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INFOLAPA Nr. 28 

 

Zemes saimniekus liks pie darba (Dienas bizness) 
Nozare atbalsta valdības plānu sodīt kūtros lauksaimniecības zemes īpašniekus, pirmdien vēsta 

laikraksts Dienas Bizness. Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotie un valdības atbalstītie Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumi paredz sodīt par lauksaimniecībā izmantojamas 

zemes (LIZ) atstāšanu novārtā. Vai varēs piespiest ķerties pie saimniekošanas vai vismaz minimāli 

apkopt zemi, rādīs laiks. Valdības atbalstītie grozījumi, kuri varētu stāties spēkā gada beigās, vēl 

jāvērtē Saeimā.  

 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemes-saimniekus-liks-pie-darba-436325 

 

Staiceles pagastā mājas cūkām konstatēts Āfrikas cūku mēris (Dienas bizness) 
Kādā saimniecībā Alojas novada Staiceles pagastā vienai no 14 mājas cūkām konstatēts Āfrikas 

cūku mēris. Latvijā šis ir trešais mājas cūku saslimšanas gadījums ar Āfrikas cūku mēri šajā gadā, 

informē Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārstāve Ilze Meistere. Jau svētdien, 9. augustā, PVD 

saimniecībā ir veicis visus nepieciešamos pasākumus Āfrikas cūku mēra apkarošanai. Ap slimības 

skarto dzīvnieku novietni trīs kilometru rādiusā ir noteikta aizsardzības zona, bet desmit kilometru 

rādiusā – uzraudzības zona. Šajās teritorijās pastiprināti tiks kontrolēts mājas un meža cūku 

veselības stāvoklis. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/staiceles-pagasta-majas-cukam-konstatets-afrikas-cuku-

meris-436323 

 

Metrum aktīvi darbojas jaunā profilā (Dienas bizness)  
SIA Metrum pievērsies dabas aizsardzības plānu izstrādei; ar tiem īpaši aizsargājamās teritorijās 

tiek mēģināts sabalansēt dabas aizsardzības un teritorijas lietotāju intereses, pirmdien vēsta 

laikraksts Dienas Bizness.  

Mērniecības, teritorijas attīstības plānošanas un ģeotelpisko pakalpojumu sniedzējs Metrum aktīvi 

darbojas jaunā profilā – dabas aizsardzības plānu izstrādei. Šovasar apstiprināts pirmais uzņēmuma 

izstrādātais plāns – dabas parkam Daugavas ieleja Aizkraukles novadā, tiek izstrādāti vēl seši 

aizsardzības plāni Kurzemes reģionā – dabas liegumiem Ances purvi un meži, Druviņu tīrelis, Pluču 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemes-saimniekus-liks-pie-darba-436325
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemes-saimniekus-liks-pie-darba-436325
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/staiceles-pagasta-majas-cukam-konstatets-afrikas-cuku-meris-436323
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/staiceles-pagasta-majas-cukam-konstatets-afrikas-cuku-meris-436323
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/staiceles-pagasta-majas-cukam-konstatets-afrikas-cuku-meris-436323
http://www.db.lv/ipasums/metrum-aktivi-darbojas-jauna-profila-436324
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tīrelis, Nagļu un Ansiņu purvs, Maņģenes meži un dabas parkam Abavas senleja. Šobrīd lielākajā 

daļā no tiem notiek dabas vērtību apzināšana un rudens sezonā plānots organizēt darba grupas, 

diskusijas, DB stāsta Metrum valdes loceklis Dinārs Ozols un plānošanas projektu vadītāja Ilze 

Circene.  

http://www.db.lv/ipasums/metrum-aktivi-darbojas-jauna-profila-

436324?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Alojas novada Staiceles pagastā mājas cūkām konstatēts Āfrikas cūku mēris 
Kādā saimniecībā Alojas novada Staiceles pagastā vienai no 14 mājas cūkām konstatēts Āfrikas 

cūku mēris. Latvijā šis ir trešais mājas cūku saslimšanas gadījums ar Āfrikas cūku mēri šajā gadā. 

Jau svētdien, 9. augustā, Pārtikas un veterinārais dienests saimniecībā ir veicis visus nepieciešamos 

pasākumus Āfrikas cūku mēra apkarošanai. Ap slimības skarto dzīvnieku novietni trīs kilometru 

rādiusā ir noteikta aizsardzības zona, bet desmit kilometru rādiusā – uzraudzības zona. Šajās 

teritorijās pastiprināti tiks kontrolēts mājas un meža cūku veselības stāvoklis. 

http://www.losp.lv/node/3407 

 

 

Stādaudzētāja biļetens - augusta numurs! 

Stādu audzētāju biedrība (SAB) īsteno projektu 'Dārznīca', kura ietvaros tiek izdots informatīvi 

izglītojošs materiāls - Stādaudzētāja biļetens. Tā mērķis ir izglītot un informēt nozares speciālistus, 

stādaudzētājus un interesentus. Stādaudzētāja biļetena augusta izdevums lasāms šeit: 

http://www.losp.lv/node/3408 

 

 

Varēs pieteikties atbalstam pasākumā „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” 
Zemkopības ministrija informē, ka Lauku atbalsta dienestā (LAD) no 2015. gada 31. augusta līdz 

2015. gada 30. septembrim tiks pieņemti projektu iesniegumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fonda atbalsta saņemšanai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam 

pasākumā „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”. Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā 

pieejamais publiskais finansējums ir 8 000 000 eiro. 

https://www.zm.gov.lv/presei/vares-pieteikties-atbalstam-pasakuma-produktivi-ieguldijumi-

akvakultur?id=4781 

 

Varēs pieteikties atbalstam pasākumā „Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte 

un nevēlamu nozveju izmantošana” 

Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka Lauku atbalsta dienestā (LAD) no 2015. gada 10. 

septembra līdz 2015. gada 9. oktobrim tiks pieņemti projektu iesniegumi Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda atbalsta saņemšanai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-

2020. gadam pasākumā „Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”. 

Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 3 000 000 

eiro. 

https://www.zm.gov.lv/presei/vares-pieteikties-atbalstam-pasakuma-pievienota-vertiba-produktu-

kvali?id=4780 

http://www.db.lv/ipasums/metrum-aktivi-darbojas-jauna-profila-436324?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/ipasums/metrum-aktivi-darbojas-jauna-profila-436324?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.losp.lv/node/3407
http://www.losp.lv/node/3408
https://www.zm.gov.lv/presei/vares-pieteikties-atbalstam-pasakuma-produktivi-ieguldijumi-akvakultur?id=4781
https://www.zm.gov.lv/presei/vares-pieteikties-atbalstam-pasakuma-produktivi-ieguldijumi-akvakultur?id=4781
https://www.zm.gov.lv/presei/vares-pieteikties-atbalstam-pasakuma-pievienota-vertiba-produktu-kvali?id=4780
https://www.zm.gov.lv/presei/vares-pieteikties-atbalstam-pasakuma-pievienota-vertiba-produktu-kvali?id=4780
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Pēc papildus informācijas saņemšanas Krievija varētu izskatīt jautājumu par 

zivju konservu importa aizlieguma atcelšanu 
Otrdien, 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. 

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

jautajum?id=4765 

 

Katram pircējam bonusā puravs (Dienas bizness) 
Lai arī «Meistaros» Lielplatonē audzē dārzeņus, visapkārt siltumnīcām saimniecības teritorijā 

plešas krāšņas puķu dobes. «Tas manam priekam,» atzīstas saimniece Tamāra Biseniece.  

Vairāk savam priekam tiek audzētas arī daudzās tomātu šķirnes, kopumā aptuveni 50, jo ražošanai 

un tirgošanai tāda daudzveidība nav nepieciešama, bet dārzeņu audzētāja skaidro, ka pašai ir 

interesanti pamēģināt jauno, vēsta reģionālais laikraksts Zemgales Ziņas. 

http://www.db.lv/…/lau…/katram-pircejam-bonusa-puravs-436381 …? 

 

Ražas novākšanas laikā zemnieku kravas transportam atcels ierobežojumus 

pilsētas centrā! 
Lai nodrošinātu graudaugu un rapšu ražas nogādāšanu Rīgas ostā, arī šogad - no 3. augusta - ražas 

novākšanas laikā lauksaimnieku kravas transportam tiks atcelti ierobežojumi pārvietoties pa pilsētas 

centru, tostarp pa Akmens tiltu un 11. novembra krastmalu. 

Informācijas avots: Rīgas dome https://www.riga.lv/LV/PostingData/News/2015/7/razas-

novaksanas-laika-zemnieku-kravas-ytransportam-atcels-ierobezojumus-pilsetas-

centra.htm?Date=11.08.2015  

 

Sīpolu audzētāji “spiež” importu (Latvijas Avīze) 
Viena no Latvijā vecākajām, lielākajām un modernākajām sīpolu audzēšanas saimniecībām – 

zemnieku saimniecība “Lejas AR” – atrodas Lietuvas pierobežā, Brunavas pagastā, pieder Ilzei un 

Agrim Aņūniem un ir izveidota 1999. gadā. No kopējās 40 ha lielās saimniecības platības šeit 

sīpolus prasmīgi audzē 20 ha, atlikušajā platībā aug kvieši un nedaudz – pushektārā – arī kabači. 

Ilze un Agris atzīst – kopš iestāšanās kooperatīvā “Baltijas dārzeņi” pirms sešiem gadiem visu 

saimniecībā izaudzēto sīpolu ražu pārdod kooperatīvs, viņiem jārūpējas vien par ražas izaudzēšanu. 

Deviņpadsmit sīpolu audzēšanai veltītajos gados ir apgūtas daudzas prasmes un pieredze, kas 

patlaban saimniecībai ļauj darboties ar 15 – 20% lielu rentabilitāti. 

http://www.la.lv/sipolu-audzetaji-spiez-importu/ 

 

 

https://www.zm.gov.lv/presei/pec-papildus-informacijas-sanemsanas-krievija-varetu-izskatit-jautajum?id=4765
https://www.zm.gov.lv/presei/pec-papildus-informacijas-sanemsanas-krievija-varetu-izskatit-jautajum?id=4765
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/katram-pircejam-bonusa-puravs-436381
https://www.riga.lv/LV/PostingData/News/2015/7/razas-novaksanas-laika-zemnieku-kravas-ytransportam-atcels-ierobezojumus-pilsetas-centra.htm?Date=11.08.2015
https://www.riga.lv/LV/PostingData/News/2015/7/razas-novaksanas-laika-zemnieku-kravas-ytransportam-atcels-ierobezojumus-pilsetas-centra.htm?Date=11.08.2015
https://www.riga.lv/LV/PostingData/News/2015/7/razas-novaksanas-laika-zemnieku-kravas-ytransportam-atcels-ierobezojumus-pilsetas-centra.htm?Date=11.08.2015
http://www.la.lv/sipolu-audzetaji-spiez-importu/
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Iznācis LLKC GADA ZIŅOJUMS PAR 2014.GADU.  

http://new.llkc.lv/sites/default/files/baskik_p/pielikumi/gada_zinojums_2015elektroniski.pdf 

 

Turpinās atbalstīt zivju apstrādes modernizācijas projektus 
11. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas 

nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā „Zvejas un 

akvakultūras produktu apstrāde”. Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras 

produktu apstrādes sektorā. Noteikumu projekts paredz atbalstu ieguldījumiem zvejas un 

akvakultūras produktu apstrādes sektorā, piešķirot atbalstu būvniecībai un jaunu ražošanas 

pamatlīdzekļu iegādei. Plānots, ka, sniedzot atbalstu zivju apstrādes sektoram un to modernizējot, 

tiks veicināta gan uzņēmumu konkurētspēja un ienākumu kāpums, gan darba ražīgums un 

efektivitāte, kā arī patērētājiem piedāvāta produkcija ar lielāku pievienoto vērtību. 

http://www.zm.gov.lv/presei/turpinas-atbalstit-zivju-apstrades-modernizacijas-projektus?id=4784 

 

Organiskā mēslojuma un augsnes ielabotāju apritē iesaistītajiem uzņēmējiem 

atvieglota reģistrēšanās 
Lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem, kuri darbojas organiskā mēslojuma un augsnes 

ielabotāju apritē, valdība otrdien, 11.augustā, apstiprināja grozījumu kārtībā, kādā atzīst uzņēmumus 

un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu 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. Tāpat arī, ja veic 

darbības ar organisko mēslojumu vai augsnes ielabotājiem vienīgi pārdošanai gatavos 

mazumtirdzniecības iepakojumos, kuru svars nepārsniedz 50 kilogramu, lietošanai ārpus barības un 

pārtikas ķēdes, vai šādā nolūkā izplata šādu organisko mēslojumu vai augsnes ielabotājus 

http://www.zm.gov.lv/presei/organiska-meslojuma-un-augsnes-ielabotaju-aprite-iesaistitajiem-

uzneme?id=4786 

 

Mainīta finansēšanas kārtība profilaktiskajiem pasākumiem epizootiju un 

epifitotiju iespējamo seku mazināšanai 
Lai atbalsta pretendenti – fiziskas un juridiskas personas – būtu vienlīdzīgā situācijā, valdība 

otrdien, 11.augustā, apstiprināja izmaiņas profilaktisko pasākumu finansēšanas kārtībā epizootiju un 

epifitotiju iespējamo seku mazināšanai. Līdz šim Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlijā noteikumi 

Nr.401 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Dabas katastrofās 

un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu 

profilaktisko pasākumu ieviešana”” paredzēja, ka atbalsta pretendentam ir tiesības pieprasīt un 

saņemt priekšapmaksu līdz 80 procentiem no piešķirtā atbalsta. Konts priekšapmaksas saņemšanai 

ir jāatver Valsts kasē, vai arī komercbankā jāatver darījumu konts. Bet, tā kā fiziskās personas Valsts 

kasē kontu atvērt nevar, savukārt darījumu konta atvēršana komercbankā ir dārga, tad turpmāk 

profilaktiskajiem pasākumiem epizootiju un epifitotiju iespējamo seku mazināšanai priekšapmaksa 

netiks paredzēta, tādējādi pilnveidojot tiesību aktu normas un paredzot vienādu pieeju atbalsta 

izmaksāšanā.  

http://new.llkc.lv/sites/default/files/baskik_p/pielikumi/gada_zinojums_2015elektroniski.pdf
http://www.zm.gov.lv/presei/turpinas-atbalstit-zivju-apstrades-modernizacijas-projektus?id=4784
http://www.zm.gov.lv/presei/organiska-meslojuma-un-augsnes-ielabotaju-aprite-iesaistitajiem-uzneme?id=4786
http://www.zm.gov.lv/presei/organiska-meslojuma-un-augsnes-ielabotaju-aprite-iesaistitajiem-uzneme?id=4786
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http://www.zm.gov.lv/presei/mainita-finansesanas-kartiba-profilaktiskajiem-pasakumiem-

epizootiju-u?id=4787 

 

Valdība atbalsta kredītprocentu daļēju dzēšanu arī zvejas produktu apstrādei 

un zvejniecībai 
11. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, 

kas nosaka valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas kārtību investīciju veicināšanai 

lauksaimniecībā. Izmaiņas noteikumos paredz atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai zvejas 

produktu apstrādei un zvejniecībai, lai palielinātu šo uzņēmumu konkurētspēju Latvijas un eksporta 

tirgos. 

http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-atbalsta-kreditprocentu-daleju-dzesanu-ari-zvejas-produktu-

aps?id=4788 

 

Pārsteidz saldas vietējās melones un aktinīdijas. Ciemos “Dvēseļu dārzos” 

Embūtē 
Vaiņodes novada Embūtes pagasta saimniecībā “Dēseles dārzi” viss sākās ar nekoptiem laukiem un 

frigo zemeņu stādiem no Holandes. Apgūstot pasaules pieredzi tuneļu tehnoloģijā, bizness attīstījās 

arvien straujāk – pašlaik te zem seguma audzē ne tikai zemenes, bet arī citas kultūras izmēģinājuma 

nolūkos. 

http://www.la.lv/zinasanas-resursi-veiksmigs-bizness-embute/ 

 

Graudus cels uz citu līgu  
Lielākie graudaudzētāju kooperatīvi kaldina plānus, lai «pliku» graudu eksportēšanu aizstātu ar 

inovatīviem produktiem; dzirnavnieki spēcīgi trešajās pasaules valstīs. Graudu pārdošana ārējā 

tirgū, kas ir Latvijas graudkopības pamats, ar laiku varētu pāraugt inovatīvu produktu eksportā. To 

sarunā ar DB apliecina ietekmīgāko graudkopju kooperatīvu vadītāji. Tikmēr pārstrādes bizness 

arvien palielina savu pieredzi globālajā eksporta kartē. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/graudus-cels-uz-citu-ligu-436425 

 

Tirgus – par vai pret zemnieku?  
Tirgus nerakstītie likumi nereti atstāj aiz borta vietējo zemnieku, piektdien vēsta laikraksts Dienas 

Bizness. Situāciju ar ēnu ekonomiku tirgū labi ilustrē Valsts ieņēmumu dienesta (VID) jūlijā veiktās 

pārbaudes tirgos, akcentē dārzeņu audzētāju kooperatīva Baltijas dārzeņi izpilddirektors Jānis Bušs. 

92% pārbaudīto gadījumu konstatēti dažādi tirdzniecības pārkāpumi, bieži tirgotāji kaimiņvalstu 

produkciju uzdod par pašu audzētu. Tikmēr pašmāju zemniekiem jau otro gadu jārēķinās ar 

zemākām dārzeņu cenām ne tikai pelēkās produkcijas nerimstošā ieplūduma dēļ. 

http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/tirgus-par-vai-pret-zemnieku-436539 

ES pagarina palīdzības programmu Krievijas sankciju dēļ cietušajiem 

zemniekiem (Agropols) 

Nacionālā informācijas aģentūra LETA. Eiropas Savienība (ES) piektdien, 7. augustā,  oficiāli līdz 

nākamajam gadam pagarinājusi daudzu miljonu eiro palīdzības programmu Eiropas augļu un 

dārzeņu audzētājiem, kuri cietuši Krievijas sankciju dēļ. Eiropas Komisija paziņoja, ka tā "ir 

http://www.zm.gov.lv/presei/mainita-finansesanas-kartiba-profilaktiskajiem-pasakumiem-epizootiju-u?id=4787
http://www.zm.gov.lv/presei/mainita-finansesanas-kartiba-profilaktiskajiem-pasakumiem-epizootiju-u?id=4787
http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-atbalsta-kreditprocentu-daleju-dzesanu-ari-zvejas-produktu-aps?id=4788
http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-atbalsta-kreditprocentu-daleju-dzesanu-ari-zvejas-produktu-aps?id=4788
http://www.la.lv/zinasanas-resursi-veiksmigs-bizness-embute/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/graudus-cels-uz-citu-ligu-436425
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/graudus-cels-uz-citu-ligu-436425
http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/tirgus-par-vai-pret-zemnieku-436539
http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/tirgus-par-vai-pret-zemnieku-436539
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pagarinājusi "drošības tīkla" pasākumus Eiropas augļu un dārzeņu sektoram līdz 2016.gada 

jūnijam". Komisija pieņēmusi lēmumu pēc tam, kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins vēl uz 

gadu pagarinājis Rietumu pārtikas importa embargo, kas tika ieviests, atbildot uz ES un ASV 

Krievijai noteiktajām sankcijām. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1380&newsid=98117 

Noteiks ierobežojumu nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumam lauku zemei 

Kristaps Karimovs, Valsts zemes dienests (VZD).Otrdien, 11.augustā, Ministru kabinets atbalstījis 

risinājumu nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežošanai lauku zemēm, paredzot speciālās 

vērtības aprēķināšanu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām. Turpmākos piecus gadus (t.i. līdz 

2020.gadam) vērtības nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam un līdz ar to nekustamā īpašuma 

nodokļa pieaugums lauku zemēm nevar būt lielāks par 20%. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1380&newsid=98128 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 
 Atbalsts dabas katastrofu postījumu segšanai 2 500 000 EUR http://www.lad.gov.lv/lv/par-

mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548 

  Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā saņems atbalstu astoņu miljonu apmērā 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/produktivi-ieguldijumi-akvakultura-

sanems-atbalstu-astonu-miljonu-apmera-547  

 LAD piešķir trīs miljonus eiro lai palielinātu zvejas produktu pievienoto vērtību  

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-pieskir-tris-miljonus-eiro-lai-

palielinatu-zvejas-produktu-pievienoto-vertibu-546  

 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 

 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.agropols.lv/?menu=28&numurs=1380&newsid=98117
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1380&newsid=98128
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/produktivi-ieguldijumi-akvakultura-sanems-atbalstu-astonu-miljonu-apmera-547
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/produktivi-ieguldijumi-akvakultura-sanems-atbalstu-astonu-miljonu-apmera-547
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-pieskir-tris-miljonus-eiro-lai-palielinatu-zvejas-produktu-pievienoto-vertibu-546
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-pieskir-tris-miljonus-eiro-lai-palielinatu-zvejas-produktu-pievienoto-vertibu-546
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.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
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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. 

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). 

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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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:  

21.-22.08. JZK pārstāvji piedalās JSPA organizētajā "Projektu naktī"; 

23.08-29.08 JZK pārstāvji piedalās un palīdz organizēt starptautisku semināru "We are rural youth" 

Liepājas pusē, kurā piedalās pārstāvji no Latvijas Mazpulkiem un Austrijas Landjugen jauniešu 

organizācijām; 

29.08. JZK ar savu stendu piedalās "Piena, medus, maizes svētkos" Jelgavā; 

06.09.-08.09. JZK pārstāvji piedalās Eiropas Komisijas rīkotā ideju darbnīcā "New challenges, New 

generation" Milānā, pasaules izstādes "Expo" ietvaros; 

16.09. Atvērtā valdes sēde JZK birojā Jelgavā, Dobeles ielā 41a. 

 

 

Stādu audzētāju biedrības aktivitātes:  

11. Rudens Stādu parāde notiks 2015. gada 19. septembrī Bulduru Dārzkopības vidusskolas 

stādītajā un veidotajā dārzā. http://www.losp.lv/node/3415   

 

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: 

20.augustā  notiks "Siera kluba" organizētais seminārs Jaunpilī "Lauksaimniecības produkcijas 

popularizēšana" 

http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/
callto:06.09.-08.09
http://www.losp.lv/node/3415
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29.augustā  Jelgavā Piena, maizes, medus svētku ietvaros notiks mūsu organizētais Zemgales 

reģiona konkurss "Siera un maizes svētku sāļā torte" 

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: 

 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 

 

 

 

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 

 

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-

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

