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INFOLAPA Nr. 14 

 
Krūmmelleņu audzētāja: Būšu spiesta ievest darbiniekus no Ukrainas (Dienas 

bizness) 
Ja šosezon neizdosies atrast sezonas strādniekus - ogu lasītājus, lielogu krūmmelleņu audzētāja 

Māra Rudzāte ir gatava darba spēku ievest no Ukrainas, SIA Arosa R vadītāja aģentūrai LETA 

atzina Jelgavā notiekošajā Vakanču gadatirgū. «Būšu spiesta to darīt. Jau tagad vedam darbiniekus 

ne tikai no tuvējiem Ozolniekiem, Jelgavas, Jūrmalas, bet arī no Balviem, Ludzas, Neretas. 

Piedāvājam dzīvesvietu ar virtuvi, gultasveļu. Viņi atbrauc, bet tad sākas - te gurķi jānolasa, te uz 

kāzām jāaizbrauc. Un pazūd. Ārzemniekus būs vieglāk noturēt,» saka Rudzāte, kuras vadītais 

uzņēmums audzē ogas Kaigu purvā Jelgavas novada Līvbērzes pagastā. 

http://www.db.lv/…/krummellenu-audzetaja-busu-spiesta-ieves… … 

 

Augļkopji: augļkoki pārziemojuši labi, tomēr bažas rada sausums 
LOSP dalīborganizācijas Latvijas Augļkopju asociācijas (LAA) valdes priekšsēdētāja Māra Rudzāte 

aģentūrai BNS norādīja, ka augļkoki pārziemojuši labi, tomēr, tā kā gan rudens, gan ziema bija 

sausa, viņu uztrauc, ka arī pavasarī tas varētu atkārtoties. LA.lv http://www.la.lv/auglkopji-

auglkoki-parziemojusi-labi-tome…/ 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs uzsver “zaļās karotītes” nozīmi iepirkumos 

Trešdien, 6.aprīlī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs piedalījās Latvijas Pārtikas uzņēmumu 

federācijas (LPUF) biedru kopsapulcē. Uzrunājot uzņēmējus, zemkopības ministrs uzsvēra “zaļās 

karotītes” nozīmi valsts un pašvaldību iepirkumos un aicināja uzņēmējus pareizi novērtēt šī zīmola 

nozīmīgumu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-uzsver-zalas-karotites-

nozimi-iepirk?id=5276 

 

Jaunieši izvēlas dzīvi laukos  

Pretēji ierastajai plūsmai, ka jaunieši meklējot darbu, dodas no laukiem uz pilsētu vai pat uz 

ārzemēm, Rēzeknes novadā ir piemēri, kad jauni cilvēki labprāt izvēlas palikt savā dzimtajā vietā. 

Un dzīve pierāda - ja vien ir vēlme, tad tiek atrastas iespējas kā pelnīt iztikas līdzekļus darot to, kas 

sagādā prieku. Turpina Latgales reģionālā televīzija. 

http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.04.2016-jauniesi-izvelas-dzivi-laukos.id69077/ 

 

 

Laukos bezdarbs, taču zemniekiem grūti atrast strādniekus. Kāpēc? VIDEO 
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, Zemgales reģionā ir gandrīz vienpadsmit tūkstoši 

bezdarbnieku un darba meklētāju. Tajā pašā laikā zemniekiem, it īpaši dārzeņu audzētājiem, lielākās 

grūtības ir atrast labus darbiniekus. 

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/218669/laukos-bezdarbs-tacu-zemniekiem-gruti-atrast-

stradniekus-kapec-video 

 

http://www.db.lv/razosana/krummellenu-audzetaja-busu-spiesta-ievest-darbiniekus-no-ukrainas-447882?cp=1#comments
http://www.la.lv/auglkopji-auglkoki-parziemojusi-labi-tomer-bazas-rada-sausums/
http://www.la.lv/auglkopji-auglkoki-parziemojusi-labi-tomer-bazas-rada-sausums/
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-uzsver-zalas-karotites-nozimi-iepirk?id=5276
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-uzsver-zalas-karotites-nozimi-iepirk?id=5276
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.04.2016-jauniesi-izvelas-dzivi-laukos.id69077/
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/218669/laukos-bezdarbs-tacu-zemniekiem-gruti-atrast-stradniekus-kapec-video
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/218669/laukos-bezdarbs-tacu-zemniekiem-gruti-atrast-stradniekus-kapec-video
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Emisiju pļauka zemes īpašniekiem  
Latvijai būs jācīnās, lai siltumnīcu efekta gāzu emisiju samazināšanas latiņu noturētu 0% līmenī, 

indikatīvi ES varētu noteikt 8% samazinājumu, kas summāri veidotu 24% lielu samazinājumu un 

radītu problēmas zemkopībā 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/emisiju-plauka-zemes-ipasniekiem-447859 

 

 

Kopš darbības sākuma Zemes fonds noslēdzis darījumus par € 1,5 

miljoniem  (TVnet.lv) 
Deviņu mēnešu laikā kopš darbības sākuma Zemes fonds noslēdzis 54 darījumus, iegādājoties 800 

hektārus lauksaimniecības zemes par 1,5 miljoniem eiro, svētdien vēstīja raidījums «LNT Ziņu TOP 

10» http://financenet.tvnet.lv/zinas/602835 

kops_darbibas_sakuma_zemes_fonds_nosledzis_darijumus_par_15_miljoniem 

 

 

Latvijai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana varētu būt krietni dārgāka 

nekā citām ES valstīm (TVnet.lv) 
Latvijai siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjoma samazināšana varētu izmaksāt krietni vairāk 

nekā citām Eiropas valstīm, šodien Saeimas Eiropas lietu komisijā atzina vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK). Latvijai SEG emisiju apjoma 

samazināšana līdz 2030.gadam būtu trīs līdz četras reizes dārgāka nekā citās Eiropas Savienības 

(ES) valstīs, lēsa ministrs. 

http://financenet.tvnet.lv/zinas/603257-

latvijai_siltumnicefekta_gazu_emisiju_samazinasana_varetu_but_krietni_dargaka_neka_citam_es_

valstim 

 

 

Lielākais lauku naudas saņēmējs – SIA “Vistako” vistas (Latvijas Avīze) 
Pagājušajā gadā Lauku atbalsta dienests izmaksājis 418 miljonus eiro, un tas ir par 16% mazāk nekā 

gadu iepriekš. Savukārt šogad ir plānots izmaksāt jau 433 miljonus eiro. Līdzīga tendence arī 

vērojama TOP 100 uzņēmumu sarakstā, piemēram, 2014. gadā 100 lielākajiem maksājumu 

saņēmējiem tika novirzīta summa 70,2 miljonu apmērā, kamēr pērn – 62,4 miljoni eiro. 

http://www.la.lv/lielakais-lauku-naudas-sanemejs-sia-vistako-vistas/ 

 

 

Kādi nodokļi jāmaksā, pārdodot lauksaimniecības zemi? (Latvijas Avīze) 
Vai un kādi nodokļi jāmaksā, pārdodot lauksaimniecības zemi? V. APINIS MADONAS NOVADĀ. 

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.7 panta trešo daļu ar nodokli neapliek 

ienākumu no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas, kurš pēc lietošanas mērķa ir lauksaimniecības 

zeme, ja ir izpildīti visi turpmākie nosacījumi: 

http://www.la.lv/zemes-pardosana-un-nodokli/ 

 

 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/emisiju-plauka-zemes-ipasniekiem-447859
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/emisiju-plauka-zemes-ipasniekiem-447859
http://financenet.tvnet.lv/zinas/602835%20kops_darbibas_sakuma_zemes_fonds_nosledzis_darijumus_par_15_miljoniem
http://financenet.tvnet.lv/zinas/602835%20kops_darbibas_sakuma_zemes_fonds_nosledzis_darijumus_par_15_miljoniem
http://financenet.tvnet.lv/zinas/603257-latvijai_siltumnicefekta_gazu_emisiju_samazinasana_varetu_but_krietni_dargaka_neka_citam_es_valstim
http://financenet.tvnet.lv/zinas/603257-latvijai_siltumnicefekta_gazu_emisiju_samazinasana_varetu_but_krietni_dargaka_neka_citam_es_valstim
http://financenet.tvnet.lv/zinas/603257-latvijai_siltumnicefekta_gazu_emisiju_samazinasana_varetu_but_krietni_dargaka_neka_citam_es_valstim
http://www.la.lv/lielakais-lauku-naudas-sanemejs-sia-vistako-vistas/
http://www.la.lv/zemes-pardosana-un-nodokli/
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Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: piena un cūkgaļas nozaru ražotājiem 

nepieciešams sniegt tiešu finanšu atbalstu no ES 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pirmdien, 11. aprīlī, dosies uz ES Lauksaimniecības un 

zivsaimniecības ministru padomes sēdi Luksemburgā, kurā ES dalībvalstu ministri turpinās 

diskusiju ar Eiropas Komisiju (EK) par iespējamajiem risinājumiem tirgus grūtās situācijas 

stabilizēšanā piena ražošanā un citās nozarēs. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-piena-un-cukgalas-nozaru-

razotajiem-?id=5280 

 

Sāksies pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai  
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11.aprīļa līdz 23.maijam lauksaimnieki var 

pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta 

maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs. 

http://www.losp.lv/node/3879 

 

 

Krīzē būvē nākotni (Latvijas Avīze ) 
Kādu jūs redzat Latvijas lauksaimniecību pēc pieciem, pēc desmit gadiem? Un savu saimniecību? 

“Kas nu to var paredzēt!”  – šādu reakciju visbiežāk saņem žurnālisti. Neraugoties uz brīžam smago 

situāciju atsevišķās nozarēs, jau tagad Latvijā ir saimniecības, kas ielikušas pamatu ilgtspējīgai 

attīstībai. Katra iet savu ceļu – ar zinātni un inovāciju, ar videi draudzīgu saimniekošanu, ar 

augstām tehnoloģijām, ar intensīvu ražošanu un gudru pārstrādi, ar paaudžu pēctecību. Šajā rubrikā 

“Latvijas Avīzē” un žurnālā “Agro Tops” kopīgi ar “Swedbank” lauksaimniecības ekspertiem 

meklējam nākotnes iezīmes šodienā. Ieskatāmies nākotnē! http://www.la.lv/krize-buve-nakotni/  

 

Jauni stādi un darbi augļu dārzā. Padomus dod audzētavu saimnieki no visas 

Latvijas 
Ko šogad jaunu no ēdamlietām iestādīt dārzā? Kā to kopt un lolot? Padomus dod stādaudzētavu 

saimnieki no visas Latvijas. Agronome Lija Aunkrogere (Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija): 

“Mazdārziņos labas ir tā sauktās ģimenes ābeles un bumbieres, kur vienā kociņā uzpotētas vairākas 

šķirnes. Šie kociņi patiks bērniem, jo jau nākamajā gadā pēc iestādīšanas zariņā var būt kāds ābols. 

Vairāk gan par vienu tik jaunam kociņam nevajadzētu atstāt.” 

http://www.la.lv/stadi-un-darbi-auglu-darza/ 

Lauksaimniecības politikai - produktīvāku, ilgtspējīgāku un elastīgāku 

ražošanas un pārtikas apgādes sistēmu  

Ceturtdien un piektdien, 7. un 8.aprīlī, Parīzē notiek Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) dalībvalstu un 

partnervalstu lauksaimniecības ministru un pārstāvju sanāksme, kurā apspriež, kāda 

lauksaimniecības politika nepieciešama, lai sasniegtu produktīvāku, ilgtspējīgāku un elastīgāku 

lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas un pārtikas apgādes sistēmu.  

http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-politikai-produktivaku-ilgtspejigaku-un-elastigaku-

ra?id=5281 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-piena-un-cukgalas-nozaru-razotajiem-?id=5280
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-piena-un-cukgalas-nozaru-razotajiem-?id=5280
http://www.losp.lv/node/3879
http://www.la.lv/krize-buve-nakotni/
http://www.la.lv/stadi-un-darbi-auglu-darza/
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-politikai-produktivaku-ilgtspejigaku-un-elastigaku-ra?id=5281
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-politikai-produktivaku-ilgtspejigaku-un-elastigaku-ra?id=5281
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Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Ukrainas parlamenta delegācija pārrunā 

līdzšinējo sadarbību lauksaimniecībā 

5.aprīlī, zemkopības ministrs tikās ar Ukrainas parlamenta delegāciju. Plānojot vizīti Latvijā, 

Ukrainas parlamenta deputāti izteica vēlēšanos iepazīties ar situāciju lauksaimniecībā, 

mežsaimniecībā un zivsaimniecībā.  

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-un-ukrainas-parlamenta-

delegacija-pa?id=5270 

 

Prasa noteikt minimālo piena iepirkuma cenu (Latvijas Avīze) 

Vidzemes piensaimnieks aicina valsti iejaukties piena ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju attiecībās, 

nosakot, ka piena ražotājam no piena gala cenas jāsaņem vismaz 40%, nevis 18% kā tagad. “Piena 

ražotāji nolikti situācijā, ka jāstāv pie baznīcas vārtiem ar cepuri rokās. Mēs to cepuri varam 

aizmest projām, lai tik mums samaksā par produkciju. 

http://www.la.lv/prasa-noteikt-minimalo-piena-iepirkuma-…/2/ … 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-un-ukrainas-parlamenta-delegacija-pa?id=5270
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-un-ukrainas-parlamenta-delegacija-pa?id=5270
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.la.lv%2Fprasa-noteikt-minimalo-piena-iepirkuma-cenu%2F2%2F&h=4AQGuYeu9AQHtl36e6_pjhzLu4Vv8nwJlCP4EweJrY6hp_Q&enc=AZOiRsz9CiLkzA3qPQIxS5sE0ZOTXG0jv3xMm0VaWDxyqqcJgriNWCSL8YGML8mQsKFCmoUTDg-PtnGiByXcLyqu2t098Y-Im1WerYo6InaIFy9Ra9eFCi9x0ZwAHLDPzzHHKxQbZ1T35femJLH8HV2VFtkA6X8XQjl8Zm7tSdQLztJuswu7QUKrUoR0ophSKKdLSIoW1l6_swELmcmqcy6U&s=1
http://www.losp.lv/node/3845
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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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 
 

 

11.aprīlī - Sākas pieteikšanās platību maksājumiem http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-

maksajumi/platibu-maksajumu-kalendars/ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAAD aktualitātes: 

Esam publicējuši mājaslapā Augu aizsardzības līdzekļu sarakstu 2016.gadam. Iespējams arī  

iegādāties. http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7002  

 Apkopoti dati par Augsnes minerālā slāpekļa monitoringu šajā pavasarī, publicējam 

rekomendācijas zemniekiem: http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7001 

Publicēti arī Augsnes monitoringa rezultāti 2015.gadā http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-

sabiedribai/par-augsnu-agrokimisko-izpeti-un-minerala-slapekla-monitoringu.aspx 

Esam apkopojuši informāciju par ražoto un ievesto mēslošanas līdzekļu apjomu 2015.gadā 

http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-meslosanas-lidzeklu-apriti.aspx 

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: 

http://www.losp.lv/node/3751
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-kalendars/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-kalendars/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-atbalsts-par-aitu-matem-67
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7002
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7001
http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-augsnu-agrokimisko-izpeti-un-minerala-slapekla-monitoringu.aspx
http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-augsnu-agrokimisko-izpeti-un-minerala-slapekla-monitoringu.aspx
http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-meslosanas-lidzeklu-apriti.aspx
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4.aprīlī plkst.10.00 Daugavpilī, Sēlijas ielā 25; 

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

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

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

27808472. 

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

 

 

 

 

 

 

LDC aktualitātes: 

 

Cūku un “citu sugu” – bišu saimju, trušu, mājputnu, kažokzvēru, savvaļas 

dzīvnieku vai putnu īpašniekiem! 
Elektroniskās ziņojumu ievades sistēmas (EZIS) lietotājiem ir iespēja šo sugu (cūku, bišu saimju, 

trušu, mājputnu, kažokzvēru, savvaļas dzīvnieku vai putnu) kustību (pārvietošanu/īpašumtiesību 

maiņu) reģistrēt mājas lapas autorizētajā sadaļā. Tas nozīmē, ka papīra formas deklarācijas vietā 

ziņojums par šo sugu dzīvnieku pārvietošanu starp novietnēm un/vai īpašumtiesību maiņu 

reģistrējams elektroniski. Katra no pusēm (nosūtītājs un saņēmējs) savu ziņojumu reģistrē 

neatkarīgi viena no otras. Tātad arī saņēmējs var paziņot datus pirmais un tikai pēc tam nosūtītājs. 

Jāatceras, ka dati obligāti jāievada abām pusēm, pretējā gadījumā Novietnes žurnālā uzrādīsies 

nepabeigtie ziņojumi. 

Video pamācības šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/elektr 

 

 

Par kritušo dzīvnieku izslēgšanu 
Informējam, ja nobeigušies dzīvnieki tiek atdoti dzīvnieku savācējuzņēmumiem 

(Reneta,Baltic Trade), īpašniekam vai turētājam septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka 

nobeigšanās pašiem ir jāziņo datu centram par kritušajiem dzīvniekiem novietnē elektroniski 

vai papīra formā. 

Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS. 

________________________ 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 

 
Siera kluba aktivitātes:  
14.aprīlī Rīgā sieru prezentācija reģionālās preses žurnālistiem 

20.aprīlī Valmieras tehnikumā Vidzemes reģiona Mākslas dienu ietvaros siera gleznu gatavošana 

http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/6986
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/video_pamacibas/
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21.aprīlī Ogres tehnikumā "Siera kluba" organizētais seminārs "Garša, bauda, veselība" par sieru 

un citu piena produktu izmantošanu 

Gatavošanās Kurzemes reģionālajam konkursam "Biezpiena un maizes gardumi uz svētku galda", 

(konkurss Skrundā 07.05.) 

Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja 

Mob. +371 29487375 

 

Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas aktivitātes 2016. gada aprīlī: 
-          12. aprīlis – Rīga, viesnīcas ABC konferenču zāle – seminārs/konference par klimata 

pārmaiņām un atjaunojamo enerģiju pielietošanas iespējām to samazināšanā, kā arī aktualitātēm 

nozares likumdošanas jomā (dienaskārtība pielikumā)  

-          28. Aprīlis  - Eiropas māja, Aspazijas bulvāris Rīga – projekta “Apmācību programmu 

izstrāde un organizēšana profesionālajām auditorijām par klimata pārmaiņu novēršanu, 

siltumnīcefekta gāzu samazināšanu izmantojot atjaunojamos energoresursus” noslēguma 

konference 

Abi pasākumi notiek projekta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 

perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projekta 

„Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata 

pārmaiņām un to radītajām sekām” ietvaros. 

 

 

Latvijas Cūku audzētāju asociācijas (LCAA) aktivitātes: 
13. aprīlī notiks Latvijas Cūku audzētāju asociācijas (LCAA) biedru kopsapulcē. Zemkopības 

ministrs ar asociācijas pārstāvjiem pārrunās aktuālos jautājumus, bet ZM speciālisti stāstīs par 

nozares stratēģisko attīstību un tirgus tendencēm un par cūkkopības attīstības iespējām, izmantojot 

Lauku attīstības programmas atbalstu. 

 

Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” plānotās aktivitātes  
13.aprīlis, plkst.15.00, Ropažu kultūras un izglītības centrs, Seminārs-konsultācija par LEADER 

projektiem un veidlapu aizpildīšanu NVO un sabiedriskā labuma iniciatīvām biedrības “Ropažu 

Garkalnes partnerība” teritorijā; 

19.aprīlis, plkst.15.00, Ropažu kultūras un izglītības centrs, Seminārs-konsultācija par LEADER 

projektiem un veidlapu aizpildīšanu Uzņēmējiem biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” 

teritorijā; 

20.aprīlis, plkst. 15.00, Zaķumuižas klubs, Seminārs-konsultācija par LEADER projektiem un 

veidlapu aizpildīšanu Uzņēmējiem biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” teritorijā; 

21.aprīlis, plkst.14.00, Garkalnes novada dome, Mazā zāle, Seminārs-konsultācija par LEADER 

projektiem un veidlapu aizpildīšanu NVO un sabiedriskā labuma iniciatīvām biedrības “Ropažu 

Garkalnes partnerība” teritorijā; 

21.aprīlis, plkst. 16:00, Garkalnes novada dome, Mazā zāle, Seminārs-konsultācija par LEADER 

projektiem un veidlapu aizpildīšanu Uzņēmējiem biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” 

teritorijā; 

Sīkāka informācija www.ropazigarkalne.lv 

  

 

http://www.ropazigarkalne.lv/
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Stādu audzētāju biedrības aktualitātes: 

Stādu audzētāju biedrība rīko 13.Latvijas Stādu parādi 30.aprīlī un 1.maijā Siguldas Svētku 

laukumā plkst. 9:00-18:00 http://www.losp.lv/node/3887  

 

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 Zinātņu akadēmijas un latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras 

sadarbības aktivitātes: 
“Zinātnieks satiek uzņēmēju” 15. aprīlī plkst. 12.00 (ierašanās no 11.30), Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 

35, Konferenču zālē. Pirms pasākuma būs iespēja pacienāties ar kafiju/tēju un degustēt LLU 

pārtikas nozares zinātnieku izstrādātos produktus. http://www.losp.lv/node/3886  

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 
No februāra līdz aprīlim Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija kampaņas "BioLoģiski" 

ietvaros organizē izglītojošu nodarbību- diskusiju ciklu par bioloģisko pārtiku "Bioloģiskās 

sarunas". http://www.biologiski.lv/ 

 

 

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas plānotās aktivitātes: 
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  
13.04. Atvērtā biedrības valdes sēde JZK birojā Dobeles ielā 41a, Jelgavā, plkst. 18:00. 

22.-23.03. Organizēts brauciens uz Igaunijas lielāko lauksaimniecības izstādi "Maamess 2016", 

Tartu un pieredzes vizīte pāris Igaunijas saimniecībās. 

 

http://www.losp.lv/node/3887
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.losp.lv/node/3886
http://www.biologiski.lv/
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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 14.04.„Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku 

un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” http://www.losp.lv/node/3874  
 

Līdz 18.04. „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu 

reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” 
http://www.losp.lv/node/3881  

 

 

 

 
 

 

 

Sludinājumi: 

 
“Bērnība ar piena garšu”- Ir iespēja pieteikt savu dalību gadatirgū līdz šī gada 

10. aprīlim! 
ŠĪ gada 1. jūnijā Vērmanes dārzā Rīgā norisināsies vēl nebijis pasākums: cilvēki svinēs 

bērnību ar piena garšu.  

http://www.losp.lv/node/3873 

 

 

LPKS "BIO grauds" iepērk pārtikas kvalitātes bioloģiskās auzas. 

Prasības: 

• Tiplummasa: 530; 

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/3874
http://www.losp.lv/node/3881
http://www.losp.lv/node/3873
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• 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  

 

 

 

 

 

Citi pasākumi/ semināri 
15.aprīlī Seminārs: Mašinizēta mežizstrāde ar mazgabarīta tehniku. 

 http://www.silava.lv/73/section.aspx/588 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
http://www.losp.lv/node/3653
mailto:losp@losp.lv
http://www.silava.lv/73/section.aspx/588
mailto:losp@losp.lv

