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INFOLAPA Nr. 41 
 

Jānis Dūklavs: paredzot atbalstu piena nozarei, jāvērtē katras dalībvalsts 

situācija, nevis ES vidējie rādītāji 
16. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības 

ministru padomes sanāksmē Briselē uzsvēra, ka, Eiropas Komisijai īstenojot atbalsta pasākumus 

piena ražošanas nozarei, nepieciešams ņemt vērā to, cik smagi Krievijas ekonomiskās sankcijas ir 

ietekmējušas katru no dalībvalstīm. „Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāra vērtējums par 

vispārējo situāciju piena tirgū rod zināmas cerības, taču to nevar attiecināt uz visām dalībvalstīm. 

Latvijā piena iepirkuma cena, salīdzinot ar 2014. gada jūliju – laiku pirms Krievijas embargo, ir 

pazeminājusies par 31 procentu. Kā jau esmu norādījis arī iepriekšējās padomes sēdēs, attiecībā uz 

piena cenām nav pareizi mērīt „vidējo temperatūru” Eiropas Savienības tirgū, jo tā maldinoši 

raksturo situāciju dažādās dalībvalstīs,” padomē uzsvēra zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

Ministrs arī norādīja, ka š.g. septembrī, salīdzinot ar š.g. augustu, piena iepirkuma cena turpināja 

samazināties par 0,5%. 

http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-paredzot-atbalstu-piena-nozarei-javerte-katras-

dalibvals?id=5032 

 

Zemkopības ministrija aicina antibiotikas dzīvnieku ārstēšanā lietot atbildīgi 
Pēdējos astoņus gadus 18. novembrī Eiropā tiek atzīmēta Eiropas Antibiotiku diena. Šogad Pasaules 

Veselības organizācija pirmo reizi ir pasludinājusi Pasaules Antibiotiku nedēļu, ko atzīmē no 16. 

līdz 20. novembrim. Jautājumus par antibiotikām aktualizē, lai pievērstu Eiropas un pasaules 

iedzīvotāju uzmanību pieaugošai antimikrobiālās rezistences problēmai. Pārmērīgas un 

nepārdomātas antibiotiku lietošanas dēļ attīstās antimikrobiālā rezistence – mikroorganismu 

noturīgums jeb rezistence pret antibiotikām (AMR), kas būtiski apgrūtina cīņu ar infekcijas 

slimībām gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-aicina-antibiotikas-dzivnieku-arstesana-lietot-

a?id=5034 

 

Iespēja pietiekties “Natura 2000” apbalvojumam!  
Šai balvai var pieteikties jebkura juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta “Natura 2000” 

pasākumos. Vietējās un valsts iestādes, uzņēmumi, zemes īpašnieki, NVO, izglītības iestādes un 

privātpersonas no visām 28 ES dalībvalstīm var pieteikties vienā no piecām balvas kategorijām. 

 Ar “Natura 2000” balvu izsaka atzinību par izciliem sasniegumiem “Natura 2000” tīkla pārvaldībā 

un popularizēšanā, tā mērķu īstenošanā un sabiedrības informēšanā par “Natura 2000” tīklu un tā 

sniegtajiem ieguvumiem Eiropas iedzīvotājiem. Tāpēc papildus esošajām piecām balvas 

kategorijām pieteikumam, kas 

http://www.losp.lv/node/3619 

 

Eksperte: ES dārzeņu ražas šogad ir pietiekamas, cenas - zemas (Dienas bizness) 
Lai gan augļu un dārzeņu ražu Eiropas Savienības (ES) valstīs šajā sezonā ietekmēja sausums, 

kopumā ražas bijušas pietiekami labas. Vienlaikus vairumā ES valstu, tostarp arī Latvijā, lielveikali 

cenšas nospiest maksimāli zemas iepirkuma cenas, mazinot zemnieku ienākumus līdz kritiskam 

līmenim, aģentūrai LETA atzina kooperatīva Mūsmāju dārzeņi vadītāja Edīte Strazdiņa. 

http://www.db.lv/…/eksperte-es-darzenu-razas-sogad-ir-pieti… … 

http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-paredzot-atbalstu-piena-nozarei-javerte-katras-dalibvals?id=5032
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-paredzot-atbalstu-piena-nozarei-javerte-katras-dalibvals?id=5032
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-aicina-antibiotikas-dzivnieku-arstesana-lietot-a?id=5034
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-aicina-antibiotikas-dzivnieku-arstesana-lietot-a?id=5034
http://www.losp.lv/node/3619
http://www.db.lv/razosana/eksperte-es-darzenu-razas-sogad-ir-pietiekamas-cenas-zemas-441442
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Jāņu siers iekļauts ES Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā  
Eiropas Komisija nolēmusi produktu „Jāņu siers” iekļaut  ES Garantēto tradicionālo īpatnību 

reģistrā. Jāņi ir tradīcijām bagātākie latviešu svētki, kurus svin vasaras saulgriežos. Ar Jāņiem 

saistās daudzas tradīcijas, tādas kā vainagu pīšana, māju rotāšana ar jāņuzālēm, dziedāšana, 

ugunskuru kuršana un īpašu produktu gatavošana. Jau 12. gadsimtā, vācu krustnešiem nonākot 

Baltijas krastos, viņus pārsteidza Jāņu nakts  svinību vērienīgums pie nakts tumsā liesmojošiem 

ugunskuriem. Neatņemama svētku sastāvdaļa Jāņu naktī ir alus un Jāņu siers. 

http://www.zm.gov.lv/presei/janu-siers-ieklauts-es-garanteto-tradicionalo-ipatnibu-registra?id=5037 

 

 

Pirmdien darba vizītē Latvijā ieradīsies Ukrainas agrārās politikas un pārtikas 

ministrs Aleksejs Pavlenko 
23. novembrī, darba vizītē Latvijā ieradīsies Ukrainas agrārās politikas un pārtikas ministrs Aleksejs 

Pavlenko, lai tiktos ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu un pārrunātu abu valstu sadarbības 

iespējas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs. Ukraina vēlas no Latvijas 

pārņemt pieredzi mežu apsaimniekošanā, akvakultūras attīstībā un lauku saimniecību kooperācijas 

veicināšanā. Vizītes laikā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar Ukrainas kolēģi plāno pārrunāt arī 

jautājumu par Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produkcijas eksporta palielināšanu uz Ukrainu. 

Plānots, ka vizītes laikā Ukrainas agrārās politikas un pārtikas ministrs Aleksejs Pavlenko apmeklēs 

Rīgas Brīvostu, lai apspriestu lauksaimniecības produktu tranzīta iespējas caur Latvijas ostām. 

http://www.zm.gov.lv/presei/pirmdien-darba-vizite-latvija-ieradisies-ukrainas-agraras-politikas-

un?id=5041 

 

Par katru nomedīto sieviešu kārtas meža cūku – 100 eiro 
Lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra izplatību un samazinātu slimības uzliesmojumu skaitu meža cūku 

populācijā, no šodienas, 2015. gada 20. novembra, par katru nomedīto sieviešu kārtas meža cūku, 

mednieks var saņemt 100 eiro samaksu. „Pavasarī, dzimstot sivēniem, meža cūku skaits varētu pat 

trīskāršoties un vasarā, kad meža cūkas aktīvāk pārvietojas, Āfrikas cūku mēris zibenīgi izplatīsies 

tālāk, skarot arvien jaunas teritorijas. Sieviešu kārtas meža cūku skaita strauja samazināšana ir 

efektīvākais veids, kā īsā laikā samazināt meža cūku populāciju Latvijā, ierobežojot Āfrikas cūku 

mēra tālāku izplatību”, saka PVD Veterinārās uzraudzības departamenta direktore Kristīne 

Lamberga. 

http://www.zm.gov.lv/presei/par-katru-nomedito-sieviesu-kartas-meza-cuku-100-eiro?id=5043 

 

 
 

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 

http://www.zm.gov.lv/presei/janu-siers-ieklauts-es-garanteto-tradicionalo-ipatnibu-registra?id=5037
http://www.zm.gov.lv/presei/pirmdien-darba-vizite-latvija-ieradisies-ukrainas-agraras-politikas-un?id=5041
http://www.zm.gov.lv/presei/pirmdien-darba-vizite-latvija-ieradisies-ukrainas-agraras-politikas-un?id=5041
http://www.zm.gov.lv/presei/par-katru-nomedito-sieviesu-kartas-meza-cuku-100-eiro?id=5043
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
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27. novembrī notiks Zemkopības ministrijas konference “Zivsaimniecības 

nozares attīstība, iespējas 2015.-2020. gadā” 

Zivsaimniecības nozares pārstāvji un citi interesenti ir aicināti uz konferenci “Zivsaimniecības 

nozares attīstība, iespējas 2015.-2020. gadā”, kas notiks š.g. 27. novembrī (piektdiena) Ādažu 

Kultūras centrā Gaujas ielā 33A, Ādažos no plkst. 10.30 līdz plkst. 16.00. 

http://www.zm.gov.lv/presei/27-novembri-notiks-zemkopibas-ministrijas-konference-

zivsaimniecibas-n?id=5036 

 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 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. 

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.  

 

 

 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/27-novembri-notiks-zemkopibas-ministrijas-konference-zivsaimniecibas-n?id=5036
http://www.zm.gov.lv/presei/27-novembri-notiks-zemkopibas-ministrijas-konference-zivsaimniecibas-n?id=5036
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
http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru/
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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! 

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 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

27.11.2015. - LOSP konkursa "Gada labākā NVO 2015" noslēguma pasākums -   

 

 

LBB organizētie semināri. 

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; 

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.losp.lv/node/3622
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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; 

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.  

 

Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība:  

2.decembrī plkst. 11.00 Ozolniekos LLKC telpās notiks seminārs ''Kartupeļu audzēšana Latvijā - 

risinājumi un iespējas''. Pasākuma laikā notiks šķirņu izstāde, dalībniekiem tiks izsniegta bezmaksas 

brošūra ''Kartupeļi 2015''.  

Papildus informācija pa tel. 26312666, darba kārtība pieejama www.kartupeli.lv 

 

 

 
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. 

 

mailto:lcaa@inbox.lv
http://www.kartupeli.lv/
https://t.co/B6a3ZGwh0C
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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/3189
mailto:info@slieka.lv
mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
mailto:losp@losp.lv

