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Sākam biznesu: Topinambūrs
dodas uzvaras gājienā
Brāļi Rūdolfs un Roberts Cešeiko atjauno
novārtā pamesto Stelpes pienotavu, kur
sākuši ražot bioloģiskus dārzeņu un augļu
biezeņus
http://www.db.lv/mazais-bizness/sakambiznesu-topinamburs-dodas-uzvarasgajiena-468212

Sveiks Gada balvas zivsaimniecībā
“Lielais loms 2017” laureātus
Piektdien, 3. novembrī, zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs Jūrmalā svinīgā
ceremonijā
apbalvos
Zemkopības
ministrijas
(ZM)
Gada
balvas
zivsaimniecībā “Lielais loms 2017”
laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus
– zivsaimniecības nozares uzņēmējus un
jaunos darbiniekus.
http://www.zm.gov.lv/presei/sveiks-gadabalvas-zivsaimnieciba-lielais-loms-2017laureatus?id=9089

Eksportspēja: Bizness, kas dod daudz prieka, brīvības un vērā ņemamus
ienākumus
SIA Krogzeme ne tikai audzē un izplata upeņu stādus, bet arī veido upeņu audzēšanas kultūru
Latvijā. Šogad Limbažu novada Viļķenes pagastā bijusi rekordraža – 500 tūkstoši upeņu stādu, kas
aizstājuši no Polijas un Lietuvas importētos. SIA Krogzeme startē Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) un Ekonomikas ministrijas rīkotā konkursa Eksporta un inovācijas balva 2017
kategorijā Importa aizstājējprodukts.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/eksportspeja-bizness-kas-dod-daudz-priekabrivibas-un-vera-nemamus-ienakumus-468230

Opozīcijas deputāti rosina noteikt samazināto PVN likmi paniņām, pienam,
gaļai, zivīm un citiem pārtikas produktiem
Opozīcijas deputāti uz 2018.gada valsts budžeta galīgo lasījumu iesnieguši savus priekšlikumus
grozījumiem Pievienotas vērtības nodokļa likumā. Ingunas Sudrabas (NSL) priekšlikums paredz
piemērot samazināto PVN likmi 5% apmērā tādiem produktiem kā piens, krējums, paniņas,
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rūgušpiens, kefīrs un citiem fermentētiem vai skābpiena produktiem, kā arī sviestam un maizei.
http://jauns.lv/raksts/bizness/259031-opozicija-cinas-par-letaku-galu-zivim-pienu-un-paninam

ZM: Lauksaimniecībā pašnodarbinātām personām obligātās iemaksas pensiju
apdrošināšanai jāaprēķina reizi gadā
Zemkopības ministrijas (ZM) parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis Saeimā iesniedzis ZM
priekšlikumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz: pašnodarbinātām personām,
kuras gūst ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības, obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai
jāaprēķina un jāveic vienu reizi taksācijas gadā.
http://www.zm.gov.lv/presei/zm-lauksaimnieciba-pasnodarbinatam-personam-obligatas-iemaksaspensiju?id=9094

No Briseles vēl nav ziņu par
atbalstu
lietavās
cietušajiem
Latvijas lauksaimniekiem
Latvija vēl nav saņēmusi atbildi no Eiropas
Komisijas (EK) uz oktobra sākumā
nosūtīto lūgumu sniegt atbalstu plūdos
cietušajam lauksaimniecības sektoram,
informēja Zemkopības ministrijas Preses
un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dagnija Muceniece.
http://laukos.la.lv/no-briseles-vel-nav-zinupar-atbalstu-lietavas-cietusajiem-latvijaslauksaimniekiem/

Zemes fonds novembrī sāks
piedāvāt
reversās
nomas
pakalpojumu
Lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem,
kuriem nepieciešami līdzekļi attīstībai vai
saimniecības
finanšu
plūsmas
stabilizēšanai, sākot ar šā gada novembri
Attīstības finanšu institūcijas ALTUM
pārvaldītais Zemes fonds sāks piedāvāt
jaunu pakalpojumu – reverso nomu.
http://www.losp.lv/node/4999

Turpinās
izmaksa

platību

maksājumu

Lauku atbalsta dienests no 16.oktobra ir
uzsācis
izmaksāt
Vienotā
platības
maksājuma un maksājuma par apgabaliem,
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kuros ir dabas vai citi
ierobežojumi, avansus.
http://www.losp.lv/node/5000

specifiski

Zemkopības ministrija rosina diskusiju par apdzīvotu vietu meliorācijas sistēmu
sakārtošanu
2.novembrī, pēc Zemkopības ministrijas rosinājuma uz sarunu tika aicināti nozares speciālisti,
pašvaldību un pašvaldību nevalstisko organizāciju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pārstāvji, lai diskutētu par apdzīvotu vietu meliorācijas sistēmu sakārtošanu.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-rosina-diskusiju-par-apdzivotu-vietumelioracija?id=9100

Plānoti grozījumi augu karantīnas noteikumos
2. novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Zemkopības ministrijas sagatavoto grozījumu
projektu augu karantīnas noteikumos.
http://www.zm.gov.lv/presei/planoti-grozijumi-augu-karantinas-noteikumos?id=9098

Latviešu valodas zināšanas zemes iegādei nediskriminē citu Eiropas valstu
pilsoņus
Lauksaimniecības zemes likumā noteiktā nepieciešamība zemes ieguvējam zināt valsts valodu
noteiktā līmenī nebūtu uzskatāma par diskriminējošu attiecībā pret citu Eiropas valstu pilsoņiem,
komentējot EK dienestiem radušās bažas par attiecīgajiem nosacījumiem lauksaimniecības zemes
iegādē, atzina Zemkopības ministrijā.
http://laukos.la.lv/latviesu-valodas-zinasanas-zemes-iegadei-nediskrimine-citu-eiropas-valstupilsonus/

Lai piensaimniekam mierīgs prāts.
“Piensaimnieku laboratorija” par
kvalitāti, cenām un kontroli
SIA “Piensaimnieku laboratorija” dibināta pirms
16 gadiem un 2003. gadā Latvijas nacionālais
akreditācijas birojs akreditēja uzņēmuma
testēšanas
laboratoriju,
apstiprinot
tās
kompetenci veikt piena fizikāli ķīmisko un
mikrobioloģisko testēšanu atbilstoši ISO 17025
standarta prasībām.
http://laukos.la.lv/lai-piensaimniekam-mierigsprats-piensaimnieku-laboratorija-par-kvalitaticenam-un-kontroli/
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Visdrošākā banka – investīcija govīs.
“Vītoliņu” pieredze Latvijas
visražīgākā ganāmpulka izveidē
Latvijā visražīgākā ganāmpulka, Kauguru
pagasta zemnieku saimniecības “Vītoliņi”
saimniece Ieva Rutkovska no 90 govīm slauc arī
ļoti veselīgu pienu, kur somatisko šūnu
daudzums koppienā ir vidēji 45 000. Pieredze,
zināšanas un aktīvā iesaistīšanās sabiedriskajā
darbā, visticamāk, ir iemesls, kāpēc Vītoliņu
saimniece vada arī Latvijas Holšteinas šķirnes
dzīvnieku audzētāju asociāciju. Intervijā Ieva
Rutkovska stāsta par savu pieredzi gandrīz 15
000 kg no govs izslaukuma sasniegšanā, vērtē
piena ražotāju un piena pārstrādes uzņēmumu
attiecības, kā arī procesus lauksaimniecībā.
http://laukos.la.lv/visdrosaka-banka-investicijagovis-vitolinu-pieredze-latvijas-razigakaganampulka-izveide/

Pērk/ pārdod sienu, salmus ruļļos, skābbarību, skābsienu....

http://www.losp.lv/node/4951

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes:
Tiek izsludināts konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos”
Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta
deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas simtgadi, šodien,
2017. gada 5.septembrī, izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu „Latvijas lauki
gadsimtu griežos” un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Konkursa mērķis ir
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popularizēt Latvijas laukus, parādot vērtības, ar kurām lepojamies – lauku sētas skaistumu un
unikalitāti, zemnieka darbu un tā attīstību cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas lauku ainavas
skaistumu ikviena mākslinieka acīm. http://www.losp.lv/node/4917

LZF aicina uz mācībām „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība,
pilnveidojot saimniecisko darbību” Madonā
Kad rudens darbi padarīti, laiks atvilkt elpu, iedvesmoties un meklēt jaunas idejas saviem vēl
nerealizētajiem sapņiem. Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses
un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves
pasākumi” ietvaros, 2017.gada 13.-14. novembrī viesu mājā “Apiņu kalte” (Agri, Praulienas
pagasts, Madonas novads, LV-4825) organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību
attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”. http://www.losp.lv/node/5017

Siera klubs aktivitātes:
21.nov. Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā filmas "Jāņu siers" prezentācija
republikas profesionālā tīkla skolu karjeras pedagodiem un jauno siera šķirņu degustācija
22.nov. Ogres tehnikumā seminārs "Siera un medus brokastis"
23.nov. Vecbebros seminārs "Siera un medus brokastis"
30.nov. tikšanās ar Jāņu siera ražotājiem , diskusija par siera patēriņa uzlabošanu.
Kontaktinformācija:
Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. +371 29487375, e-pasts
sieraklubs@inbox

Jauno Zemnieku kluba aktivitātes:
Tuvojās pieteikšanās jauniešu izaugsmes forumam “Solis 2017”!
No šī gada 3.-5.novembrim biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs” jau sesto gadu rīko jauniešu
izaugsmes forumu, motivētiem jauniešiem, “Solis 2017”.
http://www.losp.lv/node/4964

Lauku ceļotāja aktivitātes:
Lauku Ceļotājs rīko reģionālos seminārus rudenī. Katrā pasakumā informēsim par jaunumiem
nozarē, atskatīsimies un izvērtēsim aizvadīto tūrisma sezonu un informēsim par aktualitātēm
asociācijas darbībā. Katrā seminārā būs sava tēma jaunu produktu izveidē un attīstībā kopā ar
zinošiem vieslektoriem.
Plānojiet datumus un piesakieties! Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 29451717.
Latgale: 10. novembrī Rēzeknes novada "Lūznavas muižā", sadarbībā ar Latgales Tūrisma
asociāciju.
 Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā - dažādu lauksaimniecības,
zvejniecības, pārtikas un amatniecības mantojuma iesaiste tūrisma produktā.
=> PROGRAMMA (pdf, 640 KB)
Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 26433316.
Zemgale: 14. novembrī Bauskas novada atpūtas kompleksā “Miķelis”.


Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā - dažādu lauksaimniecības,
zvejniecības, pārtikas un amatniecības mantojuma iesaiste tūrisma produktā.
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Lauku tūrisma mārketinga aktivitātes Japānas tirgū. Produkta izveide mūsu tālo tirgu
viesiem - kas strādā, no kā jāuzmanās, kas mums īpašs. Atskats uz mārketinga aktivitātēm
Japānas tirgū, u.c. tālo tirgu aktualitātes.

=> PROGRAMMA (pdf, 432 KB)
Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 26433316.

Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
LŠTAA piedalīsies Lietuvā rīkotajā trušu izstādē no 11.11-12.11.2017. pilsētā Vilkaviškis
LŠTAA piedalīsies ar saviem trušiem izstādē Chovatel 2017 pilsētā Lysa nad Labem (Čehijā) kura
notiks 17.11. - 19.11.2017.

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

LOSP pārstāvji medijos:
*) 28.10.2017. Laukos.lv Zemnieki uzteic valsts lēmumu ar kompensācijām vairāk atbalstīt
apdrošinātos saimniekus. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP)
ģenerāldirektors Guntis Vilnītis teica, ka apdrošinātajiem lauksaimniekiem kompensācija būs
lielāka, jo viņi ir rīkojušies atbilstoši valsts politikai un izvēlējušies nodrošināties pret riskiem.
“Tas ir loģiski no nozares viedokļa, ka šie lauksaimnieki saņems kādu eirocentu vairāk, jo valsts
kopumā ilgu laika periodu strādājusi pie tā, lai lauksaimnieki apdrošinātos. Ja vienlīdzīgi
kompensētu zaudējumus gan tiem, kuri ir apdrošinājušies, gan tiem, kuri to nav izdarījuši,
apdrošinājušies lauksaimnieki būtu pievilti, jo uzticējušies pastāvīgas valsts politikas virzīšanai,
kura pēkšņi tiktu sagrauta,” sacīja Vilnīts.
http://laukos.la.lv/zemnieki-uzteic-lemumu-ar-kompensacijam-vairak-atbalstit-apdrosinatoszemniekus/
*) 23.10.2017. Diena Diena: Par OCTA likumu satrauktie lauksaimnieki nomierināti. Pēc
konsultatīvās padomes sēdes E. Putra skaidroja, ka nesaprašanās radusies, jo zemniekiem nav bijis
pietiekami daudz informācijas. Esot arī jāsaprot, ka traktortehnikai OCTA polise gadā izmaksājot
tikai no septiņiem līdz 15 eiro un tā ir iespēja nodrošināties pret varbūtējiem negadījumiem.
«Tagad mums iebildumu ir daudz mazāk. Ja šī saruna būtu notikusi iepriekš, varbūt likums jau
būtu pieņemts,» pēc tikšanās atzina Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP)
priekšsēdētājs Edgars Treibergs. Viņš piebilda, ka lielie zemnieki savu tehniku jau apdrošinot.
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*) 28.10.2017.LETA/ www.delfi.lv. Šogad Latvijā salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir nedaudz
palielinājušās jēra gaļas cenas, teica Latvijas gaļas aitu audzētāju asociācijas vadītājs Guntis
Gūtmanis. "Jēra gaļas cenas ir stabilas, ar nelielu augšupejošu tendenci," sacīja Gūtmanis,
piebilstot, ka sezonāli ir mēneši, kad jēra gaļas cenas ir augstākas, tāpat ir mēneši, kad tās ir
zemākas. Tomēr vidēji ik gadu ir neliels cenu kāpums un to var attiecināt arī uz šo gadu. Pēc
Gūtmaņa teiktā, jēra gaļas cenas ir pieaugušas gan globālajā tirgū, gan Latvijā, kur cenas nosaka
tendences pasaules tirgū.
http://m.delfi.lv/bizness/article.php?id=49388541
*) 28.10.2017. Latvijas Avīze Šogad nedaudz pieaugusi jēra gaļas cena
Jēra gaļas cenas ir stabilas, ar nelielu augšupejošu tendenci,” sacīja Gūtmanis, piebilstot, ka
sezonāli ir mēneši, kad jēra gaļas cenas ir augstākas, tāpat ir mēneši, kad tās ir zemākas. Tomēr
vidēji ik gadu ir neliels cenu kāpums un to var attiecināt arī uz šo gadu. Jau ziņots, ka saskaņā ar
Eiropas Komisijas aplēsēm, jēra liemeņa cenas ES dalībvalstīs ir salīdzinoši stabilas, gada
griezumā tās svārstās 4,7-5,30 eiro robežās par vienu kilogramu. Augstākās cenas ir Francijā,
zemākās – Rumānijā.
http://laukos.la.lv/sogad-nedaudz-pieaugusi-jera-galas-cena/
*) 31.10.2017. Dienas bizness "Piena cenas virs rekordlīmeņa"
Pēc neliela samazinājuma vasarā tagad vidējā piena iepirkuma cena atkal pieaug, otrdien vēsta
laikraksts Dienas Bizness. Latvijā vidējā piena iepirkuma cena šā gada septembrī salīdzinājumā ar
augustu ir pieaugusi par 6%, bet gada laikā ir kāpusi par 50%, liecina Latvijas Piensaimnieku
centrālās savienības (LPCS) provizoriskie dati. LPCS valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks pauda, ka
šā gada septembrī vidējā piena iepirkuma cena bija 318 eiro par tonnu un svārstību ietvaros tā ir
nedaudz pieaugusi salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Piena iepirkuma cena šā gada septembrī
pārsniegusi arī vēsturiski augstāko līmeni - rekordu 2013.gadā, kad tā bija 315 eiro par tonnu.
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/piena-cenas-virs-rekordlimena-468262
*) 1.11.2017. Tvnet.lv "Asociācija: Pieprasījums pēc jēra gaļas tuvākajos pāris gados pasaulē
turpinās pieaugt". Pieprasījums pēc jēra gaļas tuvākajos pāris gados pasaulē turpinās pieaugt,
prognozēja Latvijas gaļas aitu audzētāju asociācijas vadītājs Guntis Gūtmanis. «Pieprasījums pēc
jēra gaļas pasaulē ik gadu palielinās,» sacīja Gūtmanis, piebilstot, ka šāda tendence ir vērojama
pēdējos 5-10 gados, un arī tuvākajos pāris gados pieprasījums pēc jēra gaļas turpinās augt.
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/683979asociacija_pieprasijums_pec_jera_galas_tuvakajos_paris_gados_pasaule_turpinas_pieaugt
*) 1.11.2017. delfi.lv "Asociācija: pieprasījums pēc jēra gaļas tuvākajos gados pasaulē
turpinās pieaugt". Latvijas gaļas aitu audzētāju asociācijas vadītājs teica, ka pieaugošais
pieprasījums pēc jēra gaļas visā pasaulē ir skaidrojams ar to, ka cilvēki vairāk piedomā pie
veselīga uztura, kam apliecinājums ir arī pieprasījuma pieaugums pēc bioloģiskās pārtikas.
"Pieprasījums pēc bioloģiskās pārtikas pasaulē un, jo īpaši, Eiropā kļūst arvien lielāks, un aitu
audzēšana lielā daļā Latvijas ir tieši bioloģiska, kas, protams, ir liels pienesums bioloģiskajai
nozarei," Guntis Gūtmanis. http://m.delfi.lv/bizness/article.php?id=49399339
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*) 3.11.2017. Tvnet/ LETA "Latvijas augļkopjiem šis gads ir bijis sliktāks nekā iepriekšējais"
Latvijas augļkopjiem šis gads ražas ziņā ir bijis sliktāks nekā iepriekšējais, atzina Latvijas
Augļkopju asociācijas valdes priekšsēdētāja Māra Rudzāte. Pēc Rudzātes teiktā, gads augļkopjiem
nav bijis labs vēso un lietaino laika apstākļu dēļ. «Augļkopības nozarē šis gads bija švaks, sliktāks
nekā pagājušais gads,» viņa sacīja, atgādinot, ka ražas ziņā arī 2016.gada augļkopjiem nebija labs,
pretēji 2015.gadam, kas nozarei bija ļoti labs gads.
http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/684353latvijas_auglkopjiem_sis_gads_ir_bijis_sliktaks_neka_ieprieksejais?utm_source=tvnet

LAD aktualitātes:
Turpinās platību maksājumu izmaksa
Vienotā platības maksājuma (VPM) avansi uz 1.novembri ir izmaksāti vairāk kā 85%
klientu, ir uzsākti arī maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi.
No 1.novembra uzsākta bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta avansa (85%) izmaksa, bet
decembrī tiks izmaksāts atbalsta maksājums par zaļināšanu.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/turpinas-platibu-maksajumuizmaksa-789

LEADER aktualitātes
Aktuāli projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi VRG:
 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"
 Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
 Partnerība "Daugavkrasts"
 Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"
 Biedrība "Talsu rajona partnerība"
Biedrība "Lauku partnerība Sēlija"
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

Turpinās pieteikšanās pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"
Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.
Atbalsta pretendenti var būt Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes
uzņēmums, PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas
produktus, kā arī esošs komersants vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu
apstrādes uzņēmumu.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/54-04zvejas-un-akvakulturas-produktu-apstrade-229
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Kalendārs:




9. novemrī beidzas pieteikšanās pasākumā 8.5 "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai"
9. novembrī beidzas pieteikšanās pasākumā 8.4 "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās
iznīcinātu mežaudžu atjaunošana"
30. novembrī beidzas "Sezonas laukstrādnieku" periods

LDC jaunumi:







Bišu saimju īpašniekiem!
Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz
informācija par bišu saimju skaitu uz 1. maiju un 1. novembri. Dati sniedzami attiecīgā mēneša
laikā.
Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.11.2017. ir jāiesniedz no 01.11.2017. līdz
30.11.2017.
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,
kažokzvēriem, akvakultūrām un aukstasiņu dzīvniekiem, nemainās – šīs ziņas joprojām jāsniedz
uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju!
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 22019664.

Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem
Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem – sējumu izsalšana,
nosmakšana zem ledus garozas vai izsušana zem sniega segas, kā arī krusas, lietus, vētras un
veldres riskiem.
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Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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