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INFOLAPA Nr. 39 

 
 

Piena nozares pārstāvji aicina izvēlēties Latvijā ražotos piena produktus 

(Latvijas Avīze) 
Aicinājums popularizēt un izvēlēties Latvijā ražotos piena produktus bija svarīgākā atziņa, kas 

izskanēja gandrīz ikviena šonedēļ PIKC VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 

notikušajā semināra “Piena produkti – spēkpilnai dzīvei” dalībnieka uzrunā. 

Pārstrādē krīze pārvarēta 

Latvijas piena ražotāji patlaban pārdzīvo grūtus laikus, saņemot viszemāko iepirkuma cenu ES 

valstīs – 20, 21 centu par litru. Savukārt piena pārstrādes uzņēmumi krīzi ir pārvarējuši, savā uzrunā 

norādīja Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks. Viņš 

vērsa uzmanību, ka piena ražotāji tiešā valsts un ES atbalsta veidā pie piena cenas saņēma klāt 

papildus vismaz sešus centus. Šāds atbalsts palīdzēja mazināt 29% lielo svaigpiena cenas kritumu šā 

gada pirmajos astoņos mēnešos salīdzinājumā ar 2014. gada attiecīgo laika posmu. “Rēķinot kopā 

ar valsts atbalstu, piena ražotāji par savu produktu patlaban saņem tuvu pašizmaksai mērāmu 

naudas summu,” uzskata LPCS vadītājs. 

http://www.la.lv/razotajiem-svariga-pirceja-izvele/ 

 

 

Šolks: Piena iepirkuma cenas kritums šogad - 29%; piena produktu eksporta 

vērtība samazinājusies par 34%  
Šā gada astoņos mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo laika posmu pērn, piena iepirkuma cena 

samazinājusies par 29%, savukārt piena produktu eksporta vērtība kritusies par 34% un bija 71,2 

miljoni eiro, šodien biedrības «Siera klubs» rīkotajā seminārā atzina Latvijas Piensaimnieku 

centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks. 

http://financenet.tvnet.lv/nozares/582526-

solks_piena_iepirkuma_cenas_kritums_sogad_29_piena_produktu_eksporta_vertiba_samazinajusie

s_par_34 

 

 

Par piena produktiem un spēkpilnu dzīvi  
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā norisinās biedrības "Siera klubs" organizētais 

seminārs "Piena produkti - spēkpilna dzīve". Pasākums organizēts ar Zemkopības ministrijas un 

Lauku atbalsta dienesta atbalstu.  

Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt aktuālāko informāciju piena nozarē - klātienē tiekoties ar piena 

ražotājiem – lauksaimniekiem, kā arī piena pārstrādes uzņēmumiem un piena produktu realizētājiem 

– tirgotāju pārstāvjiem.  

http://ziemellatvija.diena.lv/biznesa-zinas/citas-zinas/par-piena-produktiem-un-spekpilnu-dzivi-

108743 

 

 

14 lauku tūrisma saimniecības saņem Zaļo sertifikātu (Dienas bizness)  
Mežotnes pilī notika gada noslēguma konference Lauku tūrisma spēks: uzņēmēju, pašvaldību un 

vietējās kopienas sadarbība, kuras dalībniekus sveica Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.  

http://www.la.lv/razotajiem-svariga-pirceja-izvele/
http://financenet.tvnet.lv/nozares/582526-solks_piena_iepirkuma_cenas_kritums_sogad_29_piena_produktu_eksporta_vertiba_samazinajusies_par_34
http://financenet.tvnet.lv/nozares/582526-solks_piena_iepirkuma_cenas_kritums_sogad_29_piena_produktu_eksporta_vertiba_samazinajusies_par_34
http://financenet.tvnet.lv/nozares/582526-solks_piena_iepirkuma_cenas_kritums_sogad_29_piena_produktu_eksporta_vertiba_samazinajusies_par_34
http://ziemellatvija.diena.lv/biznesa-zinas/citas-zinas/par-piena-produktiem-un-spekpilnu-dzivi-108743
http://ziemellatvija.diena.lv/biznesa-zinas/citas-zinas/par-piena-produktiem-un-spekpilnu-dzivi-108743
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Konferencē no Latvijas Valsts prezidenta rokām Zaļo Sertifikātu saņēma 14 saimniecības: 

Brīvdienu māja SĪPOLI, viesu māja GUNGAS, lauku māja BINCĀNI, brīvdienu māja ŠĶIPERI, 

brīvdienu māja EZERA SONĀTE, lauku sēta INDĀNI, viesu māja GARĪKAS, brīvdienu māja 

KLAJUMI, brīvdienu māja MEŽA SKUĶI, viesu māja CEĻMALAS, brīvdienu māja BALDONES 

DRAUGU PIRTS, kempinga mājas LAIMES MĀJA, brīvdienu māja PIZĀ un brīvdienu māja 

JAUNBRENGUĻI. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/foto-14-lauku-turisma-saimniecibas-sanem-zalo-

sertifikatu-440623/? 

 

Vienojas par 8,45 miljonu eiro sadali piena ražotāju un cūkaudzētāju atbalstam 
4. novembrī, Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē zemkopības ministrs 

Jānis Dūklavs un lauksaimnieku organizācijas vienojās par 8,45 miljonu eiro sadali, ko Latvijai 

septembra vidū piešķīra Eiropas Komisija piena ražotāju un cūkaudzētāju atbalstam, kā arī par 

valsts subsīdijām lauksaimniekiem 2016. gadā. 

ES piešķirto atbalstu 8,45 miljonu eiro apjomā šā gada nogalē plānots izmaksāt gan piena 

ražotājiem – 7,15 miljonus eiro, gan cūkkopjiem – 1,30 miljonu eiro, pamatojoties uz zaudējumu 

apmēru. 

Lauksaimniecības konsultatīvajā padomē zemkopības ministrs Jānis Dūklavs arī informēja, ka 

2016. gadā lauksaimnieki saņems nacionālās subsīdijas 8,6 miljonu eiro apmērā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/vienojas-par-8-45-miljonu-eiro-sadali-piena-razotaju-un-cukaudzetaju-

a?id=4973 

 

 

Lauksaimniecības degvielai no 30.oktobra jābūt iezīmētai (Agropols) 
Informējam, ka šā gada 30.oktobrī stājas spēkā grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli", kas nosaka, 

ka degvielai, kura tiek realizēta ar mērķi izmantot lauksaimniecībā, jābūt iezīmētai (marķētai). Lai 

grozījumu ieviešana noritētu pēc iespējas viegli, aicinām naftas produktu aprites nozarē strādājošos 

komersantus iepazīties ar Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) sagatavoto informatīvo 

materiālu par šo tēmu! 

VID informē, ka izmantošanai lauksaimniecībā realizējama degviela, kurai kopš šī gada 1.jūlija tiek 

piemērota akcīzes nodokļa likme 50 EUR par 1000 litriem, drīkst būt tikai tāda, kas ir iezīmēta jeb 

marķēta. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1392&newsid=98353 

 

 

ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisāra Fila Hogana uzruna Saeimas 

deputātiem 
ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisāra Fila Hogana uzruna Latvijas Republikas Saeimas 

deputātiem Eiropas lietu komisijā un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 

komisijā Rīgā 2015. gada 29.oktobrī 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1391&newsid=98352 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar Rīgas apkaimes pašvaldību pārstāvjiem 

pārrunā iespējas efektīvāk samazināt ĀCM izplatību 
30. oktobrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Rīgas apkaimes pašvaldību vadības 

pārstāvjiem, lai pārrunātu pašvaldību aktīvāku iesaisti Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatības 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/foto-14-lauku-turisma-saimniecibas-sanem-zalo-sertifikatu-440623/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/foto-14-lauku-turisma-saimniecibas-sanem-zalo-sertifikatu-440623/
http://www.zm.gov.lv/presei/vienojas-par-8-45-miljonu-eiro-sadali-piena-razotaju-un-cukaudzetaju-a?id=4973
http://www.zm.gov.lv/presei/vienojas-par-8-45-miljonu-eiro-sadali-piena-razotaju-un-cukaudzetaju-a?id=4973
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1392&newsid=98353
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1391&newsid=98352
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ierobežošanā, samazinot meža cūku populācijas blīvumu. Kā zināms, meža cūkas ir viens no 

galvenajiem iemesliem šās bīstamās infekcijas slimības izplatībā. Tikšanās laikā Pārtikas un 

veterinārā dienesta (PVD) un Valsts meža dienesta (VMD) vadība Rīgas apkaimes pašvaldības 

informēja, ka ĀCM, kas izplatās virzienā no austrumiem uz rietumiem un rada būtiskus zaudējumus 

mājas cūku saimniecībām, pašvaldībām un medību saimniecībai, šobrīd jau ir skāris apmēram pusi 

Latvijas teritorijas un pietuvojies Rīgas apkaimei. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-rigas-apkaimes-pasvaldibu-

parstav?id=4949 

 

 

Valdība konceptuāli atbalsta biotopu kartēšanu visā valsts teritorijā līdz 

2019.gadam 
Otrdien, 2015. gada 3.novembrī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas izstrādātos biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas pamatprincipus. Tie paredz 

biotopu kartēšanu visā valsts teritorijā līdz 2019. gadam.* 

Lai iegūtu precīzu informāciju par aizsargājamo biotopu izplatību un kvalitāti visā valstī, 

nepieciešams veikt visaptverošu biotopu inventarizāciju. Biotopu kartēšana tiks veikta, izmantojot 

Eiropas Savienības fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā.** 

Iegūtie dati tiks izmantoti dabas aizsardzības pasākumu plānošanā un aizsardzības stāvokļa 

novērtēšanā. Biotopu kartes būs izmantojamas arī pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādē un pilnveidošanā. Tāpat tās ļaus ilgtermiņā plānot mežsaimniecisko darbību un 

pilnveidot Natura 2000 tīklu. Paredzēts, ka iegūtās informācijas pieejamība un tās praktiskais 

pielietojums sniegs pozitīvu ietekmi uz tautsaimniecības attīstību ilgtermiņā. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1392&newsid=98359 

 

Arī medību dārzos piemēros ĀCM apkarošanas prasības (Ilze Vabole, AgroPols) 
Otrdien, 3. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

noteikumos, kas nosaka Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību, 

informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. Grozījumi noteikumos sagatavoti, 

lai noteiktu prasību piemērošanu ĀCM apkarošanai savvaļas cūku sugas dzīvniekiem, kuri tiek 

turēti norobežotās platības. Tāpat noteikumos precizētas ĀCM riska zonas Latvijas Republikā, 

Igaunijas Republikā un Lietuvas Republikā. 

Grozījumi noteikumos nosaka, ka uz iežogotām platībām, kurās savvaļas cūkas tur āra apstākļos 

norobežotā vidē vai vietā pastāvīgi vai uz laiku, un šajā vidē vai vietā nav iespējams piemērot 

noteikumu III, IV, V vai XI nodaļā noteiktās prasības attiecībā uz cūku mēra apkarošanu novietnēs 

un nodrošināt normatīvajos aktos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām 

noteiktās normas, piemēro noteikumos noteiktās cūku mēra apkarošanas prasības savvaļas cūku 

populācijā. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1392&newsid=98357 

 

 

Nosaka koku ciršanas apjomu valsts mežos 2016.–2020. gadam 
Otrdien, 3. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto rīkojuma projektu 

„Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2016.–2020. gadam”. Rīkojuma projekts nosaka, 

ka kopējais maksimāli pieļaujamais koku ciršanas apjoms valsts mežos galvenajā cirtē 2016.–2020. 

gadam ir 92 258 hektāru platībā. Maksimāli pieļaujamā koku ciršanas apjoma noteikšanas mērķis ir 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-rigas-apkaimes-pasvaldibu-parstav?id=4949
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-rigas-apkaimes-pasvaldibu-parstav?id=4949
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1392&newsid=98359
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1392&newsid=98357
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regulēt koksnes ražas novākšanu valsts mežos, lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, 

stabilu un prognozējamu koksnes produktu piegādi, ievērojot esošos dabas aizsardzības un 

rekreācijas vajadzībām noteiktos meža apsaimniekošanas ierobežojumus. 

http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-koku-cirsanas-apjomu-valsts-mezos-2016-2020-

gadam?id=4958 

 

Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 
3. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, 

kas nosaka Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Grozījumi 

noteikumos sagatavoti, lai noteiktu prasību piemērošanu ĀCM apkarošanai savvaļas cūku sugas 

dzīvniekiem, kuri tiek turēti norobežotās platības. Tāpat noteikumos precizētas ĀCM riska zonas 

Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā un Lietuvas Republikā. 

Grozījumi noteikumos nosaka, ka uz iežogotām platībām, kurās savvaļas cūkas tur āra apstākļos 

norobežotā vidē vai vietā pastāvīgi vai uz laiku, un šajā vidē vai vietā nav iespējams piemērot 

noteikumu III, IV, V vai XI nodaļā noteiktās prasības attiecībā uz cūku mēra apkarošanu novietnēs 

un nodrošināt normatīvajos aktos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām 

noteiktās normas, piemēro noteikumos noteiktās cūku mēra apkarošanas prasības savvaļas cūku 

populācijā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-afrikas-cuku-mera-likvidesanas-un-draudu-noversanas-

kartiba?id=4957 

 

Zemkopības ministrijas svarīgākie padarītie darbi valdības pirmā gada laikā 
“Valdības pirmā darba gada laikā Zemkopības ministrijas pārraudzītajās nozarēs padarītā ir daudz, 

lai turpinātos lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstība, kā arī lai stabilizētos 

situācija nozarēs, kas nonākušas grūtībās. Ir sniegts valsts atbalsts un panākts Eiropas Savienības 

atbalsts piena ražošanas nozarei, kas nonāca grūtā situācijā pēc Krievijas ekonomisko sankciju 

ieviešanas. Tāpat ir sniegts atbalsts zivsaimniecības nozarei pēc Krievijas lēmuma aizliegt importēt 

Latvijā ražotos zivju konservus. Tā kā Krievijas embargo un Āfrikas cūku mēra izplatības dēļ 

cūkaudzētājiem ir problēmas realizēt saražoto, daļa Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta plānota arī 

cūkkopības nozarei. Ir būtiski, ka 2015. gada vidū darbu sācis Latvijas Zemes fonds, lai sekmētu 

Latvijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes saglabāšanu lauksaimnieciskās ražošanas 

vajadzībām,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-svarigakie-padaritie-darbi-valdibas-pirma-

gada-?id=4951 

 

Izstrādāti jauni kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības 

noteikumi 
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi jaunu noteikumu projektu “Kartupeļu sēklaudzēšanas un 

sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi”. Jaunais noteikumu projekts aizstās šobrīd spēkā esošos 

Ministru kabineta (MK) 2003. gada 12. augusta noteikumus Nr. 446 “Kartupeļu sēklaudzēšanas un 

sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi”. Noteikumu projektā ir ieviestas prasības, kas noteiktas 

Eiropas Komisijas (EK) direktīvā par minimālajām prasībām, kas jāievēro attiecībā par sēklas 

kartupeļiem un sēklas kartupeļu partijām. Tāpat jaunajos noteikumos ieviestas EK direktīvas 

prasības, ar ko nosaka ES kategorijas bāzes un sertificētiem sēklas kartupeļiem un šīm kategorijām 

piemērojamos nosacījumus un apzīmējumus, kā arī direktīvas prasības, ar ko nosaka minimālos 

http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-koku-cirsanas-apjomu-valsts-mezos-2016-2020-gadam?id=4958
http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-koku-cirsanas-apjomu-valsts-mezos-2016-2020-gadam?id=4958
http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-afrikas-cuku-mera-likvidesanas-un-draudu-noversanas-kartiba?id=4957
http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-afrikas-cuku-mera-likvidesanas-un-draudu-noversanas-kartiba?id=4957
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-svarigakie-padaritie-darbi-valdibas-pirma-gada-?id=4951
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-svarigakie-padaritie-darbi-valdibas-pirma-gada-?id=4951


 

 Infolapa_39_6.11.2015.  www.losp.lv   

 

nosacījumus un ES kategorijas attiecībā par pirmsbāzes sēklas kartupeļiem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/izstradati-jauni-kartupelu-seklaudzesanas-un-seklas-kartupelu-

tirdznie?id=4972 

 

 

Raundaps uz galda un urīnā (Latvijas Avīze) 
Latvijā augu aizsardzības līdzekļu reģistrā lietošanai mūsu valstī iekļauts 41 preparāts, kas satur 

glifosātu. 19 no tiem atļauts iegādāties un izmantot neprofesionāļiem – piemājas dārziņu 

īpašniekiem. Vides draugi un veselīga dzīvesveida piekritēji ceļ trauksmi par šī ķīmiskā preparāta 

iespējamo kaitīgo ietekmi. Taču daudzi lauksaimnieki Latvijā uzskata, ka cilvēku runas par viņu 

indēšanu ar glifosātu ir pārspīlētas. Citās valstīs to gan aizliedz un notiek tiesas procesi par 

kaitējumu veselībai. 

http://www.la.lv/raundaps-uz-galda-un-urina-2/ 

 

 
 

Pasākumi 
Seminārs “Aktualitātes cūkgaļas ražošanas un pārstrādes uzņēmumiem” 2015. gada 12. novembrī 

Norises vieta: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūts "BIOR", Lejupes 

iela 3, Rīga. Norises laiks: 11:00 - 15:00 

Mērķauditorija: Cūkgaļas ražošanas un pārstrādes uzņēmumi, nozares speciālisti. 

http://www.losp.lv/node/3574 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 15.novembrī beidzas pieteikšanās programmai "Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-

atbalsts-par-ziditajgovim-66 

 16.novembrī beidzas pieteikšanās pasākumā "Meža ieaudzēšana". 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-1-meza-

ieaudzesana-230 

 16.novembrī beidzas pieteikšanās pasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un 

ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-

investicijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-

vertibas-uzlabosanai-232 

 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  

 

 

 

 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/izstradati-jauni-kartupelu-seklaudzesanas-un-seklas-kartupelu-tirdznie?id=4972
http://www.zm.gov.lv/presei/izstradati-jauni-kartupelu-seklaudzesanas-un-seklas-kartupelu-tirdznie?id=4972
http://www.la.lv/raundaps-uz-galda-un-urina-2/
http://www.losp.lv/node/3574
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=d585e43e&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-atbalsts-par-ziditajgovim-66
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-atbalsts-par-ziditajgovim-66
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=bbbe6637&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-1-meza-ieaudzesana-230
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-1-meza-ieaudzesana-230
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=09f3e02d&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=09f3e02d&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-vertibas-uzlabosanai-232
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-vertibas-uzlabosanai-232
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-vertibas-uzlabosanai-232
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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LDC aktualitātes: 
Uzmanību liellopu, aitu, kazu īpašniekiem! 

Lai savlaicīgi apzīmētu jaundzimušos dzīvniekus, jau divus mēnešus pirms dzīvnieka piedzimšanas  

jāpasūta identifikācijas līdzekļi. 

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 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 
 

 

LSAB "Trusis un citi" un Latvijas šķirnes trušu asociācijas aktivitātes: 

LSAB "Trusis un citi" kopīgi ar Latvijas šķirnes trušu asociāciju- piedalīsies 28.Eiropas 

sīkdzīvnieku izstādē ar 115 trušiem. Pasākums notiks Francijas pilsētā Mecā laikā no 13.līdz 

25.novembrim. 

 

Latvijas Zirgaudzētāju biedrības un Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijas aktivitātes; 

7.novembrī – konference "Baltijas valstu zirgaudzēšanas nozares analīze un popularizēšana" 

http://www.losp.lv/node/3567  

 

Latvijas Cūku audzētāju asociācijas aktivitātes: 

20.novembrī Siguldā Viesnīcā "Sigulda" plkst. 11:30 Latvijas cūku audzētāju asociācija sadarbībā 

ar Valsts Lauku Tīklu rīko konferenci "Efektīva saimniekošana cūkkopības nozarē". Savu dalību 

konferencē pieteikt pa e-pastu lcaa@inbox.lv vai pa tel. 27032233 līdz 16.novembrim.  

 
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 

13.novembrī - Seminārs “Efektivitātes paaugstināšana bioloģiskās piena lopkopības saimniecībās” 

http://www.lbla.lv/efektivitates-paaugstinasana-biologiskas-piena-lopkopibas-saimniecibas 

 

 

http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru/
https://t.co/lyvF4f2J0o
mailto:lcaa@inbox.lv
http://www.lbla.lv/efektivitates-paaugstinasana-biologiskas-piena-lopkopibas-saimniecibas
http://www.lbla.lv/efektivitates-paaugstinasana-biologiskas-piena-lopkopibas-saimniecibas
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Stādu audzētāju biedrības aktivitātes: 

Iznācis Stādaudzētāja biļetens - oktobra numurs! Lasiet šeit :  http://www.losp.lv/node/3548  

 

Biedrība "Latvijas Jauno zemnieku klubs" plānotās aktivitātes: 

9.11. no plkst.10:00-12:00 tikšanās ar Silēzijas Konsultāciju centra delegāciju (Polija) LLU Sudraba 

zālē; 

9.11. plkst. 18:00 Jelgavā,JZK birojā Dobeles ielā 41a atvērtā Valdes sēdē; 

11.11. Valdes priekšsēdētājs A.Katamadze apmeklēs LOSP pārstāvju sapulci un biedru kopsapulci 

kā arī kandidēs LOSP Valdes vēlēšanās; 

12.11. Valdes priekšsēdētājs A.Katamadze apmeklēt VLT Sadarbības padomes sēdi Ozolniekos; 

25.11. JZK organizētā "Ražas balle 2015", kuras laikā tiks godināti biedrības aktīvisti kā arī 

atbalstītāji. 

 

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 

 

 

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 

 

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

http://www.losp.lv/node/3548
http://www.losp.lv/node/3189
mailto:info@slieka.lv
mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
mailto:losp@losp.lv

