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INFOLAPA Nr. 12 

 
 

Piena paradoksi: pērk dārgāku igauņu svaigpienu (Latvijas Avīze) 
Pērn neizdevīgie pasaules piena produkta tirgus nosacījumi rosināja maiņas arīdzan Latvijas 

svaigpiena un piena produktu bilancē, rāda biedrības “Siera klubs” apkopotā operatīvā statistikas 

informācija. Biedrības vadītāja Vanda Davidanova uzsver – pērn ražots vislielākais siera (to 

uzskaita kopā ar biezpienu) daudzums kopš Latvijas iestāšanās ES – pavisam 41,13 tūkstoši tonnu, 

kas ir par 19% vairāk nekā gadu iepriekš. Piensaimniecībai krīzes laikā arī svarīgi, lai pārstrādei 

netiku iepirkts mazāks daudzums. Tas pērn salīdzinājumā ar 2014. gadu kāpis gan tikai par 0,4%. 

http://www.la.lv/piena-paradoksi-perk-dargaku-igaunu-svaigpienu/ 

 

 

Pūres dārzu āboli gandrīz apēsti   (Dienas bizness) 
«SIA Pūres dārzi āboli gandrīz visu gadu ir atrodami Latvijas lielveikalos un jau vairākus gadus 

nodrošinām skolas ar vietējiem āboliem, piedaloties programmā Skolas auglis,» laikrakstam Dienas 

Bizness stāsta SIA Pūres dārzi vadītājs Edmunds Grīnbergs. No pērnā gada ābolu ražas, kas bijusi 

aptuveni 500 tonnas, noliktavās šobrīd vēl palikušas tikai 40 tonnas ābolu. No aptuveni 100 tonnām 

ābolu izspiestas sulas. Pavisam SIA Pūres dārzi 40 ha lielā platībā tiek audzētas 30 dažādas ābolu 

šķirnes, pieprasītākās ir Ligols, Alva un Spartāns. Uzņēmumā galvenā augļu produkcija ir āboli, 

kuri tiek audzēti, ievērojot integrēto augļu ražošanu. «Audzējam dažādu šķirņu ābolus – gan 

vasaras, gan rudens, gan arī ziemas šķirņu ābolus, lai nodrošinātu iespējami garāku to realizācijas 

periodu, sākot no augusta vidus līdz pat pēdējam ābolam maijā vai jūnijā. Ražu glabājam augļu 

noliktavā, tādēļ varam nodrošināt maksimāli ilgu augļu realizāciju,» stāsta E. Grīnbergs. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/pures-darzu-aboli-gandriz-apesti-447306/? 

 

Investē modernās augļu noliktavās  (Dienas bizness) 
Rudenī kooperatīvs Augļu nams atklās jaunu noliktavu Vilces pagastā, kurā augļi tiks glabāti vidē ar 

zemu skābekļa saturu, trešdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. Tajā varēs uzglabāt 500 tonnas 

augļu, tā izmaksās 550 tūkstošus eiro. Finansējums piesaistīts no Eiropas Lauksaimniecības 

garantiju fonda. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/investe-modernas-auglu-noliktavas-447251 

 

Rucavas baltais sviests pieteikts ES Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes produktu 

reģistram 
Zemkopības ministrija informē, ka 2016. gada 18. martā Eiropas Komisijai izvērtēšanai iesniegts 

reģistrācijas pieteikums aizsargātai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei „Rucavas baltais 

sviests”.http://www.zm.gov.lv/presei/rucavas-baltais-sviests-pieteikts-es-aizsargatas-geografiskas-

izcelsme?id=5235 

 

 

Latvija - dārzkopības lielvasts: utopija vai realitāte 
Āboli, bumbieri, plūmes, jāņogas, kartupeļi, bietes un puķkāposti – viss uzskaitītais un daudz kas 

cits aug griezdamies Latvijas zemē. Kas gan mums traucē kļūt par dārzeņu eksporta lielvalsti? 

http://www.la.lv/piena-paradoksi-perk-dargaku-igaunu-svaigpienu/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/pures-darzu-aboli-gandriz-apesti-447306
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/pures-darzu-aboli-gandriz-apesti-447306/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/investe-modernas-auglu-noliktavas-447251
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/investe-modernas-auglu-noliktavas-447251
http://www.zm.gov.lv/presei/rucavas-baltais-sviests-pieteikts-es-aizsargatas-geografiskas-izcelsme?id=5235
http://www.zm.gov.lv/presei/rucavas-baltais-sviests-pieteikts-es-aizsargatas-geografiskas-izcelsme?id=5235
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Varbūt vienīgi – idejas trūkums. Latvijai ļoti svarīgi ir attīstīt tieši dārzkopību, kurai ir senas un 

labas tradīcijas, turklāt tieši dārzkopības produkcijas trūkst visā Eiropā. Kāpēc speciālistiem ir šāda 

pārliecība un vai tiešām Latvija var kļūt par dārzkopības lielvalsti, diskutējam raidījumā Kā labāk 

dzīvot. Raidījuma viesi Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Augkopības nodaļas 

vecākais speciālists dārzkopībā agronoms Māris Narvils un Latvijas Stādu audzētāju asociācijas 

vadītājs Andrejs Vītoliņš. 

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/latvija-darzkopibas-lielvasts-utopija-vai-realitate.a65516/ 

 

 

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra amatā apstiprināts Ringolds 

Arnītis 
Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra amatā apstiprināts Ringolds Arnītis. Ringolds 

Arnītis strādājis par Valsts augu aizsardzības dienesta direktoru. No 2011. gada līdz 2013. gadam 

Ringolds Arnītis bija Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas ģenerāldirektors, bet no 

2014. gada līdz 2016. gada 11. februārim – Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas biroja 

vadītājs. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-parlamentara-sekretara-amata-apstiprinats-

ringo?id=5238 

 

Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos  
Otrdien, 22.martā, valdība apstiprināja grozījumus noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos 

ūdeņos, kas paredz virkni izmaiņu pašreizējā regulējumā, kā arī noteikumi precizēti atbilstoši 

Zvejniecības likuma jaunākajām normām. Grozījumi noteic, ka zvejniekiem zvejas atļaujā (licencē) 

turpmāk būs norādīts ne tikai zvejas rīku skaita limits, bet arī zvejas limits, kā arī atsevišķu zivju 

sugu nozvejas apjoma limits, ja attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts. Turklāt zvejas žurnālu 

iesniegšanas laiks ir pagarināts, nosakot žurnālu par iepriekšējo mēnesi iesniegšanas termiņu līdz 

15. datumam (iepriekš - 10. datums). 

http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-noteikumos-par-rupniecisko-zveju-ieksejos-udenos-

?id=5237 

 

Iecerēta uztura bagātinātāju stingrāka uzraudzība un sabiedrības intensīvāka 

izglītošana  
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi informatīvo ziņojumu par nepieciešamo finansējumu 

uztura bagātinātāju uzraudzībai un kontrolei, kā arī sabiedrības izglītošanai, ko ceturtdien, 24.martā, 

izsludināja valsts sekretāru sanāksmē. Pēc Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) datiem Latvijas 

tirgū vidēji gadā tiek laisti vairāk nekā 500 jauni uztura bagātinātāji (UB). Diemžēl aizvien biežāk 

konstatēti gadījumi, kad tirdzniecībā, tostarp internetā, piedāvā nereģistrētus UB, kas nav iekļauti 

PVD reģistrā. Varētu pieņemt, ka nelegālās darbības veic cilvēki, kas gan reģistrētus, gan arī 

nereģistrētus UB regulāri iegādājas ar dažādu tīmekļa vietņu starpniecību it kā pašpatēriņam, bet 

patiesībā realizē tālāk citām personām, izmantojot reklāmu vai viltus profilus sociālajos tīklos.  
http://www.zm.gov.lv/presei/iecereta-uztura-bagatinataju-stingraka-uzraudziba-un-sabiedribas-

inten?id=5249 

 

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/latvija-darzkopibas-lielvasts-utopija-vai-realitate.a65516/
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-parlamentara-sekretara-amata-apstiprinats-ringo?id=5238
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-parlamentara-sekretara-amata-apstiprinats-ringo?id=5238
http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-noteikumos-par-rupniecisko-zveju-ieksejos-udenos-?id=5237
http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-noteikumos-par-rupniecisko-zveju-ieksejos-udenos-?id=5237
http://www.zm.gov.lv/presei/iecereta-uztura-bagatinataju-stingraka-uzraudziba-un-sabiedribas-inten?id=5249
http://www.zm.gov.lv/presei/iecereta-uztura-bagatinataju-stingraka-uzraudziba-un-sabiedribas-inten?id=5249
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Precizēti noteikumi atbalstam investīciju veicināšanai lauksaimniecībā 

2016.gadā  
Lai lauksaimniecības zinātnes pētījumiem un primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, 

kooperatīvajām sabiedrībām un lauksaimniecības un zvejniecības komersantiem nodrošinātu 

atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai arī 2016. gadā, valdība otrdien, 22.martā, apstiprināja 

grozījumus noteikumos par Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīcijām 

lauksaimniecībā, precizējot finansējumu, atbalsta periodu un pieteikšanās termiņu (pieteikumu 

iesniegšana no 1.oktobra līdz 20.oktobrim). 

http://www.zm.gov.lv/presei/precizeti-noteikumi-atbalstam-investiciju-veicinasanai-

lauksaimnieciba?id=5236 

 

 

 

 

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 

 

 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/precizeti-noteikumi-atbalstam-investiciju-veicinasanai-lauksaimnieciba?id=5236
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeti-noteikumi-atbalstam-investiciju-veicinasanai-lauksaimnieciba?id=5236
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
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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 

 

 

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"  

 

 

 

 

 

 

 

 

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=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
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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 

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.losp.lv/node/3819
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/6990


 

 Infolapa_12_24.3.2016.  www.losp.lv   

 

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

 

 

 

 

 

LDC aktualitātes: 

 

 
Informējam, ka 31.03.2016. plkst.11.00 Rīgā, Republikas laukumā 2 (3.stāvs, 328.telpa) notiks 

pārbaudes testa kārtošana fiziskām personām, kuras iesniegušas dokumentus un atbilst MK 

noteikumu Nr.566 „Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku 

vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā 

šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības” prasībām saņemt sertifikātu 

lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, pārraudzībā un mākslīgajā apsēklošanā. 

 

Dokumentu iesniegšanas termiņš 29.03.2016. 

Telefons informācijai: 67027249. 

 

 

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 

 

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 

 

Piedāvājums bērniem un jauniešiem 

Tuvojoties pavasarim, skolu ekskursiju, projektu nedēļu un vasaras nometņu laikam, informējam, ka 

esam izveidojuši datubāzi mūsu mājas lapā: www.celotajs.lv/berni, kurā atradīsiet > 90 

saimniecības ar izzinošām, izklaidējošām programmām skolniekiem, > 20 maršrutus skolu 

ekskursijām un naktsmītnes vasaras nometnēm. http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/560 

 

 

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/ 

 

LBLA 30. martā Durbē organizē Informatīvu semināru ar bioloģiskās lauksaimniecības 

aktualitātēm. Biedrības “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” Liepājas nodaļa aicina 

uz informatīvi izglītojošu semināru par bioloģisko lauksaimniecību. Seminārs notiks šī gada 

30.martā Durbes kultūras namā. Laipni aicināti visi interesenti! http://www.lbla.lv/informativs-

seminars-par-biologisko-lauksaimniecibu-durbe#more-2167  

 

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas plānotās aktivitātes: 
26.-27. marts „Skonto” hallē, „Pūkainās Lieldienas Skonto”.  

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

Kontaktinformācija: Kristīne Ziemele tel:28787683 

 

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. 

callto:+371%2029487375
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/559
http://www.celotajs.lv/lv/c/accomm/youths
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/560
http://www.biologiski.lv/
http://www.lbla.lv/informativs-seminars-par-biologisko-lauksaimniecibu-durbe#more-2167
http://www.lbla.lv/informativs-seminars-par-biologisko-lauksaimniecibu-durbe#more-2167
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti saskaņošanai: 
 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) 

http://www.losp.lv/node/3859
mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/3861
http://www.losp.lv/node/3860
mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
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Mitrums, % - maks. 12% 

Kopproteīns sausnā min. 16% 

Kokšķiedra, % 26-32% 

Koppelni, % max. 12% 

Lietošanas pamācība: izmantojams kā dzīvnieku barības sastāvdaļa. 

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

 

 

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv  

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

