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INFOLAPA Nr. 19 
 

 
EP deputāti atkārtoti prasa obligātu izcelsmes valsts norādi ES gaļas un piena 

marķējumā 
EP deputāti ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā atkārtoti aicina ieviest obligātu izcelsmes valsts 

norādi ES ražotajai gaļai un pienam. Deputāti norāda, ka obligāts marķējums palīdzēs saglabāt 

patērētāju uzticēšanos pārtikas produktiem, nodrošinot to piegādes ķēdes pārredzamību.  

Marķējumam ar izcelsmes valsts vai vietas norādi jābūt obligātam attiecībā uz visu veidu ES 

ražoto dzeramo pienu, piena produktiem un gaļas produktiem, saka EP deputāti. 

http://www.losp.lv/node/3972 

 

Vējonis: Līdzšinējā ēnu ekonomikas apkarošana nav nesusi vajadzīgos 

rezultātus  (Dienas bizness) 
«Latvijas ekonomiskās izaugsmes rādītāji šī gada pirmajā ceturksnī nav apmierinoši. Turpinoties 

šādām tendencēm, valsts tuvināšanos Eiropas Savienības vidējam attīstības līmenim panākt būs 

ļoti grūti. Lai varētu atļauties vairāk naudas novirzīt prioritārajām nozarēm, it īpaši veselības 

aprūpei, nepieciešams palielināt valsts budžeta ieņēmumus. To iespējams panākt, efektīvāk 

cīnoties ar ēnu ekonomiku un izvairīšanos no nodokļu nomaksas,» sacīja Valsts prezidents 

Raimonds Vējonis šodien, 3.maijā, tiekoties ar finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu. 

http://www.db.lv/finanses/vejonis-lidzsineja-enu-ekonomikas-apkarosana-nav-nesusi-vajadzigos-

rezultatus-448995?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Getliņos sezonā novāc 500 tonnas tomātu; audzēs arī gurķus (Dienas bizness) 
SIA Getliņi Eko nodarbojas ne tikai ar atkritumiem - jau ilgāku laiku tiek audzēti tomāti un puķes. 

Iespējams, ka jau šā gada nogalē varēs iekosties arī Getliņos audzētajos gurķos. Nule kā 

noslēdzies iepirkums par gurķu siltumnīcu celtniecību, kurā pieteikušies trīs pretendenti. Ja viss 

noritēs bez aizķeršanās, tad jau pavisam drīz tiks uzsākti būvniecības darbi. 

http://www.db.lv/razosana/partika/foto-getlinos-sezona-novac-500-tonnas-tomatu-audzes-ari-

gurkus-449362 

 

VID izveidojis mobilo lietotni Attaisnotie izdevumi (Dienas bizness) 
Turpinot pilnveidot VID elektroniskos pakalpojumus, ir radīta īpaša mobilā lietotne Attaisnotie 

izdevumi, lai atvieglotu un vienkāršotu Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu tiem, kuri vēlas 

saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu par ārstniecību, izglītību un citiem 

attaisnotajiem izdevumiem. Mobilā lietotne Attaisnotie izdevumi atvieglo gada ienākumu 

deklarācijas D4 pielikuma Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem 

aizpildīšanu. Tā nodrošina attaisnoto izdevumu apliecinošu dokumentu, piemēram, čeku 

fotogrāfiju un to aprakstu, pakāpenisku uzkrāšanu kalendāra gada laikā, lai, aizpildot Gada 

ienākumu deklarāciju VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), šos attaisnojuma 

dokumentus varētu ērti pievienot deklarācijai. 

http://www.db.lv/tehnologijas/programmatura/vid-izveidojis-mobilo-lietotni-attaisnotie-izdevumi-

449150?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

http://www.losp.lv/node/3972
http://www.db.lv/finanses/vejonis-lidzsineja-enu-ekonomikas-apkarosana-nav-nesusi-vajadzigos-rezultatus-448995
http://www.db.lv/finanses/vejonis-lidzsineja-enu-ekonomikas-apkarosana-nav-nesusi-vajadzigos-rezultatus-448995
http://www.db.lv/finanses/vejonis-lidzsineja-enu-ekonomikas-apkarosana-nav-nesusi-vajadzigos-rezultatus-448995?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/finanses/vejonis-lidzsineja-enu-ekonomikas-apkarosana-nav-nesusi-vajadzigos-rezultatus-448995?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/foto-getlinos-sezona-novac-500-tonnas-tomatu-audzes-ari-gurkus-449362
http://www.db.lv/razosana/partika/foto-getlinos-sezona-novac-500-tonnas-tomatu-audzes-ari-gurkus-449362
http://www.db.lv/tehnologijas/programmatura/vid-izveidojis-mobilo-lietotni-attaisnotie-izdevumi-449150
http://www.db.lv/tehnologijas/programmatura/vid-izveidojis-mobilo-lietotni-attaisnotie-izdevumi-449150?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/tehnologijas/programmatura/vid-izveidojis-mobilo-lietotni-attaisnotie-izdevumi-449150?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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Vai izdodas atrast krietnus strādniekus sezonas darbiem? “LA” aptaujā 

lauksainiekus  (Latvijas Avīze) 
Andris Apsītis, z/s “Lazdukalns” saimnieks: “Sezonas darbiniekus jau meklējam, šogad būs 

vajadzīgi vairāk nekā 100 darbinieki. Pagājušajā gadā beigu beigās izdevās atrast un nokomplektēt 

vajadzīgo darbinieku skaitu, bet katru gadu kļūst arvien grūtāk un grūtāk. Šogad pirmoreiz 

jāmēģina vest strādniekus no Ukrainas – kādus 30 līdz 40 cilvēkus. Latvijā Vairas Vīķes-

Freibergas apdziedātais darba tikums rūk, katru gadu kļūst arvien sliktāk. Cik ilgi var mocīties? 

Bet visi jau nav slinki, kādi 30% ir pastāvīgie strādnieki, kam var uzticēties. Ir tādi, kas pie mums 

strādā jau vairāk nekā 10 gadus un katru gadu speciāli ņem atvaļinājumu, lai varētu piepelnīties, 

bet viņu ir mazākā daļa. Salīdziniet paši – ja viens novāc 200 kg ogu dienā, bet cits tikai 50 kg, tad 

par kādu ražīgumu varam runāt?” 

http://www.la.lv/vedis-stradniekus-no-ukrainas/  

 

Miljards uz bērniem (FORBES ) 
Egija Martinsone nevarēja atrast ekoloģisku pārtiku savam mazulim un izlēma to sākt ražot 

pati. Kāpēc viņas bizness var iekarot pasauli? 
Ādažu nomalē piebraucam pie četrus miljonus eiro vērtās bērnu biezenīšu Rūdolfs ražotnes, kurā 

tikai pirms deviņiem mēnešiem Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs svinīgi pārgrieza 

sarkano lenti. Līdz ar savas ražotnes palaišanu šī gada pirmajos sešos mēnešos jau apgrozīti 300 

tūkstoši eiro, un gadu plānots pabeigt pie miljona eiro atzīmes. Tas sasniegts, izmantojot tikai 20% 

no ražotnes jaudas. Piecu gadu laikā plānots to palielināt līdz septiņu miljonu eiro apgrozījumam. 

«Mums vēl ir vieta papildu līniju izvietošanai, varam strādāt divās vai trijās maiņās. Ieslēgt 

rūpnīcu un ļaut tai strādāt 24/7 ir katra ražotāja sapnis,» ambīcijas neslēpj ražotnes saimniece 

Egija Martinsone. Viņas biznesā jau investējusi Vītolu ģimene, kas par miljonāriem kļuva, 

nodarbojoties ar būvniecību Venecuēlā, bet vēlāk Latvijā nodibināja Māras banku. 

http://forbes.lv/online/miljards-uz-berniem/ … 

 

Restarts: Ražo sieru arābiem (Dienas bizness) 
SIA Latvian Dairy, kas iegādājusies Daudznozaru kompāniju Daugava, investē uzņēmumā 0,5 

miljonus eiro, uz pusi palielina darbinieku skaitu un sāk jaunas produkcijas ražošanu, otrdien vēsta 

laikraksts Dienas Bizness.  

Pagājušā gada oktobrī darbu atsāka bijusī piena pārstrādes uzņēmuma ražotne Sērenes pagastā. 

Uzņēmums ticis gan pie jauniem īpašniekiem, gan arī jauna nosaukuma – SIA Latvian Dairy. 

Savulaik uzņēmējam Aigaram Vaivaram piederošais uzņēmums Daudznozaru kompānija Daugava 

tagad pieder Kipras Republikā reģistrētam uzņēmumam Goforth Ltd. (70%) un trim Ukrainas 

pilsoņiem. Bijušais Daudznozaru kompānijas Daugava īpašnieks Aigars Vaivars šobrīd nodarbojas 

ar lauksaimniecību, viņš saglabājis īpašuma tiesības uz preču zīmi Daugava. 

 http://www.db.lv/razosana/partika/restarts-razo-sieru-arabiem-449206 …? 

 

Zemkopības ministrija: situācija piena un cūkgaļas tirgū joprojām ir 

satraucoša 
17. maijā, Zemkopības ministrijas (ZM) parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis piedalīsies ES 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes (LZMP) sanāksmē Briselē, kurā Eiropas 

http://www.la.lv/vedis-stradniekus-no-ukrainas/
http://forbes.lv/online/miljards-uz-berniem/
https://t.co/QVX2KkeoSB
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Komisija (EK) sniegs aktuālo informāciju par situāciju lauksaimniecības produktu, t.sk. piena un 

cūkgaļas, tirgos. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-situacija-piena-un-cukgalas-tirgu-joprojam-ir-

sa?id=5369 

 

Tiks mainīts biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 
Saistībā ar izmaiņām ES normatīvajos aktos Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi grozījumu 

projektu par valsts un ES atbalsta piešķiršanu biškopībai un tā administrēšanu, ko ceturtdien, 

12.maijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.  Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais 

noteikumu projekts precizē kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu 

biškopībai par Latvijas biškopības programmā noteiktiem pasākumiem. Noteikumu projekts arī 

precizē termiņus un procedūras informācijas apmaiņai starp Lauku atbalsta dienestu (LAD), 

atbalsta pretendentu un Zemkopības ministriju.  

http://www.zm.gov.lv/presei/tiks-mainits-biskopibas-gada-sakums-un-atskaisu-iesniegsanas-

termini?id=5368 

 

Āfrikas cūku mēris joprojām cirkulē, jāatceras par biodrošību! 
Pavasarī un vasarā, kas ir paaugstināts Āfrikas cūku mēra bīstamības periods mājas cūkām, 

Pārtikas un veterinārais dienests atgādina par biodrošības nozīmi mājas cūku pasargāšanā no šīs 

bīstamās dzīvnieku infekcijas slimības. Lai gan rudens un ziemas periodā jauni Āfrikas cūku mēra 

saslimšanas gadījumi mājas cūkām nav konstatēti, meža cūku populācijā vīruss joprojām cirkulē. 

Katru nedēļu tiek reģistrēti aptuveni 8 jauni saslimšanas gadījumi ar Āfrikas cūku mēri meža 

cūkām. Tas nozīmē, ka mēra vīruss ir izplatīts vidē un vismazākā nevērība biodrošības ievērošanā 

var ne tikai ienest to saimniecībā, bet arī stimulēt tā izplatību tālāk Latvijas teritorijā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/afrikas-cuku-meris-joprojam-cirkule-jaatceras-par-

biodrosibu!?id=5367 

 

Iespēja piedalīties Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu konkursā 

2016.gadā 
Eiropas Komisija ik gadu organizē konkursu „Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas”. 

Konkursa mērķis ir apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu 

veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt labāko uzņēmējdarbības politiku un labāko praksi, veidot 

izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos 

uzņēmējus. 

http://www.losp.lv/node/3970 

 

 
Medus vācējām grūts pavasaris (Latvijas Avīze) 
Kā aukstums ietekmējis bišu saimes? Laika apstākļu dēļ dažās dienās dravā nevarēja neko darīt. 

Vai medus vācējas nevajag piebarot? JĀNIS SABILĒ – Diemžēl pēdējos gados klimata pārmaiņas 

rāda, ka ierastās rīcības, ko kurā brīdī dravā darīt, vairs nebūs, – secina biteniece Baiba Tikuma. 

Nevar vadīties pēc kalendāra un, piemēram, katru gadu pavasarī darīt vienādi. Šogad bites aktīvi 

dzīvot sāka agri, martā dažas dienas izlidojumiem bija sevišķi jaukas. Saimes jau audzēja perus. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-situacija-piena-un-cukgalas-tirgu-joprojam-ir-sa?id=5369
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-situacija-piena-un-cukgalas-tirgu-joprojam-ir-sa?id=5369
http://www.zm.gov.lv/presei/tiks-mainits-biskopibas-gada-sakums-un-atskaisu-iesniegsanas-termini?id=5368
http://www.zm.gov.lv/presei/tiks-mainits-biskopibas-gada-sakums-un-atskaisu-iesniegsanas-termini?id=5368
http://www.zm.gov.lv/presei/afrikas-cuku-meris-joprojam-cirkule-jaatceras-par-biodrosibu!?id=5367
http://www.zm.gov.lv/presei/afrikas-cuku-meris-joprojam-cirkule-jaatceras-par-biodrosibu!?id=5367
http://www.losp.lv/node/3970
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Tumšās rases bites uzvedās mierīgāk, bet dzeltenās rases lidones bija daudz rosīgākas. Taču aprīlī 

uznākušais aukstums visu strauji nobremzēja. Daži bitenieki, ieskatoties stropā, atklāja, ka bites 

pat savilkušās kamolā, gluži kā ziemojot. Kas patiesībā notiek mājiņā, pilnībā nevar spriest, jo 

aukstajās dienās bites tiešām nevarēja un nedrīkstēja traucēt. 

http://www.la.lv/medus-vacejam-gruts-pavasaris/ 

 

PVD sāk meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu (Latvijas Avīze) 
Šodien Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzsāk meža dzīvnieku vakcināciju pret 

trakumsērgu. Vakcīnas, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, tiks izvietotas pierobežā - 70 līdz 

100 km attālumā no Latvijas - Krievijas un Latvijas - Baltkrievijas robežas, arī apdzīvotu vietu 

tuvumā. Vakcīnu izvietošanu plānots pabeigt jūnija vidū.  

Meža dzīvnieku vakcinācijai izmanto novājinātu trakumsērgas vīrusa SAD BERN MSV Bio 10 

celmu saturošu vakcīnu „Lusvulpen”, kas iestrādāta zivju miltu, tauku un parafīna maisījuma 

iekšpusē.  

http://www.pvd.gov.lv/…/aktu…/pvd_uzsak_meza_dzivnieku_vakci … 

 

 
Līdz 1.jūnijam vēl var pieteikties gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 

2016” 
Zemkopības ministrija (ZM) aicina zivsaimniecības nozares uzņēmējus un jaunos darbiniekus 

pieteikties balvai “Lielais loms 2016”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību 

un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus konkursam aicināti ne tikai zivsaimniecības 

nozares uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, bet arī pašvaldības.  

http://www.zm.gov.lv/presei/lidz-1-junijam-vel-var-pieteikties-gada-balvai-zivsaimnieciba-lielais-

?id=5362 

 
“DNB banka” piešķir “Latraps” 77 miljonu eiro finansējumu (Latvijas Avīze) 
Maija sākumā “DNB banka” piešķīrusi finansējumu 77 miljonu eiro apmērā lauksaimniecības 

pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai “Latraps”. 

Finansējumu “Latraps” plāno izmantot apgrozāmo līdzekļu finansēšanai lauksaimniecības sezonā 

un ilgtermiņa investīcijām graudu pirmapstrādes centros, teikts paziņojumā medijiem. 

http://www.la.lv/dnb-banka-pieskir-latraps-77-miljonu-eiro-finansejumu/ 

 
Augļkokiem laika apstākļi līdz šim labvēlīgi; cerības uz labu ražu 
Augļkokiem laika apstākļi līdz šim ir bijuši labvēlīgi un patlaban pastāv cerības uz labu ražu, 

aģentūrai BNS pastāstīja aptaujātie augļkopji. Latvijas Augļkoku asociācijas (LAA) valdes 

priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers aģentūrai BNS teica, ka pašreizējie laika apstākļi 

augļkokiem ir labvēlīgi. “Mums Siguldā šodien aktīvi sāk ziedēt ābeles, bumbieres pirms divām 

dienām sāka ziedēt. Droši vien Dobelē, Liepājā augļkoki sāka ziedēt jau gandrīz nedēļu ātrāk. Tur, 

kur augļkoki ir ilgāku laiku ziedējuši, ir labi, jo kukaiņi tos varēja apputeksnēt. (..) Ābeles, 

izskatās, ka zied bagātīgi un, ja ražu izdosies nosargāt no slimībām un kaitēkļiem, tad tā droši vien 

būs labāka nekā pērn,” prognozēja Zilvers. 

http://www.la.lv/auglkokiem-laika-apstakli-lidz-sim-labveligi-ceribas-uz-labu-razu/ 

 

http://www.la.lv/medus-vacejam-gruts-pavasaris/
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/pvd_uzsak_meza_dzivnieku_vakci
http://www.zm.gov.lv/presei/lidz-1-junijam-vel-var-pieteikties-gada-balvai-zivsaimnieciba-lielais-?id=5362
http://www.zm.gov.lv/presei/lidz-1-junijam-vel-var-pieteikties-gada-balvai-zivsaimnieciba-lielais-?id=5362
http://www.la.lv/dnb-banka-pieskir-latraps-77-miljonu-eiro-finansejumu/
http://www.la.lv/auglkokiem-laika-apstakli-lidz-sim-labveligi-ceribas-uz-labu-razu/
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LAD aktualitātes: 

 

LAD aicina savlaicīgi pieteikties Platību maksājumu saņemšanai  
Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus līdz šā gada 23.maijam pieteikties Platību 

maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS - 

https://eps.lad.gov.lv/login). 
Šobrīd ir secināts, ka daudzi lauksaimnieki ir EPS klienti, bet līdz šā gada 2.maijam vēl nav 

iesnieguši Vienoto iesniegumu, tāpēc LAD aicina lauksaimniekus sākt tā aizpildīšanu elektroniski, 

lai ievērotu noteikto iesniegšanas beigu termiņu. 

http://www.lad.gov.lv/…/lad-aicina-savlaicigi-pieteikties-p… 

 

No 6.maija būs iespējams pieteikt atbalstam platības, kas ir sakoptas, bet nav 

iekļautas blokā 
Šobrīd vairs nevar iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2016.gada 

platību maksājumu sezonai. To Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) bija iespējams izdarīt 

līdz šā gada 2.maijam. Iesniegtie bloku precizēšanas pieprasījumi tiks izvērtēti līdz 10.jūnijam. 

LAD atgādina - lai netiktu piemērotas kavējuma sankcijas, līdz 23.maijam visiem klientiem EPS ir 

jāiesniedz Vienotais iesniegums platību maksājumu saņemšanai (tas dos iespēju veikt labojumus 

līdz 15.jūnijam bez sankcijām). 

http://www.losp.lv/node/3928 

 

LAD pieņem iesniegumus dīzeļdegvielas piešķiršanai 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2016. gada 1.jūnijam notiek iesniegumu 

pieņemšana marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi 

lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 2016./2017.saimnieciskajam gadam. 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-pienem-iesniegumus-

dizeldegvielas-pieskirsanai-610 

 

 

15.maijā Beidzas pieteikšanās pasākumam "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus" 

23.maijs Pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem bez samazinājuma 

1.jūnijs Beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts biškopības nozarei" 

15. jūlijā Beidzas pieteikšanās programmai "Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm"  

 

 

 

 

https://eps.lad.gov.lv/login
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-aicina-savlaicigi-pieteikties-platibu-maksajumu-sanemsanai-616
http://www.losp.lv/node/3928
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-pienem-iesniegumus-dizeldegvielas-pieskirsanai-610
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-pienem-iesniegumus-dizeldegvielas-pieskirsanai-610
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=d1a0c99c&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=bf9b4b95&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=b53bc5a9&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-atbalsts-par-aitu-matem-67
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VAAD aktualitātes: 

 
Šobrīd, sezonai sākoties, jau parādījušies pirmie kaitēkļi un augu slimības. Kāda ir to izplatība, 

skatieties kartē un pievērsiet uzmanību kustīgajām lāsītē: 

http://noverojumi.vaad.gov.lv/karte 

Lauksaimniek, noskaties VAAD sagatavotu video par lauka novērojumiem un pierakstu veikšanu.  

https://www.youtube.com/watch?v=5nIm_skFgYw 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDC aktualitātes: 

 

Uzmanību bišu saimju īpašniekiem! 

Turpmāk, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 393 grozījumiem, medus bišu saimju 

īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju 

skaitu uz attiecīgā gada 1. maiju un 1. novembri. Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā. 

Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.05.2016. ir jāiesniedz no 01.05.2016. līdz 

31.05.2016. 

Visērtāk Pārskatu ir ievadīt elektroniski LDC mājas lapas 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 veidlapa – 

http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/, Nr. 8.1 - to var sūtīt pa pastu vai iesniegt 

klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/ ). 

Atskaites datumi ziņām, kas sniedzamas par mājputniem, trušiem, savvaļas dzīvniekiem un 

putniem, kažokzvēriem, akvakultūrām un aukstasiņu dzīvniekiem, nemainās – šīs ziņas joprojām 

jāsniedz uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju! 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914. 

 

Par kritušo dzīvnieku izslēgšanu 
Informējam, ja nobeigušies dzīvnieki tiek atdoti dzīvnieku savācējuzņēmumiem 

http://noverojumi.vaad.gov.lv/karte
https://www.youtube.com/watch?v=5nIm_skFgYw
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/
http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/
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(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. 

________________________ 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 

  

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 
- Kampaņas "BioLoģiski!" degustāciju stends Līvas ciema svētkos, 21. maijs no 10:00-19:00 

Liepājas promenādē.  

 

- 21. maijs – uztura speciālistu “Bioloģiskās sarunas” z/s Vizbuļi Penkules pagastā no 11:00-14:00. 

Sarunās piedalīsies z/s “Vizbuļi” saimniece Laima Hercberga, Jānis Garančs un pavārs Ingmārs 

Ladigs. Organizējam kopā ar Latvijas Uztura speciālistu asociāciju. 

 

Latvijas Melioratoru biedrības aktivitātes: 
 05.05.2016. LMB, ZM, ZMNĪ un LVM izskatīja un sagatavoja priekšlikumus MK 550 

“Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumu ” grozījumiem. 

2.25-27.05. 2016.gadā LMB biedru delegācija piedalīsies starptautiskajā  konferencē Lietuvā 

“Vides prasību ievērošana meliorācijas sistēmu atjaunošanā/pārbūvē”. 

3.10.06.2016 LMB kopā ar ZMNĪ organizē konferenci “Vide un meliorācija” Kurzemē. 

Kontaktinformācija: Ēriks Krēsliņš eriks.kreslins@lad.gov.lv  

 

Lauku Ceļotājs aktivitātes: 
Lauku ceļotājs aicina jūs piedalīties akcijā "Atvērtās dienas laukos", kas notiks 2016. gada 14. 

maijā. Akcijas mērķis ir popularizēt Latvijas laukus, laukos audzētus, ražotus, gatavotus 

produktus, pakalpojumus, kā arī ieinteresēt lielu un mazu pilsētu iedzīvotājus 1 dienu doties prom 

no pilsētas, lai iepazītu Latvijas lauku dzīvi, nobaudītu lauku labumus, atrastu saimniecības, no 

kurām iegādāties laukos audzētus un ražotus produktus, kā arī izbaudītu aktivitātes un sajūtas, ko 

var piedzīvot Latvijas laukos. Lai uzzinātu, ko katra no saimniecībām piedāvā akcijas dienās, 

darba laikus un noteikumus, dodieties uz šīs akcijas lapas sadaļu  "dalībnieki" un meklējiet 

 informāciju pie konkrētās saimniecības profila.  

http://www.celotajs.lv/lv/conf/160514-AD 

 

Piedāvājums bērniem un jauniešiem 

Tuvojoties pavasarim, skolu ekskursiju, projektu nedēļu un vasaras nometņu laikam, informējam, 

ka esam izveidojuši datubāzi mūsu mājas lapā: www.celotajs.lv/berni, kurā atradīsiet > 90 

saimniecības ar izzinošām, izklaidējošām programmām skolniekiem, > 20 maršrutus skolu 

ekskursijām un naktsmītnes vasaras nometnēm. http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/560 

callto:2.25-27.05.%202016
callto:3.10.06.2016
mailto:eriks.kreslins@lad.gov.lv
http://www.celotajs.lv/lv/conf/160514-AD/dalibnieki
http://www.celotajs.lv/lv/conf/160514-AD
http://www.celotajs.lv/lv/c/accomm/youths
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/560
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Biedrības „Latvijas Jauno zemnieku klubs” aktivitātes:   
14.05. dalība ar savu stendu "Atvērtā diena laukos" Z/s "Vilciņi-1". 

28.05. dalība ar stendu "Traktordiena 2016"; 

30.05. pārstāvja dalība "Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas" sēdē. 

 

 

Siera klubs aktivitātes:  
24.maijā seminārs "Meistara diena"  Smiltenes tehnikumā 

Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja Mob. +371 29487375 

e-pasts sieraklubs@inbox 

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 

 

 

 
 

 

 

 

Dokumenti saskaņošanai: 

 
Līdz 26.05.2016. Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā 

pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība 
http://www.losp.lv/node/3973 

 

 

 

 
 

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

callto:+371%2029487375
mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/3973
mailto:losp@losp.lv

