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INFOLAPA Nr. 15 
 

Lai laukkopis izdzīvotu, viņam vajag 66 ha, dārzeņkopim pietiek ar 5 ha 

(Latvijas Avīze) 

Jaunsvirlaukas pagasta „Vībotņu” saimnieki Gita un Agnis Ratnieki jau trešo gadu pēc kārtas 

pārsteidz Latviju ar pirmajām siltumnīcā audzētajām  zemenēm. Pirmās ogas aptuveni 350 m2 

lielajā kopš  februāra beigām ar malku apkurināmajā siltumnīcā vāca 10.aprīlī, bet pircējiem 

Kalnciema tirdziņā Rīgā tās varētu piedāvāt 16.aprīlī. 

 http://www.la.lv/lai-laukkopis-izdzivotu-vinam-vajag-66-ha…/ … 

 

Jaunsvirlaukā jau vāc pirmās zemenes! (Latvijas Avīze) 

Mazās saimniecības Latvijā pamazām izzūd, lauki iztukšojas, zeme netiek efektīvi izmantota… No 

kā atkarīga dzīvotspēja laukos, par to intervijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 

rektore Irina Pilvere.  

– Mazo saimniecību skaits valstī samazinās. Vai izdzīvošana ir atkarīga no to lieluma? 

Irina Pilvere: – 2001. gadā, kad notika pirmā lauksaimniecības skaitīšana pēc neatkarības 

atjaunošanas Latvijā, to saimniecību skaits, kas ir lielākas par vienu ha, bija 140 tūkstoši, bet 2013. 

gadā vairs tikai 81 tūkstotis. Saimniecībās ir sadrumstalota zemes struktūra. Tas ir vēsturiskais 

mantojums. Vienā īpašumā ir ap 12 ha zemes, savukārt vienā kadastrā (zemes vienībā) ir gandrīz 

divreiz mazāk – 7 ha. Tāpēc galvenais jautājums Latvijā ir – kā zemi, kas ir mūsu galvenais un 

vērtīgākais dabas resurss, izmantot pēc iespējas efektīvāk.  

http://www.la.lv/jaunsvirlauka-jau-vac-pirmas-zemenes/ 

 

 

Šķeldas ražošana ir kaitniecība, kokrūpniekiem pārmet profesore Blumberga 
Kokrūpnieki negatavojas pārtraukt ražot šķeldu, jo nav neviena, kurš uzņēmējiem par to maksātu 

vairāk, nekā to eksportējot. Uzņēmumā "Granul Invest" vidējā alga šodien ir jau 1800 eiro, un 

lielajās zāģētavās algas apsteigušas banku darbinieku vidējās algas. Piektdien Rīgas Tehniskajā 

universitātē notika Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta rīkots seminārs – diskusija ar 

ambiciozu nosaukumu “Kā Latvijas bioekonomika varētu kļūt par čempioni”. To vadīja institūta 

direktore profesore Dagnija Blumberga. Seminārā profesore Andra Blumberga prezentēja savu 

pētījumu par to, kāda ir mežsaimniecības un kokrūpniecības uzņēmumu ražoto produktu pievienotā 

vērtība un ko nozarei patiesībā vajadzētu ražot, lai pienesums tautsaimniecībā un bioekonomikā 

būtu lielāks. 

http://www.la.lv/parmet-kaitniecibu-skeldas-razosanu/ 

 

 
Kuram šaus skaustā, kuram – ne (Latvijas Avīze) 
Lietas būtība ir šāda – šā gada 1. jūlijs ir datums, līdz kuram visiem suņu saimniekiem jānodrošina, 

lai viņu īpašumā esošajiem sešu mēnešu vecumu sasniegušiem suņiem būtu ievadīta mikroshēma un 

tie būtu reģistrēti Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē. Šādi valdības noteikumi tika 

pieņemti jau 2011. gada 21. jūnijā un paredzēja piecu gadu sagatavošanās posmu suņu čipēšanai. 

Taču, tuvojoties šim datumam, tiek saņemta informācija, ka daudziem suņu īpašniekiem lauku 

http://www.la.lv/lai-laukkopis-izdzivotu-vinam-vajag-66-ha-darzenkopim-pietiek-ar-5-ha/
http://www.la.lv/jaunsvirlauka-jau-vac-pirmas-zemenes/
http://www.la.lv/parmet-kaitniecibu-skeldas-razosanu/
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teritorijās nav iespējams izpildīt šīs prasības, jo finanšu trūkuma dēļ tie nevar samaksāt par 

mikroshēmas ievadīšanu un segt reģistrācijas maksu, tāpēc Zemkopības ministrija (ZM) nolēma 

veikt izmaiņas. 

http://www.la.lv/kuram-saus-skausta-kuram-ne/ 

 

Banka Citadele sadarbībā ar LAD ievieš vienkāršotu “Atbalsta kredītu 

zemniekiem” 
Ir lietas, kas jādara. Jāpārsēj lauki. Jāpērk sēkla, minerālmēsli un dīzelis. Salūzusī tehnika jālabo. 

Lopi jābaro. Ganāmpulki jāatjauno. Tehnika jāpērk. Nerunāsim par vēja, saules, lietus un kaitēkļu 

radītajiem postījumiem, ēku remontu un būvēšanu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/banka-citadele-sadarbiba-ar-lad-ievies-vienkarsotu-atbalsta-kreditu-

ze?id=5296 

 

Bioloģiskās pārtikas nozare Latvijā attīstās, atsaucoties patērētāju 

pieprasījumam 

Bioloģiskās lauksaimniecības platības Latvijā pēdējo divu gadu laikā palielinājušās par aptuveni 

50 000 hektāriem – šobrīd Latvijā aptuveni 230 000 hektāru no lauksaimniecībā izmantojamās 

platības ir bioloģiski sertificēta. Tāpat pakāpeniski pieaug bioloģiskajā lauksaimniecībā iesaistīto 

uzņēmumu skaits – gan zemnieku saimniecības, gan pārstrādes uzņēmumi. Arvien vairāk bioloģiski 

sertificējas arī vairumtirgotāji un mazumtirgotāji, kā arī citi pārtikas ķēdē iesaistītie operatori. 

Kopējais sertificēto uzņēmumu skaits sasniedzis 3800. 

http://www.lbla.lv/biologiskas-partikas-nozare-latvija-attistas-atsaucoties-pateretaju-pieprasijumam 

 

Uz apbalvojumu “Laiks Ziedonim 2016” Tautsaimniecībā pretendē četri 

uzņēmēji  

Imanta Ziedoņa fonda dibinātāju un vizionāru sanāksmē noskaidroti apbalvojuma „Laiks Ziedonim 

2016” nominanti Tautsaimniecībā. Šogad tautsaimniecības nominācijā „Zemi es mācos” uz laureāta 

titulu pretendē četri uzņēmēji: Juris Paulovičs no zemnieku saimniecības „Ķelmēni”, Viestura 

Brālīša ģimene no zemnieku saimniecības „Piesaule”, Jāņa Sietiņsona ģimene no zemnieku 

saimniecības „Kalna Smīdes” un Ziedonis Vilciņš no „Kalna gaviešiem”. Laureāts tautsaimniecības 

nominācijā tiks paziņots cildināšanas ceremonijā 3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā. 

http://www.losp.lv/node/3890 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: nepieciešama tūlītēja un aktīva rīcība 

piena un cūkgaļas tirgus stabilizēšanai 

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

ministru padomes sēdē Luksemburgā atkārtoti uzsvēra, ka līdzšinējais Eiropas Komisijas un ES 

atbalsts lielās grūtībā nonākušajām piena un cūkgaļas ražošanas nozarēm ir bijis nepietiekams. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-nepieciesama-tuliteja-un-aktiva-

rici?id=5288 

http://www.la.lv/kuram-saus-skausta-kuram-ne/
http://www.zm.gov.lv/presei/banka-citadele-sadarbiba-ar-lad-ievies-vienkarsotu-atbalsta-kreditu-ze?id=5296
http://www.zm.gov.lv/presei/banka-citadele-sadarbiba-ar-lad-ievies-vienkarsotu-atbalsta-kreditu-ze?id=5296
http://www.lbla.lv/biologiskas-partikas-nozare-latvija-attistas-atsaucoties-pateretaju-pieprasijumam
http://www.lbla.lv/biologiskas-partikas-nozare-latvija-attistas-atsaucoties-pateretaju-pieprasijumam
http://www.lbla.lv/biologiskas-partikas-nozare-latvija-attistas-atsaucoties-pateretaju-pieprasijumam
http://www.losp.lv/node/3890
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-nepieciesama-tuliteja-un-aktiva-rici?id=5288
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-nepieciesama-tuliteja-un-aktiva-rici?id=5288
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DB viedoklis: Atjaunojamie energoresursi – bumba ar laika degli  (Dienas 

bizness) 
Politiķu kārtējā komunikācijas katastrofa – nevar populistiski solīt lētu elektroenerģiju tur, kur tā 

objektīvu iemeslu dēļ nav iespējama. Diskusijas ap vietējo atjaunojamo energoresursu (AER) 

izmantošanu Latvijā jau labu laiku ir balansējušas uz naža asmens, un visas pazīmes liecina, ka 

kritiskais punkts ir sasniegts. AER nozares pārstāvji, kā liecina DB 13.04.2016. publikācija, ir 

sašutuši par kaut cik prognozējamas politikas trūkumu – ir tiešām traki, ja nozari regulējošie 

normatīvie akti sešu gadu laikā ir tikuši grozīti vismaz 15 reizes, bet kā dzīvot tālāk, joprojām nav 

saprotams. Lai cik dārgas vai lētas atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas arī nebūtu, lai kā tās arī 

kādam patiktu vai nepatiktu, ir nepieņemama lielā dezinformācija, kas par šo sektoru valda, 

pirmkārt, jau politisko lēmumu pieņēmēju līmenī. 

http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-atjaunojamie-energoresursi-bumba-ar-laika-

degli-448163 

 
Plānots mainīt prasības higiēnas apmācībai nodarbinātajiem primārajā 

ražošanā  
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi noteikumu projektu, kas atceļ mācību kursa “Minimālās 

higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” nepieciešamību pārtikas higiēnā personām, kas nodarbinātas 

primārajā ražošanā. Noteikumu projektu par grozījumiem pārtikas apritē nodarbināto personu 

apmācības kārtībā pārtikas higiēnas jomā ceturtdien, 14.aprīlī, izsludināja Valsts sekretāru 

sanāksmē.  

http://www.zm.gov.lv/presei/planots-mainit-prasibas-higienas-apmacibai-nodarbinatajiem-

primaraja-r?id=5299 

 

 
Precizē kvalifikācijas paaugstināšanas prasības lauksaimniecības dzīvnieku 

ciltsdarba jomā 

Otrdien, 12. aprīlī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

noteikumos par sertifikāta un apliecības izsniegšanu fiziskām personām, kas veic lauksaimniecības 

dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju. 

Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai precizētu noteikto kvalifikācijas paaugstināšanas kārtību 

fiziskai personai, kas ir saņēmusi sertifikātu vai apliecību lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba 

jomā. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/precize-kvalifikacijas-paaugstinasanas-prasibas-lauksaimniecibas-

dzivn?id=5290 

 

DB viedoklis: Jezgai ar PVN likmes samazināšanu neredz galu (Dienas bizness) 
Visbeidzot politiski jāizšķiras par samazinātas PVN likmes piemērošanu pārtikai, taču atbildīgās 

ministrijas runā katra savā valodā Iekasētā PVN apjoms gadu no gada aug – kopš 2012. gada tas 

pakāpies vairāk nekā par 300 miljoniem eiro, bet pēdējā gada laikā vien – par 100 miljoniem, tā 

rāda Valsts ieņēmumu dienesta dati. Nevajag jau bliezt ar veseri pa nodokļu ieņēmumiem, tomēr 

varbūt ir īstais brīdis palēnām, gadu no gada ar PVN likmes samazināšanu dot impulsu atsevišķām 

http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-atjaunojamie-energoresursi-bumba-ar-laika-degli-448163
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-atjaunojamie-energoresursi-bumba-ar-laika-degli-448163
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-atjaunojamie-energoresursi-bumba-ar-laika-degli-448163
http://www.zm.gov.lv/presei/planots-mainit-prasibas-higienas-apmacibai-nodarbinatajiem-primaraja-r?id=5299
http://www.zm.gov.lv/presei/planots-mainit-prasibas-higienas-apmacibai-nodarbinatajiem-primaraja-r?id=5299
http://www.zm.gov.lv/presei/precize-kvalifikacijas-paaugstinasanas-prasibas-lauksaimniecibas-dzivn?id=5290
http://www.zm.gov.lv/presei/precize-kvalifikacijas-paaugstinasanas-prasibas-lauksaimniecibas-dzivn?id=5290
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jomām, vispirms sākot ar daudz cietušo piena vai pelēkās konkurences nomocīto dārzeņu biznesu. 

Tā pamazām svaigā pārtika un būtiskākas izejvielas tiktu atbrīvotas no PVN pašlaik ļoti ciešā 

apskāviena. Lauksaimnieki un pārtikas rūpnieki sagaida tādu PVN likmes samazinājumu, lai 

pašmāju ražotāji spētu konkurēt ar importa preci. 

http://www.db.lv/…/db-viedoklis-jezgai-ar-pvn-likmes-samazi… … 

 

 

Jābūt gataviem atgriezties Krievijā  (Dienas bizness) 
«Krievijā mums jābūt gataviem atgriezties pusstundu pēc tam, kad atcels embargo,» saka 

Latvijas Zivrūpnieku savienības prezidents Didzis Šmits  

Šprote iziet ārpus tradicionālajiem tirgiem?  
Ja kāds pirms pieciem gadiem man teiktu, ka šprote iegūs stabilu vietu Japānas tirgū... Ar viņu zivju 

ēšanas tradīcijām! Ar viņu noslēgtību pret importu! SIA Gamma-a pierādīja pretējo. Japāna šobrīd ir 

tirgus ārpus tradicionālajiem tirgiem, kas visātrāk aug. Mēs ejam aktīvāk arī ASV tirgū, Ķīnā un 

citur. Ir mīts, ka Krievijā ir sarežģīti, bet Rietumu pasaulē viegli. Protams, ka Krievijā ir savas 

problēmas, bet mūs tur pazina gadsimtu. Uzticības līmenis Latvijā ražotam produktam tur bija un ir 

visaugstākais. Arī savstarpējās biznesa saites bija stabilas, neviens neizvirzīja īpašus nosacījumus 

pret mums, bet bieži vien ticēja uz godavārda. 

http://www.db.lv/razosana/partika/jabut-gataviem-atgriezties-krievija-

448167?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 
EP deputāti prasa ierobežot herbicīda glifosāta lietošanu 
Ņemot vērā nopietnas bažas par glifosāta kancerogenitāti un graujošo ietekmi uz hormonālo 

sistēmu, EP deputāti trešdien pieņemtajā rezolūcijā aicina Eiropas Komisiju atjaunot herbicīda 

glifosāta pārdošanas atļauju tikai uz septiņiem, nevis 15 gadiem, un atļaut tā lietošanu tikai 

speciālistiem. Šo herbicīdu plaši izmanto zemnieku saimniecībās un dārzos. EP aicina arī publicēt 

visus zinātniskos pierādījumus, ko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)  ņēmusi vērā, 

izvērtējot glifosātu. 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/aprila_jaunumi/glifosati.html 

 

Turpmāk de minimis atbalsts lauksaimniecībā, zvejniecībā un akvakultūrā - 

vienotā datubāzē 
Lai Lauku atbalsta dienests (LAD) varētu reģistrēt, apkopot un uzskaitīt visu informāciju par de 

minimis atbalsta piešķiršanu, kā arī lai nepieļautu, ka tiek pārsniegta de minimis atbalsta 

robežvērtība un maksimālā kumulatīvā de minimis atbalsta summa, kuru dalībvalsts drīkst piešķirt 

vienam atbalsta pretendentam, valdība otrdien, 12.aprīlī, apstiprināja grozījumus noteikumos par de 

minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību lauksaimniecībā, kā arī zvejniecībā un 

akvakultūrā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/turpmak-de-minimis-atbalsts-lauksaimnieciba-zvejnieciba-un-

akvakultura?id=5291 

 

Katram savu sakņu dārzu  (Dienas bizness) 
Ne tikai laukos un privātmājās dzīvojošajiem ļaudīm ir privilēģija pašiem audzēt dārzeņus, bet arī 

pilsētniekiem ir iespēja iekopt mazdārziņu. 

http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-jezgai-ar-pvn-likmes-samazinasanu-neredz-galu-448105?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/jabut-gataviem-atgriezties-krievija-448167
http://www.db.lv/razosana/partika/jabut-gataviem-atgriezties-krievija-448167?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/jabut-gataviem-atgriezties-krievija-448167?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/aprila_jaunumi/glifosati.html
http://www.zm.gov.lv/presei/turpmak-de-minimis-atbalsts-lauksaimnieciba-zvejnieciba-un-akvakultura?id=5291
http://www.zm.gov.lv/presei/turpmak-de-minimis-atbalsts-lauksaimnieciba-zvejnieciba-un-akvakultura?id=5291
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/katram-savu-saknu-darzu-447986
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Daudzās pašvaldībās ir paredzētas teritorijas šādām vajadzībām. Tiesa, pašlaik rušināšanās dārzā 

nav karstākā modes tendence, tomēr ir tūkstošiem ģimeņu, kas šādu iespēju izmanto un novērtē. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/katram-savu-saknu-darzu-447986 

 

Biznesa maratonists: Produkcija bez konservantiem un dabīgo produktu 

aizstājējiem (Dienas bizness) 
Pēc piedzīvotā apgrozījuma krituma pērn Krievijas embargo dēļ a/s Jaunpils pienotava šogad cer 

atgriezties 2014.gada līmenī, otrdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.  

Piena pārstrādes tradīcijas Jaunpilī ir senas un stabilas, pienotava tur darbību ir sākusi vairāk nekā 

pirms 100 gadiem – 1912. gadā, bet a/s Jaunpils pienotava izveidota 2001. gadā. Uzņēmuma 100% 

īpašnieks ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Piena ceļš, kurā ir apvienojušies 

73 piena ražotāji. 

http://www.db.lv/razosana/partika/biznesa-maratonists-produkcija-bez-konservantiem-un-dabigo-

produktu-aizstajejiem-448037 … 

Lauksaimniecības politika ir pakārtota noteiktām vēlmēm, uzsver krīzes 

menedžere Iveta Grudovska (Latvijas) 
– Daudzi lauksaimnieki teic, ka šodien nav iespējams runāt ne par piensaimniecību, ne tirgu, nedz 

par ko citu, apejot politiku. Cik lielā mērā lauksaimniecība ir politizēta? 

– Tā kā nepiederu nevienai politiskai partijai, varu izteikties tikai kā privātpersona. Uzskatu, ka 

politiskā ietekme lauksaimniecībā ir ļoti liela, tas ir nenoliedzami. Lauksaimniecības politika ir ļoti 

specifiska un pakārtota noteiktām vēlmēm... 

http://www.la.lv/lauksaimniecibas-politika-ir-pakartota-noteiktam-velmem-uzsver-krizes-

menedzere-iveta-grudovska/ 

 

 
 

 

LAD aktualitātes: 

 

LAD pieņem iesniegumus dīzeļdegvielas piešķiršanai 
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2016. gada 1.jūnijam notiek iesniegumu 

pieņemšana marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi 

lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 2016./2017.saimnieciskajam gadam. 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-pienem-iesniegumus-dizeldegvielas-

pieskirsanai-610 

 

Lai saņemtu atbalstu par papuvēm, tās atbilstoši jākopj 
Lauksaimnieki atbalsta maksājumu saņemšanai var pietikt atbilstoši koptas papuves. Papuve ir 

aramzeme, kurā nenotiek lauksaimnieciskā ražošana - to neizmanto kultūraugu audzēšanai, izņemot 

zaļmēslojuma audzēšanu, no tās nenovāc ražu, kā arī to neizmanto dzīvnieku ganīšanai. Papuvē 

nezāles tiek ierobežotas, un augi (arī tie, kas audzēti zaļmēslojumam) tiek iestrādāti augsnē līdz 

kārtējā gada 15. septembrim; tā tiek uzturēta vismaz sešus mēnešus pēc kārtas kārtējā gadā un 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/katram-savu-saknu-darzu-447986
https://t.co/T1hHSvfydd
https://t.co/T1hHSvfydd
http://www.la.lv/lauksaimniecibas-politika-ir-pakartota-noteiktam-velmem-uzsver-krizes-menedzere-iveta-grudovska/
http://www.la.lv/lauksaimniecibas-politika-ir-pakartota-noteiktam-velmem-uzsver-krizes-menedzere-iveta-grudovska/
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-pienem-iesniegumus-dizeldegvielas-pieskirsanai-610
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-pienem-iesniegumus-dizeldegvielas-pieskirsanai-610
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vismaz līdz kārtējā gada 15. jūlijam. 

http://www.losp.lv/node/3891 

 

 
 

Veiksmīgi norit pieteikšanās platību maksājumiem EPS 
No pirmdienas, 11.aprīļa, līdz 23.maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem pieteikumus no 

lauksaimniekiem platību maksājumiem. Dienesta direktores vietnieks Indulis Āboliņš LTV “Dienas 

ziņām” pastāstīja, ka pirmajā dienā jau saņemti vairāk nekā 600 elektronisko pieteikumu, bet tiem, 

kam elektroniskie pieteikumi sagādā grūtības, dienests trupinās palīdzēt. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/veiksmigi-norit-pieteiksanas-platibu-

maksajumiem-eps-607 

 

http://www.losp.lv/node/3891
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/veiksmigi-norit-pieteiksanas-platibu-maksajumiem-eps-607
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/veiksmigi-norit-pieteiksanas-platibu-maksajumiem-eps-607
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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 

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"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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
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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: 
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 

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
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/6986
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/video_pamacibas/
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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:  
20.aprīlī Valmieras tehnikumā Vidzemes reģiona Mākslas dienu ietvaros siera gleznu gatavošana 

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: 
-          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. 

 

 

Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” plānotās aktivitātes  
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 
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projektiem un veidlapu aizpildīšanu Uzņēmējiem biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” 

teritorijā; 

Sīkāka informācija www.ropazigarkalne.lv 

  

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: 
Lauku ceļotājs aicina jūs piedalīties akcijā "Atvērtās dienas laukos", kas notiks 2016. gada 14. 

maijā. Akcijas mērķis ir popularizēt Latvijas laukus, laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus, 

pakalpojumus, kā arī ieinteresēt lielu un mazu pilsētu iedzīvotājus 1 dienu doties prom no pilsētas, 

lai iepazītu Latvijas lauku dzīvi, nobaudītu lauku labumus, atrastu saimniecības, no kurām 

iegādāties laukos audzētus un ražotus produktus, kā arī izbaudītu aktivitātes un sajūtas, ko var 

piedzīvot Latvijas laukos. Lai uzzinātu, ko katra no saimniecībām piedāvā akcijas dienās, darba 

laikus un noteikumus, dodieties uz šīs akcijas lapas sadaļu  "dalībnieki" un meklējiet  informāciju 

pie konkrētās saimniecības profila.  

http://www.celotajs.lv/lv/conf/160514-AD 

 

 

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/ 

 

 

Biedrības „Latvijas Jauno zemnieku klubs” aktivitātes:   
22.-23.03. Organizēts brauciens uz Igaunijas lielāko lauksaimniecības izstādi "Maamess 2016", 

Tartu un pieredzes vizīte pāris Igaunijas saimniecībās. 

 

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; 

http://www.ropazigarkalne.lv/
http://www.losp.lv/node/3887
http://www.celotajs.lv/lv/conf/160514-AD/dalibnieki
http://www.celotajs.lv/lv/conf/160514-AD
http://www.celotajs.lv/lv/c/accomm/youths
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/560
http://www.biologiski.lv/
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- 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; 

• 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. 

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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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 

 

 

 

Vācijas selekcijas firmas  KWS SAAT AG pārstāvis Latvijā  SIA Cers meklē AGRONOMU 

Prasības 

 atbilstoša augstākā izglītība 

 pieredze darbā lauksaimniecībā 

 spējas pašam organizēt un plānot savu darba dienu 

 pašiniciatīva, labas komunikācijas prasmes 

 mērķtiecīgums un precizitāte, 

 svešvalodu zināšanas - angļu vai vācu 

 B kategorijas autovadītāja apliecība 

Piedāvājam 

 apmācības iespējas Vācijā 

 dinamisku un atbildīgu darbu 

 personiskās attīstības un izaugsmes iespējas 

 konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas. 

Pieteikšanās: līdz š.g. 22.aprīlim 

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu:  cerssia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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:cerssia@gmail.com
mailto:losp@losp.lv

