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INFOLAPA Nr. 16 
 

 

Miljoni – zemē (Dienas bizness) 
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus segments joprojām ir aktīvākais reģionos; zemes cena 

gada laikā būtiski nav mainījusies, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.  Šo tirgus segmentu 

gluži tāpat kā lauksaimniecību kopumā ietekmējusi Eiropas Savienības fondu pieejamība, Altum 

zemes iegādes kreditēšanas programma, problēmas piena nozarē, pat Āfrikas cūku mēra 

izplatīšanās. Nozīmīgs notikums 2015. gadā bija Zemes fonda darbības sākšana. Jāatgādina, ka 

iepriekš veikti arī grozījumi normatīvos, kam jāierobežo uzpircēju un ārvalstnieku aktivitāte. 

https://www.db.lv/ipasums/nekustamais-ipasums/miljoni-zeme-448312 

 
Mainīti nosacījumi cūku nokaušanai ĀCM riska zonās 
Lai veiktu mērķtiecīgus dzīvnieku veselības kontroles pasākumus un novērstu Āfrikas cūku mēra 

(ĀCM) tālāku izplatīšanos, kā arī novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus un izvairītos no 

trešo valstu nepamatotu šķēršļu noteikšanas tirdzniecībā, valdība otrdien, 19.aprīlī, pieņēma 

grozījumus ĀCM likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/mainiti-nosacijumi-cuku-nokausanai-acm-riska-zonas?id=5313 

 

Lauku zaļināšanu novērtē meža zosis LTV Ziņu Dienests 
Lauku zaļināšanas prasības, šķiet, visvairāk pa prātam ir meža zosīm, kas nu jau ir ielāgojušas, ka 

zemnieku iesētās pupas ir gana laba un spēcinoša maltīte tālākajam ceļam uz ziemeļiem. Taču, ja 

apsēto tīrumu tagad, pavasarī, pārstaigā nevis desmiti, bet gan simti un pat tūkstoši zosu, tad 

zemniekam no gaidītās ražas ir jāatvadās. Smiltenes novada zemnieku saimniecībā „Rožkalni” 

uzskata, ka risinājums nav arī kompensācijas. Tematu pētīja Vidzemes TV. 

http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/70431/lauku-zalinasanu-noverte-meza-zosis/ 

 

Šogad Latvijas ūdenstilpēs ielaidīs trīs miljonus zivju mazuļu un kāpuru 
Zemkopības ministrija informē, ka 2016. gadā ar Zivju fonda finansējumu vairāk nekā 70 Latvijas 

ūdenstilpēs (ezeros, upēs, ūdenskrātuvēs un Rīgas līča piekrastē) 29 pašvaldības un piecas biedrības 

ielaidīs vairāk nekā 680 000 zivju mazuļu, kā arī 2,3 miljonus zivju kāpuru. 

http://www.zm.gov.lv/presei/sogad-latvijas-udenstilpes-ielaidis-tris-miljonus-zivju-mazulu-un-

kapu?id=5316 

 

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu tagad draud soda sankcijas 

(Latvijas Avīze) 
Saeima ceturtdien, 21.aprīlī, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā, paredzot noteikt soda sankcijas personām, kuras pēc lauksaimniecības zemes 

iegādes noteiktā termiņā neuzsāk šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā, informē 

Saeimas preses dienests. Personām, kuras pēc 2014.gada 1.novembra iegādājušās īpašumā 

lauksaimniecības zemi, rakstveidā jāsniedz apliecinājums, ka šī zeme tiks izmantota 

lauksaimnieciskajā darbībā. Taču patlaban likums neparedz sankcijas gadījumā, ja zeme netiek 

izmantota lauksaimniecības vajadzībām. 

http://www.la.lv/par-lauksaimniecibas-zemes-neizmantosanu-…/ … 

https://www.db.lv/ipasums/nekustamais-ipasums/miljoni-zeme-448312
http://www.zm.gov.lv/presei/mainiti-nosacijumi-cuku-nokausanai-acm-riska-zonas?id=5313
http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/70431/lauku-zalinasanu-noverte-meza-zosis/
http://www.zm.gov.lv/presei/sogad-latvijas-udenstilpes-ielaidis-tris-miljonus-zivju-mazulu-un-kapu?id=5316
http://www.zm.gov.lv/presei/sogad-latvijas-udenstilpes-ielaidis-tris-miljonus-zivju-mazulu-un-kapu?id=5316
http://www.la.lv/par-lauksaimniecibas-zemes-neizmantosanu
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Kā top?: Ogu uzlējumi SIA Veselības laboratorija  (Dienas bizness) 
Šajā piektdienā portāls db.lv ciemojas Cēsīs, uzņēmuma SIA Veselības laboratorija ražotnē, kur top 

ogu uzlējumi un citi alkoholiskie dzērieni. Cēsu uzņēmums SIA Veselības laboratorija darbu sāka 

aizvadītajā gadā, un pirms tam tās īpašnieks un valdes loceklis Mārtiņš Kurmis kopā ar kolēģi 

strādājis celtniecībā. «Tiesa gan, kompānija ir reģistrēta jau pirms četriem gadiem, taču tikai tagad 

esam tikuši līdz darbības uzsākšanai,» uzsver SIA Veselības laboratorija valdes loceklis Mārtiņš 

Kurmis, piebilstot, ka stiprā alkohola ražotājiem darbības sākumposms nav rožains, un jāizpilda 

daudz dažādu prasību, tādēļ vieglā alkohola ražotājiem darbu uzsākt ir daudz vieglāk. 

http://www.db.lv/foto-video/ka-top-ogu-uzlejumi-sia-veselibas-laboratorija-

448172?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Atkritumu loma klimata pārmaiņu mazināšanā  
2016.gada 26.aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā un 27.aprīlī 

Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauku inženieru fakultātē noslēgsies atklātās 

vieslekcijas “Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu 

apsaimniekošana”. 

http://www.losp.lv/node/3908 

 

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. 

https://www.zm.gov.lv/presei/izsludina-pieteiksanos-zemkopibas-ministrijas-konkursam-sejejs-

2016-?id=5229 

 

Igaunijā pārdod “godīgo pienu”. Kad Latvijā? 
Kamēr Latvijā vēl domā par mazumtirdzniecības cenas atbalsta mehānisma izveidi piena 

ražotājiem, Igaunijā tas jau darbojas kopš 18. marta. Proti, patērētāju biedrības COOP veikalu tīklā 

veikala plauktos nopērkama arīdzan viena litra piena ar 2,5% tauku saturu paka par 79 centiem. Šis 

piens maksā desmit centus dārgāk nekā agrāk. Divās marta pēdējās nedēļās pārdotas 14 000 pakas 

godīgā piena, kas biedrības “EPIKO” (Igaunijas Lauksaimnieku biedrība) piena ražotājiem papildu 

deva 1400 eiro lielu naudas ienākumu. 

http://www.la.lv/igaunija-pardod-godigo-pienu-kad-latvija/ 

 

Daudzgadīgie zālāji – nozīmīgs rupjās lopbarības ieguves avots 
Daudzgadīgo zālāju atjaunošana un uzturēšana ir pats galvenais nosacījums kvalitatīvas rupjās 

lopbarības ieguvei. Ja saimniecībā esošās zālāju platības nenodrošina vajadzīgo rupjās lopbarības 

apjomu, ir jādomā par iepriekš pieļautajām kļūdām: izvēlētais maisījums neatbilst augsnes 

apstākļiem; zālājs ir novecojis, – tajā vairs nav vērtīgo stiebrzāļu un tauriņziežu sugu, tas vairāk 

līdzinās dabiskajam zālājam; zālājs nav uzturēts un apsaimniekots atbilstoši kultūraugu prasībām 

pēc barības vielām, vai arī izvēlētā ganību slodze ir bijusi par lielu vai mazu utt. Risinājums, ja 

platībā nav iespējama zālāju virspusējā piesēja, ir zālāju ierīkošana no jauna. Sējot zālājus, ir iespēja 

http://www.db.lv/foto-video/ka-top-ogu-uzlejumi-sia-veselibas-laboratorija-448172
http://www.db.lv/foto-video/ka-top-ogu-uzlejumi-sia-veselibas-laboratorija-448172?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/foto-video/ka-top-ogu-uzlejumi-sia-veselibas-laboratorija-448172?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.losp.lv/node/3908
https://www.zm.gov.lv/presei/izsludina-pieteiksanos-zemkopibas-ministrijas-konkursam-sejejs-2016-?id=5229
https://www.zm.gov.lv/presei/izsludina-pieteiksanos-zemkopibas-ministrijas-konkursam-sejejs-2016-?id=5229
http://www.la.lv/igaunija-pardod-godigo-pienu-kad-latvija/
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sēt ar un bez virsauga. Uz jautājumu, kā labāk rīkoties, nav vienas atbildes. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/daudzgadigie-zalaji-nozimigs-rupjas-

lopbaribas-ieguves-avots 

 

Konkursa “Šodien laukos” gaitā tapis profesiju apkopojums 
Marts un aprīlis pagājuši profesiju zīmē, kuru laikā kopā ar skolēniem esam iepazinuši dažādu 

profesiju pārstāvjus. Šonedēļ ir noslēdzies konkursa “Šodien laukos” otrais uzdevums, kura ietvaros 

konkursa dalībnieki ir apciemojuši un intervējuši biškopjus, zvejniekus, zirgkopjus, lauksaimniekus, 

mežsaimniekus, vides speciālistus, agronomus, zootehniķus un daudz citus profesiju pārstāvjus. 

Izpildītie uzdevumi ir bijuši patiešām daudzveidīgi un pats galvenais – interesanti! Konkursa 

komanda un žūrija saka lielu paldies skolēniem par ieguldīto laiku un darbu, kas šomēnes bija 

patiesi pārdomāti un kvalitatīvi izpildīti! Līdz ar to punktu atšķirības bija pavisam nelielas! 

http://www.laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/konkursa-sodien-laukos-gaita-tapis-

profesiju-apkopojums 

 

KP atļauj SIA Linas Agro iegādāties divus uzņēmumus (Dienas bizness) 
Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu atļaut SIA Linas Agro iegūt izšķirošu ietekmi pār 

SIA Latfert un SIA Paleo, informē KP. Pēc darījuma izvērtēšanas KP secinājusi, ka tā rezultātā 

netiks nodarīts kaitējums konkurencei minerālmēslu vairumtirdzniecības tirgū un augu aizsardzības 

līdzekļu vairumtirdzniecības tirgū. 

http://www.db.lv/razosana/kp-atlauj-sia-linas-agro-iegadaties-divus-uznemumus-448427 

 

Aizliegs savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirkā un atrakcijās 
Otrdien, 19. aprīlī, Zemkopības ministrijā (ZM) notika Dzīvnieku aizsardzības un labturības 

konsultatīvās padomes sēde. Tās laikā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, ZM, Pārtikas un 

veterinārā dienesta (PVD), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta 

“BIOR” (BIOR), Latvijas Lauksaimniecības universitātes eksperti un nevalstisko organizāciju 

pārstāvji apsprieda vairākus svarīgus jautājumus: aizliegumu savvaļas sugu dzīvniekus izmantot 

atrakcijās un cirka izrādēs, mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un suņu barības vada saslimšanu. 

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/aizliegs-savvalas-dzivnieku-izmantosanu-cirka-

un-atrakcijas?id=5314 

 

Virtuālais zemnieku tirgus Svaigi.lv plaukst un zeļ (Dienas bizness) 
Kopš februāra virtuālajā zemnieku tirgū Svaigi.lv piegādes tiek nodrošinātas divas reizes nedēļā. 

«Lēmums nodrošināt piegādes divas reizes nedēļā ir attaisnojies, un pasūtījumu skaits ik nedēļu 

turpina augt. Papildus strādājam pie sortimenta paplašināšanas ceturtdienām, jo ne visas zemnieku 

saimniecības var nodrošināt piegādes gan pirmdienās, gan ceturtdienās,» saka Elīna Novada, SIA 

Svaigi līdzīpašniece. 

http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/virtualais-zemnieku-tirgus-svaigi-lv-plaukst-un-zel-

448313? 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis lauksaimniecības zeme 

Atgādinām, ka 2015. gada nogalē pieņemtie grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

nosaka vairākus jaunumus, kas tiek piemēroti 2016. gadā. Lauksaimniekiem saistoši ir grozījumi 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/daudzgadigie-zalaji-nozimigs-rupjas-lopbaribas-ieguves-avots
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/daudzgadigie-zalaji-nozimigs-rupjas-lopbaribas-ieguves-avots
http://www.laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/konkursa-sodien-laukos-gaita-tapis-profesiju-apkopojums
http://www.laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/konkursa-sodien-laukos-gaita-tapis-profesiju-apkopojums
http://www.db.lv/razosana/kp-atlauj-sia-linas-agro-iegadaties-divus-uznemumus-448427
http://www.db.lv/razosana/kp-atlauj-sia-linas-agro-iegadaties-divus-uznemumus-448427
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/aizliegs-savvalas-dzivnieku-izmantosanu-cirka-un-atrakcijas?id=5314
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/aizliegs-savvalas-dzivnieku-izmantosanu-cirka-un-atrakcijas?id=5314
http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/virtualais-zemnieku-tirgus-svaigi-lv-plaukst-un-zel-448313
http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/virtualais-zemnieku-tirgus-svaigi-lv-plaukst-un-zel-448313
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likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. pantā, kas nosaka, ka, lai nodrošinātu samērīgu 

nodokļa sloga pieaugumu, zemes vienībām (to daļām), kuras atrodas administratīvajās teritorijās 

ārpus pilsētām un kuru platība pārsniedz 3 hektārus, un vismaz viens no noteiktajiem lietošanas 

mērķiem ir no lietošanas mērķu grupas “Lauksaimniecības zeme”, “Mežsaimniecības zeme un īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” vai 

“Ūdens objektu zeme”, nekustamā īpašuma nodokli līdz 2025. taksācijas gadam aprēķina no 

speciālās vērtības, ko nosaka īpaši nodokļa aprēķinam. Speciālā vērtība ir noteikta, pamatojoties uz 

lauku zemes kadastrālo vērtību. Taksācijas gada lauku zemes speciālās vērtības pieaugums gadā 

nepārsniedz 10 procentus no iepriekšējam taksācijas gadam noteiktās lauku zemes speciālās 

vērtības.  Speciālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests ārpus Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrēto lauku zemes kadastrālo vērtību. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/gramatvediba/nekustama-ipasuma-nodoklis-lauksaimniecibas-zemei 

 

Drošības policija par drošu rīcību ar ķīmiskajiem izstrādājumiem 
Izstrādājumus, kas satur noteiktas ķīmiskas vielas, ir iespējams ļaunprātīgi izmantot noziedzīgā 

nolūkā, neskatoties uz to, ka tie pārdoti likumīgai lietošanai. Eiropā arvien biežāk tiek konstatēti 

gadījumi, kad krimināli tendētas personas savā rīcībā iegūst šādas vielas vai maisījumus 

sprāgstvielu pagatavošanai. Būtiskāko risku rada šādu vielu nonākšana teroristu rīcībā. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/citi/drosibas-policija-par-drosu-ricibu-ar-kimiskajiem-izstradajumiem 

 

Kas jāievēro, lietojot mēslošanas līdzekļus 
Valsts augu aizsardzības dienests atgādina, ka, lietojot mēslošanas līdzekļus, jāatceras turpmākie 

nosacījumi. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/kas-jaievero-lietojot-meslosanas-lidzeklus 

 

Iepazīstam Zālēdāju projekta saimniecības 
LLKC Lopkopības kompetenču centrs un Lopkopības nodaļa turpina veiksmīgi uzsākto 

izmēģinājumu programmu. Iepazīstinām ar saimniecībām, kas līdz šim darbojušās šajā jomā, un to 

īpašnieku viedokli par sadarbību Zālēdāju projekta ietvaros. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/iepazistam-zaledaju-projekta-saimniecibas 

 

Ko darīt ar neizmantotu zemi 
Daļa zemes īpašnieku šogad, saņemot nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus par zemi, ir 

nepatīkami pārsteigti – jāmaksā vairāk. Viens no iemesliem ir uzrēķins par neapstrādātu 

lauksaimniecības zemi. Likums par nekustamā īpašuma nodokli paredz, ka nekustamā īpašuma 

nodoklis zemei ir 1,5% no kadastrālās vērtības plus 1,5% no kadastrālās vērtības par neapstrādātu 

lauksaimniecības zemi, ja tās platība pārsniedz 1 ha. Tātad, ja zemes īpašnieks nav apstrādājis savu 

lauksaimniecības zemi, kas ir lielāka par 1 ha, nekustamā īpašuma nodoklis ir 3% no kadastrālās 

vērtības. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba/ko-darit-ar-neizmantotu-zemi 
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Food Union iegādājies Rumānijas otro lielāko saldējuma ražotāju  (Dienas 

bizness) 
Piena pārstrādes uzņēmums un saldējuma ražotājs Food Union parakstījis vienošanos, lai iegādātos 

Rumānijas otro lielāko saldējuma ražošanas kompāniju Alpin57Lux, tādējādi paplašinot savu 

darbību Centrālaustrumu Eiropā, informē uzņēmuma pārstāvji. Ar šo darījumu Food Union valstis 

savai ražošanas un tirdzniecības ģeogrāfijai līdztekus Baltijas reģionam, Ziemeļvalstīm, NVS un 

Tālajiem Austrumiem pievieno arī Eiropas Centrālaustrumu valstis. 

http://www.db.lv/razosana/food-union-iegadajies-rumanijas-otro-lielako-saldejuma-razotaju-448356 

 

Zemniekiem liela interese par valsts un ES subsīdijām (Latvijas Avīze) 
Desmit dienu laikā, kopš Lauku atbalsta dienests (LAD) sācis pieņemt lauksaimnieku pieteikumus 

2016.gada valsts un Eiropas Savienības (ES) platību maksājumiem, subsīdijām pieteikušies jau 

9800 zemnieki, aģentūru LETA informēja LAD pārstāvji. Šīs sezonas jauninājums ir tas, ka 

subsīdijām jāpiesakās elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). 

http://www.la.lv/zemniekiem-liela-interese-par-valsts-un-es-subsidijam/ 

 

Piens iet pāri! “LA” diskusija par piensaimniecības nākotni Latvijā (Latvijas 

Avīze) 
Pirms pusotra gada – tad iesākās piena krīze – pieredzējušie statistiķi ar piena cenas līknēm un 

eksperti ar pārbaudītām patiesībām pierādīja, ka te, lūk, zemākais punkts un ka pēc brīža cenas 

svārsts celsies augšā. Nepacēlās. Ne pēc brīža. Ne visu pagājušo gadu. Ne arī šogad. Gluži pretēji: 

viens aiz otra nāk drūmāki pieredzējumi: Igaunijā piens veikalā par 29 centiem, piena iepirkuma 

cena Latvijā tiek samazināta – vietumis jau līdz 10 – 14 centiem, “līdzšinējie pasākumi nespēj 

stimulēt tirgus stabilizēšanos” (J. Dūklavs). Seko paredzējumi: ja neko nedarīsim, piensaimniecību 

varētu piemeklēt cukurfabriku liktenis (I. Pilvere), piena saimniecību skaits saruks uz pusi 

(Vjačeslavs Dombrovskis). 

http://www.la.lv/piensaimnieciba-krustceles-diskusija/ 

 

Top jauni noteikumi veterinārām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena 

apritē  
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi noteikumu projektu svaigpiena aprites veterinārajām, 

higiēnas un nekaitīguma prasībām, ko ceturtdien, 21.aprīlī, izsludināja Valsts sekretāru 

sanāksmē. Salīdzinājumā ar pašlaik spēkā esošajiem Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra 

noteikumiem Nr.123 „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei”, jaunā 

kārtība ir daudzviet precizēta, bet pēc būtības nemaina līdzšinējo svaigpiena aprites regulējumu. Pēc 

tam kad jaunie noteikumi stāsies spēkā, tie aizstās pašlaik piemērojamās prasības svaigpiena aprites 

kārtībā.  

http://www.zm.gov.lv/presei/top-jauni-noteikumi-veterinaram-higienas-un-nekaitiguma-prasibam-

svaig?id=5318 

 

 
 

http://www.db.lv/razosana/food-union-iegadajies-rumanijas-otro-lielako-saldejuma-razotaju-448356
http://www.db.lv/razosana/food-union-iegadajies-rumanijas-otro-lielako-saldejuma-razotaju-448356
http://www.la.lv/zemniekiem-liela-interese-par-valsts-un-es-subsidijam/
http://www.la.lv/piensaimnieciba-krustceles-diskusija/
http://www.zm.gov.lv/presei/top-jauni-noteikumi-veterinaram-higienas-un-nekaitiguma-prasibam-svaig?id=5318
http://www.zm.gov.lv/presei/top-jauni-noteikumi-veterinaram-higienas-un-nekaitiguma-prasibam-svaig?id=5318
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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 

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 

 

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 

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

 

 

15.maijā Beidzas pieteikšanās pasākumam "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus" 

23.maijs Pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem bez samazinājuma 

1.jūnijs Beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts biškopības nozarei" 

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: 
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, 

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://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=d1a0c99c&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=bf9b4b95&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=b53bc5a9&e=39b825c6
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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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 

  

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, 

http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/6986
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/video_pamacibas/
http://www.losp.lv/node/3887
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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:   
30.05. pārstāvja dalība "Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas" sēdē; 

11.05. atvērtā valdes sēde JZK birojā, Jelgavā, plkst. 18:00, Dobeles ielā 41a; 

14.05. dalība ar savu stendu "Atvērtā diena laukos" Z/s "Vilciņi-1". 

 

 

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.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/
mailto:info@slieka.lv
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Dokumenti saskaņošanai: 
Līdz 26.04. „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un 

kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu 

augļu un dārzeņu ražotāju grupām” http://www.losp.lv/node/3903  

 

Līdz 26.04. “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” 

http://www.losp.lv/node/3904  
 

Līdz 27.04 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā 

administrēšanas un uzraudzības kārtību” http://www.losp.lv/node/3892  

 

 
 

 

 

Sludinājumi: 

 
Piedāvāju, bez maksas, 7 ha pļavu siena pļaušanai. Atrodas Bērzmente, Ķekavas novadā, blakus 

ceļam. Visus iepriekšējos gadus pļautas. Labprāt izskatīšu arī citas sadarbības iespējas. 

Kontaktinformācija: Ints Ozoliņšt.28696555  

 

 
“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. 

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) 

http://www.losp.lv/node/3903
http://www.losp.lv/node/3904
http://www.losp.lv/node/3892
http://www.losp.lv/node/3873
mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
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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  

http://www.losp.lv/node/3653
mailto:cerssia@gmail.com
mailto:losp@losp.lv

