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INFOLAPA Nr. 4 
 

Cūkgaļa lētāka, bet ne veikalā (Nra.lv) 
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) un Krievijas tirdzniecības embargo dēļ Latvijā cūkgaļas iepirkuma cena 

kopš 2014. gada vidus ir samazinājusies par 31%, bet lielajos veikalos cūkgaļas cenas salīdzinājumā 

ar pagājušo gadu būtiski nav mainījušās. «Āfrikas cūku mēris (ĀCM) un Krievijas tirdzniecības 

embargo cūkgaļas sektoru ir ietekmējis negatīvi. Pēc Krievijas embargo Latvija ir zaudējusi ne tikai 

nozīmīgus eksporta tirgus, bet pārprodukcijas dēļ samazinājies arī eksports uz tradicionālajiem 

noieta tirgiem citās ES dalībvalstīs,» Neatkarīgajai uzsver Zemkopības ministrijas (ZM) preses 

sekretāre Dagnija Muceniece. 

http://nra.lv/latv…/161510-cukgala-letaka-bet-ne-veikala.htm … 

 

LOSP Latvijas Avīzes rakstā "Zaļais iepirkums vēl negarantē, ka 

bērnudārzos un skolās nonāk vietējo ražotāju dārzeņi"  
“Tā dēvētais zaļais iepirkums paredz, ka dārzeņi tiek iegādāti no vietējām saimniecībām, ko arī 

paredz šoruden noslēgtie līgumi. Taču pēdējā laikā bērnudārzu virtuvēm tiek piegādāti tiešām ļoti 

sliktas kvalitātes kartupeļi un burkāni, līdz ar to mums sāk rasties grūtības ar bērnudārzu apgādi šajā 

ziņā,” Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sanāksmē trauksmi cēla Rīgas 

domes iepirkumu nodaļas galvenā eksperte finanšu jautājumos Ingrīda Apine. Eksperti norāda, ka 

iepirkumos tiek piedāvāta ļoti nekvalitatīva, visticamāk, importa prece, kas savukārt skaidrojams ar 

iepirkto dārzeņu neatbilstību pavadzīmēs norādītajai izcelsmei. 

http://www.la.lv/lai-zalais-iepirkums-neparversas-par-farsu/ 

 

Lauksaimnieku kooperatīvs nerisina vienas dienas vajadzības. Saruna 

ar Induli Jansonu 

Jau sesto gadu pēc kārtas notiek balsošana par Latvijas labāko lauksaimniecības kooperatīvu. Taču 

– kādam jābūt labākajam kooperatīvam? Kā panākt tā efektivitāti ilgtermiņā? Kā atrast pareizo 

balansu starp biedru un biznesa interesēm? Par to sarunā ar Induli Jansonu, LPKS VAKS un 

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētāju. 

http://www.la.lv/lauksaimnieku-kooperativs-nerisina-vienas-dienas-vajadzibas-saruna-ar-induli-

jansonu/ 

 

Nosaka 2016. gada valsts atbalstu meža nozares attīstībai 
Zemkopības ministrija sagatavojusi noteikumu projektu, kas nosaka valsts atbalsta apmēru un tā 

piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai. Lai veicinātu nozares ilgtspējīgu attīstību un 

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

http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-2016-gada-valsts-atbalstu-meza-nozares-attistibai?id=5165 

 

Skolēni svaigus augļus un dārzeņus saņems ilgāk nekā plānots (LAD) 
Programmas „Skolas auglis” ietvaros 2015./2016.mācību gadā Latvijas skolās kopš 2015.gada 

2.novembra skolēni trīs reizes nedēļā saņem svaigus augļus un dārzeņus bez maksas. 

http://nra.lv/latvija/161510-cukgala-letaka-bet-ne-veikala.htm
http://www.la.lv/lai-zalais-iepirkums-neparversas-par-farsu/
http://www.la.lv/lauksaimnieku-kooperativs-nerisina-vienas-dienas-vajadzibas-saruna-ar-induli-jansonu/
http://www.la.lv/lauksaimnieku-kooperativs-nerisina-vienas-dienas-vajadzibas-saruna-ar-induli-jansonu/
http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-2016-gada-valsts-atbalstu-meza-nozares-attistibai?id=5165
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Plānotais augļu un dārzeņu izdales periods bija noteikts līdz 2016.gada 5.februārim, taču ņemot vērā 

2015./2016.mācību gadā programmā “Skolas auglis” iesaistīto izglītības iestāžu un izglītojamo 

skaitu, ir pieņemts lēmums pagarināt produktu izdales periodu. 

Produktu izdales periods 2015./2016.mācību gadā tiek pagarināts līdz 2016.gada 26.februārim 

(ieskaitot). 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/skoleni-svaigus-auglus-un-darzenus-

sanems-ilgak-neka-planots-590 

 

Izveidots elektronisks Lauksaimniecības tehnikas katalogs 
Sadarbībā ar biedrību “Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija”, kā arī 

atsevišķām tehnikas tirgotājfirmām, tapis Latvijā pirmais elektroniskais Lauksaimniecības tehnikas 

katalogs! Katalogu iespējams apskatīt ŠEIT 

Elektroniskajā datubāzē apkopota informācija par aptuveni 5000 dažādām tehnikas vienībām, 

ietverot tehnisko specifikāciju, informāciju par tirgotājiem (kontakti, tiešā saite uz mājaslapām) un 

atsevišķos gadījumos –arī aptuveno cenu. Tas, protams, nav vispilnīgākais Latvijā pieejamās 

tehnikas apkopojums, bet ir visplašākais vienkopus esošais materiāls šobrīd, un mēs vēl joprojām 

strādājam pie tā, lai pārējās tirgotājfirmas papildinātu jau esošo datubāzi ar informāciju par savu 

tehnikas sortimentu. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-lopkopiba-pakalpojumi/izveidots-elektronisks-

lauksaimniecibas-tehnikas-katalogs 

 

 

LOSP pārstāvis Kaspars Kļaviņš Latvijas Avīze Pieprasījums pēc jēra 

gaļas pieaugs  
Aitu skaits Eiropas Savienības (ES) valstīs tuvāko divu gadu laikā palielināsies, kas skaidrojams ar 

pieaugošo pieprasījumu pēc jēra, īpaši bioloģiski audzēta, gaļas, secināts ES lauksaimniekus 

vienojošās organizācijas un Eiropas Komisijas darba grupā, kurā no Latvijas piedalījās 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvis Kaspars Kļaviņš. 

Viņš sacīja, ka pieprasījums pēc aitu gaļas tiek prognozēts kā pieaugošs, galvenokārt uz jēra gaļas 

rēķina. Tam pamatā ir veselīgu produktu patēriņa pieaugums, kā arī islamticīgo skaita palielināšanās 

Eiropā. 

http://www.la.lv/eksperts-pieprasijums-pec-jera-galas-pieaugs/ … 

 

 

Very Berry iegādājies jaunu pakošanas iekārtu  
Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmums Very Berry iegādājies jaunu pakošanas iekārtu, 

informēja kompānijas mārketinga vadītāja Ilze Sauškina. 

Uzņēmums pakošanas iekārtu esam iegādājies ar augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas atbalsta 

programmas līdzfinansējumu.  

Iekārta izmaksājusi 12 tūkstošus eiro, un atbalsta intensitāte ir 50%. 

http://www.db.lv/razosana/very-berry-iegadajies-jaunu-pakosanas-iekartu-444545 

 

 
 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/skoleni-svaigus-auglus-un-darzenus-sanems-ilgak-neka-planots-590
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/skoleni-svaigus-auglus-un-darzenus-sanems-ilgak-neka-planots-590
http://laukutikls.lv/riki/tehnikas_katalogs/
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-lopkopiba-pakalpojumi/izveidots-elektronisks-lauksaimniecibas-tehnikas-katalogs
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-lopkopiba-pakalpojumi/izveidots-elektronisks-lauksaimniecibas-tehnikas-katalogs
https://t.co/B7U6ggHxfU
http://www.db.lv/razosana/very-berry-iegadajies-jaunu-pakosanas-iekartu-444545
http://www.db.lv/razosana/very-berry-iegadajies-jaunu-pakosanas-iekartu-444545
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LAD aktualitātes: 

 

Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski. Lauksaimniekiem jābūt EPS 

lietotājiem  

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksājumiem varēs 

tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).Lai varētu lietot 

minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD 

elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, 

kuri jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai 

pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. 

http://www.losp.lv/node/3751 

 

Atbalsts dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas 

potenciāla atjaunošanai Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu 

pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 

Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos 

cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu 

ieviešana" apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un 

epifitotiju iespējamās sekas". Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā notiks 

no 2016. gada 22. februāra līdz 2016. gada 22. martam ar kopējo publisko finansējumu pieci simti 

tūkstoši eiro. http://www.losp.lv/node/3747 

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: 

 
 

 

Informējam, ka 04.02.2016. plkst.11.00 Rīgā, Republikas laukumā 2 (3.stāvs, 328.telpa) notiks 

pārbaudes testa kārtošana fiziskām personām, kuras iesniegušas dokumentus un atbilst MK 

http://www.losp.lv/node/3751
http://www.losp.lv/node/3747
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


 

 Infolapa_4_29.1.2016.  www.losp.lv   

 

noteikumu Nr.566 „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” prasībām saņemt sertifikātu 

lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, pārraudzībā un mākslīgajā apsēklošanā. 

Dokumentu iesniegšanas termiņš 01.02.2016. 

Telefons informācijai: 67027249. 

 

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 
 
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". 
Pirmā diskusija (atvērtā tipa) notiks jau 3. februārī plkst. 17:30 Kaņepes Kultūras centrā, Skolas ielā 

15, Rīgā. Uz to aicināti visi interesenti. http://www.lbla.lv/kampana-biologiski-sak-diskusiju-ciklu-

par-biologisko-partiku-biologiskas-sarunas 

 

 

 

 

http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/video_pamacibas/
http://www.lbla.lv/kampana-biologiski-sak-diskusiju-ciklu-par-biologisko-partiku-biologiskas-sarunas
http://www.lbla.lv/kampana-biologiski-sak-diskusiju-ciklu-par-biologisko-partiku-biologiskas-sarunas
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Lauku Ceļotājs aktivitātes:  

25.februārī viesnīcā "Baltvilla" Lauku tūrisma kopsapulce – seminārs 

http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/553 

“Seniori dodas uz laukiem!” “Lauku ceļotāja” piedāvājums senioriem izstādē Balttour - 2016 

http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/550 

 

 

Biedrības "Latvijas Jauno Zemnieku klubs" aktivitātes: 
10.02. JZK Valdes sēde, JZK birojā, Jelgavā, Dobeles ielā 41a; 

17.02. JZK Kongress 

 

Latvijas Biškopības biedrības semināri: 
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 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/news/item/view/553
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/550
mailto:info@slieka.lv
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Dokumenti saskaņošanai: 
 

 Līdz 02.02. - “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos 

energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” un “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu 

noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” http://www.losp.lv/node/3756  

 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 

 

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/3756
http://www.losp.lv/node/3739
mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
http://www.losp.lv/node/3653
mailto:losp@losp.lv

