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INFOLAPA Nr. 26 

 

LOSP dalīborganizāciju viedoklis "Dienas bizness" rakstā "Pienotavas vietā – 

uz kautuvi" 
Samazinot iepirkuma cenas, Food Union uz leju vilks jau tā zemo piena vidējo iepirkuma cenu 

valstī; zemnieki apsver iespēju likvidēt ganāmpulkus, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness. 

Viens no lielākajiem piena iepircējiem Food Union no augusta zemniekiem par pienu maksās 

mazāk. Lauksaimnieki ir nobažījušies, ka šāds solis pārraus trauslo dambi – cenu samazinājumu 

ieilgušās krīzes apstākļos piemēros arī citi piena iepircēji. Nozares flagmaņa piemēram kolēģi piena 

pārstrādātāji bijuši naski sekotāji arī iepriekš. 

http://www.db.lv/…/lauks…/pienotavas-vieta-uz-kautuvi-435801 … 

 

Pirmo reizi apkopota statistika par pesticīdu lietošanu atsevišķām 

lauksaimniecības kultūrām 
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) pirmo reizi ir veikusi apsekojumu un apkopojusi datus par 

pesticīdu izmantošanu augļu dārzos, dārzeņu un kartupeļu platībās, siltumnīcu kultūrās, kā arī 

kukurūzas sējumos. Izmantojot 2014. gadā iegūtos datus, kā arī rezultātus no 2012. gadā veiktā 

apsekojuma1 par pesticīdu lietošanu graudaugu kultūrām un rapsim, tiek nodrošināta informācija, 

lai novērtētu pesticīdu radīto iespējamo risku videi un veselībai. 2014. gadā Latvijā augļu dārzos, 

dārzeņu platībās un siltumnīcu kultūrās lietotas 7 tonnas jeb nepilns 1% no visa vidēji gadā 

izmantoto pesticīdu2 daudzuma lauksaimniecībā, savukārt kukurūzas sējumu un kartupeļu 

stādījumu apstrādei izmantotas attiecīgi 3 un 21 tonna pesticīdu, liecina CSP apkopotie 

provizoriskie dati. 

http://www.csb.gov.lv/notikumi/pirmo-reizi-apkopota-statistika-par-pesticidu-lietosanu-atseviskam-

lauksaimniecibas-kultura 

 

Laucinieki jūtas bezpalīdzīgi  (Dienas bizness) 
Rankas pagasta Zaļumu saimniecībā naktī uz 21.jūliju meža cūkas «uzarušas» hektāru nopļautas 

ganību zemes, kā arī vēl nenopļautās ganības un vēl nolīdzinājušas līdzās esošo kartupeļu lauku 0,4 

hektāru platībā, kas atrodas gandrīz vai pie pašām mājām, vēsta reģionālais laikraksts Dzirkstele. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/laucinieki-jutas-bezpalidzigi-

435589?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Tirgu ņem ar apjomu    (Dienas bizness) 

«Te ir tie Medzē audzētie Polijas gurķi,» ironizē Valdis Kučinskis, vedinot apskatīt savas 

saimniecības plašās siltumnīcas. «Tagad zināsit, ka Polija nav nemaz tik tālu no Liepājas – 20 

kilometru.»  Pētertirgū pie piemājas saimniecības «Vārnas» tirdzniecības vietām sakrauto kastu 

daudzums pircējus un arī pārējos tirdziniekus vedinot domāt, ka pašu audzējums tiek miksēts ar 

importu, vēsta reģionālais laikraksts Kursas Laiks. «No Polijas nāk iekšā katru dienu,» zina Valdis. 

Izcelsmes valsts cenas zīmē esot uzrakstīta tik maziem burtiem, ka ne salasīt. Taču, sasparojoties 

latviešu dārzeņu un ogu audzētājiem, ievesto produktu pārpircēji sūdzoties, ka peļņa par trešdaļu 

kritusies. Arī tādēļ par konkurences rīku tiekot izmantota pārējo apvainošana krāpšanā. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/pienotavas-vieta-uz-kautuvi-435801
http://www.csb.gov.lv/notikumi/pirmo-reizi-apkopota-statistika-par-pesticidu-lietosanu-atseviskam-lauksaimniecibas-kultura
http://www.csb.gov.lv/notikumi/pirmo-reizi-apkopota-statistika-par-pesticidu-lietosanu-atseviskam-lauksaimniecibas-kultura
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/laucinieki-jutas-bezpalidzigi-435589
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/laucinieki-jutas-bezpalidzigi-435589?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/laucinieki-jutas-bezpalidzigi-435589?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/tirgu-nem-ar-apjomu-435850
http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/tirgu-nem-ar-apjomu-435850
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http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/tirgu-nem-ar-apjomu-

435850?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Termiski apstrādātas sliekas — noderēs ne tikai cūkām, bet arī putniem 

(Latvijas Avīze) 
“Vai cūkām drīkst izēdināt sliekas?” Cūkas ir visēdājas, tās labprāt ēd sliekas. Šis netradicionālais 

barības līdzeklis ir ļoti labs proteīna avots tāpat kā, piemēram, zivju milti, gaļas un kaulu milti, 

piena produkti. Novārītas vai izkaltētas sliekas ir bioloģiski pilnvērtīgas olbaltumvielas, kas noder 

ne tikai cūkām, bet arī putniem, zivīm. 

http://www.la.lv/sliekas-cuku-bariba/ 

 

Kā top?: Maize uzņēmumā Madonas maiznieks  (Dienas bizness) 
Šajā piektdienā portāls db.lv saviem lasītājiem piedāvā ielūkoties, kā tiek izgatavota maize SIA 

Madonas patērētāju biedrība ietilpstošajā uzņēmumā Madonas maiznieks! Maize Madonas 

maiznieka ceptuvē tiek izgatavota jau kopš 1961. gada, mainītas ir tikai iekārtas un ražotnes 

attīstībā piesaistīta un ieguldīta arī Eiropas Savienības nauda, stāsta SIA Madonas patērētāju 

biedrība ražošanas direktore Ludmila Harina. 

http://www.db.lv/foto-video/ka-top-maize-uznemuma-madonas-maiznieks-

435611?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Atbalstīs Latvijas zivrūpniekus jaunu tirgu apgūšanā 
28. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas 

nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā „Tirdzniecības 

pasākumi”. Atbalsta mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu un palielināt Latvijas konkurētspēju 

starptautiskajos tirgos. Noteikumu projekts paredz atbalstu reklāmu kampaņu rīkošanai, dalībai 

starptautiskās izstādēs, tirgus izpētei, kvalitātes sertifikācijai, zvejas vai akvakultūras produktu 

izsekojamības veicināšanai un ekomarķējuma izveidei.  

http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-latvijas-zivrupniekus-jaunu-tirgu-apgusana?id=4745 

 
Atbalstīs zvejniekus, kas paši apstrādās zivis 
28. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas 

nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā „Pievienotā vērtība, 

produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”. Pasākuma mērķis ir palielināt zvejas 

produktu pievienoto vērtību, atbalstot darbības, kas ļauj zvejniekiem veikt savas nozvejas tālāku 

apstrādi. Zvejniecības jomā produktivitātes rādītāji pārsvarā ir atkarīgi no iespējas zvejniekiem 

palielināt nozvejotās produkcijas vērtību, pašiem apstrādājot zivis. Sekmējot šāda veida investīcijas, 

zvejniekiem tiks dota iespēja ražot produktus ar augstāku pievienoto vērtību. 

http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-zvejniekus-kas-pasi-apstradas-zivis?id=4746 

 

Kadiķīšu saimniekam patīk eksperimentēt (Dienas bizness) 
Uz  nektārauga facēlijas violeto ziedu dūmakā slīgstošo lauku Launkalnes pagastā, šosejas Smiltene 

- Gulbene malā, bites lido pat pāri tuvējā meža koku galotnēm. Tikpat bieži tuvumā «spieto» 

garāmbraucēji, nespējot valdīt sajūsmu un vēloties iemūžināt sevi fotogrāfijā uz skaistā fona, vēsta 

reģionālais laikraksts Ziemeļlatvija. No šosejas puses 10 metri no lauka ir norakstāmi, smaida lauka 

http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/tirgu-nem-ar-apjomu-435850?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/tirgu-nem-ar-apjomu-435850?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.la.lv/sliekas-cuku-bariba/
http://www.db.lv/foto-video/ka-top-maize-uznemuma-madonas-maiznieks-435611
http://www.db.lv/foto-video/ka-top-maize-uznemuma-madonas-maiznieks-435611?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/foto-video/ka-top-maize-uznemuma-madonas-maiznieks-435611?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-latvijas-zivrupniekus-jaunu-tirgu-apgusana?id=4745
http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-zvejniekus-kas-pasi-apstradas-zivis?id=4746
http://ziemellatvija.diena.lv/laikraksta-arhivs/kadikisu-saimniekam-patik-eksperimentet-103884?prices=1
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saimnieks, Launkalnes pagasta zemnieku saimniecības Kadiķīši īpašnieks Ainārs Melderis. Par 

cilvēku vēlmi fotografēties, iebrienot laukā, viņš neļaunojas. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/kadikisu-saimniekam-patik-eksperimentet-435746/ …? 

 

Plāno reorganizēt lauksaimniecības nozares valsts zinātniskos institūtus 
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi rīkojuma projektu, kas paredz lauksaimniecības nozares 

valsts zinātnisko institūtu reorganizāciju un to nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

(LLU) pārraudzībā. Rīkojuma projekts izstrādāts saskaņā ar ieteikumiem, kas sagatavoti, ņemot 

vērā Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/plano-reorganizet-lauksaimniecibas-nozares-valsts-zinatniskos-

institut?id=4754 

 

SIA Latvāņi par 66,7 tūkstošiem eiro iegādāsies smalcināšanas iekārtas  (Dienas 

bizness) 
Noslēdzies SIA Latvāņi izsludinātais iepirkums par divu smalcināšanas iekārtu iegādi, liecina 

paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Konkursā tika saņemti divu pretendentu 

pieteikumi un par uzvarētāju atzīts SIA Markuss&Co. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena ir 66,7 

tūkstoši eiro. Iepirkums tiek īstenots ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras finansējuma 

palīdzību. 

http://www.db.lv/razosana/sia-latvani-par-66-7-tukstosiem-eiro-iegadasies-smalcinasanas-iekartas-

435769? 

 

Lauksaimnieki ar vēstuli vēršas pie komisāra (Dienas bizness) 
Latvijas lauksaimnieku organizācija sagatavojusi vēstuli Eiropas Savienības Lauksaimniecības un 

lauku attīstības lietu komisāram Filam Koganam, norādot uz piena ražotāju problēmām un aicina 

komisiju viņus atbalstīt. Lauksaimnieki aicina Eiropas Komisiju bez kavēšanās lemt par papildu 

ārkārtas finanšu atbalstu Latvijas piena ražotājiem, kā arī vērtēt iespēju ES tiešmaksājumus un 

atbalsta maksājumus šajā gadā maksāt agrāk.  

http://www.la.lv/lauksaimnieki-ar-vestuli-versas-pie-komisara/ 

 

Šogad prognozē rekordlabu ziemāju ražu (Latvijas Avīze) 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) apkopojis ražas prognozes, kuras paredz 

īpaši augstu ziemāju ražu, LA.lv uzzināja LLKC. “Atšķirībā no aizvadītā gada, šogad ziemāju raža 

solās būtu rekordaugsta – vidēji par 25% no hektāra vairāk nekā pērn,” norāda LLKC Augkopības 

nodaļas vadītājs Oskars Balodis. Valstī kopumā vidējās ražas 2015. gadā tiek prognozētas labā 

līmenī – ziemas kvieši 4.3 t/ha, kas iesēti aptuveni 290 tūkstošu hektāru, rudzi 3.3 t/ha, tritikāle 3.0 

t/ha un ziemas rapsis 3.1 t/ha, vēsta LLKC sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Rūtenberga.  

http://www.la.lv/sogad-prognoze-rekordlabu-ziemaju-razu/ 

 

Piena lopkopji cer uz Eiropas kompensācijām  

LTV Ziņu dienests – Panorāma  
Zemnieki uzsver – ir pagājis gandrīz gads, kopš Krievijas noteiktā embargo, tuvākajā nākotnē 

nekādas izmaiņas nav paredzamas, un tā kā problēmu cēlonis ir politisks, tas arī politiskā veidā būtu 

jārisina. Kā vienīgo risinājumu piena lopkopji saredz kompensācijas no Eiropas Savienības.  

http://t.co/UWFw4At2cX
http://www.zm.gov.lv/presei/plano-reorganizet-lauksaimniecibas-nozares-valsts-zinatniskos-institut?id=4754
http://www.zm.gov.lv/presei/plano-reorganizet-lauksaimniecibas-nozares-valsts-zinatniskos-institut?id=4754
http://www.db.lv/razosana/sia-latvani-par-66-7-tukstosiem-eiro-iegadasies-smalcinasanas-iekartas-435769
http://www.db.lv/razosana/sia-latvani-par-66-7-tukstosiem-eiro-iegadasies-smalcinasanas-iekartas-435769
http://www.db.lv/razosana/sia-latvani-par-66-7-tukstosiem-eiro-iegadasies-smalcinasanas-iekartas-435769
http://www.la.lv/lauksaimnieki-ar-vestuli-versas-pie-komisara/
http://www.la.lv/sogad-prognoze-rekordlabu-ziemaju-razu/
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Ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu apkārtnes piena lopkopji tikās uzņēmuma “Valmieras piens” 

telpās. Sanāksmes iniciatori atzīst – situācija ir jārisina visiem kopā – ražotājam, pārstrādātājam un 

ministrijai, jo nozare šobrīd ir nonākusi līdz robežai un beidzot ir jāpieņem kādi lēmumi, ko darīt 

tālāk, jo Eiropas Savienībai būtu jāsaprot, ka vissmagāk šajā ekonomiskajā karā cieš tieši 

pierobežas valstu iedzīvotāji.   

http://www.lsm.lv/…/piena-lopkopji-cer-uz-eiropas-kompensa…/ 

 

Food Union zemnieki tiekas ar Zemkopības ministru un pārrunātu aktuālo 

situāciju piena nozarē 
Situācija piena nozarē neuzlabojas. Piena cenas Eiropā turpina krist un ja tas tā turpināsies, tad savā 

nākamajā tikšanās reizē ar Eiropas komisāru es runāšu par vienreizēju un ārkārtas finansiālu 

palīdzību Latvijas piena zemniekiem. Ar lūgumu pabalstīt piensaimniekus šajā situācijā vērsīšos arī 

valdībā. Tāpat mēs Zemkopības ministrijā vērtēsim kā pārdalīt valsts atbalsta naudas starp 

lauksaimniecības nozarēm iekšēji. Taču mums jāapzinās, ka mēs šeit Latvijas tirgū nevaram 

atrisināt pasaules tirgus problēmas un neviens šobrīd nevar pateikt, kad piena tirgus stabilizēsies. 

Mēs esam vieni no Eiropas tirgus dalībniekiem un mūsu piena nozares nākotni ilgtermiņā noteiks 

tas, cik ātri un veiksmīgi pārstrāde atradīs labus noieta tirgus ārpus Latvijas,” atspriesto tikšanās 

laikā rezumē Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

http://foodunion.lv/lv/lv/food-union-zemnieki-tiekas-ar-zemkopibas-ministru-un-parrunatu-aktualo-

situaciju-piena-nozare 

 

Kā top?: Biezpiens uzņēmumā Valmieras piens (Dienas bizness) 
Šajā piektdienā portāls db.lv saviem lasītājiem piedāvā ielūkoties AS Valmieras piens ražotnē! 

Piena produkti ir ļoti dažādi – ar dažādu darbietilpību un dažādu piena ietilpību, taču var teikt, ka 

mēs esam ļoti lieli biezpiena ražotāji jo ražojam tos lielos apjomos, saka AS Valmieras piens valdes 

priekšsēdētājs Māris Cers. Viņš gan piebilst, ka no viena piena litra nepietiek, lai saražotu 

kilogramu biezpiena. Lai saražotu vienu kilogramu jogurta, vajag pat nedaudz mazāk kā vienu litru 

piena, jo tur klāt ir piedevas, bet, piemēram, vājpiena biezpienam nepieciešami pat septiņi litri 

piena. 

http://www.db.lv/foto-video/ka-top-biezpiens-uznemuma-valmieras-piens-435936? 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 Līdz 15. augustam - Pēdējais pļaušanas datums, ja vēlāties saņemt BLA atbalstu, VPM vai 

MLS.  Pēdējais datums, kad Vienotajam platības maksājumam (VPM), Mazo lauksaimnieku 

atbalsta shēmas maksājumam (MLS), pasākumam "Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai 

citi specifiski ierobežojumi" (ADSI) un/vai "Bioloģiskā lauksaimniecība" (BLA) atbalstam 

pieteiktajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem.  

 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc!!! http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-

kalendars/aktualitates/zalajus-ne-tikai-janoplauj-bet-ari-janovac-536 

 15.07.2015.-14.08.2015. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību 

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

http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/piena-lopkopji-cer-uz-eiropas-kompensacijam.a139638/
http://foodunion.lv/lv/lv/food-union-zemnieki-tiekas-ar-zemkopibas-ministru-un-parrunatu-aktualo-situaciju-piena-nozare
http://foodunion.lv/lv/lv/food-union-zemnieki-tiekas-ar-zemkopibas-ministru-un-parrunatu-aktualo-situaciju-piena-nozare
http://foodunion.lv/lv/lv/food-union-zemnieki-tiekas-ar-zemkopibas-ministru-un-parrunatu-aktualo-situaciju-piena-nozare
http://foodunion.lv/lv/lv/food-union-zemnieki-tiekas-ar-zemkopibas-ministru-un-parrunatu-aktualo-situaciju-piena-nozare
http://www.db.lv/foto-video/ka-top-biezpiens-uznemuma-valmieras-piens-435936
http://www.db.lv/foto-video/ka-top-biezpiens-uznemuma-valmieras-piens-435936
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.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/312(311)-atbalsts-uznemumu-radisanai-un-attistibai-(ietverot-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-dazadosanu)-85
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investicijas/atbalsta-pasakumi/312(311)-atbalsts-uznemumu-radisanai-un-attistibai-(ietverot-ar-

lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-dazadosanu)-85 

 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 

 

 

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. 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/312(311)-atbalsts-uznemumu-radisanai-un-attistibai-(ietverot-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-dazadosanu)-85
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/312(311)-atbalsts-uznemumu-radisanai-un-attistibai-(ietverot-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-dazadosanu)-85
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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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.  

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

 

Jauno Zemnieku kluba aktivitātes:  

17.08. Jauno zemnieku klubs piedalīsies LLU organizētajā Orientēšanās nedēļā.  

 

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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Latvijas trušu audzētāju dienas: (VLT atbalstīto pasākumu ietvaros) 

Vidzemē -8.augustā "Mežiņi", Dikļu pagasts, Kocēnu novads 

Kurzemē - 22.augustā Kalvenes pagastā 

Latgalē - 19.septembrī Preiļos.  

Katram pasākumam internetā arī būs sīkāka informācija. 

Ilga Mihmele, t.29140842 

 

Biedrības "Siera klubs" aktivitātes: 

15.augustā dalība Dižmāras  gadatirgū "Ripo rituli pa deviņiem pakalniem" Talsos 

20.augustā seminārs "Lauksaimniecības produkcijas popularizēšana" 

Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja Mob. +371 

29487375 

 

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 

 

 

 

 

 

callto:+371%2029487375
callto:+371%2029487375
http://www.kartupelis.lv/
http://www.losp.lv/node/3273
http://www.losp.lv/node/3189
mailto:info@slieka.lv
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Pasākumi 

 
5. augusta līdz 29. Septembrim - Bioloģiskas lauksaimniecības mācības Valmierā. Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras konsultāciju birojs aicina līdz 3. augustam 

pieteikties mācībām uzņēmējus, kuri plāno uzsākt darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā. Mācības 

notiks no 5. augusta līdz 29. septembrim. 
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/biologiskas-lauksaimniecibas-macibas-

valmiera  
Seminārs 06.08.-  07.08.2015. Mājražošana – pārtikas pārstrāde mājas apstākļos nelielos apjomos: 

LLKC Preiļu nodaļa sadarbībā ar VLT rīko izglītojoši semināru „Mājražošana – pārtikas pārstrāde 

mājas apstākļos nelielos apjomos”.  Izglītojošā semināra mērķis: Sekmēt esošo un potenciālo 

mājražotāju kompetences, veicināt ekonomiski efektīvu saimniecisko darbību pārtikas ražošanā 

laukos. http://www.laukutikls.lv/seminari/majrazosana-partikas-parstrade-majas-apstaklos-nelielos-

apjomos/dalibnieki  

 

 

 

 

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.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/biologiskas-lauksaimniecibas-macibas-valmiera
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/biologiskas-lauksaimniecibas-macibas-valmiera
http://www.laukutikls.lv/seminari/majrazosana-partikas-parstrade-majas-apstaklos-nelielos-apjomos/dalibnieki
http://www.laukutikls.lv/seminari/majrazosana-partikas-parstrade-majas-apstaklos-nelielos-apjomos/dalibnieki
mailto:losp@losp.lv

