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INFOLAPA Nr. 42 
 

Apbalvoti Gada balvas zivsaimniecībā „Lielais loms – 2015” laureāti 
20. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs sveica Gada balvas zivsaimniecībā „Lielais loms 

– 2015” laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus – zivsaimniecības nozares uzņēmējus un jaunos 

darbiniekus. Šogad laureātu nosaukumus, diplomus un balvas piešķīra trīs nomināciju grupās. 

Laureāta nosaukums nominācijā „Gada uzņēmums zivsaimniecībā” tika piešķirts SIA “Karavela” 

un tās vadītājam Andrim Bitem. Nominācijā „Par inovatīvu uzņēmējdarbību” par labāko atzīta SIA 

„Unda”, savukārt nominācijā “Jauns un daudzsološs nozarē” laureāta titulu ieguva Dana Odnoroga, 

kas darbojas SIA “BraDava”. 

http://www.zm.gov.lv/presei/apbalvoti-gada-balvas-zivsaimnieciba-lielais-loms-2015-

laureati?id=5047 

 

14 lauku tūrisma uzņēmēji saņem kultūras zīmi "Latviskais mantojums" 
Šā gada 27.novembrī jau ceturto reizi lauku tūrisma uzņēmējiem tiks pasniegta kultūras zīme 

"Latviskais mantojums". Zīmi pasniegs kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas Pašvaldību 

savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" 

prezidente Asnāte Ziemele, klātesot kultūras mantojuma ekspertiem. Uzrunu saņēmējiem no 

ekspertu komisijas teiks Māra Zālīte. Pasniegšanas ceremonija notiks Rīgā, Kultūras ministrijas 

lielajā zālē plkst. 10.00 - 12.00. 

Zīme "Latviskais mantojums" veidota pēc LLTA "Lauku ceļotājs" iniciatīvas un tiek pasniegta 

lauku tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, 

rādot to apmeklētājiem. Šobrīd jau 54 lauku tūrisma saimniecībās ikviens interesents var iepazīt 

latvisko gan ēdienā, gan arhitektūrā, gan svētku svinēšanā, gan tradicionālo amatu prasmju 

uzturēšanā. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1394&newsid=98389 

 

Ukraina pārņems Latvijas pieredzi meža apsaimniekošanā, zivsaimniecības 

attīstībā un lauksaimnieku kooperācijā 
Pirmdien, 23. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Ukrainas agrārās politikas un 

pārtikas ministru Alekseju Pavlenko, kas ieradies darba vizītē Rīgā, lai apgūtu Latvijas pieredzi 

mežu apsaimniekošanā, zivsaimniecības attīstībā un lauksaimnieku kooperācijā. 

Tikšanās laikā abi ministri apsprieda prioritāros sadarbības virzienus, lai Ukraina pēc iespējas ātrāk 

varētu sākt īstenot meža politikas reformu, uzsvaru liekot uz valsts mežu ilgtspējīgu 

apsaimniekošanu. Zivsaimniecības jomā Ukrainas puse pauda vēlmi sākt sadarbību ar Pārtikas 

drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” ekspertiem ar mērķi attīstīt šajā 

valstī zivsaimniecību, jo sevišķi – akvakultūru. Tāpat, balstoties Latvijas pieredzē, Ukraina 

Čerņigovas apgabalā vēlas īstenot pilotprojektu lauksaimnieku piena ražošanas saimniecību 

kooperācijā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/ukraina-parnems-latvijas-pieredzi-meza-apsaimniekosana-

zivsaimniecibas?id=5052 

 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/apbalvoti-gada-balvas-zivsaimnieciba-lielais-loms-2015-laureati?id=5047
http://www.zm.gov.lv/presei/apbalvoti-gada-balvas-zivsaimnieciba-lielais-loms-2015-laureati?id=5047
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1394&newsid=98389
http://www.zm.gov.lv/presei/ukraina-parnems-latvijas-pieredzi-meza-apsaimniekosana-zivsaimniecibas?id=5052
http://www.zm.gov.lv/presei/ukraina-parnems-latvijas-pieredzi-meza-apsaimniekosana-zivsaimniecibas?id=5052
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Latvijas auzas – ASV muslī 
Bioloģiski ražotas auzas – galvenā saimniecības “Ozoliņi ZL” un koooperatīva “Bio grauds” 

eksportprece. Saimniecībā “Ozoliņi ZL” auzas audzē 120 ha platībā, pārējo no 400 ha aizņem 

kartupeļi un āboliņš. Saimniekot Zigmārs Logins sācis pirms desmit gadiem ar 40 ha, audzējot 

rudzus un citas kultūras. Kartupeļiem pievērsies tikai 2008. gadā un šobrīd “Ozoliņi ZL” ir viens no 

lielākajiem bioloģisko kartupeļu piegādātājiem bioloģiskās cietes ražotājam “Aloja Starkelsen”. 

Tieši pateicoties Alojas uzņēmumam, Zigmāra Logina saimniecībai izdevies atrast sadarbības 

partneri ASV tirgū, kur Latvijā ražotās bioloģiskās auzas realizē aizvien vairāk. 

http://www.la.lv/latvijas-auzas-asv-musli/ 

 

Cūkkopjiem maksās lielāku valsts atbalstu par sivēnmātēm  
Otrdien, 24. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā 

arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai. Izmaiņas noteikumos 

paredz palielināt atbalstu cūkkopjiem, lai mazinātu Āfrikas cūku mēra dēļ radītos zaudējumus. 

Izmaiņas valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz palielināt atbalsta likmi no 101,28 eiro līdz 

131,28 eiro par tādas sivēnmātes ģenētiskas kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu, 

kas atražo vaislas jauncūkas. 

http://www.zm.gov.lv/…/cukkopjiem-maksas-lielaku-valsts-atb… … 

 

Samazina administratīvo slogu augu pārvadātājiem un audzētājiem 
24. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Augu 

karantīnas noteikumos. Izmaiņas noteikumos paredz samazināt administratīvo slogu gan augu 

pārvadātājiem, gan to audzētājiem. Izmaiņas noteikumos paredz, ka kravas pārstāvis pieprasīto 

informāciju par kravu var iesniegt, arī izmantojot informācijas sistēmu TRACES (Trade Control 

and Expert System), kas samazina administratīvo slogu gan pašam komersantam, gan Valsts augu 

aizsardzības dienesta darbiniekiem, jo informāciju vairs nav nepieciešams ievadīt nevienā 

informācijas sistēmā. TRACES sistēma ļauj uzkrāt datus par veiktajām kontrolēm, nodrošina 

izsekojamību, kā arī ir ērti lietojama. Nākotnē TRACES sistēmu paredzēts obligāti ieviest visās 

Eiropas Savienības dalībvalstīs. Pašlaik sistēmas ieviešana dalībvalstīs ir brīvprātīga. 

http://www.zm.gov.lv/presei/samazina-administrativo-slogu-augu-parvadatajiem-un-

audzetajiem?id=5055 

 

Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena 

ražotājiem un cūkkopjiem  
Otrdien, 24. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto Eiropas 

Savienības (ES) pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtību piena ražotājiem un cūku 

ganāmpulku īpašniekiem. ES piešķirto atbalstu 8,45 miljonu eiro apjomā šā gada nogalē plānots 

izmaksāt piena ražotājiem – 7,15 miljonus eiro, cūkkopjiem – 1,30 miljonu eiro, pamatojoties uz 

zaudējumu apmēru. 

 http://www.losp.lv/node/3637 

 

Eiropas Parlaments prasa pārstrādāt uzņēmumu ienākuma nodokļa politiku 
Trešdien pieņemtajā rezolūcijā EP izklāsta ieteikumus par to, kā panākt taisnīgāku uzņēmumu 

ienākuma nodokļa piemērošanu visā Eiropas Savienībā. EP deputāti uzskata, ka ES dalībvalstīm ir 

jāvienojas par kopēju obligātu prasību lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem ziņot par ikvienā 

http://www.la.lv/latvijas-auzas-asv-musli/
http://www.zm.gov.lv/presei/cukkopjiem-maksas-lielaku-valsts-atbalstu-par-sivenmatem?id=5054
http://www.zm.gov.lv/presei/samazina-administrativo-slogu-augu-parvadatajiem-un-audzetajiem?id=5055
http://www.zm.gov.lv/presei/samazina-administrativo-slogu-augu-parvadatajiem-un-audzetajiem?id=5055
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F3637&h=XAQG2D4wEAQENDJLRXaZ9RnbnTC572oY6zAeAmKJ_MVFYPQ&enc=AZP3yKWU3QVZ0UtBa9BWPD6zbUwJulrxhO8VeIbTFSu1YVep8StsXwVcZE9_d47xeCR3ziMqL1OFM47qbK9eyNRs8yR411NzOMoHDQoG7nLXCV9YeP9cApJt3sS32LC1HFBLxmXndNqF7LtK00i8m7eJmcypyqN8N7KuYO2f5tkZkgLeRiP9WTHj2Uoyz9Q7DOUBtGs8bmY7JGtdlMd_fsmz&s=1
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dalībvalstī gūto peļņu un maksātajiem nodokļiem, kā arī jāievieš kopēja konsolidēta uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāze, jānosaka kopējas definīcijas nodokļu terminiem, kā arī jāievieš 

pārredzamība un publiskums līdz šim slepenajiem dalībvalstu nodokļu nolēmumiem. 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2015/novembris_2015/uzn_ien_nodokla_piemerosana.eu/portal/l

v/ 

 

 

 

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.  

 

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. 

 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2015/novembris_2015/uzn_ien_nodokla_piemerosana.eu/portal/lv/
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2015/novembris_2015/uzn_ien_nodokla_piemerosana.eu/portal/lv/
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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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 

 
Kooperatīvā sabiedrība Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība aktivitātes: 

08.decembrī notiks konference par aktualitātēm Latvijas piena nozarē. 

http://www.losp.lv/node/3639  

 

 

Siera klubs aktivitātes: 

9.dec. seminārs Ozolniekos LLKC 

10.dec. seminārs Smiltenes tehnikumā 

 

LBB organizētie semināri. 

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; 

seminārs: tēma: “Stropi Latvijā un pasaulē” – lektors Juris Šteiselis š.g. 13. decembrī, plkst. 11.30, 

Meža mājā, Ķemeros; 

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/3639
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seminārs: tēma: „Aktualitātes praktiskajā biškopībā” lektore Baiba Tikuma š.g. 15. decembrī, plkst. 

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

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   

 

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

