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INFOLAPA Nr. 23 

 

Veicinās lauksaimniecības zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā 

darbībā 
Otrdien, 7. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz soda sankcijas personām, kuras atbilstoši likuma 

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” regulējumam iegādāto lauksaimniecības zemi neizmanto 

lauksaimnieciskajā darbībā. Izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz uzlikt 

administratīvo sodu personai, kas pēc 2014. gada 1. novembra ir ieguvusi īpašumā lauksaimniecības 

zemi, taču neizmanto šo zemi lauksaimnieciskajā darbībā. 

http://www.losp.lv/node/3355?utm_source=draugiem.lv&utm_medium=say&utm_campaign=post_

1455981880 

 

Apstiprināta kārtība līdzdalībai pašvaldību nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmu uzturēšanā 
Valdība otrdien, 7.jūlijā, apstiprināja kārtību, kādā risināmi jautājumi par pašvaldību un citu personu 

savstarpējiem norēķiniem koplietošanas meliorācijas sistēmu un pašvaldību nozīmes* koplietošanas 

meliorācijas sistēmu būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā. Noteikumi nosaka, kādā veidā 

risināma koplietošanas meliorācijas sistēmu darbības apmaksa, ja tās atrodas divu vai vairāku 

pašvaldību administratīvajā teritorijā. Būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas aprēķina 

zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura zemes robežās atrodas meliorācijas sistēma, vai pēc 

savstarpējas vienošanās – kompetents sertificēts eksperts atbilstoši meliorācijas sistēmas sateces 

baseina laukumam un konkrētā zemes gabala platībai. 

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-kartiba-lidzdalibai-pasvaldibu-nozimes-koplietosanas-

meli?id=4719 

 

EP: Eiropai jāpalīdz piena, augļu un dārzeņu ražotājiem atrast jaunus 

eksporta tirgus (Dienas bizness) 

Eiropas Savienībai ir jāpalīdz lauksaimniekiem gūt taisnīgākus ienākumus, salīdzinājumā ar citiem 

pārtikas piegādes ķēdes dalībniekiem, jāievieš rīki, kas ļautu noturēties tirgus svārstībās, un jāpalīdz 

atrast jauns eksporta tirgus produktiem, kurus importa aizlieguma dēļ vairs nevar realizēt Krievijas 

tirgū, saka EP deputāti divās rezolūcijās, ko pieņēma otrdien. Viņi arī aicina dalībvalstis vairāk 

stimulēt lauksaimniekus uz spēku apvienošanu ražotāju organizācijās.  «ES piena nozarē ir daudz 

nākotnes iespēju, bet Eiropas Komisija līdz šim brīdim nav pienācīgi novērtējusi jaunās grūtības, ar 

kuriem jāsaskaras ražotājiem, piemēram, ar piena kvotu izbeigšanos, nesen pagarināto Krievijas 

embargo ES pārtikai un cenu svārstībām. ES vairāk jāpalīdz savai piena nozarei kļūt par globālo 

līderi, nevis sekotāju,» teica EP deputāts Džeims Nikolsons (ECR, UK), kurš sagatavoja rezolūciju 

par pienu un bija arī galvenais atbildīgais par piena tiesību aktu paketes virzību Parlamentā 

2012.gadā. Rezolūcija, kas pēta ES piena nozares izredzes, apstiprināta ar 510 balsīm par, 154 pret 

un 44 atturoties. 

http://www.db.lv/razosana/ep-eiropai-japalidz-piena-auglu-un-darzenu-razotajiem-atrast-jaunus-

eksporta-tirgus-434869 

http://www.losp.lv/node/3355?utm_source=draugiem.lv&utm_medium=say&utm_campaign=post_1455981880
http://www.losp.lv/node/3355?utm_source=draugiem.lv&utm_medium=say&utm_campaign=post_1455981880
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-kartiba-lidzdalibai-pasvaldibu-nozimes-koplietosanas-meli?id=4719
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-kartiba-lidzdalibai-pasvaldibu-nozimes-koplietosanas-meli?id=4719
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Informāciju par gaļas liellopu pārraudzību varēs ziņot elektroniski  
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi jaunus noteikumus par gaļas liellopu pārraudzības 

kārtību. Jaunā kārtība paredz ieviest elektroniskās informācijas ievades sistēmu, izmantojot jauno 

pārraudzības programmas versiju „CILDA” piena un gaļas pārraudzībai. Līdz šim pārraudzības 

informācija Lauksaimniecības datu centram (LDC) tika nosūtīta papīra formā, jo nebija izstrādāta 

programmatūra pārraudzības un eksterjera lineārās vērtēšanas datu tiešai elektroniskai 

pievienošanai datubāzei. Jaunie noteikumi paredz, ka turpmāk šos datus būs iespēja aizpildīt un 

iesniegt, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, kā arī būs nodrošināta autorizēta pieeja 

LDC datubāzei. 

http://www.zm.gov.lv/presei/informaciju-par-galas-liellopu-parraudzibu-vares-zinot-elektroniski-

?id=4712 

 

Zemnieki cer uz labu kartupeļu ražu 
Šis gads kartupeļu stādījumu attīstībai ir labvēlīgs, taču topošajai ražai var kaitēt slimības, – 

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) dārzkopības eksperti stādījumos jau 

fiksējuši kartupeļu sausplankumainību un vietām arī lakstu puvi. Tāpat daļu lauku apsēdušas 

Kolorādo vaboles. 

http://nra.lv/latvija/144801-zemnieki-cer-uz-labu-kartupelu-

razu.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

 

Vēl mēnesi var pieteikties konkursam „Skaistākā lauku saimniecība 

2015” 
Vēl tikai mēnesi skaisti iekārtotu un sakoptu zemnieku saimniecību īpašnieki aicināti pieteikties 

konkursam “Skaistākā lauku saimniecība 2015”, kuru kopīgi organizē Latvijas vadošais piena 

pārstrādes uzņēmums Food Union un vienīgais Latvijas lauku dzīvesstila žurnāls IEVAS Māja. 

Pieteikties dalībai konkursā, tajā skaitā arī jaunajās nominācijās - “Labākā jaunā saimniecība 2015” 

un „Straumēnu gara mantinieki 2015” - līdz šī gada 31.jūlijam aicināti kā saimniecību īpašnieki, tā 

ikviens, kuram ir zināma skaita un ražīga lauku saimniecība, rakstot uz saimnieciba@santa.lv. 

http://www.foodunion.lv/lv/lv/vel-menesi-var-pieteikties-konkursam-skaistaka-lauku-saimnieciba-

2015-pieejamas-divas-jaunas-nominacijas-straumenu-gara-mantinieki-un-labaka-jauna-saimnieciba 

 

 

Lauksaimniecības ministri spriedīs par dalībvalstu iespējām ierobežot 

ĢMO 
Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Armands Krauze pirmdien, 13.jūlijā, Briselē 

piedalīsies ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē. Tā būs pirmā 

sanāksme, ko, beidzoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē, vadīs nākamā prezidentvalsts – 

Luksemburga.  

Sanāksmes laikā ministri apmainīsies viedokļiem par nesen publicēto Eiropas Komisijas 

priekšlikumu par lēmumu pieņemšanas procesa pārskatīšanu, lemjot par ģenētiski modificētiem 

organismiem (ĢMO), t.i., par iespējām dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas 

pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā.  

http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-ministri-spriedis-par-dalibvalstu-iespejam-ierobezot-

?id=4724 

http://www.zm.gov.lv/presei/informaciju-par-galas-liellopu-parraudzibu-vares-zinot-elektroniski-?id=4712
http://www.zm.gov.lv/presei/informaciju-par-galas-liellopu-parraudzibu-vares-zinot-elektroniski-?id=4712
http://nra.lv/latvija/144801-zemnieki-cer-uz-labu-kartupelu-razu.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://nra.lv/latvija/144801-zemnieki-cer-uz-labu-kartupelu-razu.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
mailto:saimnieciba%40santa.lv
http://www.foodunion.lv/lv/lv/vel-menesi-var-pieteikties-konkursam-skaistaka-lauku-saimnieciba-2015-pieejamas-divas-jaunas-nominacijas-straumenu-gara-mantinieki-un-labaka-jauna-saimnieciba
http://www.foodunion.lv/lv/lv/vel-menesi-var-pieteikties-konkursam-skaistaka-lauku-saimnieciba-2015-pieejamas-divas-jaunas-nominacijas-straumenu-gara-mantinieki-un-labaka-jauna-saimnieciba
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-ministri-spriedis-par-dalibvalstu-iespejam-ierobezot-?id=4724
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-ministri-spriedis-par-dalibvalstu-iespejam-ierobezot-?id=4724
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Lauksaimniekiem piešķirti 75 procenti dīzeļdegvielas par atbilstošās 

platības hektāru 
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka saskaņā ar  2015.gada 14.aprīļa noteikumiem Nr.194 

„Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai 

(gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un 

meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem 

zivju dīķiem” lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir sākotnēji piešķirta dīzeļdegviela, kam 

piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, 75 procentu apmērā no kopējā daudzuma, par 

atbilstošās platības hektāru 2015./2016.saimnieciskajam gadam. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauksaimniekiem-pieskirti-75-

procenti-dizeldegvielas-par-atbilstosas-platibas-hektaru-537 

 

 

Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 
Lauku atbalsta dienests atgādina no 2015.gada spēkā ir prasība, kas nosaka, ka atbalstam pieteiktās 

zālāju platības ir ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc.  Ja zālāju platības tiek noganītas, tad gadījumos, 

ja zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj. Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo 

platību Vienotais platību maksājums (VPM) netiks piešķirts un tiks piemērota pārdeklarācijas 

sankcija. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/zalajus-ne-tikai-janoplauj-bet-ari-

janovac-536 

 

 

EP apstiprina CO2 emisijas kvotu tirgus stabilitātes rezerves izveidi 
Eiropas Parlaments (EP) ir apstiprinājis CO2 emisijas kvotu tirgus stabilitātes rezerves izveidi, 

informēja EP Informācijas birojs Latvijā.  

EP trešdien apstiprināja ar Eiropas Savienības (ES) ministriem panākto vienošanos par ES 

siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS)reformu. Reformas mērķis ir 

samazināt oglekļa dioksīda izmešu kredītpunktu pārpalikumu ETS sistēmā, lai paaugstinātu cenu 

par piesārņošanas tiesībām. Jaunā ETS tirgus stabilitātes rezerves sistēma darbu sāks 2019. gadā. 

http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/ep-apstiprina-co2-emisijas-kvotu-tirgus-stabilitates-

rezerves-izveidi.d?id=46193397#ixzz3fN9IbJdT 

 

Atvieglos reģistrēšanos organiskā mēslojuma un augsnes ielabotāju 

apritē iesaistītajiem uzņēmējiem 
Lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem, kuri darbojas organiskā mēslojuma un augsnes 

ielabotāju apritē, valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 9.jūlijā, izsludināja grozījumu kārtībā, kādā 

atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas kādu dzīvnieku izcelsmes 

blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam.  

 Grozījums noteic, ka blakusproduktu apritē iesaistītai personai Pārtikas un veterinārā dienesta 

attiecīgajā teritoriālajā struktūrvienībā nav jāiesniedz iesniegums reģistrācijai, ja persona ir 

organisko mēslojumu vai augsnes ielabotāju lietotājs telpās, kurās netiek turēti lauksaimniecības 

dzīvnieki, kā arī, ja veic darbības ar organisko mēslojumu vai augsnes ielabotājiem vienīgi 

pārdošanai gatavos mazumtirdzniecības iepakojumos, kuru svars nepārsniedz 50 kilogramu, 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauksaimniekiem-pieskirti-75-procenti-dizeldegvielas-par-atbilstosas-platibas-hektaru-537
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauksaimniekiem-pieskirti-75-procenti-dizeldegvielas-par-atbilstosas-platibas-hektaru-537
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/atbalsta-samazinajums/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/atbalsta-samazinajums/
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/zalajus-ne-tikai-janoplauj-bet-ari-janovac-536
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/zalajus-ne-tikai-janoplauj-bet-ari-janovac-536
http://www.delfi.lv/temas/eiropas-savieniba
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/ep-apstiprina-co2-emisijas-kvotu-tirgus-stabilitates-rezerves-izveidi.d?id=46193397#ixzz3fN9IbJdT
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/ep-apstiprina-co2-emisijas-kvotu-tirgus-stabilitates-rezerves-izveidi.d?id=46193397#ixzz3fN9IbJdT


 

 Infolapa_23_10.7.2015.  www.losp.lv   

 

lietošanai ārpus barības un pārtikas ķēdes vai šādā nolūkā izplata šādu organisko mēslojumu vai 

augsnes ielabotājus. 

http://www.zm.gov.lv/presei/atvieglos-registresanos-organiska-meslojuma-un-augsnes-ielabotaju-

apri?id=4721 

 

 

PVD aicina ogotājus un sēņotājus mežā būt vērīgiem 
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka šajā vasarā, kad joprojām pastāv augsts Āfrikas 

cūku mēra (ĀCM) izplatīšanās risks, ogotāji un sēņotāji mežā vai tā apkārtnē var atrast ne tikai ogas 

un sēnes, bet uziet arī nepatīkamu pārsteigumu – beigtu meža cūku. Par to lūdzam informēt Pārtikas 

un veterināro dienestu. Lai mazinātu slimības izplatības risku, dzīvnieka līķis pēc iespējas 

operatīvāk jāiznīcina, tāpēc aicinām sniegt precīzu informāciju par meža cūkas atrašanās vietu, kā 

arī netuvoties dzīvnieka līķim un neaiztikt to. Atgriežoties mājās pēc ogošanas, sēņošanas, medībām 

vai meža darbiem, iesakām notīrīt un nomazgāt apavus un to zoles. Īpaši piesardzīgiem jābūt 

iedzīvotājiem, kuri tur mājas cūkas vai ir nodarbināti cūkkopības nozarē. 

http://www.losp.lv/node/3364 

 

 

Lauksaimniecības ministri ar komisāru apspriedīs Āfrikas cūku mēra 

ierobežošanas jautājumus  
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs piektdien, 10.jūlijā, Viļņā (Lietuvā) tiksies ar Eiropas veselības 

un pārtikas nekaitīguma komisāru Vīteni Andrjukaiti (Vytenis Andriukaitis), abu pārējo Baltijas 

valstu un Polijas lauksaimniecības ministriem un galvenajiem veterinārijas speciālistiem, lai 

pārrunātu aktuālāko informāciju par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību un slimības ierobežošanu.  

Komisārs Vītenis Andrjukaitis jau iepriekš izteicies, ka tikšanās reizē rosinās diskusiju par slimības 

ierobežošanas paņēmieniem un vēlas dzirdēt reālus secinājumus, kāds ierobežošanas pasākumus 

kurai valstij devis vislabākos rezultātus. Tāpat komisāru interesē gūtās pieredzes apmaiņa, kas 

nepieciešama gan veterinārajiem speciālistiem, gan arī darbiniekiem Eiropas Savienības struktūrās, 

lai sagatavotu iespējami reālas vadlīnijas šīs slimības apkarošanai un ierobežošanai.  

http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-ministri-ar-komisaru-apspriedis-afrikas-cuku-mera-

ier?id=4722 

 

Jelgavnieki pievēršas dabīgu garšvielu biznesam (Dienas bizness) 
Jelgavnieki Gints un Ilze Kokoreviči savu ģimenes uzņēmumu «Vigare» nodibināja 2011. gadā, bet 

ar garšvielu ražošanu nodarbojas aptuveni trīs gadus, pavisam aktīvi – pēdējo pusotru gadu. Tagad 

viņi lepojas, ka piedāvājumā ir jau aptuveni 120 veidu garšvielu maisījumi, vēsta reģionālais 

laikraksts Zemgales Ziņas. 

http://www.db.lv/…/jelgavnieki-pieversas-dabigu-garsvielu-b… … 

 

J.Dūklavs: jāievieš zinātniski pamatoti ĀCM apkarošanas pasākumi 

un jauni reģionalizācijas nosacījumi  
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs piektdien, 10.jūlijā, Viļņā (Lietuvā) tikās ar Eiropas veselības 

un pārtikas nekaitīguma komisāru Vīteni Andrjukaiti (Vytenis Andriukaitis), abu pārējo Baltijas 

valstu lauksaimniecības ministriem Urmasu Krūsi (Urmas Kruuse) un Virgīniju Baltraitieni 

http://www.zm.gov.lv/presei/atvieglos-registresanos-organiska-meslojuma-un-augsnes-ielabotaju-apri?id=4721
http://www.zm.gov.lv/presei/atvieglos-registresanos-organiska-meslojuma-un-augsnes-ielabotaju-apri?id=4721
http://www.losp.lv/node/3364
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-ministri-ar-komisaru-apspriedis-afrikas-cuku-mera-ier?id=4722
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-ministri-ar-komisaru-apspriedis-afrikas-cuku-mera-ier?id=4722
http://www.db.lv/razosana/jelgavnieki-pieversas-dabigu-garsvielu-biznesam-434951
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(Virginija Baltraitienė) un Polijas lauksaimniecības ministru Mareku Savicki (Marek Sawicki) un 

galvenajiem veterinārijas speciālistiem, lai pārrunātu aktuālāko informāciju par Āfrikas cūku mēra 

(ĀCM) izplatību un slimības ierobežošanu.  

http://www.zm.gov.lv/presei/j-duklavs-jaievies-zinatniski-pamatoti-acm-apkarosanas-pasakumi-un-

jau?id=4725 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 15.jūlijs - Beidzas pieteikšanās programmai "Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-

atbalsts-par-aitu-matem-67  

 15.jūlijs – sākas pieteikšanās 312(311)- Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar 

lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-

un-investicijas/atbalsta-pasakumi/312%28311%29-atbalsts-uznemumu-radisanai-un-attistibai-

%28ietverot-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-dazadosanu%29-85  

 Prasības, kas jāievēro lauksaimniekiem, kas pieteikušies aktivitātei bioloģiskās daudzveidības 

uzturēšanai zālājos http://www.losp.lv/node/3294  

 Svarīgi informācija tiem, kuri atbalstam vēlas pieteikt Eiropas Savienības nozīmes zālāju 

biotopus http://www.losp.lv/node/3228  

 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  

 LAD informē: būs pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

http://www.losp.lv/node/3300  

 Zaļināšana - Saskaņā ar ES regulu, no 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums par 

klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas būs 

cieši sasaistīts ar vienoto platības maksājumu (VPM). Saimniecībām obligāti būs jāizpilda 

zaļināšanas prakses, lai saņemtu VPM un zaļināšanas maksājumu. Ja tas netiks darīts, 

zaļināšanas maksājums tiks samazināts vai netiks izmaksāts. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/  

 E-pakalpojums "Sezonas laukstrādniekiem” http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-

kalendars/aktualitates/pieejams-e-pakalpojums-sezonas-laukstradnieki-507 …   

 Kā aizpildīt Lauku bloku precizēšanas pieteikumu? Paskaties LAD sagatavoto video! 

http://bitly.com/1BYJToC  

 Pieejama operatīvā informācija pasākumam ''Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās''  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/ 

 Pieejama arī rokasgrāmata lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma 

sagatavošanai! http://bit.ly/16clIbf  

http://www.zm.gov.lv/presei/j-duklavs-jaievies-zinatniski-pamatoti-acm-apkarosanas-pasakumi-un-jau?id=4725
http://www.zm.gov.lv/presei/j-duklavs-jaievies-zinatniski-pamatoti-acm-apkarosanas-pasakumi-un-jau?id=4725
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=fcca18ba&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-atbalsts-par-aitu-matem-67
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-atbalsts-par-aitu-matem-67
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=840428ed&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=840428ed&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/312%28311%29-atbalsts-uznemumu-radisanai-un-attistibai-%28ietverot-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-dazadosanu%29-85
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/312%28311%29-atbalsts-uznemumu-radisanai-un-attistibai-%28ietverot-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-dazadosanu%29-85
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/312%28311%29-atbalsts-uznemumu-radisanai-un-attistibai-%28ietverot-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-dazadosanu%29-85
http://www.losp.lv/node/3294
http://www.losp.lv/node/3228
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.losp.lv/node/3300
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://t.co/O4KZspcABB
http://t.co/O4KZspcABB
http://t.co/C4Q2mNc0Ia
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=59711df6&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/
http://t.co/AN0ZzOHSs7
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http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-

attistibas-strategiju-istenosana-107 

 

 

 

LDC aktualitātes: 

 

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. 

________________________ 

 

Informējam, ka 09.07.2015. 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 06.07.2015.  

Telefons informācijai: 67027249.  

 

Dzīvnieku īpašnieku ievērībai 

Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 01.07.2015. ir jāiesniedz no 

01.07.2015. līdz 31.07.2015. 

Ziņas nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, 

cūkām). 

Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2015. gada pirmo pusgadu jāiesniedz no 01.07.2015. līdz 

31.07.2015. 

Pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē 

un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo ar 

pārvietošanas deklarāciju. 

 

Visērtāk Pārskatu un Kopsavilkumu ir ievadīt elektroniski LDC autorizētajā sadaļā. Lai saņemtu 

datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz līgums. 

Informācija šeit:http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
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Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapas 

:http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ , tās var sūtīt pa pastu vai iesniegt reģionā. 

 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

 

Latvijas Jauno Zemnieku Kluba aktivitātes: 

11.jūlijā atvērtā Valdes sēde Ogres nov. "Ogrēnos"; 

22.jūlijā dalība ar stendu Vircavas pag. Sporta spēlēs 

 

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas aktivitātes: 

 
SIA Krastmaļi sēklas kopā ar Latvijas Sēklaudzētāju asociāciju un organizē Zālāju dienas 16. jūlijā.  

Dienas plāns: 
10:00-10:30 Ierašanās Durbes novada Dunalkas pagasta Graudos, kafija 

10:30 - Zālāju sēklaudzētāju dienu atklāšana, iepazīšanās ar ZS Krastmaļi 

11:00-12:00 - Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas aktualitātes 

12:00-13:00 Pusdienas 

13:00-15:00 Zālāju sēklu lauku apskate. 

  

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs” 

 2015. gada 18. februārī noslēgto līgumu Nr. 2015/31, aktivitāte „Atbalsts nacionālajām, nozaru un 

reģionālajām organizācijām” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

 

"Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācija" 

18.jūlijā plkst. 14.00-18.00 LOSP biedrs, Biedrība "Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācija" 

sadarbībā ar Kuldīgas novada, Padures pagasta " Ausmiņas" saimnieci Ausmu Ivanovu, rīko 

pasākumu "Šķirnes trušu parāde". Programmā - šķirnes trušu vērtēšana pēc Eiropas standarta, 

iespēja iegadāties sava ganāmpulka papildināšanai šķirnes trušus ar izcelsmes sertifikātiem, 

konsultācijas ar audzētājiem. Sīkāka informācija pa e-pastu skirnestrusis@gmail.com, tel.25902900 

Ausma Ivanova. 

 

 

Biedrības "Siera klubs" aktivitātes: 

14.jūlijā Preses konference 

18.jūlijā notiks svētki "Latvijas novadu Siera diena" Kuldīgā: http://www.losp.lv/node/3368  

Kuldīgas Pilsētas parkā 

 

http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/
mailto:skirnestrusis@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3368
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Latvijas Cūku audzētāju asociācijas aktivitātes: 

Šā gada 22.07.2015, Rīgā, Republikas laukumā 2, 314. telpā, plkst. 10:00, LCAA rīko sanāksmi par 

LAP pasākuma "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas 

potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" īstenošanu cūkkopības 

saimniecībās. 

Lai veiksmīgāk īstenotu programmas apakšpasākumu: "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai 

mazinātu epizootijas iespējamās sekas" aicinu Jūs piedalīties sanāksmē. 

 

ZM, LAD pārstāvji atbildēs uz cūku audzētāju jautājumiem par projekta īstenošanas nosacījumiem. 

Jautājumus lūgums sūtīt elektroniski uz e-pastu: 

lcaa@inbox.lv līdz 19.07.2014 

Ar MK noteikumu projektu iespējams iepazīties asociācijas mājas lapā: www.lcaa.lv 

 

 

Biedrības ‘’Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība’’ aktivitātes 

Aicina piedalīties spēlē par kartupeļu audzēšanu. Sākot ar maija mēnesi, ikviens interesents, kurš 

iestādījis kartupeli vagā vai puķu podā, var piedalīties savdabīgā spēlē - „Draugs puķu podā vai 

Kartupeļa dienasgrāmata” tīmekļa vietnē www.kartupelis.lv Spēle ir gan izzinoša, gan aizraujoša un 

apvieno reāla kartupeļa audzēšanu puķu podā (vai arī dobē) un virtuālā profila veidošanu 

kartupelim. http://www.losp.lv/node/3273 

 

 

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 

 

 

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 

 

http://www.lcaa.lv/
http://www.kartupelis.lv/
http://www.losp.lv/node/3273
http://www.losp.lv/node/3189
mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

