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Balticovo bioolas piegādās vietējā 

zemnieku saimniecība  
Lai gan bioloģiskā putnkopība attīstās faktiski bez 

valsts un Eiropas Savienības atbalsta specifiski 

šai attīstīties gribošajai nozarei, aizvadītajos 

gados strauji pieaudzis kā bioloģiski saražotās 

putnu gaļas apjoms, tā arī saražoto vistu olu 

skaits, pirmdien raksta laikraksts Dienas Bizness. 

http://www.db.lv/razosana/partika/balticovo-

bioolas-piegadas-vieteja-zemnieku-saimnieciba-

458741?utm_campaign=article_title&utm_source

=startpage_split&utm_medium=articlename 

 

 

 

 

 

Zaudējumi varētu sasniegt miljonu. 

Saimniecībā pilnīga neizpratne par 

ĀCM  
Zaudējumi par sivēnmātēm un sivēniem, kas 

patlaban Āfrikas cūku mēra (ĀCM) dēļ tiek 

likvidēti Krimuldas cūku saimniecībā “Rukas”, kā 

arī kopumā par biznesā ieguldītajiem līdzekļiem 

varētu sasniegt miljonus eiro. Savukārt šodien 

sasauktā krīzes vadības padome nolēma rosināt 

izsludināt ārkārtas situāciju ĀCM skartajos 

novados. 

http://www.la.lv/zaudejumi-varetu-sasniegt-

miljonu-saimnieciba-pilniga-neizpratne-par-acm/ 

 

 

 

 

 

 

 

Sākusies pretendentu pieteikšana 

apbalvojumam "Laiks Ziedonim" 2017 

- Tautsaimniecības nominācijas "Zemi es mācos" 

http://www.laiksziedonim.lv 

 

 

 

 

 

http://www.db.lv/razosana/partika/balticovo-bioolas-piegadas-vieteja-zemnieku-saimnieciba-458741
http://www.db.lv/razosana/partika/balticovo-bioolas-piegadas-vieteja-zemnieku-saimnieciba-458741
http://www.db.lv/razosana/partika/balticovo-bioolas-piegadas-vieteja-zemnieku-saimnieciba-458741?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_split&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/partika/balticovo-bioolas-piegadas-vieteja-zemnieku-saimnieciba-458741?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_split&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/partika/balticovo-bioolas-piegadas-vieteja-zemnieku-saimnieciba-458741?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_split&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/partika/balticovo-bioolas-piegadas-vieteja-zemnieku-saimnieciba-458741?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_split&utm_medium=articlename
http://www.la.lv/zaudejumi-varetu-sasniegt-miljonu-saimnieciba-pilniga-neizpratne-par-acm/
http://www.la.lv/zaudejumi-varetu-sasniegt-miljonu-saimnieciba-pilniga-neizpratne-par-acm/
https://t.co/XuWuCCDoHB
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Gada dzīvotne 2017 - LAUKU SĒTA 
Latvijas Dabas fonds (LDF) paziņo, ka šogad 

Gada dzīvotne Latvijā ir lauku sēta. Tā izvēlēta 

tāpēc, ka tradicionālai lauku sētai ir ievērojama 

loma dabas daudzveidības uzturēšanā Latvijas 

lauku ainavā, turklāt gan senas, gan jaunas lauku 

sētas bioloģisko daudzveidību var ietekmēt 

ikkatrs saimnieks – vai nu noplicināt, vai tieši 

otrādi – kopt un vairot. Senākās lauku sētas ir arī 

Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma un latviskās 

identitātes daļa, ko LDF īpaši aicina atcerēties 

saistībā ar tuvojošos Latvijas simtgadi. 

 

http://ldf.lv/lv/article/gada-dzivotne-2017-lauku-

seta  

 

 

 

Pagarina pārbaužu veikšanas laiku 

robežšķērsošanas vietās ostās 
Lai uzņēmējiem būtu ērtāk ievest kontrolēm 

pakļaujamās kravas - atbilstoši kravas kuģu 

kustībai, valdība otrdien, 17.janvārī, apstiprināja 

Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus 

noteikumos par veicamajām pārbaudēm 

robežšķērsošanas vietās. 

http://www.zm.gov.lv/presei/pagarina-parbauzu-

veiksanas-laiku-robezskersosanas-vietas-ostas-

?id=8462 

 

 

 

 

VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” saglabā juridisko 

statusu 
Otrdien, 17. janvārī, valdība pieņēma zināšanai 

Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto 

informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumu 

sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi””. Valdība 

atbalsta valsts līdzdalības saglabāšanu VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

(ZMNĪ) 

http://www.zm.gov.lv/presei/vsia-zemkopibas-

ministrijas-nekustamie-ipasumi-saglaba-

juridisko-statu?id=8461 

 

http://ldf.lv/lv/article/gada-dzivotne-2017-lauku-seta
http://ldf.lv/lv/article/gada-dzivotne-2017-lauku-seta
http://www.zm.gov.lv/presei/pagarina-parbauzu-veiksanas-laiku-robezskersosanas-vietas-ostas-?id=8462
http://www.zm.gov.lv/presei/pagarina-parbauzu-veiksanas-laiku-robezskersosanas-vietas-ostas-?id=8462
http://www.zm.gov.lv/presei/pagarina-parbauzu-veiksanas-laiku-robezskersosanas-vietas-ostas-?id=8462
http://www.zm.gov.lv/presei/vsia-zemkopibas-ministrijas-nekustamie-ipasumi-saglaba-juridisko-statu?id=8461
http://www.zm.gov.lv/presei/vsia-zemkopibas-ministrijas-nekustamie-ipasumi-saglaba-juridisko-statu?id=8461
http://www.zm.gov.lv/presei/vsia-zemkopibas-ministrijas-nekustamie-ipasumi-saglaba-juridisko-statu?id=8461
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Balodis: Cūku līķu dedzināšana sārtā 

Ādažos tiek izskatīts kā rezerves 

variants 
Līdz šim likvidētas un sadedzinātas 3173 

saimniecības "Rukas" cūkas, šī procedūra ar 

pašreizējiem resursiem tiek veiksmīgi veikta 

Daugavpilī un Limbažos, līdz ar to atklāta sārta 

veidošana Ādažu poligonā tiek izskatīta tikai kā 

rezerves variants. 

http://www.focus.lv/latvija/regioni/balodis-cuku-

liku-dedzinasana-sarta-adazos-tiek-izskatits-ka-

rezerves-variants 

 

 

 

 

 

 

Ādažu, Krimuldas un Salaspils novadā 

izsludināta ārkārtējā situācija  
Valsts zinātniskais institūts “BIOR” 2017.gada 

13.janvārī konstatēja Āfrikas cūku mēri (ĀCM) 

Krimuldas novada Krimuldas pagasta novietnē 

“Rukas”, kurā atrodas 5023 cūku sugas dzīvnieki. 

Ievērojot ĀCM izplatīšanās draudus, valdība 

otrdien, 17.janvārī, apstiprināja Zemkopības 

ministrijas sagatavotos Ministru Kabineta 

rīkojumus “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” un “Par pasākumiem Āfrikas cūku 

mēra izplatīšanās ierobežošanai”. 

http://www.losp.lv/node/4448 

 

 

Seko pieprasījumam pēc veselīgas gaļas http://www.db.lv/…/seko-pieprasijumam-pec-

veseligas-galas-4… Komentē: LOSP dalīborganizācijas Biedrība LBLA valdes priekšsēdētājs 

Gustavs Norkārklis 

 

http://www.focus.lv/latvija/regioni/balodis-cuku-liku-dedzinasana-sarta-adazos-tiek-izskatits-ka-rezerves-variants
http://www.focus.lv/latvija/regioni/balodis-cuku-liku-dedzinasana-sarta-adazos-tiek-izskatits-ka-rezerves-variants
http://www.focus.lv/latvija/regioni/balodis-cuku-liku-dedzinasana-sarta-adazos-tiek-izskatits-ka-rezerves-variants
http://www.losp.lv/node/4448
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/seko-pieprasijumam-pec-veseligas-galas-458796
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/seko-pieprasijumam-pec-veseligas-galas-458796
https://www.facebook.com/Biedriba.LBLA/
https://www.facebook.com/gustavs.norkarklis
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Cilvēka faktors – tādu iemeslu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojumam 

Krimuldas novadā min vairāki uzņēmēji, otrdien raksta laikraksts Dienas 

Bizness. http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/miljonu-zaudejumi-cukkopibai-

458771?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=article

name 

 
 

 

 

 

 

Aicinām būt atsaucīgus un piedalīties īsā aptaujā 

"Par kūdras patēriņu", un atbildēt uz diviem 

jautājumiem  

par kūdras un citu veidu substrātu patēriņu jūsu 

saimniecībā.  

Informācija tiks izmantota statistikas veidā 

Latvijas Kūdras asociācijai. 

Aptaujas anketa šeit:  

https://docs.google.com/forms/d/17EccHhe5j_SS

oKbQYTqxBkGyypUnPCuoO6AcJ05xVwk/edit?

usp=sharing 

Paldies par atsaucību! 
 

 

 

 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/miljonu-zaudejumi-cukkopibai-458771?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/miljonu-zaudejumi-cukkopibai-458771?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/miljonu-zaudejumi-cukkopibai-458771?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
https://docs.google.com/forms/d/17EccHhe5j_SSoKbQYTqxBkGyypUnPCuoO6AcJ05xVwk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/17EccHhe5j_SSoKbQYTqxBkGyypUnPCuoO6AcJ05xVwk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/17EccHhe5j_SSoKbQYTqxBkGyypUnPCuoO6AcJ05xVwk/edit?usp=sharing
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Pērn pieaudzis nodotā piena apjoms un 

vidējais izslaukums 
Pagājušajā gadā zemnieku nodotā svaigpiena 

apjoms salīdzinājumā ar 2015.gadu pieaudzis par 

0,78%, sasniedzot 814 008 076 kilogramus, 

liecina Lauksaimniecības datu centra (LDC) 

apkopotā informācija. 

http://ritakafija.lv/2017/01/pern-pieaudzis-nodota-

piena-apjoms-un-videjais-izslaukums/ 

 

 

 

 

 

Piešķir finansējumu medību 

saimniecības attīstības projektiem 
Medību saimniecības attīstības fonda (MSAF) 

padome ir nolēmusi 2017. gadā atbalstīt 14 

projektus par kopējo summu 141 621 eiro, 

tādējādi veicinot medību saimniecības attīstību 

Latvijā un sabiedrības izglītošanu medību jomā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/pieskir-finansejumu-

medibu-saimniecibas-attistibas-

projektiem?id=8489 

 

 

 

 

 

Ražotāji: Tas ir pilnīgi nepieņemami!   
LOSP dalīborganizācijas - Asociācijas Latvijas 

Dārznieks valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš 

piekrīt tam, ka veselības joma ir jāsakārto, bet 

nedrīkstot to darīt uz tautas un uzņēmēju rēķina. 

«Ar PVN celšanu grib glābt to, kas veselības 

jomai nodarīts. Klasisks piemērs ir Ludzas 

slimnīca. Taču skumji, ka par valdības un 

ministru politisko atbildību būs jāmaksā tautai ar 

nodokļiem. Domāju, ka vispirms ir jāizvērtē, vai 

līdzekļi veselības jomā ir tērēti racionāli, un tad 

būtu jālemj, vai visiem palielināt PVN likmi,» 

http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/razotaj

i-tas-ir-pilnigi-nepienemami-458893 

 

http://ritakafija.lv/2017/01/pern-pieaudzis-nodota-piena-apjoms-un-videjais-izslaukums/
http://ritakafija.lv/2017/01/pern-pieaudzis-nodota-piena-apjoms-un-videjais-izslaukums/
http://www.zm.gov.lv/presei/pieskir-finansejumu-medibu-saimniecibas-attistibas-projektiem?id=8489
http://www.zm.gov.lv/presei/pieskir-finansejumu-medibu-saimniecibas-attistibas-projektiem?id=8489
http://www.zm.gov.lv/presei/pieskir-finansejumu-medibu-saimniecibas-attistibas-projektiem?id=8489
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/razotaji-tas-ir-pilnigi-nepienemami-458893
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/razotaji-tas-ir-pilnigi-nepienemami-458893
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/razotaji-tas-ir-pilnigi-nepienemami-458893
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LOSP medijos: 
 

Dienas Bizness: Vinješu ieviešana ražotājiem netīk (18.1.2017) 
No šī gada ieviestās izmaiņas vinješu maksājumos un izmaiņas auto ekspluatācijas nodoklī 

zemniekus dara bažīgus, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.   

http://www.db.lv/razosana/transports-logistika/vinjesu-ieviesana-razotajiem-netik-458843 

 

 
 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

No 20.janvāra sākas atbalsta izmaksas pieprasījumu pieņemšana ES atbalstam 

piena ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu.  
Pieprasījumā ir jānorāda faktiskais piena ražošanas samazinājums laika periodā no 01.10.2016. 

līdz 31.12.2016. salīdzinājumā ar attiecīgi šādu pašu periodu 2015.gadā. Ja šis pieprasījums netiks 

iesniegts, tad atbalsts netiks izmaksāts. LAD vērš klientu uzmanību, ka pieprasījumi, kas tiks 

iesniegti pēc 14.februāra, netiks pieņemti.  

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/saksies-atbalsta-izmaksas-

pieprasijumu-pienemsana-es-atbalstam-piena-razotajiem-par-piena-razosanas-samazinasanu-697 
 

 

Valsts un ES fondu finansējuma apguve 2016.gadā notikusi veiksmīgi.  
2016.gadā Lauku atbalsta dienests kopumā dažādos atbalsta veidos izmaksāja 535,2 miljonus eiro; 

tas liecina, ka pieejamais finansējums 2016.gadam apgūts gandrīz 100%. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/2016-gada-notikusi-veiksmiga-

pieejama-valsts-un-es-fondu-finansejuma-apguve-lauksaimnieciba-zivsaimnieciba-un-

mezsaimnieciba-69 

 

 

http://www.db.lv/razosana/transports-logistika/vinjesu-ieviesana-razotajiem-netik-458843
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/saksies-atbalsta-izmaksas-pieprasijumu-pienemsana-es-atbalstam-piena-razotajiem-par-piena-razosanas-samazinasanu-697
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/saksies-atbalsta-izmaksas-pieprasijumu-pienemsana-es-atbalstam-piena-razotajiem-par-piena-razosanas-samazinasanu-697
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/2016-gada-notikusi-veiksmiga-pieejama-valsts-un-es-fondu-finansejuma-apguve-lauksaimnieciba-zivsaimnieciba-un-mezsaimnieciba-69
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/2016-gada-notikusi-veiksmiga-pieejama-valsts-un-es-fondu-finansejuma-apguve-lauksaimnieciba-zivsaimnieciba-un-mezsaimnieciba-69
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/2016-gada-notikusi-veiksmiga-pieejama-valsts-un-es-fondu-finansejuma-apguve-lauksaimnieciba-zivsaimnieciba-un-mezsaimnieciba-69
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Atbalsts ĀCM profilaksei 
Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem 

pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" notiks no 2017.gada 

27.februāra līdz 2017.gada 27.martam. 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/5-dabas-

katastrofas-un-katastrofalos-notikumos-cietusa-lauksaimniecibas-razosanas-potenciala-

atjaunosana-un-piemerotu-profilaktisko-pasakumu-ieviesana-226 

 

 

Platību maksājumu grafiks 
Joprojām tiek turpināta maksājumu izmaksa, tiem pretendentiem, kuriem platību maksājumu 

iesniegumu administrēšana ir pabeigta. 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/platibu-maksajumu-grafiks-688 

 
16. janvāris / Projekti un investīcijas ( 15.12.2016. - 16.01.2017. )  

 

Beidzas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas 

uzlabošanā" 8.1 apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana"  

 

16. janvāris / Projekti un investīcijas (15.12.2016. - 16.01.2017. )  

Beidzas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas 

uzlabošanā" 8.4.apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu 

atjaunošana"  

 

16. janvāris / Projekti un investīcijas (15.12.2016. - 16.01.2017. ) 

Beidzas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas 

uzlabošanā" 8.5.apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 

uzlabošanai"  

 

18. janvāris / Tirgus pasākumi (18.01.2017. - 07.02.2017. ) 

Ir uzsākta intervences vājpiena pulvera pārdošana konkursa kārtībā  

 

20. janvāris / Tirgus pasākumi (20.01.2017. - 14.02.2017. ) 

Sākas atbalsta izmaksas pieprasījumu pieņemšana ES atbalstam piena ražotājiem par piena 

ražošanas samazināšanu  

 

20. janvāris / Projekti un investīcijas (15.12.2016. - 20.01.2017. ) 

Beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts saglabāšanas pasākumiem"  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/5-dabas-katastrofas-un-katastrofalos-notikumos-cietusa-lauksaimniecibas-razosanas-potenciala-atjaunosana-un-piemerotu-profilaktisko-pasakumu-ieviesana-226
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/5-dabas-katastrofas-un-katastrofalos-notikumos-cietusa-lauksaimniecibas-razosanas-potenciala-atjaunosana-un-piemerotu-profilaktisko-pasakumu-ieviesana-226
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/5-dabas-katastrofas-un-katastrofalos-notikumos-cietusa-lauksaimniecibas-razosanas-potenciala-atjaunosana-un-piemerotu-profilaktisko-pasakumu-ieviesana-226
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/platibu-maksajumu-grafiks-688
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-1-meza-ieaudzesana-230
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-1-meza-ieaudzesana-230
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-4-meza-ugunsgrekos-un-dabas-katastrofas-iznicinatu-mezaudzu-atjaunosana-231
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-4-meza-ugunsgrekos-un-dabas-katastrofas-iznicinatu-mezaudzu-atjaunosana-231
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-4-meza-ugunsgrekos-un-dabas-katastrofas-iznicinatu-mezaudzu-atjaunosana-231
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-vertibas-uzlabosanai-232
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-vertibas-uzlabosanai-232
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-vertibas-uzlabosanai-232
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/vajpiena-pulvera-realizacija-281
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/es-atbalsts-piena-razosanas-samazinasanai-278
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/es-atbalsts-piena-razosanas-samazinasanai-278
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/11-14-atbalsts-saglabasanas-pasakumiem-280
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Latvijas Augļkopju asociācijas aktivitātes:  

Latvijas Augļkopju asociācija aicina ikvienu interesentu piedalīties dzērveņu un krūmmelleņu 

audzētāju kopsapulcē, kas norisināsies 03.02.2017 Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā 

(Salaspils). Sākums pulksten 11.00. Sīkāka informācija būs pieejama www.laas.lv  

 

Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” aktivitātes:  

31.janvāris, plkst.15.00 Seminārs ““Kā Reģistrēt saimniecisko darbību” un no pelēkā kļūt par 

balto (norise: Ropažu novada bibliotēkas telpās, Ropaži, “Modriņi”) 

7.februāris, plkst.15.00 Seminārs ““KĀ KĻŪT PAR MĀJRAŽOTĀJU” (norise: Ropažu novada 

bibliotēkas telpās, Ropaži, “Modriņi”) 

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras aktivitātes:  

2017.gada Uzņēmēju dienās reģionos http://www.losp.lv/node/4446 

 

 
 

 

Siera klubs aktivitātes:  

26.janvārī sākam semināru ciklu  "Veselība, labs izskats, harmonija - ar Latvijas produktiem". 

31.janvārī dodamies uz lielu pasākumu - uz Latgali, uz Andrupenes lauku sētu, kur būs tikšanas ar 

Eiropas Kulinārā mantojuma tīkla vadību un Latgales Kulinārā mantojuma centra biedriem - jaunu 

darba vadlīniju izstrāde Biedrības "Siera klubs"  pārraudzībā janvārī - jūnijā  mūsu valsts 100-

gadei par godu   Latvijas kulinārā mantojuma recepšu vākšana. 

Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. 

+371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv 

 

Zied Zeme aktivitātes: 

Lauku uzņēmēju tikšanās ar Zemkopības ministru un ALTUM http://www.losp.lv/node/4440  

 

Latvijas Dārznieks aktivitātes: 

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

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

 

 

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; 

http://www.laas.lv/
https://t.co/XLEgnIDOQb
callto:+371%2029487375
http://www.sieraklubs.lv/
http://www.losp.lv/node/4440
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- 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 saskaņošanā: 

Līdz 31.01. „Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā” http://www.losp.lv/node/4453  

Līdz 31.01. "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām” 

http://www.losp.lv/node/4432  

 

EM sagatavotais Konceptuālais ziņojumus “Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

transporta sektorā”. Lūdzu iesūtiet guntis.vilnitis@losp.lv savus priekšlikumus un atzinumus 

tālākai nodošanai EM. 

 

 

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 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 klātienē 

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

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914 

pa pastu vai iesniegt klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit: 

http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/ ). 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914  

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/4453
http://www.losp.lv/node/4432
mailto:guntis.vilnitis@losp.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/
http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/
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Izstādes un citi pasākumi: 

 

Energoefektivitāte: top jauni Eiropas Savienības likumi! Aicinām pieteikties diskusijai. 

Piektdien, 27. janvārī, plkst. 11.00-13.00, ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28, 1. Stāvā  

Eiropas Parlaments un ES Padome (dalībvalstu ministri) sākuši izvērtēt Enegorgoefektivitātes 

direktīvas un Ēku energoefektivitātes direktīvas labojumus, ko tikko piedāvājusi Eiropas 

Komisija. Labojumi paredz ambiciozus energotaupības mērķus, kas svarīgi arī energoatkarības 

mazināšanai. Savukārt par sadzīves tehnikas energoefektivitātes skalas uzlabojumiem jau notiek 

sarunas starp likumdevējiem - Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī likumu izstrādātāju 

Eiropas Komisiju.  

Pasākuma gaitā visi interesenti varēs noskaidrot, kāds ābolam sakars ar energoefektivitāti, kā arī, 

cik draudzīgas mūsu naudasmakam ir spuldzes, ko lietojam ikdienā. 

Savu līdzdalību pasākumā lūdzam apstiprināt līdz 23. janvārim: elektroniski 

iveta.smilga@bps.lv vai pa tel. 29424373 

http://www.europarl.lv/lv/pasakumi/pas-kumi2017/energoefektifitate.html 

24.janvāris - Meža resursi energosektoram. Zviedrijas pieredze http://www.losp.lv/node/4450 

 

  

 

 

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 

mailto:iveta.smilga@bps.lv
http://www.europarl.lv/lv/pasakumi/pas-kumi2017/energoefektifitate.html
http://www.losp.lv/node/4450
callto:+371%2026579824
callto:+371%2067065009
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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%2067067551
mailto:arturs.bidins@bt1.lv
http://www.bt1.lv/
mailto:losp@losp.lv

