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INFOLAPA Nr. 10 

 

LOSP viedoklis LTV Ziņu Dienests Zemnieki turpina ciest zaudējumus; daudzi 

uzņēmumi uz bankrota robežas 

 

„Protams, poļi rīt, parīt viņus nopirks un aizvedīs projām, bet mums jādomā, lai nozare būtu 

ilgspējīga. Mēs esam sacēluši labas fermas, mēslu krātuves, sapirkuši robotus, bet šodien nav piena 

cenas. Risinājumi ir jārod. Tāpēc mēs griežamies pie Eiropas Komisijas (EK), lai nebūtu tā, ka 

vienu dienu mēs laukos kaut ko ceļam, bet otru dienu visu likvidējam,” teica Lauksaimnieku 

organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs 

Sižets: http://www.lsm.lv/…/zemnieki-turpina-ciest-zaudejumus-dau…/… 
 

LOSP viedoklis Latvijas Avīzē un LETĀ”Uzdīgušos sējumus noēd gulbji un 

zosis” 
Jau pagājušajā sezonā zemnieki pieredzēja, ka izdīgušās pupas noēd putni, īpaši vārnas un krauķi, 

kas pamanās pupas izēst jau no vagām. Zaļināšanas prasību dēļ daudzi lauki tiks apsēti ar pupām, 

tāpēc tāda pati problēma esot gaidāma arī šogad. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes 

pārstāve Krista Garkalne informēja, ka 2015.gadā Latvijas Vides aizsardzības fonds izmaksāja 

kopumā vairāk nekā 72 000 eiro lielas kompensācijas par nemedījamo migrējošo putnu 

nodarītajiem postījumiem augkopībai un zivju dīķiem. Šajā skaitā ietilpst arī viena pārsimts eiro 

kompensācija par kāda lāča nodarītiem postījumiem biškopībā. Vislielākās platības, kuras skāruši 

gājputnu – gulbju un zosu – postījumi, 2015.gadā bija apsētas ar lauka pupām – 153,75 hektāri, par 

ko izmaksātā kompensācija ir 24 976 eiro, kā arī lopbarības pupām – 118,54 hektāri un 40 263 eiro. 

Savukārt par izpostītiem rudzu sējumiem 105,85 hektāru platībā izmaksātas kompensācijas 7277 

eiro apmērā. 

http://www.la.lv/uzdigusos-sejumus-noed-gulbji-un-zosis/ … 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/zemnieki-turpina-ciest-zaudejumus-daudzi-uznemumi-uz-bankrota-robezas.a172906/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://t.co/JsrSEhk8Rb
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Sākam biznesu: Bišu maizi pārvērš pastilās  (Dienas Bizness) 
Saldus uzņēmums SIA Bee Bite sācis izgatavot bišu maizes pastilu, padarot šo produktu ērtāk 

lietojamu, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. SIA Bee Bite pieder mammai un meitai – 

Zintai un Anetei Spēlmanēm. Anetes tētis un Zintas vīrs Aigars ir bitenieks, viņš arī atzīts par 2014. 

gada bitenieku. «Visu mūžu esam saistītas ar medu. Mammai gribējās izdomāt, kā realizēt bišu 

maizi, jo žēl, ka par šo labo produktu pie mums zina samērā maz. Ziedputekšņus cilvēki jau ir 

iepazinuši, bet bišu maizi pagaidām lieto salīdzinoši maz cilvēku. Turklāt, ja šobrīd kāds to vēlas 

iegādāties, ir jāiet uz specializētajiem veikaliņiem,» saka Anete. SIA Bee Bite piedāvā vairākus 

produkta variantus – tīras bišu maizes pastilas un arī ar brūkleņu un upeņu piedevu. 

http://www.db.lv/mazais-bizness/sakam-biznesu/sakam-biznesu-bisu-maizi-parvers-pastilas-

446420? 

 

Latgales graudkopji negrib zaudēt pelņu  

Viļānos gadskārtējā Austrumlatvijas graudu un rapša audzētāju konferencē spriests par gaidāmā 

sējas laika aktualitātēm un izvērtēts pagājušais gads. Neraugoties uz pērnā gada bagātīgo ražu, 

Latgales lauksaimnieku peļņa bija zemāka nekā pārējos Latvijas novados. Tā iemesls – graudu 

transportēšanas izdevumi. Pašlaik lauksaimnieki vāc parakstus, lai Zemkopības ministrija rastu 

iespēju kompensēt izmaksas par graudu transportēšanu līdz ostām.  

Sižets:  

http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/07.03.2016-latgales-graudkopji-negrib-zaudet-

pelnu.id67374/?utm_source=twitter&utm_campaign=news&utm_medium=like_button  

 

Konkurences padome: KP: svaigpiena iepirkuma cena atkarīga no tirgus 

apstākļu kopuma 
Konkurences padome (KP) pēc svaigpiena tirgus uzraudzības secina, ka zemo Latvijas 

svaigpiena iepirkuma cenu veicinājuši nacionāli un globāli tirgus apstākļi. Lai zemnieki – 

svaigpiena ražotāji – varētu saņemt augstākas svaigpiena iepirkuma cenas, KP norāda uz 

nepieciešamību konsolidēt saimniecības, kā arī pārstrādātājiem veicināt pieprasījumu, ražojot 

augstas pievienotās vērtības produktus. 

http://kp.gov.lv/lv/aktualitates/535-kp-svaigpiena-iepirkuma-cena-atkariga-no-tirgus-apstaklu-

kopuma 

 

Sēlijā sāk pazust traktori  
Lauksaimniekiem Sēlija līdz šim šķita pietiekami droša vieta, kur tehniku nezog. Ziņas par Lietuvas 

zagļu “viesizrādēm” Latvijā vairāk nāca no Zemgales un Kurzemes leišmales. Taču pēdējo mēnešu 

notikumi zemniekiem liek domāt, ka nu kārta pienākusi sēliešiem – Dunavas, Bebrenes, Zasas 

pagastā nozagti traktori, vakar – džips ar piekabi, uz kura atradās kuteris. 

http://www.la.lv/selija-sak-pazust-traktori/ 

Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu  

Lai papildus jau spēkā esošajām lauku attīstības platībatkarīgo atbalstu maksājumu aktivitātēm 

pasākumā “Agrovide un klimats” varētu sākt jaunu aktivitāti “Saudzējošas vides izveide, audzējot 

augus nektāra ieguvei”, valdība otrdien, 8.martā, apstiprināja grozījumus noteikumos par valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā.  

 http://www.zm.gov.lv/presei/vares-sanemt-atbalstu-par-nektaraugu-audzesanu-?id=5218 

http://www.db.lv/mazais-bizness/sakam-biznesu/sakam-biznesu-bisu-maizi-parvers-pastilas-446420
http://www.db.lv/mazais-bizness/sakam-biznesu/sakam-biznesu-bisu-maizi-parvers-pastilas-446420
http://www.db.lv/mazais-bizness/sakam-biznesu/sakam-biznesu-bisu-maizi-parvers-pastilas-446420
http://www.db.lv/mazais-bizness/sakam-biznesu/sakam-biznesu-bisu-maizi-parvers-pastilas-446420
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/07.03.2016-latgales-graudkopji-negrib-zaudet-pelnu.id67374/?utm_source=twitter&utm_campaign=news&utm_medium=like_button
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/07.03.2016-latgales-graudkopji-negrib-zaudet-pelnu.id67374/?utm_source=twitter&utm_campaign=news&utm_medium=like_button
http://kp.gov.lv/documents/49406e1d81dab3393df48ede92b4292d3c871b29
http://kp.gov.lv/lv/aktualitates/535-kp-svaigpiena-iepirkuma-cena-atkariga-no-tirgus-apstaklu-kopuma
http://kp.gov.lv/lv/aktualitates/535-kp-svaigpiena-iepirkuma-cena-atkariga-no-tirgus-apstaklu-kopuma
http://www.la.lv/selija-sak-pazust-traktori/
http://www.zm.gov.lv/presei/vares-sanemt-atbalstu-par-nektaraugu-audzesanu-?id=5218
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Jānis Dūklavs apmeklē bērnudārzu un skolu, lai pārliecinātos par bērnu un 

jauniešu ēdināšanas kvalitāti 
9. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs vizītē 

apmeklēja divas Rīgas izglītības iestādes, lai klātienē pārliecinātos par bērnu un jauniešu ēdināšanas 

kvalitāti. Zemkopības ministrs un Rīgas mērs apmeklēja Rīgas 233. bērnudārzu un Rīgas klasisko 

ģimnāziju. 

http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-apmekle-bernudarzu-un-skolu-lai-parliecinatos-par-

bernu-?id=5220 

 

“Latvijas Piens” pēdējo triju mēnešu laikā dubultojis ražošanas jaudu 
Piena ražotāju kooperatīvu izveidotais piena pārstrādes uzņēmums “Latvijas Piens” pēdējo triju 

mēnešu laikā ir dubultojis ražošanas jaudu, aģentūrai BNS pastāstīja “Latvijas Piena” valdes 

priekšsēdētāja Anita Skudra. Viņa norādīja, ka tagad “Latvijas Piens” pārstrādā apmēram 200 tonnu 

piena diennaktī, strādājot trīs maiņās. “Pateicoties kooperatīva “Latraps” atbalstam, uzņēmums spēj 

maksāt zemniekiem nedaudz virs vidējās cenas par iepirkto pienu,” atzina Skudra. 

http://valmieraszinas.lv/latvijas-piens-pedejo-triju-menesu-laika-dubultojis-razosanas-jaudu/ 

 

Noteikti Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” 2015.gada laureāti 
Meža dienu komiteja 8.marta sēdē noteica Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” 2015.gada 

ieguvējus nominācijās „Par mūža ieguldījumu”, „Par inovatīvu uzņēmējdarbību”, „Par ilgtspējīgu 

saimniekošanu” un „Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā”. Balvu „Zelta čiekurs” nominācijā 

„Par mūža ieguldījumu” tiek piešķirta par nozīmīgu mūža ieguldījumu nozares attīstībā. Šogad to 

saņems izcili nozares ļaudis – mežzinātnieks Jānis Bisenieks, kokrūpnieks Andris Krecers, 

mežsaimnieks Valdis Līdaka, mežsaimnieks Ivars Pētersons un pedagogs Gunārs Veldre. 

https://www.zm.gov.lv/presei/noteikti-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-2015-gada-

laureati?id=5223 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: ES daudz aktīvāk jāiesaistās tirgus 

situācijas stabilizēšanā piena un cūkkopības nozarēs 

14. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies uz ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības 

ministru padomes (LZMP) sanāksmi Briselē, kurā turpināsies diskusija par dalībvalstu 

iesniegtajiem priekšlikumiem lauksaimniecības tirgus krīzes risināšanai. Latvijā piena un 

cūkkopības nozares turpina saskarties ar nopietnām tirgus problēmām. Latvijā piena iepirkuma 

cena, salīdzinot 2016. gada janvāri ar 2014. gada jūliju, ir samazinājusies par 26 procentiem. 

Savukārt cūkgaļas iepirkuma cena attiecīgajā laika periodā ir samazinājusies par 20 procentiem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-es-daudz-aktivak-jaiesaistas-

tirgus-?id=5224 

 

Cīņa pret “superbaciļiem” lopkopībā - EP prasa samazināt antibiotiku lietošanu 

Lai apkarotu arvien pieaugošo baktēriju rezistenci pret mūsdienu antibiotikām, jāierobežo 

pašreizējo pretmikrobu medikamentu lietošana, un jāizstrādā jauni, ceturtdien pieņemtajos tiesību 

akta grozījumos norāda EP deputāti. Balsojumā par uzlabojumiem ES veterinārās medicīnas tiesību 

aktos EP deputāti iebilst pret dzīvnieku kolektīvu un profilaktisku ārstēšanu ar antibiotikām, un 

http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-apmekle-bernudarzu-un-skolu-lai-parliecinatos-par-bernu-?id=5220
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-apmekle-bernudarzu-un-skolu-lai-parliecinatos-par-bernu-?id=5220
http://valmieraszinas.lv/latvijas-piens-pedejo-triju-menesu-laika-dubultojis-razosanas-jaudu/
https://www.zm.gov.lv/presei/noteikti-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-2015-gada-laureati?id=5223
https://www.zm.gov.lv/presei/noteikti-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-2015-gada-laureati?id=5223
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-es-daudz-aktivak-jaiesaistas-tirgus-?id=5224
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-es-daudz-aktivak-jaiesaistas-tirgus-?id=5224


 

 Infolapa_10_11.3.2016.  www.losp.lv   

 

atbalsta pasākumus jaunu medikamentu izstrādei. “Pasaules veselības organizācija mūs brīdina, ka 

pasaule ir bīstami tuvu “post-antibiotiku” laikmetam, kurā antibiotiku rezistence gadā izraisīs vairāk 

nāves gadījumu nekā vēzis. Ir pēdējais laiks enerģiski pieķerties problēmas saknei,” uzsvēra 

ziņotāja Françoise Grossetête (Eiropas Tautas partija (Kristīgie demokrāti) grupa (EPP), Francija). 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/marta_jaunumi/antiobiotikas_veterinaraja_medicina.html 

 

 

Saistībā ar piena un augļu programmām skolām EP prasa vairāk mācīt par 

veselīgu pārtiku 
Bērni visā ES drīz varēs baudīt priekšrocības, ko sniegs dāsnāk finansētas skolu piena, augļu un 

dārzeņu programmas, kā arī labāka apmācība par veselīgas ēšanas paradumiem. Jaunie tiesību akti, 

ko EP pieņēma otrdien, apvieno pašlaik atsevišķi finansētās un organizētās ES skolu piena un augļu 

programmas, palielinot to gada budžetu par 20 miljoniem EUR.  

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/marta_jaunumi/augli_piens.html 

 

EP apstiprina noteikumus pārnēsājamo dzīvnieku slimību ierobežošanai  
Otrdien EP deputāti pieņēma pasākumus ar mērķi novērst un ierobežot dzīvnieku slimību, kā, 

piemēram, putnu gripas vai Āfrikas cūku mēra uzliesmojumus. Jaunajā ES tiesību aktā, ar mērķi 

ierobežot pārnēsājamās dzīvnieku slimības, kas potenciāli apdraud arī cilvēkus, lielāks uzsvars ir uz 

preventīvu rīcību, kā arī uz jomas speciālistu informētību par jaunākajiem zinātnes atklājumiem. 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/marta_jaunumi/dzivnieku_slimibu_ierobezhoshana.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

LAD EPS izmaiņas - ērtāka lietojamība un jauns dizains 

Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) ir uzlabota - kļuvusi vēl ērtāka un  

pārskatāmāka,  nekā iepriekš. Izveidots jauns, viegli uztverams dizains un uzlabota sistēmas 

lietojamība. Pieteikumus tagad iespējams iesniegt ērti, ir pieejama daudzveidīga informācija un 

paskaidrojumi. 

http://www.losp.lv/node/3845 

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 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/marta_jaunumi/antiobiotikas_veterinaraja_medicina.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/marta_jaunumi/augli_piens.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/marta_jaunumi/dzivnieku_slimibu_ierobezhoshana.html
http://www.losp.lv/node/3845
http://www.losp.lv/node/3829
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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 

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" 

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
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
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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 

VAAD atgādina, ka lietojot mēslošanas līdzekļus jāatceras: 

1.       Aizliegts izkliedēt mēslošanas līdzekļus un digestātu uz augsnes, kas ir sasalusi, pārmitra vai 

klāta ar sniegu. 

2.       Palienēs un plūdu apdraudētajās teritorijās mēslošanas līdzekļus drīkst izkliedēt tikai pēc 

iespējamo plūdu sezonas beigām, bet minerālmēslus šajās teritorijās izmantot tikai kultūraugu 

veģetācijas laikā. 

3.       Nedrīkst izkliedēt mēslošanas līdzekļus vietās, kur tas aizliegts saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par aizsargjoslām un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

4.       Lauku mēslošanai izmantojot pakaišu kūtsmēslus un digestātu, tie augsnē jāiestrādā 24 

stundu laikā, bet šķidrie kūtsmēsli un virca - 12 stundu laikā. 

5.       Ja saimniecībā ir  lauksaimniecības dzīvnieki, jāseko, lai  ar kūtsmēsliem un digestātu 

saražotais slāpekļa daudzums nepārsniedz 170 kg uz vienu lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

ha gadā (bet, ja pārsniedz, tad vajadzīga dokumentācija, kas pierāda, kur ir izlietots kūtsmēslu 

pārpalikums, piemēram, nodots citai saimniecībai (pārdots), vai arī kādā citā veidā tika izlietots 

saimniecībā). 

6.       Ar kūtsmēsliem un digestātu iestrādātais slāpekļa daudzums vienā lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes ha gadā nedrīkst pārsniegt 170 kg. 

7.       Lietojot mēslošanai digestātu, iestrādātā slāpekļa daudzumu aprēķina atbilstoši analīžu 

rezultātiem, kurus izsniegusi mēslošanas līdzekļu jomā akreditēta laboratorija paraugam, kas 

ņemts pirms digestāta krātuves iztukšošanas. 

Vairāk informācijas mājaslapā: http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/6990 

 

 

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/6990
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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: 
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 

 

 

 

 

 

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

 

18.martā LBLA - Biedru kopsapulce 2016!  Sīkāka informācija: http://www.lbla.lv/latvijas-

biologiskas-lauksaimniecibas-asociacijas-biedru-kopsapulce-2016#more-2108 Visus dalībniekus 

lūdzam pieteikties līdz šī gada 16. martam, rakstot e-pastu uz adresi: info@ekoprodukti.lv vai 

zvanot: 20262027, lai apstiprinātu un reģistrētu Jūsu dalību. 

 

 

 

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas aktivitātes: 
16.martā Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas kopsapulce – seminārs http://www.losp.lv/node/3842  

 

 

Latvijas Biškopības biedrības organizētie semināri: 

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 

callto:+371%2029487375
http://www.biologiski.lv/
http://www.lbla.lv/latvijas-biologiskas-lauksaimniecibas-asociacijas-biedru-kopsapulce-2016#more-2108
http://www.lbla.lv/latvijas-biologiskas-lauksaimniecibas-asociacijas-biedru-kopsapulce-2016#more-2108
mailto:info@ekoprodukti.lv
http://www.losp.lv/node/3842
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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 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: 
18.-19.03. Pieredzes apmaiņas brauciens uz lauksaimniecības uzņēmumiem Jēkabpils pusē. 

 

 

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 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. “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 
http://www.losp.lv/node/3837  

 Līdz 15.03. „Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas 

kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām 

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/3825
http://www.losp.lv/node/3837
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pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā” http://www.losp.lv/node/3836  

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

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 24.03. „Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma 

prasības” http://www.losp.lv/node/3844  

 Līdz 24.03. „Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi” 
http://www.losp.lv/node/3843  

 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/3836
http://www.losp.lv/node/3824
http://www.losp.lv/node/3828
http://www.losp.lv/node/3844
http://www.losp.lv/node/3843
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

