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INFOLAPA Nr. 3 

 
Vidzemē uzsākta tomātu stādīšana (Dienas bizness) 
Lielākais tomātu un gurķu audzētājs Vidzemē, Z/S Kliģeni, uzsācis jauno tomātu stādīšanu. 

Paredzams, ka pirmā raža tiks ievākta marta beigās.  Tomātu stādīšanu Z/S Kliģeni sākusi par 

mēnesi agrāk, nekā citus gadus. Kopumā iestādīts pus hektārs, savukārt vēl 2,5 hektārus paredzēts 

stādīt kā ierasts februārī. Pērn uzņēmumam izdevies paplašināt tirgus daļu Latvijā, piedāvājot dabīgi 

audzētus tomātus un gurķus.  

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/vidzeme-uzsakta-tomatu-stadisana-444103 

 

Graudkopji: Ziemāju lauki patlaban izskatās ideāli; bažas rada graudu cenas 

kritums biržās (Dienas bizness) 
Šajā sezonā ziemāju lauki visos Latvijas novados izskatoties labi, pateicoties bagātīgajai sniega 

segai. Šogad atkal varētu būt gaidāma laba raža. Vienlaikus graudu audzētājus aizvien bažīgākus 

darot joprojām krītošās graudu cenas biržās, aģentūrai LETA atzina aptaujātie graudkopības 

kooperatīvu vadītāji. Latgales puses zemnieku kooperatīva Sēlijas āres valdes priekšsēdētājs Vitolds 

Kveders atzina, ka pašreizējie laika apstākļi sējumiem ir ideāli. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/graudkopji-ziemaju-lauki-patlaban-izskatas-ideali-

bazas-rada-graudu-cenas-kritums-birzas-444005 

 

Ražotājs: bīstamās suņu slimības pētnieki ceļ ažiotāžu, lai iegūtu papildu 

finansējumu (Latvijas Avīze) 
Pētnieku nekompetences dēļ saceltā ažiotāža ap suņu barības vada dilatācijas jeb paplašināšanās 

slimību, iespējams, ir stipri pārspīlēta un tās vienīgais mērķis ir iegūt papildu līdzekļus nākamajiem 

nevajadzīgajiem pētījumiem, uzskata AS “Tukuma Straumes”, zīmola DOGO īpašnieks, valdes 

priekšsēdētājs Aivars Podnieks. Starptautiski slimība – barības vada dilatācija – ir pazīstama, tai ir 

ģenētisks raksturs vai tā ir sekundārā slimība, nekur pasaulē zinātnieki to nesaista ar barību. 

Publiski citās valodās ir daudz izglītojošo materiālu suņu saimniekiem, kā slimību var atpazīt un kā 

ārstēt. 

http://www.la.lv/razotajs-bistamas-sunu-slimibas-petnieki-cel-aziotazu-lai-iegutu-papildu-

finansejumu/ 

 

“Baltic Agro” nostiprinās Vidzemē (Latvijas Avīze) 
20. janvārī Gulbenes novada Beļavas pagasta Svelberģī Latvijas lauksaimniekiem labi zināmais 

uzņēmums SIA “Baltic Agro” atklāja jaunu servisa centru. Līdzās veikalam, plašajiem angāriem, 

kur glabājas minerālmēslojuma, augu aizsardzības līdzekļu, lopbarības, konservantu un dažādu 

sēklu rezerves, tagad šā uzņēmuma Vidzemes klientiem būs pieejami arī graudu elevatori ar 15 

tūkstošu tonnu ietilpību, kā arī graudu kaltes ar pieņemšanas jaudu 300 tonnas stundā un kaltēšanas 

jaudu – 75 tonnas stundā. 

http://www.la.lv/baltic-agro-nostiprinas-vidzeme/ 

 

Ņemt miljonu vai darīt galu? Lielākā ganāmpulka īpašnieks gatavs sūdzēt valsti 

tiesā (Latvijas Avīze) 
Edgaram Silakalnam, SIA “Agrofirma Zelta druva” un SIA “Agrofirma Jelgava” īpašniekam, pieder 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/vidzeme-uzsakta-tomatu-stadisana-444103
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/vidzeme-uzsakta-tomatu-stadisana-444103
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/graudkopji-ziemaju-lauki-patlaban-izskatas-ideali-bazas-rada-graudu-cenas-kritums-birzas-444005
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/graudkopji-ziemaju-lauki-patlaban-izskatas-ideali-bazas-rada-graudu-cenas-kritums-birzas-444005
http://www.la.lv/razotajs-bistamas-sunu-slimibas-petnieki-cel-aziotazu-lai-iegutu-papildu-finansejumu/
http://www.la.lv/razotajs-bistamas-sunu-slimibas-petnieki-cel-aziotazu-lai-iegutu-papildu-finansejumu/
http://www.la.lv/baltic-agro-nostiprinas-vidzeme/
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lielākais slaucamo govju ganāmpulks Latvijā – abās saimniecībās kopā ir 2,4 tūkstoši piena devēju. 

Zemo piena iepirkumu cenu dēļ katrs saražotais piena litrs viņam rada 6 centu zaudējumu. Neredzot 

gaismu tuneļa galā, uzņēmējs gribētu klausīt zemkopības ministra padomam un pievērsties citai, 

rentablākai lauksaimniecības nozarei, taču to nevar darīt vēl vairākus gadus. To viņam liedz 

uzņemtās saistības par Eiropas struktūrfondu atbalsta izmantošanu, kas paredz, ka saimniecībai 

piecus gadus jāražo piens. Pretējā gadījumā atbalsts, kas izmantots ražošanas modernizācijai, 

jāatmaksā. 

http://www.la.lv/nemt-miljonu-vai-darit-galu-silakalns-tiesa/ 

 

Bioloģisko medu vedīs pasaulē. Ciemos pie biteniekiem Mētrienas “Priežukalnā” 

(Latvijas Avīze)  
Bioloģiskās z/s “Priežukalns” saimnieks Andrejs Briedis savu saimniecību Mētrienas pagastā 

izveidojis pirms astoņiem gadiem, kad iegādājies zemi Teiču rezervāta apkārtnē. Andrejs ir dzimis 

rīdzinieks, pabeidzis Ogres Meža tehnikumu, ieguvis ekonomista izglītību Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē. Pāris vasaras palīdzējis vienam latviešu biškopim ASV, gūstot 

pasaules elpu un iepazīstot industriālo biškopību. 

http://www.la.lv/biomedu-vedis-pasaule-priezukalns/ 

 

Agrofirmā Tērvete nekad nav miera – top jauni produkti un projekti (NRA.LV) 
Agrofirma Tērvete ir viens no Latvijas lielākajiem un spēcīgākajiem lauksaimnieciskās produkcijas 

ražotājiem, kas tradicionāli ir starp augstāko piena izslaukumu ieguvējiem, ražīgākajiem graudaugu 

audzētājiem un daudzkārt atzīta par Latvijas labākā alus ražotāju. Vairāk stāsta Agrofirmas Tērvete 

valdes priekšsēdētājs Dainis Dominieks. 

http://nra.lv/latvija/regionos/160908-agrofirma-tervete-nekad-nav-miera-top-jauni-produkti-un-

projekti.htm 

 

Dobeles dzirnavnieks uzsāk auzu pārslu un musli ražošanu (NRA.LV) 
Dobeles dzirnavnieka ražotie kviešu milti Ekstra vienpadsmito gadu pēc kārtas ir atzīti par gada 

preci. Vienlaikus uzņēmums pērn ir sasniedzis rekordlielu graudu iepirkuma un pārstrādes apjomu, 

kā arī sāk virzīt tirgū jaunus produktus, kas tiks ražoti ar jaunajām pārslu un musli iekārtām. Vairāk 

par pērn paveikto un šī gada mērķiem stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils. 

http://nra.lv/latvija/regionos/160907-dobeles-dzirnavnieks-uzsak-auzu-parslu-un-musli-

razosanu.htm 

 

Video: Latvijā radīts robots - govju galda kārtotājs (Delfi.lv) 
Pašmāju uzņēmums SIA "Robotic Solutions" radījis jaunu robotu - govs galda kārtotāju, kurš ir 

automatizācijas risinājums, kas ietaupa cilvēka darba laiku un palielina fermas darbības ražību un 

efektivitāti, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā. Robota idejas sākumā, piena govju fermas 

vadītājs apzināja tirgū esošos govs galda kārtotājus un palika nepamierināts, jo tirgū pieejamo 

risinājumu ieviešanai bija nepieciešama fermas grīdas pārbūve, kas rada papildus izmaksas un ne 

vienmēr ir īstenojama. 

 

http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/video-latvija-radits-robots-govju-galda-

kartotajs.d?id=46960325 

 

http://www.la.lv/nemt-miljonu-vai-darit-galu-silakalns-tiesa/
http://www.la.lv/biomedu-vedis-pasaule-priezukalns/
http://nra.lv/latvija/regionos/160908-agrofirma-tervete-nekad-nav-miera-top-jauni-produkti-un-projekti.htm
http://nra.lv/latvija/regionos/160908-agrofirma-tervete-nekad-nav-miera-top-jauni-produkti-un-projekti.htm
http://nra.lv/latvija/regionos/160907-dobeles-dzirnavnieks-uzsak-auzu-parslu-un-musli-razosanu.htm
http://nra.lv/latvija/regionos/160907-dobeles-dzirnavnieks-uzsak-auzu-parslu-un-musli-razosanu.htm
http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/video-latvija-radits-robots-govju-galda-kartotajs.d?id=46960325
http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/video-latvija-radits-robots-govju-galda-kartotajs.d?id=46960325
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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 

 

 

 

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  

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
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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! 

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/ ). 

http://likumi.lv/doc.php?id=267611
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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Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914. 

 

Uzmanību! 

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

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 
 
 

Latvijas Lauku foruma aktualitātes: 
Jau 6. reizi biedrība "Latvijas Lauku forums"  organizē konkursu "Dižprojekts", kurā vietējās 

rīcības grupas jeb partnerības no visas Latvijas izvirza unikālus projektus no savām darbības 

teritorijām. Šogad - "Dižprojekta 2015" titulam ir izvirzīti 15 kandidāti – vietējo iniciatīvu projekti, 

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

teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. Līdz 27. janvārim ikviens aicināts 

iepazīties un balsot par projektiem LLF sociālajos tīklos (draugiem.lv/llf un 

facebook.com/laukuforums). 

Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, 

kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējumu. Konkursa laikā galvenā nav projektu 

savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku 

paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai. 

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

 

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 

 

Biedrības "Latvijas Jauno Zemnieku klubs" aktivitātes: 
27.01.- JZK politiskās darba grupas tikšanās JZK birojā Jelgavā, Dobeles ielā 41a; 

29.-30.01. JZK biedru un draugu saliedēšanās pasākums "Ziemas nometne", kuras laikā apskatīsim 

VAAD laboratorijas, saimniecības Gulbenes pusē, kā arī dosimies kopīgās ziemas aktivitātēs 

"Žagarkalnā"; 

10.02. JZK Valdes sēde, JZK birojā, Jelgavā, Dobeles ielā 41a; 

17.02. JZK Kongress 

 

http://draugiem.lv/llf
http://facebook.com/laukuforums
http://llf.partneribas.lv/archives/2382
callto:+371%2029487375
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Latvijas Biškopības biedrības semināri: 
seminārs: tēma: „Ceļojošā dravniecība. Vaska sagatavošana pārstrādei" – lektore Santa Biļinska, š. 

g. 30. janvārī, plkst. 11.00, Aizkraukles sākumskolā, Rūpniecības ielā 10, Aizkrauklē. 

 

seminārs: tēma: „Aktualitātes praktiskajā biškopībā" – lektore Baiba Tikuma, š. g. 2. februārī, plkst. 

17.30, Latvijas Dabas muzejā, Kr. Barona ielā 4, Rīgā; 

 

seminārs: tēma: „Aktualitātes praktiskajā biškopībā" – lektore Baiba Tikuma, š. g. 3. februārī, plkst. 

10.00, Limbažu LLKC, Jūras ielā 58, Limbažos; 

 

seminārs: tēma: „Vaska sagatavošana pārstrādei un biškopības produktu ražošana” lektors Armands 

Gumbris, š. g. 3. februārī, plkst. 12.00, Daugavpils LKB, Sēlijas ielā 25, Daugavpilī; 

 

seminārs: tēma: „Vaska sagatavošana pārstrādei un biškopības produktu ražošana” lektors Armands 

Gumbris, š. g. 4. februārī, plkst. 10.00, Rēzeknes LLKC, Dārzu ielā 7a, Rēzeknē; 

 

seminārs: tēma: “Aktualitātes medus tirdzniecībā. Bišu ziemošanas process, gatavošanās jaunajai 

sezonai.” – lektori Jānis Šnikvalds, Baiba Tikuma š.g. 5. februārī plkst. 11.00, Liepājas 15. 

vidusskolā, O. Kalpaka ielā 96, Liepājā; 

 

seminārs: tēma: “Bišu slimības” – lektore Ineta Eglīte š.g. 5. februārī plkst. 11.00, Tukuma kultūras 

namā, tradīciju zālē, Lielā ielā 1, Tukumā; 

 

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija 
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  

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 
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Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes: 

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

sliekkopības entuziastiem un visiem interesentiem seminārus  Mālpils Biotehnoloģiju Centrā 

(MBC), kur varēs iepazīties: 

- ar bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu kompostēšanu; 

- ar slieku audzēšanu un barošanu; 

- ar biohumusa ražošanu; 

- ar ražošanas iekārtu demonstrēšanu un iepazīstināšanu ar vermitehnoloģijām; 

Dalības maksa - 10eur/no cilvēka. 

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

 

 

 

Dokumenti saskaņošanai: 
 

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  

 Līdz 22.janvārim - „Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi” un 

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

 Līdz 25.01. - „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai” http://www.losp.lv/node/3733  

 Līdz 26.01. - „Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība” http://www.losp.lv/node/3728 

 Līdz 27.01. - „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam 

„Ražotāju grupu un organizāciju izveide”” http://www.losp.lv/node/3735 

 Līdz 3.02. - „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, 

administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada 

plānošanas periodā” http://www.losp.lv/node/3739 

 

 

 

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 

 

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/3723
http://www.losp.lv/node/3710
http://www.losp.lv/node/3733
http://www.losp.lv/node/3728
http://www.losp.lv/node/3735
http://www.losp.lv/node/3739
mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
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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/3653
mailto:losp@losp.lv

