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INFOLAPA Nr. 45 
 

 

No 2016. gada stāsies spēkā jaunas cūku liemeņu klasificēšanas formulas un 

metodes 
Otrdien, 15. decembrī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus MK 

2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr.307 „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”, pārņemot 

Eiropas Komisijas (EK) 2015. gada 18. novembra Īstenošanas lēmumā apstiprinātās metodes cūku 

liemeņu klasificēšanai Latvijā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/no-2016-gada-stasies-speka-jaunas-cuku-liemenu-klasificesanas-

formulas?id=5101 

 

Nosaka samaksu par paziņota mēslošanas līdzekļa vai substrāta iekļaušanu 

Atzīto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā 
Otrdien, 15. decembrī, valdība pieņēma grozījumus MK 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr.493 

„Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”, ietverot samaksu par 

novērtējuma sagatavošanu lēmuma pieņemšanai par paziņota mēslošanas līdzekļa vai substrāta 

iekļaušanu Mēslošanas līdzekļu reģistra atzīto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā. Par vienu 

mēslošanas līdzekli vai substrātu paredzēta maksa 71,14 eiro apmērā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-samaksu-par-pazinota-meslosanas-lidzekla-vai-substrata-

ieklausa?id=5099 

 

 

Latvijas lauksaimniecība 2015. 
Statistisko datu krājums! 

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_26_latvijas_lauksaimnieciba_2015_15_00_lv_en.pdf 

 

 

FM: Godprātīga nodokļu maksāšana – ikviena pienākums  (Dienas bizness) 
To, ka godprātīga nodokļu nomaksa ir ikviena pilsoņa pienākums, apzinās arī sabiedrībā pazīstami 

un panākumiem bagāti cilvēki ne vien Latvijā, bet arī pasaulē. Piemēram, Lielbritānijā, kurā ir liels 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis cilvēkiem ar augstiem ienākumiem (45% no summas, kas pārsniedz 

150 tūkstošus mārciņu gadā), ir arī daudz labi pelnošu sabiedrībā zināmu cilvēku, kas godprātīgi 

maksā visus nodokļus, norāda Finanšu ministrija. 

http://www.db.lv/finanses/fm-godpratiga-nodoklu-maksasana-ikviena-pienakums-

442386?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Paredzēts atbalsts Zināšanu pārneses un informācijas pasākumie (AgroPols) 
Otrdien, 8. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu 

projektu, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā 

“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste 

Viktorija Kalniņa. Noteikumu projekts izstrādāts, lai veicinātu zināšanu apguvi, labās prakses 

nodošanu un pieredzes apmaiņu lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un mežsaimniecības nozarē 

iesaistītajām personām. Noteikumu projekts paredz sniegt atbalstu zināšanu pārneses un 

informācijas apakšpasākumiem: “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, “Atbalsts 

demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” un “Atbalsts saimniecību un mežu 

http://www.zm.gov.lv/presei/no-2016-gada-stasies-speka-jaunas-cuku-liemenu-klasificesanas-formulas?id=5101
http://www.zm.gov.lv/presei/no-2016-gada-stasies-speka-jaunas-cuku-liemenu-klasificesanas-formulas?id=5101
http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-samaksu-par-pazinota-meslosanas-lidzekla-vai-substrata-ieklausa?id=5099
http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-samaksu-par-pazinota-meslosanas-lidzekla-vai-substrata-ieklausa?id=5099
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_26_latvijas_lauksaimnieciba_2015_15_00_lv_en.pdf
http://www.db.lv/finanses/fm-godpratiga-nodoklu-maksasana-ikviena-pienakums-442386
http://www.db.lv/finanses/fm-godpratiga-nodoklu-maksasana-ikviena-pienakums-442386?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/finanses/fm-godpratiga-nodoklu-maksasana-ikviena-pienakums-442386?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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apmeklējumiem”. Plānots, ka atbalsts sekmēs lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares 

konkurētspēju, uzlabojot uzņēmumu produktivitāti, produkcijas noietu vietējā un starptautiskajā 

tirgū. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1397&newsid=98442 

 

Konsultāciju pakalpojumu sniegšanai lauksaimniecības un mežsaimniecības 

nozarē iesaistītajām personām paredzētais kopējais publiskais pieejamais 

finansējums plānošanas periodā - 10,4 milj. Eiro (AgroPols) 
Otrdien, 8. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu 

projektu, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma 

“Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta 

pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”, 

informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. Noteikumu projekts izstrādāts, lai 

nodrošinātu iespēju lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē iesaistītajām personām saņemt 

individuālus konsultāciju pakalpojumus. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1397&newsid=98441 

 

Godināti konkursa "Gada biškopis" laureāti un biškopības nozares labākie 

pārstāvji 
Laureātu godināšana notika LBB gada noslēguma pasākumā  5.decembrī. Jau sesto reizi tika 

godināti konkursa “Gada biškopis" laureāti četrās nominācijās: "Gada biškopis ražošanā", “Gada 

biškopis sabiedrībā", “Gada sakoptākā drava" un “Gada jaunais biškopis". "Gada biškopis 

ražošanā" katru gadu ir nozīmīgākā nominācija. Šogad titulu ieguva ZS “Bitnieki" saimnieki Ilmārs 

un Alita Gruguļi no Ventspils novada, kuri apkopj 200 bišu saimes, bet ir bijušas pat 650 bišu 

saimes. Vidējā medus raža ap 60 kg no saimes, bet kā saimnieki apgalvo, ar tendenci medus ražai 

vēl pieaugt. Gruguļi izveidojuši divas tirdzniecības vietas, viena atrodas saimniecībā, otra - 

Ventspils tirgus paviljonā. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1397&newsid=98444 

 

Enerģētikas Savienība: jāintegrē tirgi un jāsadarbojas iepirkumā, saka EP 

deputāti 
ES Enerģētikas savienībai ir jānodrošina iedzīvotāji ar drošu, ilgtspējīgu un cenu ziņā pieejamu 

enerģiju, saka EP deputāti otrdien pieņemtajā rezolūcijā.  Lai to panāktu, ES dalībvalstīm ir 

jāsadarbojas, lai ierobežotu atkarību no ārējās enerģijas piegādes, integrējot enerģijas iekšējo tirgu, 

ierobežojot pieprasījumu un vairāk paļaujoties uz atjaunojamiem energoresursiem   

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2015/decembris_2015/energetikas_savieniba.html 

 

 

 

Pasākumi: 

 
Notiks zinātniski praktiska konference "Līdzsvarota lauksaimniecība" - 25. un 26.februārī 

Turpinot gadskārtējās konferences tradīciju LLU Lauksaimniecības fakultāte un Latvijas Agronomu 

biedrība aicina arī 2016. gada februārī satikties savā Alma Mater visu lauksaimniecības zinātnisko 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1397&newsid=98442
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1397&newsid=98441
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1397&newsid=98444
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2015/decembris_2015/energetikas_savieniba.html
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iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas speciālistus, konsultāciju dienesta darbiniekus, 

lauksaimnieku biedrības, uzņēmumu vadītājus, pakalpojumu sniedzējus un, protams, topošos 

lauksaimniecības speciālistus. 

http://www.losp.lv/node/3670 

 
 

 

LAD aktualitātes: 
 

 

 No 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

http://www.losp.lv/node/3661  

 Fitosanitāro pasākumu kompensācijas (termiņš 31.12.2015.) http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/fitosanitaro-pasakumu-kompensacijas-171 

 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. 

http://www.losp.lv/node/3670
http://www.losp.lv/node/3661
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/fitosanitaro-pasakumu-kompensacijas-171
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/fitosanitaro-pasakumu-kompensacijas-171
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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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 

 

Pārbaudes testa kārtošana 

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. 

 

 

Par dzīvnieku kustības reģistrēšanu 

Atgādinām, ka, elektroniski reģistrējot dzīvnieku kustību - pārvietošanu starp novietnēm vai 

īpašumtiesību maiņu (Iziešana), - obligāti jāievada arī Ienākšana, tas ir, jāapstiprina dzīvnieku 

saņemšana novietnē vai ganāmpulkā. Pretējā gadījumā dzīvnieku kustība nebūs pabeigta. 

Datu ievade jāveic ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc notikuma. 

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālr. 67095069 vai 22019664. 

 

 

 

 

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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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 
 

Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 

18.-20.12. Dalība Latvijas Jaunatnes organizētajā "Ziemas sesijā"; 

11.01. Dalība Jelgavas Domes Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdē; 

13.01. JZK Atvērtā Valdes sēde birojā, Dobeles ielā 41a, Jelgavā. 

 

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% 

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

