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INFOLAPA Nr. 43 
 

 

Aug "Slow Food" kustība Straupē AgroPols 
Biedrība Slow Food Straupe ir izaugusi uz Straupes lauku labumu tirdziņa pamatiem. Straupes 

tirdziņa moto ir "Paši audzējam. Paši darinām. Paši tirgojam". Tā kā šis moto velk paralēles ar Slow 

Food produktu ražošanas principiem, tad gluži loģisks tirgus organizatoru solis bija iekļauties Slow 

Food International kustībā, un tā 2015.gada martā tika reģistrēta biedrība Slow Food Straupe. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1395&newsid=98407 

 

Pērļu vistas – zaļi domājošiem saimniekiem 
Vai, pērkot pāris nedēļu vecus pērļu vistu cāļus, tiem var atšķirt dzimumu? Vai šie putni nedara pāri 

parastajām vistām un gailim? ZINAĪDA AIZKRAUKLES NOVADĀ 

– Šiem putniem mazotnē ir ļoti grūti noteikt dzimumu. Atšķirības ir tik niecīgas, ka šajā ziņā mēdz 

kļūdīties pat pieredzējuši putnkopji. Pērļu vistu tēviņu pusaudžus no mātītēm var atšķirt pēc tā, ka 

gaiļiem ir masīvāks ragveida galvas izauguma cekuls, bet ļipiņas pakaklē ir koši sarkanas, savukārt 

pērļu vistu mammām ļipiņas ir burkānkrāsā. Pieaugušas mātītes parasti ir smagākas par tēviņiem, – 

klāsta Silkalnu minizoodārza saimnieks Arnis Pāvelsons. 

http://www.la.lv/perlu-vistas-zali-domajosiem-saimniekiem/ 

 

Trikātas KS zemnieki: Maksātnespējas administratore izsaimnieko kooperatīva 

parādnieku mantu  (Dienas bizness) 
Kooperatīva Trikāta KS maksātnespējas administratore Rudīte Klikuča izsaimniekojot kooperatīva 

parādnieku mantu, tādējādi samazinot izredzes zemniekiem saņemt nesamaksāto naudu par 

piegādāto pienu, līdz ar to zemnieku pārstāvji Maksātnespējas administrācijai iesnieguši sūdzību par 

administratores rīcību, rosinot atcelt viņu no amata, informēja zemnieku saimniecību pārstāvji. 

Kreditori uzskata, ka administratore nenodrošina procesa likumīgu un efektīvu gaitu, jo patlaban 

procesa izmaksas pārsniegušas divus miljonus eiro, attiecīgi samazinoties zemnieku izredzēm atgūt 

parādus. 

http://www.db.lv/razosana/trikatas-ks-zemnieki-maksatnespejas-administratore-izsaimnieko-

kooperativa-paradnieku-mantu-

442176?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Pampāļi būvēs jaunu fermu; investīcijas 2,3 miljoni eiro  (Dienas bizness) 
Lauksaimniecības produktu ražotāja SIA Pampāļi gatavojas būvēt jaunu fermu 500 slaucamām 

govīm, būvniecībā un teritorijas labiekārtošanā ieguldot 2,3 miljonus eiro, liecina paziņojums 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Plānots, ka Pampāļu novada Auniņos tiks būvēts slaucamo 

govju komplekss 500 vietām ar apbūves laukumu 5602 kvadrātmetru platībā, kā arī divas lagūnas 

kūtsmēslu savākšanai, katra ar 10 000 tonnu ietilpību, paredzēta arī teritorijas labiekārtošana, 

elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu izbūve. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/pampali-buves-jaunu-fermu-investicijas-2-3-miljoni-

eiro-442043 

 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1395&newsid=98407
http://www.la.lv/perlu-vistas-zali-domajosiem-saimniekiem/
http://www.db.lv/razosana/trikatas-ks-zemnieki-maksatnespejas-administratore-izsaimnieko-kooperativa-paradnieku-mantu-442176
http://www.db.lv/razosana/trikatas-ks-zemnieki-maksatnespejas-administratore-izsaimnieko-kooperativa-paradnieku-mantu-442176
http://www.db.lv/razosana/trikatas-ks-zemnieki-maksatnespejas-administratore-izsaimnieko-kooperativa-paradnieku-mantu-442176?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/trikatas-ks-zemnieki-maksatnespejas-administratore-izsaimnieko-kooperativa-paradnieku-mantu-442176?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/trikatas-ks-zemnieki-maksatnespejas-administratore-izsaimnieko-kooperativa-paradnieku-mantu-442176?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/pampali-buves-jaunu-fermu-investicijas-2-3-miljoni-eiro-442043
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/pampali-buves-jaunu-fermu-investicijas-2-3-miljoni-eiro-442043
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/pampali-buves-jaunu-fermu-investicijas-2-3-miljoni-eiro-442043
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7.decembrī sāksies balsošana par gada labāko  

lauksaimniecības/mežsaimniecības kooperatīvu 
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) pirmdien, 7.decembrī, atvērs balsošanu 

konkursa „Gada labākais lauksaimniecības/mežsaimniecības kooperatīvs” laureātu noteikšanai. 

Konkurss notiek jau sesto gadu, un tā mērķis ir noteikt labāko Latvijas kooperatīvu, kurš, realizējot 

kooperācijas ideju, ieguvis lauksaimnieku/mežsaimnieku atzinību un uzticību. 

http://www.llka.lv/aktualitates/7decembri-saksies-balsosana-par-gada-labako-

lauksaimniecibasmezsaimniecibas-kooperativu/2744/ 

 

 

ĀCM izplatības samazināšanas nolūkā meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts 

teritorijā  
Ar mērķi sekmīgāk apkarot Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību, spēkā stājušies Zemkopības 

ministrijas izstrādātie un Saeimas pieņemtie grozījumi Medību likumā, lai nodrošinātu vienmērīgu 

medību slodzi visās medību platībās un veicinātu intensīvākas meža cūku medības. Grozījumi 

Medību likumā paredz pienākumu medīt meža cūkas iepriekš reģistrētos medību iecirkņos, sākot ar 

200 ha platību, kā arī Valsts meža dienestam (VMD) dod tiesības lemt par medību tiesību piekritību 

platībās, kurās līdz šim mežacūku medības nebija atļautas – īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, 

medību platības, kurās medību tiesības izmanto pats zemes īpašnieks un kuras nav reģistrētas 

medību iecirkņa sastāvā u.tml. 

http://www.zm.gov.lv/presei/acm-izplatibas-samazinasanas-noluka-meza-cukas-drikstes-medit-

visa-val?id=5088 

 

VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk-VTUA) ilggadējā prakse traktortehnikas 

ekspluatācijā ir pierādījusi, ka pastāv cieša sakarība starp dūmainības līmeni un motora tehnisko 

stāvokli. Ir zināms, ka motora sliktais stāvoklis ir par iemeslu traktora ekonomisko rādītāju 

pasliktinājumam. Tas izpaužas kā traktora jaudas straujš kritums un degvielas patēriņa pieaugums. 

Tam savukārt par iemeslu ir savlaicīgi nekopta un nenoregulēta degvielas aparatūra. 

http://www.losp.lv/node/3655 

 

 
 

 

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: 

http://www.llka.lv/aktualitates/7decembri-saksies-balsosana-par-gada-labako-lauksaimniecibasmezsaimniecibas-kooperativu/2744/
http://www.llka.lv/aktualitates/7decembri-saksies-balsosana-par-gada-labako-lauksaimniecibasmezsaimniecibas-kooperativu/2744/
http://www.zm.gov.lv/presei/acm-izplatibas-samazinasanas-noluka-meza-cukas-drikstes-medit-visa-val?id=5088
http://www.zm.gov.lv/presei/acm-izplatibas-samazinasanas-noluka-meza-cukas-drikstes-medit-visa-val?id=5088
http://www.losp.lv/node/3655
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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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. 

 

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 

 

http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru/
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/
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Informējam, ka 9.12.2015. plkst.11.00 Rīgā, Republikas laukumā 2 (3.stāvs, 328.telpa) notiks 

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

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 7.12.2015. 

Telefons informācijai: 67027249. 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība 

LVVB 16. un 17.decembrī organizē Latvijas augļu un ogu vīnu konkurss - 2015 un kvalitātes 

novērtējums. Ar nolikumu var iepazīties: 
http://www.vindaris.lv/Nolikums%20auglu%20ogu%20vinu%20konkurss%202015%20kv%20kont

r.htm 

Kontaktinformācija: Ričards Ivanovs, LVVB valdes priekšsēdētājs, t. 28889910 

 

 

Kooperatīvā sabiedrība Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība aktivitātes: 

08.decembrī notiks konference par aktualitātēm Latvijas piena nozarē. 

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

 

Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 

9.12. atvērtā Valdes sēde plkst.18:00 birojā, Dobeles ielā 41a. 

 

Siera klubs aktivitātes: 

9.dec. seminārs Ozolniekos LLKC 

10.dec. seminārs Smiltenes tehnikumā 

 

LBB organizētie semināri. 

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. 

http://www.vindaris.lv/Nolikums%20auglu%20ogu%20vinu%20konkurss%202015%20kv%20kontr.htm
http://www.vindaris.lv/Nolikums%20auglu%20ogu%20vinu%20konkurss%202015%20kv%20kontr.htm
http://www.losp.lv/node/3639
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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 

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/3189
mailto:info@slieka.lv
mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
http://www.losp.lv/node/3653
mailto:losp@losp.lv

