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INFOLAPA Nr. 25 

 

LOSP dalīborganizācijas Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra 

Lejniece  - Diena rakstā "Uz atbalstu saistībā ar ĀCM varēs pretendēt arī 

slimības neskarto novadu cūkkopji" 
Uz kopumā apmēram piecu miljonu eiro lielo atbalstu saistībā ar Āfrikas cūku mēri (ĀCM) varēs 

pretendēt ne tikai cūkkopju saimniecības, kuras jau piemeklējusi šī kaite, bet arī jebkura 

saimniecība Latvijas teritorijā, jo daļa atbalsta paredzēta preventīvajiem drošības pasākumiem, 

informē Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lejniece. Viņa norādīja, ka šodien 

notikušajās sarunās Zemkopības ministrijā kopā ar ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un Pārtikas 

un veterinārā dienesta pārstāvjiem tika runāts par atbalsta piešķiršanas kārtību. 

http://www.diena.lv/latvija/zinas/papildinats-18-10-uz-atbalstu-saistiba-ar-acm-vares-pretendet-ari-

slimibas-neskarto-novadu-cukkopji-14105603 

 

LOSP dalīborganizācijas - Latvijas cūku audzētāju asociācijas direktore Dzintra 

Lejniece "Panorāmā": 
 Pagājis jau vairāk nekā gads, kopš Latvijā mežacūkām konstatēts Āfrikas cūku mēris, kas skāris arī 

daudzas mājas cūkas. Veikti daudzi pretpasākumi bīstamā vīrusa izplatības ierobežošanai, taču īsti 

rezultātu tas nav devis. 

http://www.lsm.lv/…/gads-pec-cuku-mera-atklasanas-sergas-i…/ … 

 

Kritiska situācija ir Latgales piensaimniekiem 
Pēdējā gada laikā piena lauksaimniekus satrauc nozares turpmākā attīstība. Krievijas embargo, 

piena kvotu atcelšana ir tieši ietekmējusi piena iepirkuma cenu. Saņemot vidēji 21 eiro centu/l 

Latgales piensaimnieki produkciju pārdod zem pašizmaksas. Fermeri lūdz risinājumu no 

zemkopības ministrijas, bet ministrs vien nosaka- tas ir tirgus, ko regulē ekonomiskie procesi. 

Turklāt būtisks faktors lauksaimniecības nozarē ir arī izglītoti speciālisti. 

http://skaties.lv/latvija/novados/kritiska-situacija-ir-latgales-piensaimniekiem/ 

 

Zemniekiem sējumu apdrošināšanai būs pieejami 10 miljoni eiro; jauns 

nosacījums - 30% ražas zudums  
Lauksaimniekiem laikā līdz 2020.gadam sējumu apdrošināšanai būs pieejami desmit miljoni eiro 

valsts atbalsta 65% polises izmaksu segšanai, vienlaikus jārēķinās, ka atbalsts tiks izmaksāts tikai 

tad, ja polisēs būs paredzēts ražas zudums virs 30%. Tā šodien Lauksaimnieku organizāciju 

sadarbības padomes sēdē informēja Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta 

direktore Liene Jansone. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemniekiem-sejumu-apdrosinasanai-bus-pieejami-10-

miljoni-eiro-jauns-nosacijums-30-proc-razas-zudums-435234 

 

Lauksaimnieku apvienība ar Nodarbinātības valsts aģentūru uzsāk akciju 

„Darbs laukos”! 
Aicinājums aktīvi izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras izveidoto sadaļu mājas lapā  - "Darbs 

laukos". Atverot mājas lapu  www.nva.gov.lv  kresajā pusē zem sadaļas "Aktualitātes" ir rubrika 

http://www.diena.lv/latvija/zinas/papildinats-18-10-uz-atbalstu-saistiba-ar-acm-vares-pretendet-ari-slimibas-neskarto-novadu-cukkopji-14105603
http://www.diena.lv/latvija/zinas/papildinats-18-10-uz-atbalstu-saistiba-ar-acm-vares-pretendet-ari-slimibas-neskarto-novadu-cukkopji-14105603
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006970188500
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006970188500
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/gads-pec-cuku-mera-atklasanas-sergas-izplatiba-nemazinas-cukkopji-gaida-atbalstu.a138646/
http://skaties.lv/latvija/novados/kritiska-situacija-ir-latgales-piensaimniekiem/
http://skaties.lv/latvija/novados/kritiska-situacija-ir-latgales-piensaimniekiem/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemniekiem-sejumu-apdrosinasanai-bus-pieejami-10-miljoni-eiro-jauns-nosacijums-30-proc-razas-zudums-435234
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemniekiem-sejumu-apdrosinasanai-bus-pieejami-10-miljoni-eiro-jauns-nosacijums-30-proc-razas-zudums-435234
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemniekiem-sejumu-apdrosinasanai-bus-pieejami-10-miljoni-eiro-jauns-nosacijums-30-proc-razas-zudums-435234
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemniekiem-sejumu-apdrosinasanai-bus-pieejami-10-miljoni-eiro-jauns-nosacijums-30-proc-razas-zudums-435234
http://www.nva.gov.lv/
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"Darbs laukos".  Atgādinu, ka kontakttikšanās starp darba ņēmējiem un darba devējiem ir 

paredzētas Dobelē, Kuldīgā un Valmierā (skat. zemāk). Lūgums lauksaimniekiem, kooperatīvu 

vadītājiem un visiem citiem potenciālajiem darba devējiem būt aktīviem un piedalīties šajās akcijās. 

Kuldīgā (Piltenes iela 5a, Kuldīga) 29.07.2015. plkst. 10.00 -12.00, Dobelē (Zaļā iela 27, 

Dobele) 06.08.2015. plkst. 10.00 - 12.00 un Valmierā (Meža iela 7, Valmiera) 11.08.2015. 

plkst. 11.00 – 13.00. 
 

 

 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=510 

http://www.losp.lv/node/3385 

 

Modernizēties liek eksports (Dienas bizness) 
Skrīveru Zemkopības zinātniskais institūts, gatavojoties jaunajai ražas sezonai, modernizējis 

saimniecību, iegādājies jaunu traktoru, vairākus uzkabes agregātus — frontālo iekrāvēju, 

kultivatoru. Pārmaiņas skārušas arī vairākas saimniecības ēkas, piemēram, nomainīts viens no šķūņa 

jumtiem, vēsta reģionālais laikraksts Staburags. Šķūņa jumta, kā arī vārtu nomaiņa veikta par 

Zemkopības ministrijas piešķirto naudu saimniecības bāzes attīstības projektā. Lielais šķūnis — 

bioloģiski audzēto produktu novietne — līdz šim bija apjumts ar skaidu jumtu, uz kura stiprinātas 

šīfera plāksnes. Tās stipra vēja ietekmē bieži bojājās, veidojās caurumi, šķūnī novietotais nereti 

salija. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/modernizeties-liek-eksports-435275 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar Ukrainas vēstnieku Latvijā pārrunā 

sadarbības iespējas lauksaimniecībā 
20. jūlijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku 

Latvijā Jevgenu Perebijnisu (Yevgen Perebyinis). Vēstnieka iepazīšanās vizītes laikā tika 

apspriestas abu valstu savstarpējo attiecību aktivizēšana lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, 

konsultāciju jomā un tirdzniecībā ar lauksaimniecības produkciju. Tikšanās laikā zemkopības 

ministrs Jānis Dūklavs ar Ukrainas vēstnieku Jevgenu Perebijnisu sprieda par iespējām veicināt 

Latvijā ražotās lauksaimniecības produkcijas eksportu uz Ukrainu. Zemkopības ministrs norādīja, 

ka Ukraina ir starp desmit Latvijas nozīmīgākajām lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības 

produktu tirdzniecības partnervalstīm. Saistībā ar Ukrainas uzņēmēju izteikto interesi, vēstnieks 

norādīja, ka Latvija varētu palielināt zivsaimniecības produkcijas eksporta apjomu uz Ukrainu. 

Tāpat zemkopības ministrs aicināja Ukrainas pusi apsvērt iespēju izstrādāt atvieglotu procedūru 

zivju produkcijas importam no Latvijas. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-ukrainas-vestnieku-latvija-

parrun?id=4731 

 

Latraps gatavs atpirkt Latvijas Piena daļas no Trikātas KS  (Dienas bizness) 
Latvijas Piena dibinātāja un lielākā īpašnieka kooperatīva Trikāta KS piederošās daļas gatavs 

atpirkt viens no līdzīpašniekiem, graudkopības kooperatīvs Latraps, vēstīja raidījums LNT 

Ziņas. Patlaban Latraps pieder 32% Latvijas Piena daļu, savukārt Trikāta KS - 53,7%. Latraps 

ģenerāldirektors Edgars Ruža informē, ka Trikātai ir izteikts piedāvājums pirms mēneša un tas 

varētu daudz ko risināt. «Pašlaik Trikāta vēl neesot izlēmusi,» piebilda Ruža. Trikāta gaidot dažādus 

piedāvājumus. Investora meklējumos iesaistīts arī Latvijas Piena padomes priekšsēdētājs Valdis 

callto:10.00%20-12.00
callto:10.00%20-%2012.00
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=510
http://www.losp.lv/node/3385
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/modernizeties-liek-eksports-435275
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/modernizeties-liek-eksports-435275
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-ukrainas-vestnieku-latvija-parrun?id=4731
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-ukrainas-vestnieku-latvija-parrun?id=4731
http://www.db.lv/razosana/partika/latraps-gatavs-atpirkt-latvijas-piena-dalas-no-trikatas-ks-435434
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Siksnis, kurš ir bijušais baņķieris un nesen konsultēja ASV investorus bankas Citadele iegādes 

darījumā. 

http://www.db.lv/razosana/partika/latraps-gatavs-atpirkt-latvijas-piena-dalas-no-trikatas-ks-

435434?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Pārtikas nozares padome neatbalsta priekšlikumu par sāls, cukura un citu 

pārtikas produktu aplikšanu ar akcīzes nodokli 

Pirmdien, 20. jūlijā, Zemkopības ministrijā notika Pārtikas nozares padomes sanāksme, kurā pēc 

diskusijām nolemts neatbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu par akcīzes nodokļa 

paaugstināšanu un ieviešanu atsevišķām pārtikas produktu grupām – šokolādei, sālim, cukuram un 

citiem produktiem. Latvijas pārtikas ražotāju un lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas uzsvēra, 

ka akcīzes nodokļa ieviešana vājinātu pārtikas ražotāju konkurētspēju gan vietējos, gan eksporta 

tirgos. Turklāt citu valstu pieredze norāda, ka šādu nodokļu ieviešana nesasniedz savu mērķi, bet 

tikai vājina vietējo ražotāju pozīcijas tirgū. 

http://www.zm.gov.lv/presei/partikas-nozares-padome-neatbalsta-priekslikumu-par-sals-cukura-un-

cit?id=4732 

 

Drīzumā pabeigs Lubāna ezera dienvidaustrumu dambja rekonstrukciju 
Zemkopības ministrija informē, ka noslēgumam tuvojas Lubāna ezera dienvidaustrumu dambja 

rekonstrukcija, kuras mērķis piegulošo teritoriju aizsardzība no plūdu draudiem. Lubāna ezera 

dienvidaustrumu dambja kritiskā stāvokļa dēļ pastāvēja nacionāla mēroga plūdu draudi, jo varēja 

applūst līdz 60 000 hektāru lielas zemes platības. 

http://www.zm.gov.lv/presei/drizuma-pabeigs-lubana-ezera-dienvidaustrumu-dambja-

rekonstrukciju?id=4733 

 

Igaunijā Āfrikas cūku mēri konstatē trīs cūku novietnēs 
Pārtikas un veterinārais dienests šodien ir saņēmis informāciju no Igaunijas kolēģiem par mājas 

cūku saslimšanu ar Āfrikas cūku mēri (ĀCM) trīs cūku novietnēs.  Divas no ĀCM skartajām 

novietnēm ir komerciālas saimniecības, kas atrodas Vīlandes reģionā un pieder vienam īpašniekam. 

Abās saimniecībās kopā ir 546 cūkas. ĀCM apstiprināts arī vienai cūkai piemājas saimniecībā 

Valgas reģionā, netālu no Latvijas robežas. Igaunijas veterinārais dienests ir uzsācis apkarošanas 

pasākumus ĀCM skartajās novietnēs.Visas trīs ĀCM skartās novietnes atrodas jau iepriekš 

noteiktās karantīnas zonās, kur regulāri tiek konstatēti ĀCM saslimšanas gadījumi meža cūkām.  

ĀCM pirmo reizi Igaunijā tika konstatēts 2014.gada 8.septembrī meža cūkām, un līdz šim Igaunijā 

mājas cūku saslimšana ar ĀCM nebija reģistrēta.  

http://www.la.lv/igaunija-afrikas-cuku-meri-konstate-tris-cuku-novietnes/ 

 

Ķīnas tirgus atvērts vēl 19 Latvijas zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem 
Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka, pa pamatojoties uz Pārtikas un veterinārā dienesta 

sniegtajām garantijām, Ķīnas sertifikācijas un akreditācijas administrācija ir veikusi izmaiņas 

Latvijas eksportēt tiesīgo uzņēmumu sarakstā un iekļāvusi papildus 19 Latvijas zvejas produktu 

apstrādes uzņēmumus.  

Kā jau iepriekš informējām, 2015.gada 1.jūnija Ķīnas Tautas Republika atvēra savu tirgu Latvijas 

zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem un iekļāva eksportēt tiesīgo uzņēmumu sarakstā pirmos 11 

http://www.db.lv/razosana/partika/latraps-gatavs-atpirkt-latvijas-piena-dalas-no-trikatas-ks-435434?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/latraps-gatavs-atpirkt-latvijas-piena-dalas-no-trikatas-ks-435434?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/presei/partikas-nozares-padome-neatbalsta-priekslikumu-par-sals-cukura-un-cit?id=4732
http://www.zm.gov.lv/presei/partikas-nozares-padome-neatbalsta-priekslikumu-par-sals-cukura-un-cit?id=4732
http://www.zm.gov.lv/presei/drizuma-pabeigs-lubana-ezera-dienvidaustrumu-dambja-rekonstrukciju?id=4733
http://www.zm.gov.lv/presei/drizuma-pabeigs-lubana-ezera-dienvidaustrumu-dambja-rekonstrukciju?id=4733
http://www.la.lv/igaunija-afrikas-cuku-meri-konstate-tris-cuku-novietnes/
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Latvijas zvejas produktu apstrādes uzņēmumus. Pašlaik uz Ķīnas Tautas Republiku eksportēt tiesīgi 

ir 30 Latvijas zvejas produktu apstrādes uzņēmumi.  

http://www.db.lv/razosana/partika/kinas-tirgus-atverts-vel-19-latvijas-zvejas-produktu-apstrades-

uznemumiem-435480 

 

PVD aicina pašvaldības veicināt meža cūku medīšanu  
Pēc konsultācijām ar nozares ekspertiem Pārtikas un veterinārais dienests ir sagatavojis un nosūtījis 

vēstuli Latvijas pašvaldībām ar lūgumu pašvaldību medību koordinācijas komisijām izmantot 

Medību likumā deleģētās tiesības – atļaut meža cūku medības medību iecirkņa platībās sākot no 200 

hektāriem. 

Šāds lēmums pieņemts sakarā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību meža cūku populācijā Latgalē 

un Vidzemē (šogad reģistrēti jau 396 saslimšanas gadījumi) un pieaugošajiem epizootijas draudiem 

visā valsts teritorijā, lai veicinātu meža cūku skaita samazināšanu, kas ir viens no ĀCM profilakses 

un apkarošanas pasākumiem.  

Jāuzsver, ka meža cūkas Latvijā ir kļuvušas par ĀCM vīrusa dabīgo rezervuāru. Lielā meža cūku 

skaita dēļ slimība ne vien saglabājas jau inficētajās teritorijās, bet arī turpina izplatīties, inficējot 

arvien jaunas teritorijas un radot zaudējums gan medību saimniecībām, gan cūkkopības nozarei 

Latvijā.  

PVD aicina medniekus, kas saskārušies ar problēmu saistībā ar platībām, kurās uzturas meža cūkas, 

bet medīšana ir aizliegta nepietiekamas platības dēļ (mazāk par 1000 ha), vērsties pašvaldības 

medību koordinācijas komisijā ar iesniegumu atļaut meža cūku medības.  

Gadījumos, kad no pašvaldības medību koordinācijas komisijas tiek saņemts atteikums, lūdzam 

medniekus vērsties Valsts meža dienesta vai Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajās 

struktūrvienībās. 

 

 

Nāk vietējā vīna vilnis (Dienas bizness) 
Latvijas vīnogu vīna piedāvājums augs, sākot intensīvāk ražot vīna dārziem; nozarei gan prognozē 

palikšanu eksperimentu līmenī, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness. Vīna dārzi mūsu valstī 

aizvadītajos gados stādīti visai aktīvi, to platības turpina pieaugt. Dārziem sākot ražot, līdzās Latvijā 

ierastākajiem augļu un ogu vīniem pārdošanā nonāks arī pašmāju ziemeļu sugu vīnogu vīns. 

«Kopumā tas ir ekstrēms sporta veids ar lielām izmaksām, īpaši, ja grib sasniegt labu rezultātu,» 

atzīmē vīnkopis no Sabiles pievārtes ar piecu gadu pieredzi vīna dārza kopšanā Mārtiņš Barkāns. 

To, ka Latvija nav vīna zeme, DB iepriekš norādīja Latvijas Vīndaru un vīnkopju biedrības valdes 

priekšsēdētājs Ričards Ivanovs, atzīmējot – jāapzinās, ka ikviens vīndaris, kas ir sasniedzis kādus 

rezultātus, vismaz desmit gadu ir pie tā strādājis. 

 http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/nak-vieteja-vina-vilnis-435509 … 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 Būs pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. No 2015.gada 

14.augusta līdz 2015.gada 15.septembrim būs atvērta projektu iesniegšanas kārta 

apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Pirmās 

http://www.db.lv/razosana/partika/kinas-tirgus-atverts-vel-19-latvijas-zvejas-produktu-apstrades-uznemumiem-435480
http://www.db.lv/razosana/partika/kinas-tirgus-atverts-vel-19-latvijas-zvejas-produktu-apstrades-uznemumiem-435480
http://t.co/QeUQESoiaJ
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kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā būs EUR 6 950 466. Pasākuma 

ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa ieguldījumi un vispārējās izmaksas lopkopības nozarē. Plašāk 

par tiem ieguldījumiem, kas tie atbalstīti pirmajā kārtā, var lasīt LAD mājaslapā. 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/bus-pieejams-atbalsts-jaunajiem-

lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-540  

 No 2015.gada 14.augusta līdz 2015.gada 15.septembrim būs atvērta projektu iesniegšanas kārta 

apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Pirmās 

kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā būs EUR 6 950 466. Pasākuma 

ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa ieguldījumi un vispārējās izmaksas lopkopības nozarē. Plašāk 

par tiem ieguldījumiem, kas tie atbalstīti pirmajā kārtā, var lasīt LAD mājaslapā.  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-1-atbalsts-jaunajiem-

lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-223 

 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.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/6-1-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-223
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/bus-pieejams-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-540
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/bus-pieejams-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-540
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-1-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-223
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-1-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-223
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-1-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-223
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
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
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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  

 

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.  

 

http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

 

Jauno Zemnieku kluba aktivitātes:  

17.08. Jauno zemnieku klubs piedalīsies LLU organizētajā Orientēšanās nedēļā.  

 

Latvijas Sēklu audzētāju asociācija  

Kartupeļu lauka dienas - 30.jūlijā http://www.losp.lv/node/3390 

 

"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: 

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

Kuldīgas Pilsētas parkā 

 

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” 

http://www.losp.lv/node/3390
mailto:skirnestrusis@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3368
http://www.lcaa.lv/
http://www.kartupelis.lv/
http://www.losp.lv/node/3273
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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 

 
1) Jaunietis no Rīgas vēlas iegūt pieredzi darbā lopkopībā - vēlami ekoloģiskā piensaimniecībā, 

jo interesējas par dabiskiem piena produktiem. Aicinām atsaukties saimniecību, kurai 

noderētu palīdzīga roka un varētu sniegt priekšstatu par saimniekošanu. Interesentus aicinām 

sazināties ar: Anitu Seļicku, Latvijas Lauku forums, t. 29442492 

2) Saimniecība Rēzeknes novada Čornajas pagastā meklē zemniekus, kas būtu gatavi nopļaut 

un novākt nopļauto zāli no lauka. Samaksa pēc vienošanās. Lauku apjoms ~ 10 ha. Labs 

piebraucamais ceļš. Tel. 29432593 

 

 

 

 

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:losp@losp.lv

