumiem-kas-vares-pretendet-uz-sama-446190
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elektroenerģijas izmaksu pieauguma negatīvo ietekmi uz Latvijā apstrādes nozarē ražojošu 

uzņēmumu konkurētspēju. 

http://www.db.lv/razosana/precizeti-kriteriji-energoietilpigajiem-apstrades-rupniecibas-

uznemumiem-kas-vares-pretendet-uz-sama-446190 

 

Ikmēneša pārskati par tirgus attīstības tendencēm 
Zemkopības ministrijas tirgus un tiešā atbalsta departamenta speciālisti ir sagatavojuši informatīvu 

materiālu - ikmēneša pārskatu par dažādu lauksaimniecības sektoru attīstību. Pārskats vienā lapā 

vienkopus atspoguļo vairākus svarīgus rādītājus, kas var būt noderīgi lauksaimniekiem, ražotājiem 

un tirgotājiem. Tas sniedz ieskatu par pēdējām tirgus attīstības tendencēm konkrētā 

lauksaimniecības sektorā, atspoguļojot tādus nozīmīgus rādītājus kā cenu izmaiņas, ražošanas 

attīstība un tirdzniecības perspektīvas. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ikmenesa-parskati-par... 

 

VTUA: traktortehnika drīkst piedalīties ceļu satiksmē tikai ar derīgu atļauju 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atgādina, ka ar jaunās lauksaimniecības 

sezonas sākumu traktortehnika un tās piekabes drīkst piedalīties ceļu satiksmē, ja sagatavota 

atbilstoši tehniskās apskates prasībām un izieta traktortehnikas un tās piekabju ikgadējā valsts 

tehniskā apskate (turpmāk - tehniskā apskate). VTUA aicina traktortehnikas īpašniekus (vadītājus) 

pirms tehniskās apskates iepazīties ar tuvākā tehniskās uzraudzības reģiona nodaļas darbinieku 

klientu pieņemšanas laikiem un tehniskās apskates izbraukuma grafiku. 

http://www.losp.lv/node/3817 

 

 

Atbalstīs zvejas flotes atjaunošanu  
Lai atjaunotu zvejas floti un pilnveidotu zvejnieku darba, drošības, veselības un higiēnas 

aprīkojumu uz klāja, kā arī uzlabotu zvejas rīkus, valdība otrdien, 1.martā, apstiprināja atbalsta 

piešķiršanas kārtību pasākumā "Zvejas flotes modernizācija".  

http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-zvejas-flotes-atjaunosanu-?id=5215 

 

 

Uz atbalstu varēs pieteikties arī piekrastes zvejnieku biedrības  
Lai paplašinātu pretendentu loku un radītu iespējas molu pārbūvei un atjaunošanai ostās, valdība 

otrdien, 1.martā, apstiprināja grozījumus atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumā “Zvejas ostas un 

izkraušanas vietas”.  

http://www.zm.gov.lv/presei/uz-atbalstu-vares-pieteikties-ari-piekrastes-zvejnieku-biedribas-

?id=5214 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.db.lv/razosana/precizeti-kriteriji-energoietilpigajiem-apstrades-rupniecibas-uznemumiem-kas-vares-pretendet-uz-sama-446190
http://www.db.lv/razosana/precizeti-kriteriji-energoietilpigajiem-apstrades-rupniecibas-uznemumiem-kas-vares-pretendet-uz-sama-446190
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ikmenesa-parskati-par-tirgus-attistibas-tendencem?id=5209
http://www.losp.lv/node/3817
http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-zvejas-flotes-atjaunosanu-?id=5215
http://www.zm.gov.lv/presei/uz-atbalstu-vares-pieteikties-ari-piekrastes-zvejnieku-biedribas-?id=5214
http://www.zm.gov.lv/presei/uz-atbalstu-vares-pieteikties-ari-piekrastes-zvejnieku-biedribas-?id=5214
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LAD aktualitātes: 

 

Piesakies platību maksājumiem elektroniski! Pieteikties platību maksājumiem 

no 2016.gada var tikai elektroniski.  

 

 

http://ej.uz/sjdo 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fej.uz%2Fsjdo&h=yAQEmkbK9AQF-rQ5Px5bWeixA2xTYnACs7cTSUDeRaEBO6A&enc=AZM54vEK3DD-76DKzdb6RdpeVlEcxFQzn2gO8Emq4rJ6vEwx3nQQPoGAw9INfovUNiuJtQ_a6vvZ8r9Fzqmy-pp5LuvlGQjOXfC8ZUwvYO95LCo_o5T2nub-Hk5GA6RmCPnrfw8DRTTF00VSHbq7ozyHf66zNEM-UdQoLXbyo1p99IKo55vO3HLceWRiT1cW8nA&s=1
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LAD atgādina - līdz 1.aprīlim jāveic lauku bloku un ainavu elementu 

precizēšana 
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šī gada 1.aprīlim Elektroniskajā pieteikšanās 

sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 

2016.gada Platību maksājumu sezonai.  

http://www.losp.lv/node/3829 

 

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 

 

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/3829
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://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 

 

 

22.martā Beidzas pieteikšanās pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā 

lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" 

 

31.martā Noslēdzas ZM publiskais iepirkums mācību organizēšanai un īstenošanai pasākuma 

“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju 

apguves pasākumi” ietvaros  

 

30.aprīlī Beidzas pieteikšanās pasākumam "Zivju fonds"  

 

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

 

 

 

 

 

 

VAAD aktualitātes: 
 

VAAD jaunākā Ziņu lapa 
VAAD jaunākā Ziņu lapa – viss par mēslošanas plāniem un cita informācija saimniecībām īpaši 

jūtīgajās teritorijās. 

http://www.losp.lv/node/3819 

 

 

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: 
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; 

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 

http://www.losp.lv/node/3751
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=47f8dc4f&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=47f8dc4f&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=f5b55a55&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=f5b55a55&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=f5b55a55&e=39b825c6
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.losp.lv/node/3819
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/6986
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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:  
31.martā seminārs "Lauksaimniecības produkcijas ražošana Latvijā un tas daudzveidīgā 

izmantošana" 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/ 

 

 

http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/video_pamacibas/
callto:+371%2029487375
http://www.biologiski.lv/


 

 Infolapa_9_4.3.2016.  www.losp.lv   

 

Latvijas Kazkopības biedrības aktivitātes  

10.martā Mācību seminārs piena kazu pārraudzības, šķirnes saimniecības īpašniekiem (B, C 

apliecības), piena kazu pārraugiem (A sertifikāts)  

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

 

Latvijas Biškopības biedrības organizētie semināri: 

seminārs: tēma „Atziņas praktiskajā dravošanā”, lektore Baiba Tikuma š.g. 5. martā, plkst. 11.00, 

Cesvaines vidusskolā, Madonas ielā 1, Cesvainē; 

 

seminārs: tēma: „Medus tirdzniecības veicināšana. Bišu slimības” lektori Jānis Šnikvalds, Ineta 

Eglīte, š. g. 9. martā, plkst. 12.00, Krāslavas  LKB, Skolas ielā 9, Krāslavā; 

 

seminārs: tēma: „Atziņas praktiskajā dravošanā” lektore Baiba Tikuma, š. g. 16. martā, plkst. 16.00, 

Bērzkalnos, Īslīces pag., Bauskas novadā; 

 

seminārs: tēma: „Medus tirdzniecības veicināšana. Bišu slimības” lektori Jānis Šnikvalds, Ineta 

Eglīte, š. g. 18. martā, plkst. 11.00, Gulbenes novada domes zālē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē; 

s 

eminārs: tēma: „Bišu slimību ierobežošana” lektors Artūrs Grudovskis, š. g. 20. martā, plkst. 11.00, 

Aizkraukles pilsētas sākumskolā, Rūpniecības ielā 10, Aizkrauklē; 

  

Biškopju pavasara konference, š. g. 12. martā, Zemgales Olimpiskajā centrā, Kronvalda ielā 24, 

Jelgavā: 10:00 – 10:10 Atklāšana – LBB valdes priekšsēdētājs Armands Krauze 

10:10 - 10:30 Skudrskābes praktiskā lietošana dravā – LBB lektors Jānis Trops 

10:30 – 10:50 LBB lauku pētījumu rezultāti 2014./2015. gadā - LBB pētnieks Valters 

Brusbārdis 

10:50 – 11:10 Nelegālo preparātu lietošana biškopībā un tā sekas – LBB pētniece Ineta 

Eglīte  

11:10 – 11:30 Atliekvielas bišu produktos  - LBB padomes priekšsēdētājs Juris Šteiselis 

11.30 – 11.50 Medus realizācijas riski un iespējas  - LBB konsultants Jānis Šnikvalds 

  

12.30 – 15.00 Individuālas konsultācijas: 

·            platībmaksājumi un atbalsta veidi - valdes priekšsēdētājs Armands Krauze, 

·            bišu māšu audzēšana un pavasara darbi dravā - konsultants Armands Gumbris, 

·            bišu māšu audzēšana un pavasara darbi dravā - konsultante Baiba Tikuma, 

·            bišu slimību un kaitēkļu ierobežošana dravā – pētniece Ineta Eglīte, 

·            inventāra dezinfekcija - pētnieks Valters Brusbārdis. 

  

Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes: 
10. martā notiks biedrības “Latvijas Zemnieku federācija” (LZF) kopsapulce. ZM speciālisti 

kopsapulcē iepazīstinās LZF biedrus ar svarīgākajām izmaiņām tiešmaksājumu piešķiršanas 

nosacījumos, par papuvju vadlīnijām un aktualitātēm Lauku attīstības programmā. LZF kopsapulce 

notiks Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā, Rīgas ielā 34, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku 

novadā.  

 

 

http://www.losp.lv/node/3804
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Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes:  
10. martā notiks Latvijas Aitu audzētāju asociācijas (LAAA) kopsapulce. Tās laikā ZM speciālisti 

iepazīstinās LAAA biedrus ar aktualitātēm atbalsta maksājumos aitkopībā 2016. gadam. LAAA 

kopsapulce notiks Garkalnes novada domē, Brīvības gatvē 455, Rīgā. 

 

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: 
9.03. 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 11.03. „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” http://www.losp.lv/node/3808 

 Līdz 10.03. “Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski 

atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi” 

http://www.losp.lv/node/3818  

 Līdz 15.03. “Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības 

nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas 

Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām” http://www.losp.lv/node/3825 

 Līdz 15.03. „Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi” 

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/3808
http://www.losp.lv/node/3818
http://www.losp.lv/node/3825
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http://www.losp.lv/node/3824  

 Līdz 17.03. “Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un 

kontroles kārtība” http://www.losp.lv/node/3828  

 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%; 

 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  

http://www.losp.lv/node/3824
http://www.losp.lv/node/3828
http://www.losp.lv/node/3807
mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
http://www.losp.lv/node/3653
mailto:losp@losp.lv

