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INFOLAPA Nr. 1 

 

 

 

Zemkopības ministrijas nozares 2016. 

gadā:  
No budžetā pieejamajiem 540 milj. eiro 

provizoriski izmaksāts dažādos ES un valsts 

atbalsta maksājumos 510 milj. eiro jeb 95 procenti. 

Maksājumi vēl turpinās. 

http://www.zm.gov.lv/…/zemkopibas-ministrijas-

nozares-2016-… 

 

 

Jauns gads, jaunas izmaiņas: kas 

ietekmēs maciņu 2017. gadā 
Pērnā gada izskaņā vairums tirgotāju saņēma 

ražotāju vēstules ar brīdinājumu par piena 

iepirkuma cenu kāpumu, informēja LTA. LTA 

skaidroja, ka no 2017. gada pieaugs ne tikai 

nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, bet arī 

nodokļi saistībā ar darbinieku algām. Tāpat maksa 

par elektrību pēc pusgada kļūs dārgāka, pieļāva 

asociācija. 

http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/jau

ns-gads-jaunas-izmainas-kas-ietekmes-macinu-

2017-gada.d?id=48356317&page=13 

 

 

 

 

Izdotas labību, rapša un pākšaugu 

slimīgu un kaitēkļu rokasgrāmatas  
 

 

Valsts augu aizsardzības dienests 

http://www.losp.lv/node/4402 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-nozares-2016-gada?id=8449
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-nozares-2016-gada?id=8449
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/jauns-gads-jaunas-izmainas-kas-ietekmes-macinu-2017-gada.d?id=48356317
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/jauns-gads-jaunas-izmainas-kas-ietekmes-macinu-2017-gada.d?id=48356317
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/jauns-gads-jaunas-izmainas-kas-ietekmes-macinu-2017-gada.d?id=48356317&page=13
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/jauns-gads-jaunas-izmainas-kas-ietekmes-macinu-2017-gada.d?id=48356317&page=13
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/jauns-gads-jaunas-izmainas-kas-ietekmes-macinu-2017-gada.d?id=48356317&page=13
https://www.facebook.com/Valsts-augu-aizsardz%C4%ABbas-dienests-951180044950178/
http://www.losp.lv/node/4402
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Veidos Latvijas Augļkoku un ogulāju 

šķirņu sarakstu 
Eiropas Savienībā patlaban tiek veidota sistēma, kas 

nosaka augļu koku un ogulāju šķirņu un piegādātāju 

reģistrāciju, tādējādi radot kopēju ES augļu koku un 

ogulāju šķirņu sarakstu, kā arī sarakstu katrā 

dalībvalstī. Tālab Zemkopības ministrija 

sagatavojusi noteikumu projektu par augļu koku un 

ogulāju šķirņu saraksta veidošanu, ko otrdien, 

3.janvārī, valdība akceptēja. 

http://www.zm.gov.lv/presei/veidos-latvijas-

auglkoku-un-ogulaju-skirnu-sarakstu?id=8452 

 

 

Precizē prasības par liellopu ierakstīšanu 

ciltsgrāmatā: 
Otrdien, 3. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības 

ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus liellopu, 

cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas 

noteikumos. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai 

precizētu prasības par liellopu ierakstīšanu 

ciltsgrāmatā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/precize-prasibas-par-

liellopu-ierakstisanu-ciltsgramata?id=8453 

 

 

 

 

“Pastkastītes” firma un nomāts auto: 

atklāta shēma, kā apkrāpti zemnieki 
Valsts policija noslēgusi izmeklēšanu 

kriminālprocesā par vairākiem graudu izkrāpšanas 

gadījumiem šā gada pavasarī dažādos Latvijas 

reģionos. Aizdomās par 237 tonnu graudu 

izkrāpšanu no vairākām zemnieku saimniecībām un 

privātpersonām tika aizturēta organizēta noziedzīga 

grupa četru personu sastāvā. Lieta nodota 

prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. 

http://www.la.lv/pastkastites-firma-un-nomats-auto-

atklata-shema-ka-apkrapti-zemnieki/ 

 

 

 

Apvienosies divas piena ražotāju 

asociācijas  
Latvijas Piena ražotāju asociācija tiks pievienota 

Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju 

asociācijai, liecina šodien publicētais paziņojums 

oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis». Abu 

biedrību kreditori aicināti pieteikt prasījumus viena 

mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas. 

http://financenet.tvnet.lv/nozares/642043-

apvienosies_divas_piena_razotaju_asociacijas 

http://www.zm.gov.lv/presei/veidos-latvijas-auglkoku-un-ogulaju-skirnu-sarakstu?id=8452
http://www.zm.gov.lv/presei/veidos-latvijas-auglkoku-un-ogulaju-skirnu-sarakstu?id=8452
http://www.zm.gov.lv/presei/precize-prasibas-par-liellopu-ierakstisanu-ciltsgramata?id=8453
http://www.zm.gov.lv/presei/precize-prasibas-par-liellopu-ierakstisanu-ciltsgramata?id=8453
http://www.la.lv/pastkastites-firma-un-nomats-auto-atklata-shema-ka-apkrapti-zemnieki/
http://www.la.lv/pastkastites-firma-un-nomats-auto-atklata-shema-ka-apkrapti-zemnieki/
http://financenet.tvnet.lv/nozares/642043-apvienosies_divas_piena_razotaju_asociacijas
http://financenet.tvnet.lv/nozares/642043-apvienosies_divas_piena_razotaju_asociacijas
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LOSP medijos: 
 

*)  DELFI.LV - LOSP nākamgad ES centīsies panākt labākus nosacījumus Latvijas zemniekiem 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/losp-nakamgad-es-centisies-panakt-labakus-

nosacijumus-latvijas-zemniekiem.d?id=48345265 

  

*) www.diena.lv - LOSP: Nākamā gada izaicinājums - sarunas Briselē par labākiem nosacījumiem 

Latvijas zemniekiem turpmāk - 

http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/losp-nakama-gada-izaicinajums-sarunas-brisele-par-

labakiem-nosacijumiem-latvijas-zemniekiem-turpmak-14162629 

 

*)  LOSP vadītājs Edgars Treibergs LETA  "Latvijas biznesa gada pārskats 2016"  

 
 
*) Vietējā Latgales Avīze: Gaidāmās pārmaiņas 2017. gadā. Dažas pozitīvas, citas - ne tik 

 

*) Janvāra Žurnālā "Saimnieks" intervija ar Latvijas Zemnieku federācijas vadītāju Agitu Hauku!  

 

 

LAD aktualitātes: 
 

12. Janvāris. Sākas pieteikšanās pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu 

apstrāde" 

12. Janvāris. Sākas pieteikšanās pasākumam "Tirdzniecības pasākumi" 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/losp-nakamgad-es-centisies-panakt-labakus-nosacijumus-latvijas-zemniekiem.d?id=48345265
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/losp-nakamgad-es-centisies-panakt-labakus-nosacijumus-latvijas-zemniekiem.d?id=48345265
http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/losp-nakama-gada-izaicinajums-sarunas-brisele-par-labakiem-nosacijumiem-latvijas-zemniekiem-turpmak-14162629
http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/losp-nakama-gada-izaicinajums-sarunas-brisele-par-labakiem-nosacijumiem-latvijas-zemniekiem-turpmak-14162629
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=820acc3c&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=820acc3c&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=ec314e35&e=39b825c6
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12. Janvāris. Sākas pieteikšanās pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā" 

 

 

 

PVD aktualitātes: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zināšanas ir veiksmīgas saimniekošanas 

pamats, tāpēc Valsts augu aizsardzības 

dienests ir sagatavojis ikgadējo informatīvo 

materiālu „Integrētā augu audzēšana 2017.” 

Kā katru gadu, arī šogad tajā ir apkopota 

informācija, kas palīdz Latvijas 

lauksaimniekiem ieviest integrētās audzēšanas 

prasības un saimniekot veiksmīgāk. Uzzināsiet 

kāpēc jākaļķo augsne, kas jāievēro, lai 

nepieļautu augsnes un ūdens piesārņojumu ar 

nitrātiem, kāpēc jāizvēlas stādi ar augu pasēm, 

kāpēc anulēti vairāki glifosātu saturoši AAL, 

kas ir kaitīguma sliekšņi, kas ir pamatvielas, 

kur atrast un kā lietot informāciju mājaslapā 

noverojumi.vaad.gov.lv 

Informatīvais materiāls, nākamā gada 

kalendārs „Integrētā augu audzēšana 

2017" pieejams LOSP birojā!  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Lauku Ceļotājs Aktivitātes:  

*) 11.janvārī Kultūras ministre un “Latvijas Pašvaldību savienības” vadītājs lauku tūrisma 

uzņēmējiem pasniegs zīmi „Latviskais mantojums” http://www.losp.lv/node/4405  
*) Valsts prezidents Raimonds Vējonis lauku tūrisma uzņēmējiem pasniedz vides kvalitātes zīmi 

„Zaļais sertifikāts http://www.losp.lv/node/4407  

 

Latvijas Dārznieks aktivitātes: 

17.februārī Bulduros ikgadējā dārzkopības konference – aicināti visi interesenti. 

3.marta Bulduros “prakses diena” – skolas beidzēju tikšanas ar potenciālajiem darba devējiem. 

 

http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=5e7cc82f&e=39b825c6
http://www.losp.lv/node/4405
http://www.losp.lv/node/4407
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Latvijas Jauno zemnieku klubs aktivitātes: 

Latvijas Jauno zemnieku klubs 20.-21.janvārī dosies pieredzes apmaiņas brauciena uz Kurzemi.  

 

Latvijas industriālo kaņepju asociējas aktivitātes:  

Latvijas industriālo kaņepju asociācijas (LIKA) 2017.gada 20.janvāra konference. Zemkopības 

ministrijas 314.telpā, plkst.11.00 http://www.losp.lv/node/4403 

 

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 

 

 

 

 

LDC aktualitātes: 
Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 01.01.2017. ir jāiesniedz no 

01.01.2017. līdz 31.01.2017. Ziņas jāsniedz tikai par mājputniem, trušiem, savvaļas 

dzīvniekiem, kažokzvēriem un akvakultūrām. 
Ziņas nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, 

kazām, cūkām) un bišu saimēm (par bišu saimēm dati jāsniedz uz 1. maiju un 1. novembri). 

Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2016. gada otro pusgadu jāiesniedz no 01.01.2017. līdz 

31.01.2017. 
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 Kopsavilkumuir 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 klātienē 

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

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914  

 

 

 
 

 

 

http://www.losp.lv/node/4403
mailto:info@slieka.lv
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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Izstādes: 
 

Nākamā gada pavasarī, no 28. līdz 30. aprīlim, Izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā notiks starptautiskā 

lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības izstāde „Nature Expo 2017”, kurā ik gadu 

spēcīgākie nozares uzņēmumi tiekas ar potenciālajiem klientiem, sadarbības partneriem un 

izplatītājiem. Vēlaties veicināt sava biznesa attīstību, palielināt apgrozījumu un apsteigt 

konkurentus? Tad piedalieties „Nature Expo 2017”! 

 

Aicinām Jūs jau tagad saplānot pavasara mārketinga aktivitātes un pieteikt dalību „Nature Expo 

2017”! Izvēlieties piemērotāko ekspozīcijas vietu par nebijuši labu cenu! 

  

Kā arī tiek piemērota pamatmaksājuma atlaide -10%, ja maksājums tiek veikts līdz 22.11.2016 vai 

-5%, ja maksājums tiek veikts līdz 22.12.2016! 

  

Turklāt izstādē notiks arī dažādi semināri, prezentācijas un sacensības. Ja arī Jūs vēlaties rīkot 

kādu pasākumu, aicinām savlaicīgi pieteikties! 

 Kontaktpersona:Artūrs Bidiņš, Projektu vadītājs 

Mob. +371 26579824 

Tālr. +371 67065009 

Fakss: +371 67067551 

E-pasts: arturs.bidins@bt1.lv 

www.bt1.lv 

 

 

 

 

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

 

Jūsu iespējas izstādē: 

-          prezentēt savu tehniku, preces un 

pakalpojumus; 

-          stimulēt produkcijas noietu un palielināt 

darījumu apjomu; 

-          atrast uzticamus izplatītājus; 

-          iegūt pieeju nozīmīgiem tirgiem Baltijā, 

Eiropā un pasaulē; 

-          iegūt jaunus klientus un sadarbības 

partnerus; 

-          saņemt jaunus pasūtījumus; 

-          smelties jaunas idejas biznesa attīstībai; 

-          iegūt informāciju par jaunumiem nozarē 

no pirmavotiem; 

-          satikt nozares ekspertus un piedalīties 

nozares gada notikumā! 

Izstādes apmeklētāji: 

-          lauksaimnieki; 

-          mežsaimnieki; 

-          zemkopji; 

-          dārzkopji; 

-          mežu īpašnieki; 

-          mežizstrādes un 

lauksaimniecības uzņēmumu vadītāji; 

-          tirdzniecības pārstāvji; 

-          nozaru speciālisti; 

-          un citi, kas darbojas šajās 

nozarēs. 

callto:+371%2026579824
callto:+371%2067065009
callto:+371%2067067551
mailto:arturs.bidins@bt1.lv
http://www.bt1.lv/
mailto:losp@losp.lv

