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INFOLAPA Nr. 2 

 
Sākam biznesu: Tuvāk savam zemniekam (Dienas bizness) 
Tā kā daļa sabiedrības cenšas izvēlēties dabisku vietējo produkciju, Inese Namajuna piedāvā 

zemniekiem un pircējiem satikties vietnē partikasgrozs.lv, otrdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.  

SIA Pārtikas grozs īpašniecei Inesei Namajunai šķiet, ka arvien vairāk cilvēku domā par to, kādu 

pārtiku viņi lieto, bet tās iegāde var šķist diezgan sarežģīta – joprojām bioloģisko produktu 

piedāvājums veikalos ir šaurs, daudzi iesaistās tiešās pirkšanas pulciņos, kur iepērk produktus no 

zemniekiem, bet daļa cilvēku nevar to izdarīt. Proti, ik pa laikam pulciņa dalībniekiem jādežūrē, lai 

pieņemtu zemnieku atvestās preces, tās sašķirotu. Ne visi to vēlas vai arī viņiem nav laika to darīt.  

http://www.db.lv/…/sakam-biznesu-tuvak-savam-zemniekam-4437… …? 

 
Apstiprināts 2016. gada valsts atbalsts lauksaimniekiem 
Otrdien, 12. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai. Izmaiņas noteikumos nosaka, ka 2016. gadam 

valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai subsīdiju veidā paredzētais finansējums ir 8 610 

962 eiro. Ievērojot Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam lauksaimniecības nozarei 

izvirzītās prioritātes, Izmaiņas noteikumos nosaka atbalsta pasākumus un to īstenošanai 

nepieciešamo finansējumu. 

http://www.losp.lv/node/3714 

 

Iegulda 2,2 miljonus eiro gurķu audzēšanai Mārupē ziemas mēnešos (Dienas 

bizness) 
SIA Mārupes siltumnīcas ar bankas Citadele līdzfinansējumu ir izbūvējusi jaunas siltumnīcas gurķu 

audzēšanai arī ziemas sezonā, informē bankas pārstāvji. Turpmāk gada aukstajos mēnešos Latvijā 

audzētie gurķi konkurēs ar Spānijā, Polijā un citās valstīs audzētajiem dārzeņiem. Šonedēļ 

siltumnīca tiek stādīti gurķu stādi, lai jau pēc mēneša Latvijas iedzīvotāji varētu veikalos iegādāties 

Latvijā audzētos gurķus. 

http://www.db.lv/razosana/iegulda-2-2-miljonus-eiro-gurku-audzesanai-marupe-ziemas-menesos-

443851/ …? 

 

Viedoklis db.lv Nemanāmā robeža starp skaistām runām un tukšām pļāpām 

(Dienas bizness) 
"Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis pirms kāda laika 

intervijā DB skaļi noformulēja daudzu lauksaimnieku atziņu, ka mūsu valsts zaļa ir tikai politiķu 

mutēs, un pat aicināja sekot Somijas piemēram, pārtraucot valsts atbalstu industriālajai 

lauksaimniecībai." 

http://www.db.lv/…/db-viedoklis-nemanama-robeza-starp-skais… … 

 

Skolās aizliegts dzeltens siers; siera speciālisti brīnās par iemesliem (Latvijas 

Avīze) 

No šā gada skolās aizliegts dzeltenais siers. Dzeltenu to padarīja burkānu sulas krāsviela, ko tagad 

aizliegts pievienot. “Mēs redzam, ka Skrundas vidusskolā un arī citās skolās siltas pusdienas skolēni 

ēd aizvien mazāk. Viņi starpbrīžos dodas uz tuvējiem veikaliem un kafejnīcām, kur bauda 

http://www.db.lv/mazais-bizness/sakam-biznesu/sakam-biznesu-tuvak-savam-zemniekam-443749
http://www.losp.lv/node/3714
https://t.co/RwiveRAPlN
https://t.co/RwiveRAPlN
https://www.facebook.com/DienasBizness/
https://www.facebook.com/gustavs.norkarklis
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-nemanama-robeza-starp-skaistam-runam-un-tuksam-plapam-443747
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produktus, kurus skolās no 1. janvāra ir aizliegts pārdot, bet ne ienest un baudīt. Ja aizliedzam kaut 

ko, tad aizliedzam visās tirdzniecības vietās. Turklāt patlaban sieru bez beta karotīna ražo vien 

uzņēmums SIA “Elpa”,” sašutusi biedrības “Siera klubs” valdes locekle Gunta Stepanova. 

http://www.la.lv/aizliegts-dzeltens-siers-skolas/ 

 

ES finansējums laukiem pilnībā apgūts (LLKC) 
Iepriekšējā plānošanas periodā Latvijas laukiem pieejamais ES fondu finansējums ir pilnībā apgūts. 

Izmaksātas arī visas subsīdijas par pagājušo gadu, informē Lauku atbalsta dienests (LAD). Lai 

izvairītos no kļūdām un sankcijām, šajā plānošanas periodā LAD aicina lauksaimniekus atbalstam 

pieteikties, izmantojot Elektronisko deklarēšanās sistēmu (EDS). Ja ir grūtības ar tās izmantošanu, 

jāvēršas pie LLKC konsultantiem pēc palīdzības. 

 http://goo.gl/J2fF6P  

 

Kā top?: Puskūpinātā desa A.B.C. uzņēmumā Forevers  
Šajā piektdienā portāls db.lv saviem lasītājiem piedāvā ieskatīties gaļas pārstrādes uzņēmuma SIA 

Forevers ražošanas procesā, aplūkojot puskūpinātās desas A.B.C. ar samazinātu sāls daudzumu 

izgatavošanas procesu. Latvijas gaļas pārstrādes uzņēmuma Forevers pirmsākumi meklējami 1996. 

gada 3. septembrī, kad nelielā gaļas cehā tika ieguldīts simtprocentīgs Latvijas uzņēmēju kapitāls. 

Pēc diviem gadiem nelielajai, bet strauji augošajai ražotnei viena ceha sienās kļuva par šauru un 

tādēļ tika iegādāta un turpmākā pusotra gada laikā pilnībā rekonstruēta ēka Maskavas ielā. 2003. 

gadā tika uzsākta jaunas rūpnīcas būve Granīta ielā, kur uzņēmums atrodas arī patlaban. 

http://www.db.lv/foto-video/ka-top-puskupinata-desa-a-b-c-uznemuma-forevers-443369? 

 

 

Papuve – tradicionāli vienu gadu (Latvijas Avīze) 
Jau 15 gadu nodarbojos ar bioloģisko lauksaimniecību, bet tikai tagad pirmo reizi gribu vienu lauku 

laist papuvē. Cik gadus drīkst būt papuve? Kad lauks jāapar? AIJA GULBENĒ 

Kā ierīkot papuvi? Ko darīt pirmajā gadā, ko – nākamajos? Tagad šajā laukā ir ganības. Sākot ar šo 

gadu, lauksaimniekiem, kuri nodarbojas ar graudkopību un lopkopību, nepieciešams dažādot 

kultūraugus, ja aramzeme ir vairāk nekā 10 ha, bet, ja virs 15 ha, jāievēro zaļināšanas nosacījumi. 

Saimniecībās, kurās aramzeme ir vairāk par 10 ha un mazāk par 30 ha, jāaudzē vismaz divas 

kultūras, turklāt galvenā kultūra nedrīkst aizņemt vairāk par 75% no kopējās aramzemes. Ja 

saimniecībā ir vairāk nekā 30 ha aramzemes, jābūt vismaz trim kultūrām, bet galvenā nedrīkst 

aizņemt vairāk par 75%, divas pārējās – vairāk par 95%. Šie nosacījumi nav jāievēro bioloģiski 

sertificētām saimniecībām. Eiropas Komisijas jaunās prasības par zaļināšanu ieviestas, lai 

samazinātu piesārņojumu un uzlabotu apkārtējo vidi. 

http://www.la.lv/papuve-tradicionali-vienu-gadu/ 

 

Ar upenēm var pelnīt (Latvijas Avīze) 
Limbažu novada SIA “Krogzeme” saimnieki Diāna un Andris Krogzemi pērn iestādījuši upenes 19 

ha platībā, kas sāks ražot nākamgad. Piecu gadu plānā abi domā palielināt platības līdz 130 ha, jo 

pieprasījums pēc upenēm ir liels. Abi ir rīdzinieki: Diāna – finansiste, savulaik pabeigusi arī 

Bulduru dārzkopības skolu, Andris – mārketinga speciālists. Vēl strādājot galvaspilsētā, labu laiku 

lūkojuši vietu laukos, kur saimniekot, līdz 2009. gadā tas izdevies, un Viļķenes pagasta 

“Vīnkalniņus” tagad abi ar meitām sauc par savām mājām. Sākotnēji audzējuši dekoratīvos stādus, 

ogulājus un kā likumsakarīgu sauc pievēršanos upeņu audzēšanai. 

http://www.la.lv/ar-upenem-var-pelnit/ 

http://www.la.lv/aizliegts-dzeltens-siers-skolas/
https://t.co/HSnTmphlv8
http://www.db.lv/foto-video/ka-top-puskupinata-desa-a-b-c-uznemuma-forevers-443369
http://www.db.lv/foto-video/ka-top-puskupinata-desa-a-b-c-uznemuma-forevers-443369
http://www.la.lv/papuve-tradicionali-vienu-gadu/
http://www.la.lv/ar-upenem-var-pelnit/
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Ģenētiski modificēta pārtika izraisa nopietnus veselības traucējumus 
Tiesa apstiprināja, ka franču zinātniekam Žilam Ērikam Seralini (Gilles-Eric Seralini (1960)) bija 

taisnība, kad viņš paziņoja, ka zinātnisko pētījumu laikā, kuros uz žurkām eksperimentēja ar 

ģenētiski modificētu kukurūzu, tika konstatēts, ka žurkām no tā rodas nopietni veselības traucējumi, 

tai skaitā arī audzēji. 

https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/05/genetiski-modificeta-partika-gmo-izraisa-

nopietnus-veselibas-traucejumus/ 

 

 

 

Pasākumi: 

 
Notiks zinātniski praktiska konference "Līdzsvarota lauksaimniecība" - 25. un 26.februārī 

Turpinot gadskārtējās konferences tradīciju LLU Lauksaimniecības fakultāte un Latvijas Agronomu 

biedrība aicina arī 2016. gada februārī satikties savā Alma Mater visu lauksaimniecības zinātnisko 

iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas speciālistus, konsultāciju dienesta darbiniekus, 

lauksaimnieku biedrības, uzņēmumu vadītājus, pakalpojumu sniedzējus un, protams, topošos 

lauksaimniecības speciālistus. 

http://www.losp.lv/node/3670 

 
 

 

LAD aktualitātes: 

 

LAD aicina veikt Lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šī gada 1.aprīlim Elektroniskajā pieteikšanās 

sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 

2016.gada Platību maksājumu sezonai. 

http://www.losp.lv/node/3722 

 

 

 No 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

http://www.losp.lv/node/3661  

 Atbalsts mežsaimniecībai EUR 9 500 000 http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-

relizes/atbalsts-mezsaimniecibai-eur-9-500-000-558 

 Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2015. gadā 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-

maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513  

 

LAD sāk izmaksāt saistītā atbalsta maksājumus 

Lauku atbalsta dienests šodien, 23.decembrī, ir uzsācis pakāpeniski izmaksāt saistītā atbalsta 

maksājumus. 

Saistītā atbalsta par slaucamām govīm likme ir 125,36 eiro par dzīvnieku.  

  

https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/05/genetiski-modificeta-partika-gmo-izraisa-nopietnus-veselibas-traucejumus/
https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/05/genetiski-modificeta-partika-gmo-izraisa-nopietnus-veselibas-traucejumus/
https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/05/genetiski-modificeta-partika-gmo-izraisa-nopietnus-veselibas-traucejumus/
http://www.losp.lv/node/3670
http://www.losp.lv/node/3722
http://www.losp.lv/node/3661
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-mezsaimniecibai-eur-9-500-000-558
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-mezsaimniecibai-eur-9-500-000-558
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513
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Tuvākajā laikā tiks uzsākts izmaksāt arī saistīto atbalstu par platībām, tā likmes: 

-saistītas atbalsts par proteīnaugiem – 82,48 eiro/ha, 

-saistītais atbalsts par augļiem – 157,59 eiro/ha, 

-saistītais atbalsts par dārzeņiem – 501,85 eiro/ha, 

-saistītais atbalsts par miežiem – 32,8 eiro/ha, 

-saistītais atbalsts par vasaras rapsi – 74,46 eiro/ha. 

Dienests informē, ka ir uzsācis arī vienotā platības maksājuma (VPM) gala maksājumu izmaksu, 

VPM likme ir 55,34 eiro/ha. Maksājumi tiek veikti arī par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi 

specifiski ierobežojumi (ADI un ADSI), kā arī par vidi saudzējošām dārzkopības metodēm. 

Atgādinām, ka VPM avansa maksājumi tiek pakāpeniski veikti kopš 23.oktobra, tos šobrīd jau ir 

saņēmuši vairāk nekā 95% klientu.  

 

 

Lauku atbalsta dienesta E-pieteikšanās sistēma – palīgs lauksaimniekiem 

Visā valstī strauji attīstās e-pakalpojumi, kas sniedz vairāk iespējas, procesus padara ātrākus un 

samazina administratīvo slogu. 

Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un ērtāku iesniegumu iesniegšanu, Lauku atbalsta dienests (LAD) 

jau 2007.gadā uzsāka darbu pie Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) 

izstrādes. http://www.losp.lv/node/3709 

 

 

 

LDC aktualitātes: 

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.  

 

LDC informācija identifikācijas līdzekļu pasūtītājiem 
Informējam, ka veicot krotāliju pasūtījumu elektroniski, tiks sagatavots rēķins, ko saņemsiet e-

pastā. 

Veicot apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda precīzs rēķina numurs! 

Pasūtījuma izpilde sākas pēc maksājuma saņemšanas LDC kontā. 

 

Par dzīvnieku apzīmēšanu  

SVARĪGI: Dzīvnieka (liellopa, aitas, kazas) apzīmēšanas datums ir diena, kad krotālijas tiek 

iestiprinātas dzīvnieka abās ausīs. To paredz MK noteikumu Nr. 393 p. 42, 54 un 55.  

Septiņu dienu laikā pēc notikuma (apzīmēšanas) īpašniekam vai turētājam tas ir jāpaziņo Datu 

centram, ievadot šo informāciju elektroniski vai iesniedzot papīra formā. 

Lūdzam savlaicīgi pasūtīt un saņemt izgatavotās krotālijas! 

http://www.losp.lv/node/3709
http://likumi.lv/doc.php?id=267611
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Ganāmpulki, kuri izmanto LDC elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, identifikācijas 

līdzekļus var pasūtīt LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā. Informējam, ka ir iespēja izvēlēties 

pasūtījumu piegādi ar kurjeru "no durvīm līdz durvīm". Izcenojumi un piegādes zonas skatīt 

šeit 

Identifikācijas līdzekļu pasūtīšanai un izpildes, piegādes gaitas noskaidrošanai zvaniet darba 

dienās: 

tel. 67095064, 

mob. 26352914 LMT 

mob. 28891636 TELE2 

 

Par dzīvnieku kustības reģistrēšanu 

Atgādinām, ka, elektroniski reģistrējot dzīvnieku kustību - pārvietošanu starp novietnēm vai 

īpašumtiesību maiņu (Iziešana), - obligāti jāievada arī Ienākšana, tas ir, jāapstiprina dzīvnieku 

saņemšana novietnē vai ganāmpulkā. Pretējā gadījumā dzīvnieku kustība nebūs pabeigta. 

Datu ievade jāveic ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc notikuma. Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālr. 

67095069 vai 22019664. 

 

 

Pārskata par stāvokli ganāmpulkā 

Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 01.01.2016. ir jāiesniedz no 

01.01.2016. līdz 31.01.2016. 

Ziņas nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, 

kazām, cūkām). 

Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2015. gada otro pusgadu jāiesniedz no 01.01.2016. līdz 

31.01.2016. 

Pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas 

novietnē un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti 

jāpaziņo ar pārvietošanas deklarāciju.  

Visērtāk Pārskatu un Kopsavilkumu ir ievadīt elektroniski LDC 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 veidlapas – 

http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/, tās var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē 

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

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914. 

 

Uzmanību! 

No 01.01.2016. veicot maksājumu LDC kontā, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs. 

http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru/
http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru/
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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Informējam, ka veicot identifikācijas līdzekļu pasūtījumu elektroniski, rēķinu pasūtītājs saņem e-

pastā. 

Veicot pasūtījumu telefoniski, rēķinu var saņemt e-pastā vai pa pastu. 

Ja esat iemaksājuši LDC kontā avansa maksājumu, tad lūdzam to izmantot līdz 01.04.2016. 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 
Siera klubs aktivitātes: 
28.01. biedrības "Siera klubs" organizētais seminārs pavāriem, viesu māju saimniecēm un 

skolotājām 'Veselība, labs izskats un enerģija ar Latvijā audzēto un ražoto pārtiku". 

29.01.tā kā esam biedrības "Latgales kulinārais mantojuma centrs" biedri, dodamies uz Rēzekni, kur 

notiek pieredzes apmaiņas pasākums par kulinārā mantojuma saistību ar mūsdienām. Būs praktiskā 

izdevuma "Piens un tā produkti" prezentācija. Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes 

priekšsēdētāja Mob. +371 29487375 

 

Latvijas Lauku foruma aktivitātes: 
Šogad jau 6. reizi tiks noteikts LEADER Dižprojekts – vietējās iniciatīvas projekts, kas realizēts 

VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un 

aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu 

teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem 

projektiem.  Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar 

paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai. 

Kandidātu izvirzīšana tiek turpināta līdz 21. janvārim, kad tiks paziņota parnterību diploma ieguvējs 

- Dižprojekta titula saņēmējs, sabiedrībā iemīļotākais projekts, kā arī īpašās pārsteigumu balvas no 

LLF sadarbības partneriem, kas izvirzīs savas simpātijas. 

Iepazīsties ar Dižprojekta kandidātiem var šeit: http://llf.partneribas.lv/archives/2382 

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija: 

19.janvārī plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības 

attīstības fakultātē Svētes ielā 18, Jelgavā 212. telpā notiks Profesora Ervida Grinovska mantojuma 

zinātniski praktisks seminārs „Inovācija: teorija un prakse". 

19. janvārī  plkst. 15.00 LZA notiks Latvijas 2015. gada izcilāko sasniegumu zinātnē godināšanas 

pasākums (LZA LMZN) izvirzījusi Dr.sc.ing.Sandru Muižnieci-Brasavu, kas tiek godināta kā 

«Milzu!» pārslu izstrādātāja.(skat. zemāk!). 

25. janvārī plkst. 16.00: Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas 

(LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija 

kopsēde 

 

Izstrādātas zinātniski pamatotas ar šķiedrvielām bagātinātas graudaugu pārslas 

Dr.sc.ing. I.Gedrovica, Dr.sc.ing.S. Muižniece-Brasava un SIA «Milzu!» valdes loceklis E. Ence  

callto:+371%2029487375
http://llf.partneribas.lv/archives/2382
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Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte Latvijā izstrādātas zinātniski 

pamatotas graudaugu pārslas, kas izgatavotas no Latvijas reģionam tipiskajiem graudaugiem (īpaši 

jāatzīmē – pārslas no rudziem, kas ir jaunums šajā segmentā) un reģistrētas ar preču zīmi 

„MILZU!”. Jauno produktu izstrādes procesā zinātnieki pārbaudīja dažādu izejvielu piemērotību 

konkrētā produkta veida izgatavošanai, atrada optimālos risinājumus, lai saglabātu vērtīgās 

uzturvielas izejvielās, izstrādāja tehnoloģiju un atrada tehnoloģiskos risinājumus, lai no izvēlētajām 

izejvielām izgatavotu produktu ar augstiem kvalitatīvākiem rādītājiem. Pateicoties zinātnieku 

piesaistei, ir tapis kvalitatīvs pārtikas produkts ar augstu uzturvērtību (paaugstinātu šķiedrvielu 

saturu, samazinātu cukura daudzumu utt.), kas ir konkurētspējīgs produkts – teicams importēto 

produktu aizstājējs (gada laikā tas veido jau 12% no sava segmenta produktiem uz importa produktu 

rēķina), kā rezultātā ir veikts nozīmīgs pienesums Latvijas tautsaimniecībai, jo 2015. gada laikā SIA 

„Milzu!” apgrozījums sasniedza vairāk kā 800 tūkstoši eiro, kas ir vērā ņemams apjoms vienam 

gadam nelielam uzņēmumam.  

Kontaktinformācija: 

Ilga Gedrovica 

Dr.sc.ing. 

LLU PTF docente 

tālr.26187991 

Ilga.Gedrovica@llu.lv 

 

 

Konkurss ”Latvijas humusvielu mēslojums skaistai ainavai un dāsnai ražai” 

Mērķis. Popularizēt Latvijā labās prakses piemērus par Latvijas humusvielu mēslošanas līdzekļu, 

kas iegūti no kūdras, pielietošanu. Konkurss tiek rīkots balstoties uz Latvijas humusvielu ražotāju 

un patērētāju asociācijas (LHRPA) un GreenOK preču zīmes produktu ražotāju ierosinājumu, kā arī 

atbalstot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras iniciēto sociālo kampaņu „LATVIJAS 

LABUMS”. http://www.losp.lv/node/3189 
 

Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes: 

Latvijas Slieku audzētāju asociācija, katru dienu, pēc iepriekšējas reģistrēšanās, organizē 

sliekkopības entuziastiem un visiem interesentiem seminārus  Mālpils Biotehnoloģiju Centrā 

(MBC), kur varēs iepazīties: 

- ar bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu kompostēšanu; 

- ar slieku audzēšanu un barošanu; 

- ar biohumusa ražošanu; 

- ar ražošanas iekārtu demonstrēšanu un iepazīstināšanu ar vermitehnoloģijām; 

Dalības maksa - 10eur/no cilvēka. 

Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712 

 

 

 

Dokumenti saskaņošanai:  
Aicinām sniegt viedokli, komentārus par sekojošiem tiesību aktiem. 

 Līdz 22.janvārim - „Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības 

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

kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības” 

http://www.losp.lv/node/3723  

http://www.losp.lv/node/3189
mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/3723
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 Līdz 22.janvārim - „Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi” un 

„Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums” http://www.losp.lv/node/3710  

 

 

Sludinājumi: 

 
LPKS "BIO grauds" iepērk pārtikas kvalitātes bioloģiskās auzas. 
Prasības: 

 Tiplummasa: 530; 

 Mitrums: 13,5%; 

 Piemaisījumi: līdz 2%. 

Cena saimniecībā: no 185 EUR/ t atvērtā veidā. 

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

līmenim, kas atbilst kooperatīva prasībām. 

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

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

 

Iespēja iegādāties kaltētas lucernas granulas! 

KALTĒTAS LUCERNAS GRANULAS  8mm (brīvas no ĢMO) 

Analītiskās sastāvdaļas (dabīgi mitrā produktā/sausnā) 

Mitrums, % - maks. 12% 

Kopproteīns sausnā min. 16% 

Kokšķiedra, % 26-32% 

Koppelni, % max. 12% 

Lietošanas pamācība: izmantojams kā dzīvnieku barības sastāvdaļa. 

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

 

 

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

http://www.losp.lv/node/3710
mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
http://www.losp.lv/node/3653
mailto:losp@losp.lv

