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INFOLAPA Nr. 40 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: Latvija joprojām aicina EK vienkāršot ES 

Kopējo lauksaimniecības politiku 

16. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs piedalīsies ES Lauksaimniecības un 

zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Briselē, kurā Eiropas Komisija (EK) sniegs pārskatu 

par padarīto ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vienkāršošanā. 

 ZM jau informēja, ka KLP vienkāršošanas nepieciešamība aktualizējās pēc tās ieviešanas 2015. 

gadā, jo ieviešanas procesā tika konstatēti vairāki pasākumi un atbalsta instrumenti, kurus 

nepieciešams bez vilcināšanās vienkāršot. Arī 2014. gada beigās amatā apstiprinātais jaunais ES 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans KLP vienkāršošanu izvirzīja kā vienu 

no savām prioritātēm. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-latvija-joprojam-aicina-ek-

vienkarso?id=5006 

 

Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem  
10. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, 

kas nosaka kārtību, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) 

dīzeļdegvielai lauksaimniekiem. Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai lauksaimnieki marķēto 

dīzeļdegvielu varētu izmantot arī pašpārvadājumiem. 

Izmaiņas nosacījumos paredz, ka turpmāk marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot ne tikai 

lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās, bet arī 

pašpārvadājumiem. 

http://www.losp.lv/node/3596  

 

Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi grozījumus Medību likumā, kas paredz administratīvo 

sodu sistēmas par pārkāpumiem medību jomā iekļaušanu Medību likumā. Izmaiņas Medību likumā 

sagatavotas saskaņā ar Ministru kabineta (MK) rīkojumu „Par Administratīvo sodu sistēmas 

attīstības koncepciju”, lai Latvijā ieviestu nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/medibu-likuma-ieklaus-kartibu-par-administrativo-atbildibu-medibu-

joma?id=5003 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs sveica apbalvojuma “Veselīga uztura 

ražotājs” laureātus 

12. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Latvijas Ārstu biedrības prezidents Pēteris 

Apinis divu zemnieku saimniecību un viena lauku uzņēmuma saimniekiem pasniedza Latvijas 

Ārstu biedrības apbalvojumu “Veselīga uztura ražotājs”.  

 http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-sveiks-apbalvojuma-veseliga-

uztura-r?id=4997 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-latvija-joprojam-aicina-ek-vienkarso?id=5006
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-latvija-joprojam-aicina-ek-vienkarso?id=5006
https://t.co/VDtpmDgQm8
http://www.zm.gov.lv/presei/medibu-likuma-ieklaus-kartibu-par-administrativo-atbildibu-medibu-joma?id=5003
http://www.zm.gov.lv/presei/medibu-likuma-ieklaus-kartibu-par-administrativo-atbildibu-medibu-joma?id=5003
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-sveiks-apbalvojuma-veseliga-uztura-r?id=4997
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-sveiks-apbalvojuma-veseliga-uztura-r?id=4997
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Piena nozares kooperatīvi aktualizē mazo un vidējo saimniecību lomu 

tautsaimniecības attīstībā (Agropols ) 
Otrdien, 10.novembrī, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) organizētajā 

Piena nozares darba grupas sanāksmē piena kooperatīvu vadītāji aktualizēja mazo un vidējo 

saimniecību lomu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. 

LLKA piena nozares darba grupas izbraukuma sanāksmē, kas norisinājās Jēkabpils novada Zasas 

pagastā, kooperatīvu vadītāji kā vienu no Latvijas tautsaimniecības attīstības instrumentiem uzsvēra 

mazo un vidējo piena saimniecību attīstību. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1393&newsid=98382 

 

Ierosina aizliegt izmantot atrakcijās un cirkos savvaļas sugu dzīvniekus 
9. novembrī, Zemkopības ministrijā notika Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās 

padomes pirmā sēde. Tās laikā apspriests jautājums par savvaļas sugu dzīvnieku izmantošanu 

atrakcijās un cirkos. Par situāciju šajā jautājumā informāciju sniedza Zemkopības ministrijas, Dabas 

aizsardzības pārvaldes, Pārtikas un veterinārā dienesta un nodibinājuma „Dzīvnieku drauga fonds” 

pārstāvji. 

 Padomes sēdē pieņemts lēmums rosināt aizliegt izmantot savvaļas sugu dzīvniekus atrakcijās un 

cirkos. Padome arī nolēma izveidot darba grupu, kam uzdots sagatavot priekšlikumus grozījumiem 

normatīvajos aktos un sniegt par tiem ziņojumu nākamajā padomes sēdē. 

http://www.zm.gov.lv/presei/ierosina-aizliegt-izmantot-atrakcijas-un-cirkos-savvalas-sugu-

dzivniek?id=4992 

 

 

Alkoholisko dzērienu aprites likumu papildinās ar mazās dzērienu darītavas 

definīciju  
Alkoholisko dzērienu aprites likumā iekļaus mazās alkoholisko dzērienu darītavas definīciju, lai 

viestu skaidrību, piemērojot likumā noteiktās normas. To paredz Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, 

vides un reģionālās politikas komisijā otrdien, 10.novembrī, galīgajā lasījumā atbalstītie likuma 

grozījumi. 

Likumprojektā noteikts, ka mazā alkoholisko dzērienu darītava ir komersants, kuram ir tiesības 

saņemt akcīzes nodokļa atvieglojumus, lai ražotu vīnu, raudzētos dzērienus vai pārējos alkoholiskos 

dzērienus no savā dārzā vai dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem. 

http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24048-alkoholisko-dzerienu-aprites-likumu-

papildinas-ar-mazas-dzerienu-daritavas-definiciju … 

 

 

Svarīgākais ir pārdot — vienalga kam  (Dienas bizness) 
Lai gan pēc Lauku tūrisma asociācijas datiem ceļotāju skaits lauku tūrisma mītnēs pieaudzis par 

10%, kas norāda, ka nozare, kaut arī minimāli, taču lien ārā no pēckrīzes bedres, tomēr Aizkraukles 

reģiona uzņēmēji ir skeptiski un mēģina savas viesu mājas pārdot, vēsta reģionālais laikraksts 

Staburags.  

http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/svarigakais-ir-pardot-vienalga-kam-

441152?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1393&newsid=98382
http://www.zm.gov.lv/presei/ierosina-aizliegt-izmantot-atrakcijas-un-cirkos-savvalas-sugu-dzivniek?id=4992
http://www.zm.gov.lv/presei/ierosina-aizliegt-izmantot-atrakcijas-un-cirkos-savvalas-sugu-dzivniek?id=4992
https://t.co/rH2UWdNclz
https://t.co/rH2UWdNclz
http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/svarigakais-ir-pardot-vienalga-kam-441152
http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/svarigakais-ir-pardot-vienalga-kam-441152?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/svarigakais-ir-pardot-vienalga-kam-441152?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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Forevers ražos par 50% vairāk  (Dienas bizness) 
Latvijas gaļas pārstrādes uzņēmums Forevers cels jaunu rūpnīcu, kas ļaus nostiprināt pozīciju tirgū, 

palielinot ražošanu par 50%. Jaunajā rūpnīcā tiks uzstādītas modernas gaļas pārstrādes tehnoloģijas, 

kas nodrošinās lielāku ražošanas efektivitāti. Forevers finanšu direktors Andrejs Oļeiņiks komentē: 

«Kopš 2010. gada Forevers saražotās produkcijas apjoms ir pieaudzis kopumā par aptuveni 18%.» 

http://www.db.lv/razosana/partika/forevers-razos-par-50-proc-vairak-

441172?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

 

 
 

Pasākumi 

 

Aicinām piedalīties Zemkopības ministrijas meža nozares konferencē 2015 
26. novembrī Zemkopības ministrijā (ZM), Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva zālē norisināsies 

ikgadējā meža nozares konference. Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti. Konferencei tiks 

nodrošināta translācija tīmeklī www.laukutikls.lv. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/aicinam-piedalities-zemkopibas-ministrijas-meza-nozares-

konference-201?id=5004 

 

 

 

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  

 

 

 

LDC aktualitātes: 
Uzmanību liellopu, aitu, kazu īpašniekiem! 

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

jāpasūta identifikācijas līdzekļi. 

http://www.db.lv/razosana/partika/forevers-razos-par-50-proc-vairak-441172
http://www.db.lv/razosana/partika/forevers-razos-par-50-proc-vairak-441172?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/forevers-razos-par-50-proc-vairak-441172?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/presei/aicinam-piedalities-zemkopibas-ministrijas-meza-nozares-konference-201?id=5004
http://www.zm.gov.lv/presei/aicinam-piedalities-zemkopibas-ministrijas-meza-nozares-konference-201?id=5004
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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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 
 

 

LBB organizētie semināri. 

seminārs: tēma: „Bišu maizes ražošana. Bišu ziemošanas procesa uzraudzība” lektors Armands 

Gumbris š.g. 19. novembrī, plkst. 10.00, Balvu tālākizglītības centrā, Brīvības ielā 47, Balvos; 

seminārs: tēma: „Vasks un vaska pārstrāde” lektors Artūrs Grudovskis š.g. 22. novembrī, plkst. 

10.00, Valnieras 5. vidusskolā, Raiņa ielā 3, Valmierā; 

seminārs: tēma: „Aktualitātes biškopībā. Eksporta iespējas biškopībā” lektori Juris Šteiselis un Jānis 

Šnikvalds š.g. 24. novembrī, plkst. 10.00, Limbažu konsultāciju birojā, Jūras ielā 58, Limbažos; 

seminārs: tēma: „Aktualitātes biškopībā. Eksporta iespējas biškopībā” lektori Juris Šteiselis un Jānis 

Šnikvalds š.g. 26. novembrī, plkst. 16.00, Bērzkalnos, Īslīces pagastā, Bauskas novadā; 

seminārs: tēma: „Biškopības produktu izmantošana ārstniecībā” lektore Ilona Radziņa š.g. 1. 

decembrī, plkst. 10.00, Latvijas Dabas muzejā, Kr. Barona ielā 4, Rīgā; 

seminārs: tēma: „Aktualitātes praktiskajā biškopībā” lektore Baiba Tikuma š.g. 1. decembrī, plkst. 

12.00, Alūksnes kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē; 

seminārs: tēma: „Aktualitātes praktiskajā biškopībā” lektore Baiba Tikuma š.g. 2. decembrī, plkst. 

10.00, Gulbenes novada domes zālē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē; 

seminārs: tēma: „Vasks un vaska pārstrāde” lektors Artūrs Grudovskis š.g. 8. decembrī, plkst. 11.00, 

Veldzes namā, Saules ielā 83, Ventspilī; 

http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru/
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seminārs: tēma: “Stropi Latvijā un pasaulē” – lektors Juris Šteiselis š.g. 13. decembrī, plkst. 11.30, 

Meža mājā, Ķemeros; 

seminārs: tēma: „Aktualitātes praktiskajā biškopībā” lektore Baiba Tikuma š.g. 15. decembrī, plkst. 

11.00, Jēkabpils agrobiznesa koledžas zālē, Pasta ielā1, Jēkabpilī. 

 

 

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 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.  

 

 
Stādu audzētāju biedrības aktivitātes: 

 

Stādaudzētāja biļetens - novembra numurs! Lasiet šeit : http://www.losp.lv/node/3609   

 

 

Biedrība "Latvijas Jauno zemnieku klubs" plānotās aktivitātes: 

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 

 

 

mailto:lcaa@inbox.lv
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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  
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http://www.losp.lv/node/3489
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