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INFOLAPA Nr. 27 

 

Vēl var pagūt pieteikties gada balvai zivsaimniecībā „Lielais loms”  
Zemkopības ministrija (ZM) aicina zivsaimniecības nozares uzņēmējus un jaunos darbiniekus 

pieteikties balvai „Lielais loms – 2015”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību 

un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai zivsaimniecības 

nozares uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, bet arī pašvaldības.  „Lai īpaši izceltu 

zivsaimniecības nozares svarīgo lomu valsts tautsaimniecības attīstībā, vēlamies ieviest jaunu 

tradīciju – pasniegt gada balvas labākajiem zivsaimniecības nozarē strādājošajiem. Vēlos uzsvērt, 

ka Zemkopības ministrijas balva „Lielais loms” būs augstākā atzinība par nozīmīgiem 

sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā. Tāpēc aicinu zivsaimnieku organizācijas būt aktīvām 

un pieteikt pretendentus šai balvai,” norāda zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

http://www.zm.gov.lv/presei/v 

 

LOSP dalīborganizācijas Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības (LPCS) 

valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks Dienas biznesa rakstā "Latvijā tikai biedē, 

Jaunzēlandē jau kauj" 
Globālajos piena plūdos slīkst kā Jaunzēlandes, tā pašmāju piena ražotāji; visvairāk cieš tādas 

valstis kā Latvija, kas daudz saražo un maz patērē, trešdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.  

Sevišķi pēdējā mēneša laikā lasāmās ziņas par Jaunzēlandes piensaimnieku nedienām ar krītošajām 

piena iepirkuma cenām ir summējušās mēneša kopējos datos. Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, jūlijā 

piena cenas šai lauksaimniecības industrijai globāli nozīmīgajā ekonomikā ir kritušās par 23,1%, bet 

pret šo periodu pērn pat vēl vairāk – par 47,6%, atsaucoties uz Austrālijas un Jaunzēlandes bankas 

ANZ Banking Group cenu indeksu, raksta Financial Times. Tikmēr Latvijā kritums gada laikā ir 

aptuveni 30% liels, provizoriski rēķina Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes 

dalīborganizācijas Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis 

Šolks. «Jaunzēlande viennozīmīgi uzdod toni, bet piena plūdi, kuros slīkstam, mums ir kopēji, 

pateicoties lielajam daudzumam industriālo produktu, ko saražojusi Jaunzēlande un citas 

piensaimniecības lielvalstis,» paskaidro J. Šolks. 

http://www.db.lv/razosana/partika/latvija-tikai-biede-jaunzelande-jau-kauj-436136 

 

LOSP viedoklis Dienas bizness rakstā - Lauku bizness: iespēja Latvijai izcelties 

Eiropas tirgū  
Gaļas liellopu audzēšana ir perspektīva, Latvijas «odziņa» ir bioloģiskās gaļas  produkcijas 

iespējas, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. «Ņemot vērā, ka pieprasījums pēc bioloģiskās 

pārtikas un produkcijas pasaulē un arī Latvijā ir ar pieaugošu tendenci, bioloģiskās liellopu gaļas 

audzēšanas un ražošanas attīstības iespējas Latvijā ir cerīgas. Valstī gaļas liellopu skaitam ir 

tendence palielināties, kas liecina par to, ka saimniecības redz nozares attīstības iespējas,» uzskata 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāve Krista Garkalne. «Bizness ir 

perspektīvs, tomēr arī jākliedē mīti, ka tas ir elementāri, ka atliek iegādāties lopus un palaist pļavā 

ganīties,» piebilst K. Garkalne. «Tieši bioloģiski, nevis konvencionāli audzētā liellopu gaļa ir 

iespēja Latvijai izcelties Eiropas tirgū,» piebilst Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas 

pārstāve Maija Pontāga.  

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/lauku-bizness-iespeja-latvijai-izcelties-eiropas-tirgu-

436017 … 

http://t.co/bpatQP7x1Y
http://www.db.lv/razosana/partika/latvija-tikai-biede-jaunzelande-jau-kauj-436136
http://t.co/DgiTqGXCYO
http://t.co/DgiTqGXCYO
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Pēc papildus informācijas saņemšanas Krievija varētu izskatīt jautājumu par 

zivju konservu importa aizlieguma atcelšanu 
4. augustā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) 

ģenerāldirektors Māris Balodis Maskavā tikās ar Krievijas Federācijas lauksaimniecības ministru 

Aleksandru Tkačevu un Krievijas Federālā veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienesta vadības 

pārstāvjiem. Tikšanās laikā Krievijas puse apliecināja, ka sagaida no Latvijas papildus informāciju, 

tajā skaitā atsevišķu iepriekš sniegto dokumentu tulkojumu par Krievijas Federālā veterinārās un 

fitosanitārās uzraudzības dienesta ziņojuma par Latvijā veiktajām pārbaudēm projektu, ko PVD 

sniegs tuvāko divu nedēļu laikā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/pec-papildus-informacijas-sanemsanas-krievija-varetu-izskatit-

jautajum?id=4765 

 

VZD: Kāpj zemes cenas, kāpj nodoklis (Latvijas Avīze)  
Valsts zemes dienests publiskojis prognozētās kadastrālās vērtības 2016. gadam. Valsts zemes 

dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors Gatis Kalniņš informē, ka vidēji 

valstī prognozētais lauku zemes vērtības pieaugums nākamgad būs 29%. Kā pamatojams šis 

pieaugums? G. Kalniņš: – Kadastrālām vērtībām ir jābūt tuvinātām nekustamo īpašumu tirgus 

vidējām cenām, lai nekustamā īpašuma nodokli varētu aprēķināt objektīvi. Taču, tā kā tirgus ir ļoti 

aktīvs, lauksaimniecības zemēm jau vairākus gadus kadastrālā vērtība ir ievērojami zemāka par 

attiecīgā tirgus rajona vidējām tirgus cenām. 

http://www.la.lv/kapj-zemes-cenas-kapj-nodoklis/ 

 

 

Lauksaimnieki satriekti par zemes pārvērtējumu (Latvijas Avīze) 
No nākamā gada 1. janvāra gandrīz visos Latvijas novados ievērojami celsies valsts novērtējums 

lauksaimniecībā izmantojamai zemei. Līdz ar to ap 85 000 zemes īpašnieku, tostarp zemkopjiem, 

krietni pieaugs par zemi maksātais nekustamā īpašuma nodoklis. Valsts zemes dienestā rēķina, ka 

zemes kadastrālā vērtība celsies vidēji par 30 procentiem, taču, papētot pārskatu par šo vērtību 

izmaiņām, redzams, ka vairākos Ziemeļvidzemes, Austrumvidzemes, arīdzan Kurzemes un Latgales 

novados un pagastos tas būs iespaidīgāks par vidējo – no 50 līdz 70 procentiem, dažviet pat vēl 

lielāks. Piemēram, Tukuma novada Tumes pagastā zemes kadastrālā vērtība pieaug par 83 

procentiem, Degoles pagastā – par 78 procentiem, bet Slampes pagastā – par 67 procentiem. 

Apmēram uz pusi lielāka tā būs arī Pūres, Zentenes, Jaunsātu un citos novada pagastos. 

http://www.la.lv/lauksaimnieki-satriekti-par-zemes-parvertejumu/ 

 

Mazās lauku saimniecības varēs saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai  
No 2015.gada 3.septembra līdz 2015.gada 5.oktobrim būs atvērta projektu pieņemšanas kārta 

apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Šī 

apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas 

produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. 

Atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai ir eksistējoša mazā lauku saimniecība – saimnieciskās 

darbības veicējs: fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā vai juridiska persona, 

kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā. 

http://www.losp.lv/node/3403  

 

http://www.zm.gov.lv/presei/pec-papildus-informacijas-sanemsanas-krievija-varetu-izskatit-jautajum?id=4765
http://www.zm.gov.lv/presei/pec-papildus-informacijas-sanemsanas-krievija-varetu-izskatit-jautajum?id=4765
http://www.la.lv/kapj-zemes-cenas-kapj-nodoklis/
http://www.la.lv/lauksaimnieki-satriekti-par-zemes-parvertejumu/
http://t.co/kUIPlqlxna
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Jauns EPS e-pakalpojums - Kultūraugu mēslošanas plāns 
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) pieejamais e-pakalpojums 

„Kultūraugu mēslošanas plāns (KMP)”. 

E-pakalpojuma mērķis ir nodrošināt mēslošanas plāna izveidi, optimāli izlietojot klientam 

pieejamos mēslošanas līdzekļus, ņemot vērā vēlamās ražas apjomu, barības elementu bilances 

saglabāšanu augsnē, kā arī attiecīgajos normatīvajos aktos izteiktās prasības. Tas ir veidots kā 

serviss, kas klientiem palīdz noteikt cik daudz nepieciešams mēslot/nemēslot noteiktās 

apsaimniekotās platības, ņemot vērā vairākus faktorus  - priekšaugs / augsne / plānotās ražas u.c. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/jauns-eps-e-pakalpojums-

kulturaugu-meslosanas-plans-543 

 

Svarīgi ievērot: zālājus jānopļauj vai jānogana un jānovāc 
Ir ļoti svarīgi ievērot, ka 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/svarigi-ieverot-zalajus-janoplauj-

janogana-un-janovac-542 

 

Ingus Niedra Blankenfeldē 22 hektāru platībā audzē kaņepes Dienas bizness  
Ingus Niedra ir zemnieks no Blankenfeldes, kurš Lietuvas pierobežā savā senču zemē audzē 

kaņepes, vēsta reģionālais laikraksts Zemgales Ziņas. «Esmu zemnieks jau astotajā paaudzē. Man ir 

tas gods apsaimniekot mūsu dzimtas zemi un turpināt savu senču iesākto jau vairāku gadsimtu 

garumā. Protams, ar nelieliem pārtraukumiem, tādiem kā Padomju Savienības laiks, kad lielākā daļa 

zemju un īpašumu tika atņemti un nacionalizēti,» stāsta kaņepju audzētājs. 

http://www.db.lv/…/ingus-niedra-blankenfelde-22-hektaru-pla… …? 

 

Arī turpmāk varēs saņemt atbalstu par ieguldījumiem meža attīstībā 
Otrdien, 4. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, 

kas nosaka Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi meža 

platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” atbalsta saņemšanas un piešķiršanas 

kārtību, sākot no 2015. gada. Jaunais noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē 

un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu šādiem pasākuma „Ieguldījumi meža platību 

paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākumiem: „Meža ieaudzēšana”, „Meža 

ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” un „Ieguldījumi meža 

ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”.  

http://www.zm.gov.lv/presei/ari-turpmak-vares-sanemt-atbalstu-par-ieguldijumiem-meza-

attistiba?id=4763 

 

92% no tirgos veiktajām pārbaudēm VID konstatējis tirdzniecības pārkāpumus 

Dienas bizness 
Lai novērstu likumpārkāpumu tirdzniecībā un vasaras periodā pašmāju zemniekiem un 

lauksaimniecības produkcijas tirgotājiem nerastos nevienlīdzīga konkurence, Valsts ieņēmumu 

dienests (VID) veic kontroles pasākumus Latvijas tirgos un ielu tirdzniecības vietās. Vasaras 

https://eps.lad.gov.lv/login
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/noderigi/kulturaugu-meslosanas-plans/
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/jauns-eps-e-pakalpojums-kulturaugu-meslosanas-plans-543
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/jauns-eps-e-pakalpojums-kulturaugu-meslosanas-plans-543
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/svarigi-ieverot-zalajus-janoplauj-janogana-un-janovac-542
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/svarigi-ieverot-zalajus-janoplauj-janogana-un-janovac-542
http://www.db.lv/razosana/ingus-niedra-blankenfelde-22-hektaru-platiba-audze-kanepes-436069
http://www.zm.gov.lv/presei/ari-turpmak-vares-sanemt-atbalstu-par-ieguldijumiem-meza-attistiba?id=4763
http://www.zm.gov.lv/presei/ari-turpmak-vares-sanemt-atbalstu-par-ieguldijumiem-meza-attistiba?id=4763
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periodā gan Latvijas, gan ārvalstu tirgotāji cenšas Latvijas tirgos realizēt ievērojamu daudzumu 

augļu un dārzeņu. Nereti Latvijas tirgotāji pārdod no kaimiņvalstīm ievestu preci, uzdodot to par 

pašu izaudzētu - tirgojas ar iepirkto produkciju un produkciju, kam ir nezināma izcelsme. Tas 

maldina pircējus un rada nevienlīdzīgu konkurenci pašmāju zemniekiem un lauksaimniecības 

produkcijas audzētājiem. Tas var norādīt arī, ka dārzeņu un augļu tirgotāji veic nereģistrētu 

saimniecisko darbību, neuzrāda ieņēmumus un nemaksā nodokļus. 

http://www.db.lv/…/92-proc-no-tirgos-veiktajam-parbaudem-vi… 

 

 

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-

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-

http://www.db.lv/tirdznieciba/92-proc-no-tirgos-veiktajam-parbaudem-vid-konstatejis-tirdzniecibas-parkapumus-436198?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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
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
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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. 

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 

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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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.  

 

 

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" 

29.augustā Jelgavā būs Zemgales reģiona konkurss "Siera un maizes svētku sāļā torte". Tas notiks 

Piena, maizes un medus svētku ietvaros. 

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 

Kartupeļu lauka dienas notiks: 

http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/
callto:+371%2029487375
callto:+371%2029487375
http://www.kartupelis.lv/
http://www.losp.lv/node/3273
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 17.augustā plkst.11.00 Varakļānu pagasta z/s ''Dzenīši'' bioloģiskajiem lauksaimniekiem. 

AGRICO, EUROPLANT, SEMAGRI šķirnes cietei un pārtikai. Informācija pa t. 26312666, 

Aiga.   

 19.augustā plkst. 10.00 Ādažos SIA ''Latfood Agro''. AGRICO pārtikas šķirnes. Informācija 

pa t. 29131512, Ilgvars. 

 24.augustā plkst.11.00 Alojas novada Ungurpilī SIA ''Aloja-Starkelsen'' integrētajiem un 

bioloģiskajiem lauksaimniekiem EUROPLANT, AGRICO, SEMAGRI, PRIEKUĻU LSI 

pārtikas un cietes šķirnes. Informācija pa t. 26312666, Aiga. 

 

 

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 

 

 

Pasākumi 

 

No 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-

http://www.losp.lv/node/3189
mailto:info@slieka.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
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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/seminari/majrazosana-partikas-parstrade-majas-apstaklos-nelielos-apjomos/dalibnieki
mailto:losp@losp.lv

