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Asociācija: gada laikā darbību pārtraukušas divas cūkkopības saimniecības 

Latvijas Avīze  
Neraugoties uz Krievijas tirdzniecības ierobežojumiem, Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību un 

zemajām cūkgaļas iepirkumu cenām gada laikā Latvijā darbību ir pārtraukušas divas cūkkopības 

saimniecības, savukārt pārējās turpina strādāt, aģentūrai BNS sacīja Latvijas Cūku audzētāju 

asociācijas (LCAA) vadītāja Dzintra Lejniece. 

 http://www.la.lv/asociacija-gada-laika-darbibu-partraukusas-divas-cukkopibas-saimniecibas/   

 
Latgales piensaimniecība “Sprūževa M” jaunā kūtī, nojumēs un mēslu 

krātuvēs iegulda 2 miljonus eiro (Latvijas Avīze) 
Viena no lielākajām Latgales piensaimniecībām, Rēzeknes novada Griškānu pagasta saimniecība 

“Sprūževa M” plāno paplašināties, liellopu kūts un mēslu krātuvju izbūvē ieguldot vairāk nekā 

divus miljonus eiro, liecina ieraksts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Tajā teikts, ka 

saimniecība izsludinājusi iepirkumu liellopu kūts, skābbarības tranšejas, lauksaimniecības nojumes 

un mēslu krātuves būvniecībai. 

http://www.la.lv/latgales-piensaimnieciba-spruzeva-m-jauna-kuti-nojumes-un-meslu-kratuves-

iegulda-2-miljonus-eiro/ 

 

Google prezentē Digital Garage – bezmaksas tiešsaistes apmācības 

platformu Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī studentiem 

Kursors.lv  
Google šodien paziņo par Digital Garage programmas sākšanu Latvijā, nodrošinot jaunu tiešsaistes 

platformu, kas piedāvā bezmaksas apmācības par digitālo mārketingu un biznesa attīstīšanu 

internetā ikvienam – no studentiem līdz uzņēmējiem. Platforma pieejama šeit. Digitālo iemaņu 

trūkums ir viens no lielākajiem izaicinājumiem Eiropas Savienībā (ES) un tai skaitā arī Latvijā. Lai 

gūtu panākumus jaunajā digitālajā ērā, valstīm jāveicina vietējā uzņēmējdarbība un jāattīsta 

digitālās iemaņas, lai palīdzētu cilvēkiem izmantot interneta sniegtās iespējas un gūt panākumus 

tiešsaistē. 

http://kursors.lv/…/google-prezente-digital-garage-bezmaks…/ 

 

Bordo aiziet pagrīdē. Kā pašam pagatavot slaveno šķīdumu kaitēkļu 

apkarošanai? 
Kāpēc veikalos vairs nepārdod populāro, dārzkopībā ļoti nepieciešamo Bordo maisījumu? To lietoja 

jau mans vectēvs, kurš bija dārzkopis. Man ir bioloģiskā saimniecība, un dzirdēju, ka šo līdzekli 

vairs nedrīkst lietot. Vai tā tiešām ir? Un kāda ir alternatīva? IRĒNA SKRĪVEROS Bordo 

maisījumu tiešām vairs nedrīkst pārdot, jo neviens ražotājs lietošanai atļauto sarakstā šo līdzekli nav 

reģistrējis, skaidro Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD). Pēdējos krājumus drīkstēja tirgot 

pagājušā gada decembrī. Šogad vairs nekā! Uz žurnāla “Praktiskais Latvietis” jautājumu, kāda 

varētu būt alternatīva, dienesta darbinieki atzina – nekāda. 

http://www.la.lv/bordo-aiziet-pagride/ 

http://www.la.lv/asociacija-gada-laika-darbibu-partraukusas-divas-cukkopibas-saimniecibas/
http://www.la.lv/latgales-piensaimnieciba-spruzeva-m-jauna-kuti-nojumes-un-meslu-kratuves-iegulda-2-miljonus-eiro/
http://www.la.lv/latgales-piensaimnieciba-spruzeva-m-jauna-kuti-nojumes-un-meslu-kratuves-iegulda-2-miljonus-eiro/
https://www.facebook.com/kursorslv/
https://digitalgarage-lv.withgoogle.com/
http://kursors.lv/2016/04/28/google-prezente-digital-garage-bezmaksas-tiessaistes-apmacibas-platformu-latvijas-mazajiem-un-videjiem-uznemumiem-ka-ari-studentiem/
http://www.la.lv/bordo-aiziet-pagride/
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Pētījums par NVO sektoru 2015 ir klāt!  
Latvijas Pilsoniskā alianses ar patiesu lepnumu nodod Jūsu ieskatam pētījumu “Pārskats par NVO 

sektoru Latvijā. 2015.” Latvijas Pilsoniskā alianse mērķtiecīgi un pēctecīgi veido pārskatu par 

nevalstisko organizācija (NVO) darbību un aktivitātēm Latvijā. 2015. gada pārskats par NVO 

sektoru Latvijā metodoloģijas ziņā ir identisks 2013. gadā veiktajam pārskatam. Pārskats tiek 

veidots, iegūstot un analizējot datus no vairākiem avotiem – gan primāros datus, nosakot konkrētus 

pētījuma uzdevumus, gan sekundāros datus – valsts un NVO uzkrātos. 

http://nvo.lv/lv/news/publication/petijums-par-nvo-sektoru-2015-ir-klat-7202/ 

 

Par “desmitās tiesas” ievākšanu Vecpiebalgā  
Diskusijā, kas medijos ir uzvirmojusi par Dabas aizsardzības pārvaldes plānotajiem jaunajiem 

ierobežojumiem aizsargājamo ainavu apvidū "Vecpiebalga", kuri paredz zemes īpašniekiem būtiski 

ierobežot vai pat aizliegt saimniecisko darbību, ceturtdaļgadsimtu pēc sociālisma kraha tiek likti 

lietā argumenti, kas tik ļoti bija raksturīgi aizgājušajai iekārtai. 

http://www.ir.lv:889/2016/4/26/par-desmitas-tiesas-ievaksanu-vecpiebalga 

 

 

Ģimene no pilsētas pārceļas uz laukiem Alūksnes apkaimē, lai saimniekotu 

senču zemē (Latvijas Avīze) 
Laukos ir patīkami dzīvot – tā teic daudznozaru saimniecības īpašnieks Alūksnes pusē, kurš šogad 

no pilsētas pārcēlies uz dzīvi laukos, lai pilnvērtīgi izmantotu savu senču lauksaimniecības zemi. 

Pavasaris saimniekiem ir darbīgs laiks, jo jārūpējas par tomātu un gurķu stādiem. Saimniecība ir 

neliela, un darbus veic pašu spēkiem. Nākas strādāt arī nakts stundās, kad jāuztur vajadzīgais 

klimats siltumnīcās. 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/cilvekstasti/dzive/gimene-no-pilsetas-parcelas-uz-laukiem-aluksnes-

apkaime-lai-saimniekotu-sencu-zeme.a180257/ 

 

Dabas fonds meklē saimniecības, kas dabas teritorijās apsaimnieko 

bioloģiski vērtīgos zālājus (Latvijas Avīze) 
Latvijas Dabas fonds aicina saimniecības, kas dabas teritorijās apsaimnieko bioloģiski vērtīgo 

zālājus un vēlas tos paplašināt vai uzlabot to bioloģisko daudzveidību, līdzdarboties projekta 

īstenošanā.  Plānotā projekta mērķis ir palielināt apsaimniekotu dabisko zālāju platības īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā. Saimniekiem iesaistīšanās šajā projektā dos iespēju 

palielināt apsaimniekojamo zālāju platību, savukārt tas veicinās gan sociāli ekonomisko aktivitāti, 

gan arī lauku ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu nākotnei. 

http://www.la.lv/dabas-fonds-mekle-saimniecibas-kas-dabas-teritorijas-apsaimnieko-biologiski-

vertigos-zalajus/ 

 

Uzlabos oficiālo etiķešu drošību un sēklas materiāla izsekojamību 
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi grozījumu projektu labības sēklaudzēšanas un sēklu 

tirdzniecības noteikumos, ko ceturtdien, 28.aprīlī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. Ministru 

kabineta noteikumu projekts noteic, ka sēklu iepakojumu oficiālajās etiķetēs no 2017. gada 1. aprīļa 

būs jānorāda oficiāli piešķirtais sērijas numurs. Lai norādītu sērijas numuru, ir nepieciešams izdarīt 

izmaiņas Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas (KUVIS) sēklu etiķešu modulī, 

http://nvo.lv/news/publication/petijums-par-nvo-sektoru-2015-ir-klat-7202/
http://nvo.lv/lv/news/publication/petijums-par-nvo-sektoru-2015-ir-klat-7202/
http://www.ir.lv:889/2016/4/26/par-desmitas-tiesas-ievaksanu-vecpiebalga
http://www.lsm.lv/lv/raksts/cilvekstasti/dzive/gimene-no-pilsetas-parcelas-uz-laukiem-aluksnes-apkaime-lai-saimniekotu-sencu-zeme.a180257/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/cilvekstasti/dzive/gimene-no-pilsetas-parcelas-uz-laukiem-aluksnes-apkaime-lai-saimniekotu-sencu-zeme.a180257/
http://www.la.lv/dabas-fonds-mekle-saimniecibas-kas-dabas-teritorijas-apsaimnieko-biologiski-vertigos-zalajus/
http://www.la.lv/dabas-fonds-mekle-saimniecibas-kas-dabas-teritorijas-apsaimnieko-biologiski-vertigos-zalajus/
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izveidojot etiķešu numerācijas sistēmu un piešķirot etiķetei unikālu numuru atkarībā no sugas, 

šķirnes, kategorijas un ražas gada, kā arī izmaiņas etiķešu drukāšanas termoprintera etiķešu 

uzdrukas programmā. Tādējādi būs nodrošināta sēklas materiāla izsekojamība un etiķešu 

izsniegšanas, izplatīšanas un izmantošanas kontrole.  

http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabos-oficialo-etikesu-drosibu-un-seklas-materiala-izsekojamibu-

?id=5324 

 

Lauksaimnieku apvienība: Lauku vakanču tirgos šogad maz patiesu darba 

meklētāju (Lsmlv) 
Šopavasar septiņās Latvijas pilsētās notika akcija „Esi nodarbināts laukos!”, kas ļāva pie sarunu 

galda satikties zemniekiem un darba meklētājiem. Piedāvāto vakanču skaits bija vairāk nekā 1500. 

 Tomēr kopumā rezultāti nav pārāk iepriecinoši – lai arī laukos ir bezdarbs, strādniekus atrast lauku 

darbiem ir grūti. Tā secinājusi Lauksaimnieku apvienība, kas kopā ar Nodarbinātības valsts 

aģentūru bija šīs akcijas iniciatore. 

 http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/lauksaimnieku-apvieniba-lauku-vakancu-tirgos-

sogad-maz-patiesu-darba-mekletaju.a180100/ … 

 

Brīdina par ābeļu kraupja izplatību dārzos (Latvijas Avīze) 
Iestājoties siltam un mitram laikam, šīs nedēļas laikā augļu dārzos masveidā sākušas izplatīties 

ābelēm bīstamās kaites – ābeļu kraupja – sporas, līdz ar to augļkopjiem jāpievērš pastiprināta 

uzmanība stādījumiem, informēja SIA “Latvijas Augu Aizsardzības pētniecības centrs” pārstāvji. 

Ābeļu kraupja infekcijas lielākais risks patlaban ir Bauskas, Dobeles, Viesītes, Tukuma, Siguldas, 

Beverīnas, Saldus, Talsu un Viļakas novadā. 

http://www.la.lv/bridina-par-abelu-kraupja-izplatibu-darzos/ 

 

 

Šķeldas un ne tikai šķeldas izmantošanas nākotne. Atbilde “LA” raksta 

(Latvijas Avīze)  
Raksts ir tapis kā komentārs 2016.gada 12.aprīļa A.Jaunbelzeres rakstam “Šķeldas ražošana ir 

kaitniecība, kokrūpniekiem pārmet profesore Blumberga”. Izrādās, ka mūsu senči tautas dziesmā ir 

precīzi ilustrējuši to, kas notiek šobrīd Latvijā. Ir izdevies iekustināt vienu šūpulīti. 

http://www.la.lv/skeldas-un-ne-tikai-skeldas-izmantosanas-nakotne-atbilde-la-rakstam/ 

 

Brīdina par ābeļu kraupja izplatību dārzos (Latvijas avīze) 
Iestājoties siltam un mitram laikam, šīs nedēļas laikā augļu dārzos masveidā sākušas izplatīties 

ābelēm bīstamās kaites – ābeļu kraupja – sporas, līdz ar to augļkopjiem jāpievērš pastiprināta 

uzmanība stādījumiem, informēja SIA “Latvijas Augu Aizsardzības pētniecības centrs” pārstāvji. 

Ābeļu kraupja infekcijas lielākais risks patlaban ir Bauskas, Dobeles, Viesītes, Tukuma, Siguldas, 

Beverīnas, Saldus, Talsu un Viļakas novadā. 

http://www.la.lv/bridina-par-abelu-kraupja-izplatibu-darzos/ 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabos-oficialo-etikesu-drosibu-un-seklas-materiala-izsekojamibu-?id=5324
http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabos-oficialo-etikesu-drosibu-un-seklas-materiala-izsekojamibu-?id=5324
(Lsmlv
https://t.co/xLbOGgMHet
https://t.co/xLbOGgMHet
http://www.la.lv/bridina-par-abelu-kraupja-izplatibu-darzos/
http://www.la.lv/parmet-kaitniecibu-skeldas-razosanu/
http://www.la.lv/parmet-kaitniecibu-skeldas-razosanu/
http://www.la.lv/skeldas-un-ne-tikai-skeldas-izmantosanas-nakotne-atbilde-la-rakstam/
http://www.la.lv/bridina-par-abelu-kraupja-izplatibu-darzos/
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Durbes Grauds saņem aizdevumu graudu pirmapstrādes kompleksa jaudu 

palielināšanai (Dienas bizness) 
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) Durbes Grauds un Swedbank ir 

parakstījuši līgumu par aizdevuma piešķiršanu 2,4 miljonu eiro apmērā, informē bankas pārstāvji. 

Šie līdzekļi tiks izmantoti kooperatīvās sabiedrības turpmākai attīstībai, uzbūvējot jaunu graudu 

kalti un noliktavu, kas nodrošinās graudu pirmapstrādei un uzglabāšanai nepieciešamo jaudu 

palielināšanu. 

http://www.db.lv/razosana/durbes-grauds-sanem-aizdevumu-graudu-pirmapstrades-kompleksa-

jaudu-palielinasanai-448732 

 

Migrējošo putnu nodarīto postījumu apjoms palielinās, zaudējumi sasniedz 

desmitiem tūkstošu eiro 
Šogad migrējošie putni lauku sējumos esot īpaši postoši – ne tikai sadīgušos graudaugu asnus noēd, 

bet tos arī izmīņā un sāk baroties ar iesētajiem vasarājiem, zina teikt lauksaimnieki. Pērn 

kompensācijas izmaksātas ne vien par sējumiem, bet arī zivīm nodarīto skādi un lāča postījumiem. 

Tā Vidzemē lācis bija izpostījis 35 bišu saimes un to saimnieks saņēma 8800 eiro. Pavisam kopā 

pagājušajā gadā kompensācijās izmaksāti 189 tūkstoši eiro, tajā skaitā augkopībā 112,7 tūkstoši 

eiro. No augkopības kultūrām visvairāk cietušas pupas – 275,75 ha jeb 36%, bet vismazāk kukurūza 

– 15 ha jeb 2%. 2015. gadā pavisam kompensācijas izmaksātas 86 gadījumos, bet pāris pieteicējiem 

skāde netika segta, jo postījumu apjoms bija maznozīmīgs, “LA” uzzināja Valsts vides dienestā 

(VVD). 

http://www.la.lv/barojam-zosis-krieviem-un-somiem/ 

 

 
Latvijas Stādu parāde – dārza kultūras fenomens 
Jau pēc nedēļas – 30. aprīlī un 1. maijā notiks pēc kārtas trīspadsmitā Latvijas Stādu parāde, 

pulcinot Latvijas dārzu mīļus, dārzkopības nozares profesionāļus un visus, kuriem skaistais un 

zaļais dārzs nav sveša lieta. Pēdējo gadu laikā izteikti palielinājies arī apmeklētāju skaits no 

tuvākām un tālākām kaimiņvalstīm, kuri organizē īpašus tūrisma maršrutus, tajos iekļaujot parādes 

apmeklējumu. Vēlamies akcentēt un atgādināt par Latvijas stādu audzētājiem, kas ir ne mazums, kā 

arī par to, cik būtiski ir iegādāties Latvijas klimatam atbilstošu stādu materiālu. Latvijas Stādu 

parādē piedalās tikai stādu audzētāji no Latvijas, tā popularizējot un izceļot tieši Latvijas stādu 

audzēšanas nozari. 

http://www.la.lv/latvijas-stadu-parade-darza-kulturas-fenomens/ 

Valdība apstiprina plānu ĢMO kontroles pastiprināšanai Latvijā 

Palielinoties ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) klāstam ES un pasaules tirgū, palielinās arī 

ĢM produktu (tostarp ES neatļauto) nonākšanas iespēja Latvijas tirgū. Ir vajadzīga to pilnvērtīga 

uzraudzība un kontrole, tajā skaitā arī ĢMO noteikšanai sēklās un augu pavairošanas materiālā, 

tāpēc valdība otrdien, 26.aprīlī, apstiprināja Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plānu 

2017.–2019. gadam.  

http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-apstiprina-planu-gmo-kontroles-pastiprinasanai-

latvija?id=5322 

 

http://www.db.lv/razosana/durbes-grauds-sanem-aizdevumu-graudu-pirmapstrades-kompleksa-jaudu-palielinasanai-448732
http://www.db.lv/razosana/durbes-grauds-sanem-aizdevumu-graudu-pirmapstrades-kompleksa-jaudu-palielinasanai-448732
http://www.db.lv/razosana/durbes-grauds-sanem-aizdevumu-graudu-pirmapstrades-kompleksa-jaudu-palielinasanai-448732
http://www.db.lv/razosana/durbes-grauds-sanem-aizdevumu-graudu-pirmapstrades-kompleksa-jaudu-palielinasanai-448732
http://www.la.lv/barojam-zosis-krieviem-un-somiem/
http://www.la.lv/latvijas-stadu-parade-darza-kulturas-fenomens/
http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-apstiprina-planu-gmo-kontroles-pastiprinasanai-latvija?id=5322
http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-apstiprina-planu-gmo-kontroles-pastiprinasanai-latvija?id=5322
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Apstiprināts 2016.gada valsts atbalsts meža nozares attīstībai 

Lai veicinātu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, valdība otrdien, 26.aprīlī, apstiprināja 

noteikumus valsts atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai. Noteikumi 

paredz, ka 2016. gadā kopējais atbalsta apmērs meža nozares attīstībai būs 230 789 eiro. 

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinats-2016-gada-valsts-atbalsts-meza-nozares-

attistibai?id=5321 

 

Precizējumi noteikumos veicinās piekrastes zvejnieku kopdarbību  

Lai veicinātu maza apjoma piekrastes zvejā iesaistīto zvejnieku kopdarbību, nodrošinātu to 

ienākumus, celtu konkurētspēju, kā arī veicinātu šo zvejnieku darbības labāku atbilstību Kopīgajai 

zivsaimniecības politikai, valdība otrdien, 26. aprīlī, apstiprināja grozījumus noteikumos par zvejas 

un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanu.  

http://www.zm.gov.lv/presei/precizejumi-noteikumos-veicinas-piekrastes-zvejnieku-kopdarbibu-

?id=5320 

 

 
 

 

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-

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinats-2016-gada-valsts-atbalsts-meza-nozares-attistibai?id=5321
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinats-2016-gada-valsts-atbalsts-meza-nozares-attistibai?id=5321
http://www.zm.gov.lv/presei/precizejumi-noteikumos-veicinas-piekrastes-zvejnieku-kopdarbibu-?id=5320
http://www.zm.gov.lv/presei/precizejumi-noteikumos-veicinas-piekrastes-zvejnieku-kopdarbibu-?id=5320
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
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maksajumiem-eps-607 

 

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 

 

 

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: 

 

Informēju, ka VAAD mājaslapa (sadaļa „Informācija sabiedrībai”) papildinātā ar jauniem 

informatīviem materiāliem: 

 Info lapa (abpusēja) par karantīnas organismiem - 

http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/karantinas_organismi_2016.pdf 

Info lapa par bakteriālo iedegu - http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/bakteriala_iedega_2016.pdf   

Info lapa (abpusēja) par to, kā lietot datu bāzes, lai sameklētu kaitēkļus un slimības un par VAAD 

prognožu speciālistu veikto novērojumu karti 

http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/karte_datu_bazes.pdf  

 

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/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/UserFiles/file/karantinas_organismi_2016.pdf
http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/bakteriala_iedega_2016.pdf
http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/karte_datu_bazes.pdf
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Buklets par augu pasēm 

http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VAAD_buklets_augu_pase2variants.pdf 

Buklets par VAAD pakalpojumiem - http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VAAD_pakalpojumi.pdf  

Ziņu lapas par dažādām tēmām - http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/zinu-

lapa.aspx  

 

 

 

 

 

LDC aktualitātes: 

 

Uzmanību bišu saimju īpašniekiem! 

Turpmāk, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 393 grozījumiem, medus bišu saimju 

īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju 

skaitu uz attiecīgā gada 1. maiju un 1. novembri. Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā. 

Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.05.2016. ir jāiesniedz no 01.05.2016. līdz 

31.05.2016. 

Visērtāk Pārskatu ir ievadīt elektroniski LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā. 

Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz 

līgums. Informācija šeit: 

 http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/ 

Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapa – 

http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/, Nr. 8.1 - to var sūtīt pa pastu vai iesniegt 

klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/ ). 

Atskaites datumi ziņām, kas sniedzamas par mājputniem, trušiem, savvaļas dzīvniekiem un 

putniem, kažokzvēriem, akvakultūrām un aukstasiņu dzīvniekiem, nemainās – šīs ziņas joprojām 

jāsniedz uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju! 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914. 

 

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

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

nobeigšanās pašiem ir jāziņo datu centram par kritušajiem dzīvniekiem novietnē elektroniski 

vai papīra formā. 

Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS. 

________________________ 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VAAD_buklets_augu_pase2variants.pdf
http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VAAD_pakalpojumi.pdf
http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/zinu-lapa.aspx
http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/zinu-lapa.aspx
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/
http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/
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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, 

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 

 

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.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
mailto:info@slieka.lv
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Sludinājumi: 

 
Piedāvā, 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  

 

LPKS "BIO grauds" iepērk pārtikas kvalitātes bioloģiskās auzas. 

Prasības: 

• Tiplummasa: 530; 

• Mitrums: 13,5%; 

• Piemaisījumi: līdz 2%. 

Cena saimniecībā: no 185 EUR/ t atvērtā veidā. 

Atsevišķos gadījumos tiks izskatīta iespēja iepirkt graudus ar zemāku kvalitāti un iztīrīt tos līdz 

līmenim, kas atbilst kooperatīva prasībām. 

Lūgums rakstīt: biograuds@gmail.com vai zvanīt: 28702318 

http://www.losp.lv/node/3489 

 

Iespēja iegādāties kaltētas lucernas granulas! 

KALTĒTAS LUCERNAS GRANULAS  8mm (brīvas no ĢMO) 

Analītiskās sastāvdaļas (dabīgi mitrā produktā/sausnā) 

Mitrums, % - maks. 12% 

Kopproteīns sausnā min. 16% 

Kokšķiedra, % 26-32% 

Koppelni, % max. 12% 

Lietošanas pamācība: izmantojams kā dzīvnieku barības sastāvdaļa. 

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

 

 

 

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 

mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
http://www.losp.lv/node/3653


 

 Infolapa_17_29.4.2016.  www.losp.lv   

 

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

