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INFOLAPA Nr. 20 

 

 
Gulbe: Lauksaimniecības produktu cenas veikalos dažādās valstīs ietekmē 

PVN atšķirības (TVNET) 
Latvijā ir salīdzinoši dārgāki lauksaimniecības produkti pievienotās vērtības nodokļa (PVN) dēļ, 

intervijā Latvijas Radio sacīja Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra (LTVC) vadītāja 

Inguna Gulbe. Viņa norādīja, ka tirgotāju uzcenojumi visā Eiropā esot aptuveni vienādi, bet 

atšķirību radot PVN atšķirīgās likmes un citi faktori. Gulbe secināja, ka Lietuvas lielveikalu 

boikota gadījumā minētie piemēri par cenu atšķirībām neesot bijuši īsti objektīvi.  

http://financenet.tvnet.lv/viedokli/608860-

gulbe_lauksaimniecibas_produktu_cenas_veikalos_dazadas_valstis_ietekme_pvn_atskiribas 

 

 

DB viedoklis: Paralēlekonomikas trupe zaļajam zaram   
Blakus valsts budžetam pastāv paralēlais budžets, ko veido ēnu ekonomika treknu piecu miljardu 

eiro apmērā Reālais ēnu ekonomikas apmērs gan var tāds būt un var arī nebūt. Tās apjoms atkarīgs 

no tā, kā tieši mēs pelēkās zonas radīto postu valsts makam uzskaitām. Valsts prezidents Raimonds 

Vējonis intervijā laikrakstam Diena atzinis, ka laba dāvana Latvijas simtgadē būtu aplokšņu algu 

iznīdēšana, izsakot atziņu, ka aplokšņu algas nav tikai uz to maksātāju sirdsapziņas vien – gribot 

nopelnīt vairāk, darbinieki iesaistās aplokšņu algu sistēmā un paši ir pietiekami aktīvi šīs sistēmas 

uzturētāji. Tomēr tā nav tikai kāre pēc lielākas rocības šeit un tagad, jo, no otras puses, strādājošos 

nospiež neticība, piemēram, pensiju sistēmai, tā padarot cilvēkus par viegliem ēnu ekonomikas 

kārdinājuma upuriem. 

http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-paralelekonomikas-trupe-zalajam-zaram-

449496 

 

Precizēti nosacījumi šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas 

saimniecības statusa iegūšanai 
Lai piemērotu vienādus saimniecību vērtēšanas kritērijus, ja saimniecības pretendē uz šķirnes 

saimniecības statusu, un nodrošinātu vienotas informācijas saņemšanu, valdība otrdien, 17.maijā, 

atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par šķirnes 

lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes 

lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību. 

http://www.zm.gov.lv/presei/precizeti-nosacijumi-skirnes-lauksaimniecibas-dzivnieku-

audzesanas-sai?id=5385 

 

 

Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijām - jauni 

nosacījumi un pienākumi  
Lai sakārtotu un uzlabotu šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju vērtēšanas 

komisijas darbu un uzlabotu sadarbību starp audzētāju organizācijām, valdība otrdien, 17.maijā, 

atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par šķirnes 

http://financenet.tvnet.lv/viedokli/608860-gulbe_lauksaimniecibas_produktu_cenas_veikalos_dazadas_valstis_ietekme_pvn_atskiribas
http://financenet.tvnet.lv/viedokli/608860-gulbe_lauksaimniecibas_produktu_cenas_veikalos_dazadas_valstis_ietekme_pvn_atskiribas
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-paralelekonomikas-trupe-zalajam-zaram-449496
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-paralelekonomikas-trupe-zalajam-zaram-449496
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-paralelekonomikas-trupe-zalajam-zaram-449496
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeti-nosacijumi-skirnes-lauksaimniecibas-dzivnieku-audzesanas-sai?id=5385
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeti-nosacijumi-skirnes-lauksaimniecibas-dzivnieku-audzesanas-sai?id=5385
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lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes 

lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību.  

 http://www.zm.gov.lv/presei/skirnes-lauksaimniecibas-dzivnieku-audzetaju-organizacijam-jauni-

nosac?id=5384 

 

Transtaukskābes kontrolēs arī ievestajā produkcijā un sabiedriskās ēdināšanas 

sektorā 
Pēc vairāku gadu diskusijām par maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas 

produktos, ir izdevies panākt, ka šīs normas attieksies ne tikai uz Latvijā ražoto pārtiku, bet arī uz 

ievesto produkciju un produktiem, kas tiek gatavoti sabiedriskās ēdināšanas sektorā. Tāpat sarunu 

rezultātā ir panākta vienošanās par pārejas periodu divu gadu garumā, lai visi pārtikas ražotāji 

varētu pielāgoties jaunajām prasībām. 

http://www.zm.gov.lv/presei/transtaukskabes-kontroles-ari-ievestaja-produkcija-un-sabiedriskas-

edi?id=5383 

 

Piena produktu cenu karuselis (Latvijas Avīze) 
Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra (LTVC) apkopotie dati rāda, ka šā gada martā, 

salīdzinot ar pagājušā gada martu, piena produktu cenas lielveikalos lielākoties samazinājušās. Tā 

skābais krējums ar tauku saturu 15% kļuvis par 13% lētāks, vājpiens – par 9,6% lētāks, bet saldā 

krējuma cena sarukusi par 3%. 

http://www.la.lv/piena-produktu-cenu-karuselis/ 

 

Vai maksās, ja pārtrauks slaukt? (Latvijas Avīze) 
Piena kvotu brīvlaišana, Krievijas embargo un Austrumu tirgus pieprasījuma samazināšanās 

novedusi Eiropu pie piena pārprodukcijas. Piena cena Latvijā kopš 2014. gada jūlija ir 

samazinājusies jau par 29%, ir zemākā Eiropā (sk. diagrammu) un jau ilgstoši nenosedz 

lauksaimniekiem ražošanas izmaksas. Šodien Briselē notiek ES Lauksaimniecības un 

zivsaimniecības ministru padomes sanāksme, kurā Eiropas Komisija (EK) ziņo par situāciju arī 

piena tirgū. http://www.la.lv/vai-maksas-ja-partrauks-slaukt/ 

 

1000 hektāros – bioloģiski dārzeņi!? (Latvijas Avīze) 

Kad Vācijas valdība 2011. gadā paziņoja, ka nebūvēs atomelektrostacijas, bet balstīsies uz 

atjaunojamiem energoresursiem, tā milzīgu atbalsta naudu meta vēja ģeneratoros. Tagad 

Ziemeļjūras vēji Šlēsvigas-Holšteinas zemē griež simtiem, tūkstošiem vēja spārnu. To te ir vairāk 

nekā Zemgalē elektrības stabu. Ar sev labi pazīstamo Zemgali salīdzinu, jo izmērs, klimats, reljefs 

un augsnes ir līdzīgi. Viens vēja ģenerators maksā 4,5 miljonus eiro. Zemnieki metās kopā un pa 

vairākiem (arī Karsteni) slēja augšā turbīnu. Bankas nešauboties aizdeva naudu. 

http://www.la.lv/1000-hektaros-biologiski-darzeni/ 

  

 

ES liellopu gaļas tirgū šogad prognozē ražošanas pieaugumu par 3,6% 

(Latvijas Avīze) 
Šogad Eiropas Savienības (ES) liellopu gaļas tirgū tiek prognozēts ražošanas pieaugums par 3,6%, 

vienlaikus tiks piedzīvots cenas kritums, kas stabilizēsies 2017.gadā, saskaņā ar jaunāko datu 

http://www.zm.gov.lv/presei/skirnes-lauksaimniecibas-dzivnieku-audzetaju-organizacijam-jauni-nosac?id=5384
http://www.zm.gov.lv/presei/skirnes-lauksaimniecibas-dzivnieku-audzetaju-organizacijam-jauni-nosac?id=5384
http://www.zm.gov.lv/presei/transtaukskabes-kontroles-ari-ievestaja-produkcija-un-sabiedriskas-edi?id=5383
http://www.zm.gov.lv/presei/transtaukskabes-kontroles-ari-ievestaja-produkcija-un-sabiedriskas-edi?id=5383
http://www.la.lv/piena-produktu-cenu-karuselis/
http://www.la.lv/vai-maksas-ja-partrauks-slaukt/
http://www.la.lv/1000-hektaros-biologiski-darzeni/
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analīzi aģentūru LETA informēja Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta 

departamenta pārstāvji. ZM datu analīzē norādīts, ka sarežģījumi piena nozarē visā ES iespaido arī 

tendences liellopu sektorā. Kopumā liellopu gaļas ieguve 2016.gada pirmajos mēnešos ir 

samazinājusies par 3% – ir palielinājums piena govju teļu nobarošanā, bet samazinājums liellopu 

gaļas teļu nobarošanā. 

http://www.la.lv/es-liellopu-galas-tirgu-sogad-prognoze-razosanas-pieaugumu-par-36/ 

 

Arvien vairāk grib saimniekot bioloģiski (Dienas bizness) 
Latvijā šobrīd ir ap 3700 reģistrētu bioloģiskās lauksaimniecības operatoru, 3500 no tiem – 

bioloģiskās zemnieku saimniecības. Jauno bioloģiskās saimniekošanas gribētāju pieteikumu 

pieņemšana šogad noslēdzās 1. maijā, un bioloģiskās sertifikācijas institūcijas Vides kvalitāte un 

Sertifikācijas un testēšanas centrs saņēmušas vairāk nekā 700 pieteikumus no lauksaimniekiem, 

kuri vēlas iegūt bioloģisko sertifikātu.  

Lai arī precīzais jauno bioloģisko saimniekotāju skaits būs zināms vasaras beigās pēc dokumentu 

pārbaudes un inspekcijām saimniecībās, šogad paredzams bioloģisko lauksaimnieku skaita 

kāpums. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/arvien-vairak-grib-saimniekot-biologiski-449648 

 

Par meža cūku medīšanu Āfrikas cūku mēra izplatības periodā  
Lai īstenotu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) un Klasiskā cūku mēra izplatības draudu ierobežošanas 

pasākumus Latvijā, veikti grozījumi tiesību aktos par meža cūku medīšanu. Izmaiņas paredz 

nodrošināt intensīvu mežacūku medību procesu, kā arī vienmērīgu medību slodzi visās platībās, 

kurās mežacūkas objektīvi var atrasties. 

http://www.losp.lv/node/3991 

 

Agrowill Group pāris gadu laikā plāno piesaistīt 20 miljonus eiro (Dienas 

bizness) 
Lauksaimniecības uzņēmums Agrowill Group tuvāko divu gadu laikā plāno piesaistīt 20 miljonu 

eiro investīcijas zinātniskās izpētes un inovāciju īstenošanai, liecina uzņēmuma paziņojums 

Nasdaq Vilnius. Kompānija vēlas ieviest ilgtspējīgu biznesu, lai tālāk attīstītu inovatīvus 

produktus un kļūtu ne tikai par lielāko, bet arī inovatīvāko organisko fermu Eiropā. 

http://www.db.lv/razosana/agrowill-group-paris-gadu-laika-plano-piesaistit-20-miljonus-eiro-

449660 

 

 

Pagaidām rūpnīca ir kā avarējusi automašīna. Saruna ar “Latraps” vadītāju 

Edgaru Ružu (Latvijas Avīze) 
Kā zināms, 2014. gada jūlijā LPKS Latraps investēja vienu miljonu eiro piena pārstrādes 

uzņēmumā Latvijas Piens, kļūstot par 19,62% kapitāldaļu turētāju, bet šāgada marta beigās 

Latraps iegādājās arī maksātnespējīgajai Trikāta KS piederošās Latvijas piens kapitāldaļas, nu jau 

savā īpašumā iegūstot 73,28%. Kādas ir zemnieku kooperatīvu rūpnīcas izredzes izdzīvot šajos 

krīzes un sarežģītā tirgus apstākļos – sarunā ar LPKS Latraps ģenerāldirektoru Edgaru Ružu. 

http://www.la.lv/pagaidam-rupnica-ir-ka-avarejusi-automasina-saruna-ar-latraps-vaditaju-edgaru-

ruzu/ 

 

http://www.la.lv/es-liellopu-galas-tirgu-sogad-prognoze-razosanas-pieaugumu-par-36/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/arvien-vairak-grib-saimniekot-biologiski-449648
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/arvien-vairak-grib-saimniekot-biologiski-449648
http://www.losp.lv/node/3991
http://www.db.lv/razosana/agrowill-group-paris-gadu-laika-plano-piesaistit-20-miljonus-eiro-449660
http://www.db.lv/razosana/agrowill-group-paris-gadu-laika-plano-piesaistit-20-miljonus-eiro-449660
http://www.db.lv/razosana/agrowill-group-paris-gadu-laika-plano-piesaistit-20-miljonus-eiro-449660
http://www.la.lv/pagaidam-rupnica-ir-ka-avarejusi-automasina-saruna-ar-latraps-vaditaju-edgaru-ruzu/
http://www.la.lv/pagaidam-rupnica-ir-ka-avarejusi-automasina-saruna-ar-latraps-vaditaju-edgaru-ruzu/
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Piena nozarei nepieciešams turpmāks atbalsts un aktīvāka tirdzniecības 

interešu aizsardzība trešajos tirgos 
Otrdien, 17. maijā, Zemkopības ministrijas (ZM) parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis 

piedalījās ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes (LZMP) sanāksmē Briselē, 

kurā Eiropas Komisija (EK) sniedza aktuālo informāciju par situāciju lauksaimniecības produktu, 

t.sk. piena un cūkgaļas, tirgos. Padomē ZM parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis uzsvēra, ka 

situācija piena nozarē joprojām ir ļoti sarežģīta, jo līdzšinējie atbalsta pasākumi nav spējuši 

stimulēt tirgus stabilizēšanos. Piena iepirkuma cenas turpina pazemināties, un piena ražotāju 

zaudējumi arvien pieaug. Ņemot vērā piena ražošanas sezonalitāti, arī turpmākās prognozes 

neliecina par piena iepirkuma cenas būtiskiem uzlabojumiem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/piena-nozarei-nepieciesams-turpmaks-atbalsts-un-aktivaka-

tirdzniecibas?id=5386 

 

Investē 60 000 eiro jauna veida čipsu ražošanā  (Dienas bizness) 
Konditorejas un uzkodu ražotājs Orkla Confectionery & Snacks Latvija, ieguldot 60 000 eiro 

čipsu ražošanā, uzsāk jauna veida vafeļčipsu izgatavošanu un virzīšanu tirgū.  Jaunie vafeļčipsi ir 

no Latvijā audzētiem kartupeļiem pagatavoti čipsi – vesela kartupeļa šķēle, kas sagriezta 

krusteniski, veidojot vafeļgriezumu.  

http://www.db.lv/razosana/partika/investe-60-000-eiro-jauna-veida-cipsu-razosana-

449628?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Stāsti par attīstību: Mēs paši radām Latviju  
Zilūži saimnieki rokas klēpī nav turējuši – zemnieku saimniecība ir augusi un attīstījusies līdz ar 

Latviju. Ja darbības sākumā tā apsaimniekoja tikai 7 ha zemes, tad tagad tie jau ir 810 ha. Arī 

ganāmpulks ir simtkāršojies, un nu jau tajā ir 400 mājlopi, turklāt saimniecība ir sākusi arī piena 

pārstrādi. 

http://financenet.tvnet.lv/no…/609115-mes_pasi_radam_latviju  

 

 
 

 

LAD aktualitātes: 

Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu var iesniegt līdz 15.jūnijam 

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) informē, ka kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu 

iesniegšanas termiņš LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā pagarināts līdz 15.jūnijam. EPS e-

pakalpojums „Mēslošanas plānu kopsavilkums” ir veidots kā serviss, kas klientiem palīdz noteikt 

cik daudz nepieciešams mēslot/nemēslot noteiktās apsaimniekotās platības, ņemot vērā daudzus 

faktorus (priekšaugs/augsne/plānotās ražas u.c). Tā 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. 

http://www.losp.lv/node/3993 

http://www.zm.gov.lv/presei/piena-nozarei-nepieciesams-turpmaks-atbalsts-un-aktivaka-tirdzniecibas?id=5386
http://www.zm.gov.lv/presei/piena-nozarei-nepieciesams-turpmaks-atbalsts-un-aktivaka-tirdzniecibas?id=5386
http://www.db.lv/razosana/partika/investe-60-000-eiro-jauna-veida-cipsu-razosana-449628
http://www.db.lv/razosana/partika/investe-60-000-eiro-jauna-veida-cipsu-razosana-449628?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/investe-60-000-eiro-jauna-veida-cipsu-razosana-449628?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://financenet.tvnet.lv/nozares/609115-mes_pasi_radam_latviju
http://www.losp.lv/node/3993
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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 

 

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"  

 

 

 

 

 

 

 

VAAD aktualitātes: 
 

Apkopojums par integrētajā augu audzēšanā lietojamiem augu aizsardzības līdzekļiem 

http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/110-apkopojums-par-integretaja-augu-audzesana-

lietojamiem-augu-aizsardzibas-lidzekliem-aal 

 

Pa kultūraugiem:  http://noverojumi.vaad.gov.lv/integreta-audzesana/integretaja-augu-aizsardziba-

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=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
http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/110-apkopojums-par-integretaja-augu-audzesana-lietojamiem-augu-aizsardzibas-lidzekliem-aal
http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/110-apkopojums-par-integretaja-augu-audzesana-lietojamiem-augu-aizsardzibas-lidzekliem-aal
http://noverojumi.vaad.gov.lv/integreta-audzesana/integretaja-augu-aizsardziba-lietojamie-augu-aizsardzibas-lidzekli


 

 Infolapa_20_20.5.2016.  www.losp.lv   

 

lietojamie-augu-aizsardzibas-lidzekli 

 

 

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! 
 

Bišu saimju īpašnieku ievērībai! 

Īpaši pievērst uzmanību tiem īpašniekiem, kuriem bites ir vairākās novietnēs (vietās, kur tiek 

turētas bišu saimes). 

Lūdzu ņemt vērā, ja pēc noziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu saimju skaitā kādā no 

novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā turat bites, tad norādot jaunu atskaites datumu ir 

obligāti jāaktualizē vēlreiz bišu saimju skaits visās novietnēs.  

Piemērs: 

Saimniecībā uz 01.05.2016 noziņotas bites: 

novietnē nr. 1 - 20 bišu saimes 

novietnē nr. 2 - 15 bišu  saimes 

  

Saimniecībā uz 20.05 2016  izmaiņās novietnē nr. 1 – 55 bišu saimes, tad jāziņo: 

novietnē nr. 1 – 55 bišu saimes 

novietnē nr. 2 - 15 bišu  saimes 

  

Saimniecībā uz 16.06.2016 reģistrēta jauna novietne nr. 3, kur 70 bišu saimes, tad jāziņo: 

novietnē nr. 1 – 55 bišu saimes 

novietnē nr. 2 - 15 bišu  saimes 

novietnē nr. 3-   70 bišu saimes 

 

 

 

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 

http://noverojumi.vaad.gov.lv/integreta-audzesana/integretaja-augu-aizsardziba-lietojamie-augu-aizsardzibas-lidzekli
http://noverojumi.vaad.gov.lv/karte
https://www.youtube.com/watch?v=5nIm_skFgYw
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vai papīra formā. 

Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS. 

________________________ 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 

  

Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes  
"Aitu dienas 2016" - 5. un 6.augustā zemnieku saimniecībā “Klimpas” 

http://www.losp.lv/node/3989 

 

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: 
25.-27.05. 2016.gadā LMB biedru delegācija piedalīsies starptautiskajā  konferencē Lietuvā 

“Vides prasību ievērošana meliorācijas sistēmu atjaunošanā/pārbūvē”. 

10.06.2016 LMB kopā ar ZMNĪ organizē konferenci “Vide un meliorācija” Kurzemē. 

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

 

Lauku Ceļotājs aktivitātes: 
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 

 

Biedrības „Latvijas Jauno zemnieku klubs” aktivitātes:   
28.05. dalība ar stendu "Traktordiena 2016"; 

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

 

 

Siera klubs aktivitātes:  
24.maijā Smiltenes tehnikuma topošajiem pavāriem un konditoriem  seminārs "Meistara diena" 

31.maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma ttehnikuma opošajiem pavāriem un kondiroriem 

seminārs "Meistara diena" 

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

https://t.co/HTqz3cg4Kh
callto:2.25-27.05.%202016
callto:3.10.06.2016
mailto:eriks.kreslins@lad.gov.lv
http://www.celotajs.lv/lv/c/accomm/youths
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/560
callto:+371%2029487375
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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  

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/3973
mailto:losp@losp.lv

