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INFOLAPA Nr. 11 

 

 

LOSP:ES komisāra ieteikums samazināt piena produkcijas apjomus pagaidām 

vērtējams piesardzīgi (Diena)  

"Esam piesardzīgi optimistiski. Savu viedokli varēsim paust tajā brīdī, kad zināsim, kāds atbalsts un 

kādā apjomā tiks paredzēts konkrēti Latvijai," norādīja Guntis Gūtmanis 

 

http://www.diena.lv/…/losp-es-komisara-ieteikums-samazinat-… … 

 

Edgars Treibergs: "Piensaimnieki ir izmisumā" (NRA.LV) 

 

 
 

http://nra.lv/…/166483-edgars-treibergs-piensaimnieki-ir-iz… … 

 

https://www.facebook.com/DienaLV/
https://www.facebook.com/guntis.gutmanis.3
http://www.diena.lv/latvija/zinas/losp-es-komisara-ieteikums-samazinat-piena-produkcijas-apjomus-pagaidam-vertejams-piesardzigi-14133583
https://www.facebook.com/edgars.treibegs
http://nra.lv/latvija/166483-edgars-treibergs-piensaimnieki-ir-izmisuma.htm?fb_action_ids=978458838876133&fb_action_types=og.shares
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LOSP dalīborganizācijas Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības viedoklis 

LTV Ziņu Dienests Pārstrādātājiem pārmet vēlmi turēt zemas piena cenas  

 

 
 

Sižets: http://ltv.lsm.lv/…/14.03.2016-parstradatajiem-parmet-velm…/ … 

 

 

 

LOSP viedoklis Dienas biznesā “Meklējot risinājumus piena krīzei Eiropā, 

rosina mazināt produkcijas apjomus” 

 

 
 

 

 

Līdz 31.martam biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskajām un 

politiskajām organizācijām jāiesniedz gada pārskats 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka līdz 2016.gada 31.martam ieskaitot visām 

Latvijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskajām un politiskajām 

organizācijām VID ir jāiesniedz pārskats par 2015.gadu. Aicinām to darīt elektroniski, izmantojot 

VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu. 

Politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām līdz 31.martam jāiesniedz gada pārskata 

noraksts, savukārt tām biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām, 

https://www.facebook.com/ltvzinas/
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/14.03.2016-parstradatajiem-parmet-velmi-turet-zemas-piena-cenas.id67901/
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=6049&hl=1
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kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem 2014. un 2015.gadā nepārsniedza 

40 000 eiro, līdz 31.martam VID ir jāsniedz gada pārskata daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskats, 

ziedojumu un dāvinājumu pārskats un detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un 

dāvinājumiem (reliģiskajām organizācijām ja ir vai bija piešķirts sabiedriskā labuma status). 

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=15&oid=155245 

 

 

Piensaimnieki sāk pārorientēties uz gaļas ražošanu  (Dienas bizness) 
Vērtējot pārprodukciju piena tirgū un zemās iepirkumu cenas, arvien vairāk uzņēmumu, kas šobrīd 

ir sagatavojuši projektus piena lopkopībā, sāk meklēt iespējas pārorientēties uz gaļas ražošanu, kur 

ir augošs pieprasījums pēc kvalitatīvas liellopu gaļas un stabilāks tirgus, informē Lauksaimnieku 

apvienības izpilddirektors Dīns Cielavs. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piensaimnieki-sak-parorienteties-uz-galas-razosanu-

446910 

 

Aptauja: Latvijas iedzīvotāji iestājas par medikamentozi kastrētu cūku gaļas 

marķēšanu  
Latvijas iedzīvotāji visvairāk uzticas Latvijā ražotās cūkgaļas kvalitātei un drošumam. Pārliecinoši 

lielākā daļa uzskata, ka būtu speciāli jāmarķē cūkgaļa, ja specifiskās smakas samazināšanai kuiļiem 

pielietota medikamentozā imunokastrācija, liecina "GfK Custom Research Baltic" 

pētījums.Pētījuma dati liecina, ka 61% iedzīvotāju uzticas tieši Latvijā ražotās cūkgaļas kvalitātei 

un drošumam, vairāk uzticību pauž sievietes. Ārvalstīs ražotai cūkgaļai uzticas tikai 0,4% 

respondentu. Latvijā ražotā cūkgaļa tiek vērtēta kā svaiga, tā labi garšo un ir kvalitatīva. Tās cena 

tiek vērtēta kā vienlīdz izdevīga, salīdzinot ar importa cūkgaļu. Tiesa, vien 13% cūkgaļas pircēju 

regulāri jautā pārdevējam par tās izcelsmes valsti. 

http://www.lcaa.lv/actual-news/products/286-aptauja-latvijas-iedz%C4%ABvot%C4%81ji-

iest%C4%81jas-par-medikamentozi-kastr%C4%93tu-c%C5%ABku-ga%C4%BCas-

mar%C4%B7%C4%93%C5%A1anu 

 

 

Dūklavs: No EK dzirdēti nenoteikti priekšlikumi piena un cūkgaļas nozaru 

situācijas uzlabošanai  (Dienas bizness) 

Eiropas Komisija Latvijas un citu dalībvalstu lauksaimniecības nozares lūgumus neuzklausīja un 

papildus finansiālo atbalstu grūtībās nonākušajām piena ražošanas un cūkkopības nozarēm 

nepiedāvāja, norāda zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.14. martā, zemkopības ministrs ES 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Briselē uzsvēra, ka ES ir 

jāsniedz tālāks ārkārtas finansiālais tiešais atbalsts ražotājiem piena un cūkgaļas nozarēs, lai risinātu 

likviditātes problēmas un lauksaimnieki varētu turpināt saimniekot, informē Zemkopības ministrija. 

http://www.db.lv/razosana/duklavs-no-ek-dzirdeti-nenoteikti-priekslikumi-piena-un-cukgalas-

nozaru-situacijas-uzlabosanai-446843 

 

Izsludina pieteikšanos gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2016” 
Zemkopības ministrija (ZM) aicina zivsaimniecības nozares uzņēmējus un jaunos darbiniekus 

pieteikties balvai “Lielais loms 2016”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību 

un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus konkursam aicināti ne tikai zivsaimniecības 

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=15&oid=155245
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piensaimnieki-sak-parorienteties-uz-galas-razosanu-446910
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piensaimnieki-sak-parorienteties-uz-galas-razosanu-446910
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piensaimnieki-sak-parorienteties-uz-galas-razosanu-446910
http://www.db.lv/razosana/duklavs-no-ek-dzirdeti-nenoteikti-priekslikumi-piena-un-cukgalas-nozaru-situacijas-uzlabosanai-446843
http://www.db.lv/razosana/duklavs-no-ek-dzirdeti-nenoteikti-priekslikumi-piena-un-cukgalas-nozaru-situacijas-uzlabosanai-446843
http://www.db.lv/razosana/duklavs-no-ek-dzirdeti-nenoteikti-priekslikumi-piena-un-cukgalas-nozaru-situacijas-uzlabosanai-446843
http://www.db.lv/razosana/duklavs-no-ek-dzirdeti-nenoteikti-priekslikumi-piena-un-cukgalas-nozaru-situacijas-uzlabosanai-446843
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nozares uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, bet arī pašvaldības. 

http://www.zm.gov.lv/presei/izsludina-pieteiksanos-gada-balvai-zivsaimnieciba-lielais-loms-2016-

?id=5231 

 

Reizniece-Ozola: Nekustamā īpašuma nodoklim jābūt «bagātnieku nodoklim», 

nevis pašvaldību cīņu instrumentam par IIN (Dienas bizness) 
Nekustamā īpašuma nodoklim (NĪN) jābūt «bagātnieku nodoklim», nevis pašvaldību cīņu 

instrumentam par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), intervijā aģentūrai LETA atzina finanšu 

ministre Dana Reizniece-Ozola. Jau ziņots, ka Rīgā no šī gada īpašniekiem par mājokļiem bez 

deklarētiem iedzīvotājiem, nesakoptu zemi, kā arī par patvaļīgas būvniecības objektiem pieaug 

NĪN. Turpmāk NĪN likme īpašumam būs atkarīga no tā, cik personas nekustamajā īpašumā būs 

deklarētas. 

http://www.db.lv/finanses/nodokli/reizniece-ozola-nekustama-ipasuma-nodoklim-jabut-bagatnieku-

nodoklim-nevis-pasvaldibu-cinu-instrumen-

446964?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Piena zemniekiem labu ziņu pagaidām nav (Panorāma ) 
Latvijas piena ražotāju uzmanība šodien bija pievērsta Briselei. Tur notika kārtējā Eiropas 

Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēde. Kvotu atcelšanas dēļ 

piena ražošana Eiropā ir pieaugusi, un piena cena nokritusies visur. Bet jo īpaši smaga situācija ir 

Baltijas valstīs un Somijā, kur papildu grūtības nozarei radījis Krievijas embargo. Piena ražotāji 

cerēja uz papildu finansiālo atbalstu no Eiropas Komisijas, taču pēc šīsdienas sēdes nekāda 

taustāma guvuma ne Latvijai, ne citām valstīm nav. Par to mūs informēja zemkopības ministrs Jānis 

Dūklavs – telefoninterviju ar viņu ierakstījām, mirkli pirms ministrs kāpa lidmašīnā Briseles lidostā. 

http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/14.03.2016-piena-zemniekiem-labu-zinu-pagaidam-nav.id67902/ 

 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: EK priekšlikumi tirgus situācijas 

normalizēšanai ir nepietiekami un pārāk nekonkrēti 
14. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 

padomes sanāksmē Briselē uzsvēra, ka ES ir jāsniedz tālāks ārkārtas finansiālais tiešais atbalsts 

ražotājiem piena un cūkgaļas nozarēs, lai risinātu likviditātes problēmas un lauksaimnieki varētu 

turpināt saimniekot. “Diemžēl Eiropas Komisija Latvijas un citu dalībvalstu lūgumus neuzklausīja 

un papildus finansiālo atbalstu grūtībās nonākušajām piena ražošanas un cūkkopības nozarēm 

nepiedāvāja. Pagaidām ir dzirdēti vairāki diezgan nenoteikti priekšlikumi situācijas uzlabošanai, 

turpinot diskusijas par risinājumu meklēšanu tikai jūnijā,” uzsver zemkopības ministrs Jānis 

Dūklavs. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ek-priekslikumi-tirgus-situacijas-

no?id=5227 

 

VUGD: Kūlu biežāk dedzina pilsētnieki nesakoptajos laukos  
Pavasarī no miega mostas ne tikai daba, bet arī piromāni. Pēdējā nedēļas nogalē ugunsdzēsēji dzēsa 

divas reizes vairāk kūlas ugunsgrēku nekā iepriekšējās brīvdienās. Ugunsdzēsēji gan ir pārliecināti, 

ka tas ir tikai sākums. Šonedēļ ir skolēnu brīvlaiks, un, kā rāda pieredze, ja būs sauss laiks, kūlas 

ugunsgrēku statistikā gaidāms straujš lēciens. Lai gan kūlu dedzināt ir aizliegts un par to var nākties 

maksāt sodu - vairākus simtus eiro, dedzinātājus noķert ir grūti. 

http://www.zm.gov.lv/presei/izsludina-pieteiksanos-gada-balvai-zivsaimnieciba-lielais-loms-2016-?id=5231
http://www.zm.gov.lv/presei/izsludina-pieteiksanos-gada-balvai-zivsaimnieciba-lielais-loms-2016-?id=5231
http://www.db.lv/finanses/nodokli/reizniece-ozola-nekustama-ipasuma-nodoklim-jabut-bagatnieku-nodoklim-nevis-pasvaldibu-cinu-instrumen-446964
http://www.db.lv/finanses/nodokli/reizniece-ozola-nekustama-ipasuma-nodoklim-jabut-bagatnieku-nodoklim-nevis-pasvaldibu-cinu-instrumen-446964
http://www.db.lv/finanses/nodokli/reizniece-ozola-nekustama-ipasuma-nodoklim-jabut-bagatnieku-nodoklim-nevis-pasvaldibu-cinu-instrumen-446964?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/finanses/nodokli/reizniece-ozola-nekustama-ipasuma-nodoklim-jabut-bagatnieku-nodoklim-nevis-pasvaldibu-cinu-instrumen-446964?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/finanses/nodokli/reizniece-ozola-nekustama-ipasuma-nodoklim-jabut-bagatnieku-nodoklim-nevis-pasvaldibu-cinu-instrumen-446964?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://ltv.lsm.lv/lv/zinas/panorama/
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/14.03.2016-piena-zemniekiem-labu-zinu-pagaidam-nav.id67902/
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ek-priekslikumi-tirgus-situacijas-no?id=5227
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ek-priekslikumi-tirgus-situacijas-no?id=5227
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http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/vugd-kulu-biezak-dedzina-pilsetnieki-nesakoptajos-

laukos.a173648/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links 

 

Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 
Valdība otrdien, 15.martā, apstiprināja grozījumus tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā 

lauksaimniekiem, pilnveidojot atsevišķus piemērošanas noteikumus.  Par vienotā iesnieguma 

iesniegšanu, grozījumi tiešmaksājumu piešķiršanas kārtībā noteic, ka tā iesniegšanas gala termiņš 

turpmāk ik gadu būs 22.maijs, un paredz obligātu pienākumu iesniegt vienoto iesniegumu Lauku 

atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) tiem lauksaimniekiem, kuru rīcībā 

ir 10 vai vairāk hektāru lauksaimniecības zemes.  

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinatas-izmainas-tieso-maksajumu-pieskirsanas-kartiba-

lauksaimni?id=5228 

 

 

Izsludina pieteikšanos Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2016” 
Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos 

pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2016”. Izvirzīt pretendentus 

konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās 

organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs septiņās grupās un tiks pasniegta arī balva par 

mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. 

http://www.losp.lv/node/3857 

 

 

Vakanču gadatirgus pasākumi - lauksaimniecības vakanču akcija „Esi 

nodarbināts laukos!”, un praktisko semināru cikls darba devējiem „Satiec savu 

darbinieku” 
No š.g. 2.aprīļa Aģentūra uzsāks vakanču gadatirgus pasākumu - lauksaimniecības vakanču akciju 

„Esi nodarbināts laukos!”, un praktisko semināru darba devējiem „Satiec savu darbinieku” ciklu 

organizēšanu Latvijas reģionos. 

Visi interesenti aicināti piedalīties šajos pasākumos, veicinot ne tikai darba devēju un Aģentūras 

savstarpējo sadarbību, bet arī nodarbinātības un darba tirgus attīstību reģionos un Latvijā kopumā! 

 
http://www.losp.lv/node/3853 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/vugd-kulu-biezak-dedzina-pilsetnieki-nesakoptajos-laukos.a173648/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/vugd-kulu-biezak-dedzina-pilsetnieki-nesakoptajos-laukos.a173648/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinatas-izmainas-tieso-maksajumu-pieskirsanas-kartiba-lauksaimni?id=5228
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinatas-izmainas-tieso-maksajumu-pieskirsanas-kartiba-lauksaimni?id=5228
http://www.losp.lv/node/3857
http://www.losp.lv/node/3853


 

 Infolapa_11_18.3.2016.  www.losp.lv   

 

 

 

 

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 

 

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. 

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

 

 

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. 

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=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
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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 

 

 

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 

http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/6990
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/6986
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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 

 

Lauku Ceļotājs aktivitātes: 
Jau trešo gadu "Lauku ceļotājs" pavasari sagaida ar akciju “Atvērtās dienas laukos”, aicinot ikvienu 

lauku tūrisma uzņēmēju pievienoties šai vienas dienas akcijai un kopīgi popularizēt Latvijas laukus 

un savus audzētos, ražotos produktus Latvijas iedzīvotājiem. Šī akcija jau kļuvusi par tradīciju – 

iesākt vasaras tūrisma un ražošanas sezonu ar plaši atvērtām durvīm, aicinot visus interesentus, 

klientus, kaimiņus un vienkārši zinātkāros uz saimniecībām, lai iepazīstinātu ar bagātīgo 

piedāvājumu, ko ikdienā tūrists var ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt un sajust mūsu Latvijas laukos. 

http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/559 

 

 

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.celotajs.lv/lv/news/item/view/559
http://www.biologiski.lv/
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Latvijas Biškopības biedrības organizētie semināri: 

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

11.00, Aizkraukles pilsētas sākumskolā, Rūpniecības ielā 10, Aizkrauklē; 

   

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. 

 

Biedrība „Latvijas Jauno zemnieku klubs” sasauc savējos- uz 25 gadu 

salidojumu  
2016. gada 2. aprīlī, plkst. 18:00, Jelgavas pilī biedrība „Latvijas Jauno zemnieku klubs” ielūdz 

visus bijušos un esošos biedrības biedrus un aktīvistus atkal satikties, atcerēties un skaisti atzīmēt 

biedrības pastāvēšanas 25 gadus. Pasākuma laikā tiks prezentēts atskats uz paveikto, godināta 

biedrības vadība un sveikti aktīvākie. Vakara vadītājs, Uģis Točš rūpēsies par patīkamu atmosfēru, 

spēlēs grupa „Tandēms trijatā”, darbosies fotostūris kā arī gaidāmi daudzi citi pārsteigumi. 

Tiekamies salidojumā! 

http://www.losp.lv/node/3859 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/3859
mailto:info@slieka.lv
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Dokumenti saskaņošanai: 
 Līdz 22.03. „Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas 

Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību” 

http://www.losp.lv/node/3851  

 Līdz 22.03. “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” 

http://www.losp.lv/node/3847  

 Līdz 23.03. Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas 

noteikumi” http://www.losp.lv/node/3850  

 Līdz 23.03. "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” 
http://www.losp.lv/node/3854  

 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 31.03. „Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas noteikumi” 

http://www.losp.lv/node/3861  

 Līdz 31.03. "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas kārtība” 

http://www.losp.lv/node/3860  

 

 

 

 

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/3851
http://www.losp.lv/node/3847
http://www.losp.lv/node/3850
http://www.losp.lv/node/3854
http://www.losp.lv/node/3844
http://www.losp.lv/node/3843
http://www.losp.lv/node/3861
http://www.losp.lv/node/3860
mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
http://www.losp.lv/node/3653
mailto:losp@losp.lv

