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INFOLAPA Nr. 43 

 
 

Apstiprinātas izmaiņas piena kvotu administrēšanas noteikumos 

23. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus piena kvotu 

administrēšanas noteikumos, kas paredz avansa maksājuma ieturēšanu no piena ražotāja, ja tā 

piegādes piena kvotas apjoms tiek pārsniegts. Izmaiņas noteikumos izstrādātas, lai ražotājam valsts 

kopējās piena kvotas pārsniegšanas gadījumā uzreiz nebūtu jāmaksā visa soda naudas summa. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinatas-izmainas-piena-kvotu-administresanas-

noteikumos?id=3996 

 

Apstiprināta bīstamas bišu slimības uzraudzības kārtība 

23. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas 

nosaka vienotu Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas sistēmu valstī. Jaunās 

sistēmas mērķis ir samazināt bišu saimju zudumu, radīt iespēju izaudzēt jaunas, spēcīgas saimes un 

palielināt bišu produkcijas daudzumu no vienas saimes, kā arī veicināt dravniecības attīstību, 

bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu un saglabāšanu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-bistamas-bisu-slimibas-uzraudzibas-kartiba?id=3995 

Apstiprināta soda punktu sistēma par pārkāpumiem zvejniecībā 

23. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas 

nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti soda punkti zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem 

par Eiropas Savienības Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) noteikumu pārkāpumiem. 

Noteikumi izstrādāti saskaņā Eiropas Padomes regulu, lai nodrošinātu atbilstību KZP noteikumiem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-soda-punktu-sistema-par-parkapumiem-

zvejnieciba?id=3994 

 

Pagarina termiņu obligāto kūtsmēslu krātuvju ierīkošanai 

saimniecībās (Nozare.lv) 
 

Lai sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos lauku saimniecībām atvieglotu obligāto kūtsmēslu 

krātuvju ierīkošanu, par diviem līdz trim gadiem plāno pagarināt pārejas periodu šo krātuvju 

būvēšanai, paredz valdības akceptētais noteikumu projekts "Īpašās vides prasības piesārņojošo 

darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs".  

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinatas-izmainas-piena-kvotu-administresanas-noteikumos?id=3996
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinatas-izmainas-piena-kvotu-administresanas-noteikumos?id=3996
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-bistamas-bisu-slimibas-uzraudzibas-kartiba?id=3995
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-soda-punktu-sistema-par-parkapumiem-zvejnieciba?id=3994
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-soda-punktu-sistema-par-parkapumiem-zvejnieciba?id=3994
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Kā ziņots, šā gada 27.jūlijā beidzās desmit gadu pārejas periods, kura laikā visās saimniecībās jābūt 

izveidotām Eiropas standartiem atbilstošām kūtsmēslu krātuvēm. Saskaņā ar Zemkopības 

ministrijas (ZM) aplēsēm patlaban 30% saimniecību šādu krātuvju vēl nav, lai gan dažādas atbalsta 

programmas to būvniecībai bija pieejamas jau iepriekš.  

Kā norādīts ZM skaidrojumā, ņemot vērā ekonomisko krīzi un lauksaimniecības produkcijas cenas 

kritumu, daudzas saimniecības nevarēja nodrošināt šo prasību izpildi, līdz ar to ZM vērsās Eiropas 

Komisijā ar lūgumu rast iespēju pagarināt šīs prasības izpildes termiņu.  

Noteikumi paredz, ka dzīvnieku novietnē ar 15 dzīvniekiem un īpaši jutīgajās teritorijās ar desmit 

dzīvniekiem krātuve jānodrošina līdz 2016.gada 31.decembrim, savukārt kūtī ar desmit līdz 15 

dzīvniekiem un īpaši jutīgajās teritorijās no pieciem līdz desmit dzīvniekiem - līdz 2017.gada 

31.decembrim.  

Ņemot vērā to, ka Latvijā ir liels skaits mazo saimniecību, kurās ir mazāk par pieciem vai desmit 

mājlopiem, noteikts - ja šīs dzīvnieku novietnes atrodas īpaši jutīgajās teritorijās, arī šīm 

saimniecībām noteiktas prasības pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai. Uzglabājot pakaišu kūtsmēslus 

pie kūts, būs jāizveido pamatne, lai pasargātu no kūtsmēslos esošā šķidruma iesūkšanās gruntī un 

noteces, kā arī vircas uzglabāšanai nepieciešama speciāli ierīkota tvertne. 

Noteikumos paredzēts, ka saimniecībā, kur pakaišu kūtsmēslus uzkrāj dziļajā kūtī, un saimniecībā, 

kurā gaļas liellopi pastāvīgi tiek turēti āra apstākļos, krātuve kūtsmēslu uzglabāšanai nav 

nepieciešama.  

Tāpat tiek noteikts, ka pakaišu kūtsmēslus, kurus uzkrāj dziļajā kūtī, pieļaujams uzglabāt ārpus 

dzīvnieku novietnes ne ilgāk kā 24 mēnešus. 

Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu EK direktīvas attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret 

piesārņojumu ar nitrātiem, kas cēlušies no lauksaimnieciskas darbības, prasību atbilstošu 

piemērošanu Latvijas tiesību aktos. 

Plānots, ka prasību izpildi kontrolēs Valsts vides dienests, apsekojot saimniecības. Sākumā prasību 

nepildītājiem izteiks brīdinājumu, savukārt soda apmērs par piesārņojošas darbības noteikumu 

pārkāpumu fiziskām personām būs līdz 700 eiro, bet juridiskām - līdz pat 1400 eiro. 

 

 

 

Biogāzes ražotņu fermentācijas atlieku izmantošanai piemēros 

kūtsmēslu izmantošanai analogas prasības (Nozare.lv) 
 

Lai nodrošinātu Eiropas Komisijas (EK) direktīvas par lauksaimniecībā izmantotajiem nitrātiem 

izpildi, valdība varētu noteikt jaunas prasības biogāzes ražotņu fermentācijas atlieku izmantošanai, 

paredz Ministru kabineta komitejas akceptētais noteikumu projekts "Noteikumi par ūdens un 

augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem". 

Kā norādīts Zemkopības ministrijas (ZM) skaidrojumā, Latvijā patlaban darbojas 17 biogāzes 

ražotnes. Fermentācijas procesā, kas ir biogāzes ražošanas pamatā, tiek iegūta biogāze un 
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fermentācijas atliekas. Iegūtais produkts - fermentācijas atliekas - ir augstvērtīgs mēslošanas 

līdzeklis ar augstu slāpekļa un fosfora mineralizācijas pakāpi, kā arī no agronomiskā viedokļa ir 

viegli izkliedējams, jo pēc konsistences ir līdzīgs šķidriem kūtsmēsliem.  

Jaunais noteikumu projekts paredz, ka fermentācijas atlieku izmantošanai noteiktas tādas pašas 

prasības, kādas ir spēkā kūtsmēslu izmantošanai. 

Ņemot vērā EK norādījumus par prasībām attiecībā uz mēslojuma iestrādāšanu zemē, jaunajā 

noteikumu projektā noteikti arī jauni datumi aizlieguma periodiem īpaši jutīgajās teritorijās visa 

veida kūtsmēslu un fermentācijas atlieku izkliedei un iestrādei lauksaimniecības zemē. 

Noteikumi paredz, ka laikā no 20.oktobra līdz 15.martam neizkliedē nekāda veida kūtsmēslus un 

fermentācijas atliekas, bet zālājiem aizliegums spēkā no 5.novembra līdz 15.martam. Savukārt 

slāpekli saturošus minerālmēslus ziemājiem neizsēj no 15.oktobra līdz 15.martam, pārējiem 

kultūraugiem un zālājiem - no 15.septembra līdz 15.martam.  

Tāpat jaunajā noteikumu projektā noteiktas maksimāli pieļaujamās slāpekļa normas dažādiem 

kultūraugiem, ņemot vērā organisko mēslu un minerālmēslu veidus un kopējo nepieciešamo 

slāpekli kultūraugam atkarībā no plānotās ražas. 

Paredzams, ka jaunais noteikumu projekts aizstās spēkā esošos "Noteikumus par ūdens un augsnes 

aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem".  

Noteikumu projekts vēl tiks skatīts valdībā. 

 

 

LIAA piena nozares eksportspējas izpētei veltīs 160 000 eiro 

(Nozare.lv) 
 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) piena nozares eksportspējas izpētei veltīs 160 000 

eiro. 

Informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā liecina, ka LIAA izsludinājusi iepirkumu par 

piena pārstrādes nozares eksportspējas un eksporta tirgu novērtējumu. 

Iepirkuma prognozētā līgumcena ir 160 000 eiro.  

LIAA informē, ka iepirkuma mērķis ir veikt analītisku pētījumu par Latvijā ražotu specifisku piena 

produktu grupu eksporta potenciālu un iespējām uz Ķīnu, Kazahstānu, Azerbaidžānu un 

Apvienotajiem Arābu Emirātiem. 

Tāpat iepirkuma ietvaros paredzēts sniegt priekšlikumus konkrētu produktu virzīšanai 

perspektīvākajos mērķa tirgos. 

Interesenti pieteikumus var iesniegt līdz 2015.gada 2.februārim. 

Jau ziņots, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ar lielākajām Latvijas nozaru 

asociācijām slēgs līgumus par četru miljonu eiro atvēlēšanu eksporta tirgu paplašināšanai. 
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LIAA direktors Andris Ozols iepriekš informēja, ka līgumu projekti ir sagatavoti un nosūtīti 

asociācijām saskaņošanai. LIAA paredz slēgt sadarbības līgumus ar Latvijas Pārtikas uzņēmēju 

federāciju, Latvijas Piensaimnieku centrālo savienību, Latvijas Zivrūpnieku savienību, 

autopārvadātāju asociāciju "Latvijas auto", Latvijas Loģistikas asociāciju, Latvijas Ķīmijas un 

farmācijas uzņēmumu asociāciju, Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju, Latvijas Veļas ražotāju 

asociāciju un Latvijas Lauksaimnieku kooperatīvu asociāciju. 

Ozols stāstīja, ka nozares ir apliecinājušas nepieciešamību pēc tirgus pētījumiem, piemēram, 

starptautiskās pētījumu kompānijas "Nielsen" pētījumiem par pārtikas ražotāju iespējām iekļūt 

starptautiskās pārtikas ķēdēs utt. 

"Piena nozares uzņēmumi ir izteikuši vēlmi noskaidrot, piemēram, piena pulvera, sūkalu, sviesta, 

siera un saldējuma potenciālu ārvalstu tirgos. Šādi pētījumi ļautu uzņēmumiem apjaust savas 

iespējas iekarot patlaban neapgūtus ārvalstu tirgus," uzsvēra Ozols. 

Līgums starp LIAA un asociācijām paredz, ka asociācijas definē prioritāros mērķa tirgus, kur 

plānots organizēt eksporta atbalsta aktivitātes, kā arī asociācijām jāsniedz priekšlikumi par 

nepieciešamajām eksporta atbalsta aktivitātēm, piemēram, tirgus pētījumiem, ārvalstu tirdzniecības 

aģentu pakalpojumu iegādi, eksporta atbalsta pasākumu rīkošanu utt. 

Līdz šim vēlmi pēc tirgus pētījumiem izteikusi Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība, kura 

vēlas pētījumus par darījumu iespējām Kuveitā, Pakistānā, Irānā, Zviedrijā un Norvēģijā. Savukārt 

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija izteikusi vēlmi iegādāties "Nielsen" datus par 

Zviedriju, Somiju, Norvēģiju, Dāniju, Japānu un Ķīnu. 

Interesi piesaistīt ārvalstu tirdzniecības aģentus Azerbaidžānā, Uzbekistānā, Ukrainā, Moldovā, 

Ķīnā, Apvienotajos Arābu Emirātos un ASV izteikusi Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu 

asociācija. Latvijas Veļas ražotāju asociācijai ir interese par aģentu piesaisti Tuvo Austrumu un 

Āzijas tirgos, kā arī Singapūrā. 

 

 

PVD aicina svētku laikā pievērst uzmanību produkta izcelsmei un 

derīguma termiņam (Nozare.lv) 
 

Tuvojoties Ziemassvētku un Jaunā gada svinībām, vēlams iepirkties pie uzticamiem pārdevējiem 

vai zemniekiem, pievēršot uzmanību produktu marķējumam un derīguma termiņam, aģentūru LETA 

informēja Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārstāvji. 

Tāpat PVD aicina iepērkoties pievērst uzmanību tirdzniecības vietas tīrībai un apstākļiem, kādos 

tiek uzglabāti pārtikas produkti, kā arī saglabāt pirkuma čeku, lai nepieciešamības gadījumā 

pierādītu pirkuma faktu. 

Tāpat PVD aicina iedzīvotājus gadījumos, kad pārtikas produktam ir beidzies derīguma termiņš, 

nav marķējuma valsts valodā vai tas ir uzglabāts neatbilstošos apstākļos, informēt par to veikala 

darbiniekus un zvanīt pa uzticības tālruņa automātisko atbildētāju 67027402. 
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LAD aktualitātes: 

 

 30.12. beidzas pietiekšanās - Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/26-atbalsts-

apdrosinasanas-polisu-iegades-izdevumu-segsanai-161 

• Mācību semināri pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos": 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/macibu-seminari-

pasakumam-ieguldijumi-materialajos-aktivos-474  

• 15.decembrī Beidzas pieteikšanās pasākumā ''Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana'': 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-

zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95 

• Lauku atbalsta dienests ir uzsācis izmaksāt atbalstu par ciltsdarbu piena šķirņu ganāmpulkos 

pasākumā „Valsts atbalsts par piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu 

izvērtēšanu.” http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-uzsacis-

izmaksat-atbalstu-par-ciltsdarbu-piena-skirnu-ganampulkos-478 

• 15.decembris - Beidzas pieteikšanās programmai ''Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana'' 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-

zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95  

 Līdz 22.12.2014. notiek pieteikšanās pasākumiem LEADER programmas ietvaros 

"Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un "Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā".  

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

 

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. 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/26-atbalsts-apdrosinasanas-polisu-iegades-izdevumu-segsanai-161
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/26-atbalsts-apdrosinasanas-polisu-iegades-izdevumu-segsanai-161
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/macibu-seminari-pasakumam-ieguldijumi-materialajos-aktivos-474
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/macibu-seminari-pasakumam-ieguldijumi-materialajos-aktivos-474
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-uzsacis-izmaksat-atbalstu-par-ciltsdarbu-piena-skirnu-ganampulkos-478
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-uzsacis-izmaksat-atbalstu-par-ciltsdarbu-piena-skirnu-ganampulkos-478
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=adc720a8&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=13437534&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=13437534&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=13437534&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=13437534&e=39b825c6
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Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712 

 

 

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

mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

