
INFOLAPA Nr. 13 !!
Savāc parakstus par Latvijas zemes saglabāšanu tikai Latvijas pilsoņu īpašumā 
(Neatkarīgā Rīta Avīze) 
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" savākti vairāk nekā 10 000 parakstu iniciatīvai par 
Latvijas zemes saglabāšanu tikai Latvijas pilsoņu īpašumā, līdz ar to šo iniciatīvu var iesniegt 
izvērtēšanai Saeimā. Parakstu vākšana portālā tika sākta 2013.gada decembrī, un tās pieteicējs bija 
politiķis Armands Krauze (ZZS). Tolaik iniciatīva tika izveidota ar mērķi, lai zemnieki netiktu 
nostādīti sliktākās pozīcijās kā ārzemju lauksaimnieki. Vietējiem grūti konkurēt ar cenu un 
kredītresursu piesaistīšanu, salīdzinot ar lielām dāņu, vāciešu un citu Eiropas Savienības (ES) valstu 
zemniekiem piederošām saimniecībām. 
http://nra.lv/latvija/168031-savac-parakstus-iniciativa-par-latvijas-zemes-saglabasanu-tikai-latvijas-
pilsonu-ipasuma.htm !
Liellopu nozari cels kvalitatīvi dzīvnieki (LLKC) 
Par Latvijā izaudzēto dzīvnieku kvalitāti, noieta iespējām un iespēju pāriet no piena lopu 
audzēšanas uz gaļas lopiem, saruna ar izsoļu nama vadītājs KASPARU ĀDAMU. Liellopu izsoļu 
nams atrodas Neretas–Daugavpils šosejas pašā malā. Uz to reizi mēnesī, kad notiek izsoles, ceļu 
mēro aizvien vairāk saimnieku un lopu pircēju. Fermas, kur vieta vairāk nekā 1000 lopiem, durvis 
parasti tiek vērtas pāris stundu pirms izsoles norises, lai katrs interesents var iepriekš aplūkot 
tirgojamo preci un izvēlēties dzīvniekus. Pie katra boksa piesprausta lapiņa ar tajā esošo liellopu 
numuriem, šķirni, svaru un citiem rādītājiem. Priekšplānā – skaistākie un vērtīgākie, dziļāk fermā – 
dzīvnieki ne tik labā kondīcijā, jeb, ka saka paši pircēji, te atrodami arī “šroti” jeb sliktas kvalitātes 
lopi. 
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/liellopu-nozari-cels-kvalitativi-dzivnieki !
Latvijas piena nozare nonākusi krustcelēs Delfi.lv  
Latvijas piena nozare ir pamatīgu izaicinājumu un izvēļu priekšā, liecina nodibinājuma "Domnīca 
"Certus"" Latvijas konkurētspējas ziņojums, ar kuru trešdien iepazīsies Saeimas deputāti. 
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/latvijas-piena-nozare-nonakusi-krustceles.d?
id=47243267 !
Pērn bioloģisko saimniecību skaits pieaudzis par apmēram 200 (TVnet) 
Pagājušajā gadā bioloģisko saimniecību skaits palielinājās par aptuveni 200 saimniecībām, 
sasniedzot 3,7 tūkstošus, pastāstīja Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA) 
valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis. Tāpat pērn par 50 tūkstošiem hektāru pieauga arī uz 
atbalstu pieteiktās bioloģiskās lauksaimniecības zemes platības, sasniedzot 230 tūkstošus hektāru. 
Pērn salīdzinājumā ar gadu iepriekš ir pieaudzis arī bioloģiskās lauksaimniecības nozares 
apgrozījums. 
h t t p : / / f i n a n c e n e t . t v n e t . l v / z i n a s / 6 0 2 2 0 1 -
pern_biologisko_saimniecibu_skaits_pieaudzis_par_apmeram_200 
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Atbalstīs inovāciju ieviešanu zivsaimniecībā un akvakultūrā 
Lai veicinātu zināšanu pārnesi zivsaimniecībā un inovāciju ieviešanu ražošanā, valdība otrdien, 
29.martā, apstiprināja grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumā “Inovācija”.  
Zivsaimniecības uzņēmumiem nav ilgstošas prakses jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē 
sadarbībā ar zinātnes iestādēm. Lai nezaudētu tirgus pieprasījumu un iespējas produkcijas 
realizācijai un darbotos efektīvāk, vienlaikus nodrošinot konkurētspēju, ir nepieciešams veikt 
pētījumus un ieviest jaunas tehnoloģijas. 

http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-inovaciju-ieviesanu-zivsaimnieciba-un-akvakultura-?id=5253 

!
'LATRAPS' nopērk 'Latvijas Pienu’ 
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS", iegādājoties maksātnespējīgās 
"Trikāta" piederošās 53,66% kapitāldaļas kļuvis par piena pārstrādes uzņēmuma SIA "Latvijas 
Piens" dalībnieku ar 73,28% kapitāldaļu, portālu "Delfi" informēja uzņēmuma pārstāvji. Pārējiem 
līdzšinējiem īpašniekiem piensaimnieku kooperatīvam "Dzēse" pieder 20,84% un Vidzemes 
graudkopības kooperatīvam "VAKS" 5,88% kapitāldaļu. 
http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/latraps-noperk-latvijas-pienu.d?id=47249669 

!
Iecerēti grozījumi Meliorācijas likumā 
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi grozījumus Meliorācijas likumā, ko ceturtdien, 31.martā, 
izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. Lai valsts meliorācijas sistēmu saraksts būtu saistošs 
trešajām personām, likumprojektā iekļauts deleģējums Ministru kabinetam apstiprināt valsts 
meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu sarakstu. 
http://www.zm.gov.lv/presei/iecereti-grozijumi-melioracijas-likuma-?id=5262 

  
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs sarunā ar ES komisāru Filu Hoganu 
neatlaidīgi turpina meklēt atbalstu piena ražotājiem 
Trešdienas, 30. marta, vakarā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Igaunijas un Lietuvas 
lauksaimniecības ministri Kauņā, Lietuvā, tikās ar ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisāru 
Filu Hoganu (Phil Hogan), lai turpinātu pārrunas par iespējām risināt situāciju ES piena tirgū un 
sniegt atbalstu Baltijas valstu piena ražotājiem, kas nonākuši sarežģītā situācijā pēc Krievijas 
ieviestajām sankcijām un piena pārprodukcijas ES pēc piena ražošanas kvotu sistēmas atcelšanas. 
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-saruna-ar-es-komisaru-filu-
hoganu-ne?id=5263 

!
Zemkopības ministrija meklē risinājumus suņu barības vada saslimšanas cēloņu 
tālākai izpētei 
Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka turpina meklēt optimālākos risinājumus barības vada 
saslimšanas cēloņu atsevišķiem suņiem, par ko ziņojuši suņu turētāji un veterinārārsti, tālākai 
izpētei. Līdzšinējie suņu barības pētījuma veicēji Ilzes Matīsas Van Houtanas vadībā ir atteikušies 
no turpmākās sadarbības, kā iemeslu minot neizpildāmus līguma nosacījumus (pētījuma kvalitātes 
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un ētikas kritēriji, sasniedzamie rezultāti, pētījuma rezultātu nodošanas kārtība u.c. līguma 
jautājumi). 
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-mekle-risinajumus-sunu-baribas-vada-
saslimsanas-?id=5264 

!
Vai pārtikas ražotāji gatavi atgriezties Krievijas tirgū? 
Ja Krievijas tirgum tiktu atcelts embargo, liela daļa sankciju skarto Latvijas pārtikas ražotāju būtu 
gatavi atgriezties šajā tirgū, DB rīkotajā diskusijā «Latvijas – Krievijas ekonomiskā sadarbība 
vakar, šodien, rītdien?» atzina ražotāju pārstāvji. 
http://www.db.lv/razosana/vai-partikas-razotaji-gatavi-atgriezties-krievijas-tirgu-447566/? 

!
Kailsakņi – drošība dārzam. Speciālistu ieteikumi to izvēlei (Latvijas Avīze) 
Izvēloties augļu koku stādmateriālu, drošāk iegādāties kailsakņus, jo šāds augs vienmēr būs audzēts 
Latvijā, līdz ar to ir dzīvotspējīgāks nekā no kaimiņvalstīm ievestais, norāda Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrā (LLKC), kā arī Latvijas Stādu audzētāju biedrībā. Andrejs Vītoliņš, 
Latvijas Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs: “Iegādāties kailsakņus, kas vesti no citām 
valstīm, ir riskanti, – to ilgstoša uzglabāšana un transportēšana ir pārlieku sarežģīta. Vietējais stādu 
audzētājs tos izrok tirdzniecībai bezlapu stāvoklī un tirgo tieši no pierakuma vai lauka”. 
http://www.la.lv/kailsakni-drosiba-darzam-specialistu-ieteikumi-to-izvelei/ 

!
No piesārņojuma pārtikā neizvairīties, bioloģiski audzētos produktos tā ir 
mazāk 
Pētījumi liecina, ka "zaļie" produkti satur vairāk vitamīnu, minerālu, antioksidantu un citu cilvēka 
organismam svarīgu vielu nekā citādi ražotie produkti. Jauni pētījumi rāda, ka bioloģiskajā pienā un 
gaļā ir vairāk labo tauku. Vai ir vēl kādas vēl ir bioloģiskās pārtikas priekšrocības un vai atšķirības 
starp labo vielu daudzumu bioloģiskajā un konvencionāli audzētajā pārtikā tiešām ir būtiskas, 
diskutējam raidījumā Kā labāk dzīvot. Raidījuma viešņas vides pētniece Jana Simanovska, Latvinas 
Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļa pētniece, ķīmiķe Zane 
Vincēviča-Gaile un uztura speciāliste Eva Kataja.  
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/no-piesarnojuma-partika-neizvairities-biologiski-
audzetos-produk.a65610/ 

!
!
Latvijā iesaka ieviest nodokli par pesticīdu izmantošanu lauksaimniecībā 
Ņemot vērā, ka pastāv vispārēja tendence piemērot nodokļus dažādām bīstamām vielām, vides 
eksperti iesaka ar nodokli aplikt lauksaimniecībā izmantojamos pesticīdus. 
Biedrības Zaļā brīvība sagatavotajā Vides nodokļa sistēmas efektivitātes un turpmākās attīstības 
novērtējuma gala ziņojumā ir atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu, kur ir minēta prasība valstīm 
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izstrādāt grafikus un mērķus, lai samazinātu pesticīdu lietošanu. Turklāt dalībvalstis tam var 
izmantot visus līdzekļus, kas nepieciešami mērķa sasniegšanai. 

http://www.diena.lv/latvija/zinas/latvija-iesaka-ieviest-nodokli-par-pesticidu-izmantosanu-
lauksaimnieciba-14135091 

!
!
Tagad par VZD e-pakalpojumiem iespējams maksāt ar norēķinu kartēm 
Šī gada martā Valsts zemes dienests (VZD) norēķinos par e-pakalpojumiem ieviesis banku norēķinu 
kartes. Par pakalpojumiem iespējams norēķināties ar VISA, VISA Electron, MasterCard vai 
Maestro maksājumu kartēm, izmantojot Latvija.lv apmaksas sistēmu, kura integrēta portālā un 
mobilajā lietotnē Kadastrs.lv. 
http://www.vzd.gov.lv/lv/jaunumi/zinas/iespejams-maksat-ar-norekinu-kartem/ !!
Sagatavots 2015. gada zemes pārskats 
 !!!!!!!!!!
!

!
!

Valsts zemes dienests informē – ir sagatavots un pieejams “Zemes pārskats 2015”. Tajā sniegtas 
ziņas par zemes sadalījumu valstī līdz 2015. gada 31. decembrim. Turklāt iespējams aplūkot 
statistikas datus zemes vienībām dalījumā pēc lietošanas mērķu grupām un zemes lietošanas 
veidiem, ņemot vērā īpašuma tiesību statusu un īpašnieka statusu. 
http://www.vzd.gov.lv/lv/jaunumi/zinas/sagatavots-2015-gada-zemes-parskats/ 

!
!
!
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Aptauja: Vairāk nekā 70% zemnieku plāno apgrozījuma pieaugumu (Dienas 
bizness) 
Latvijas lauksaimnieku noskaņojums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu uzlabojies, secināts SEB 
Baltijas biznesa apskatā.  Vairāk nekā 70% zemnieku sagaida apgrozījuma pieaugumu, turklāt ap 
50% lauksaimnieku plāno šogad veikt investīcijas savas darbības attīstībā. Saskaņā ar aptaujas 
rezultātiem vairāk nekā 15% apgrozījuma pieaugumu šogad sagaida 31% lauksaimnieku, kas ir par 
20 procentpunktiem vairāk nekā pērn. Vēl 43% zemnieku sagaida, ka viņu saimniecību apgrozījums 
pieaugs līdz 15%. Tomēr šogad par 3 procentpunktiem pieauga arī pesimistu skaits – 26% lauku 
uzņēmēju sagaida apgrozījuma kritumu.  
http://www.db.lv/razosana/aptauja-vairak-neka-70-proc-zemnieku-plano-apgrozijuma-
pieaugumu-447604 

!
Paipalu olas – mazas, bet vērtīgas Latvijas Avīze 
Lai iepazīstinātu Latvijas iedzīvotājus ar pašmāju izcilajiem, kvalitatīvajiem un ekoloģiskajiem 
produktiem, Rimi sadarbībā ar pazīstamo garšas eksperti Ilzi Jurkāni ir izveidojis video stāstu – 
īsfilmu sēriju “Latvijas gardākie stāsti”. Tie ir veiksmes un pieredzes stāsti, kas ļauj iepazīt spilgtus 
Latvijas pārtikas produktu ražotājus, kuri piedāvā veselīgu, ekoloģisku un unikālu produkciju. Šie 
stāsti ir Ilzes Jurkānes dzīvas, vienkāršas un cilvēcīgas sarunas, ciemojoties pie ražotājiem un 
ceļojot latvisku garšu pasaulē. 
http://www.la.lv/paipalu-olas-mazas-bet-vertigas-ilze-jurkane-ciemojas-pucites-iesaka-gardas-
receptes/#gallery-g1 

!
!!! !

LAD aktualitātes: 

LAD EPS izmaiņas - ērtāka lietojamība un jauns dizains 
Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) ir uzlabota - kļuvusi vēl ērtāka un  
pārskatāmāka,  nekā iepriekš. Izveidots jauns, viegli uztverams dizains un uzlabota sistēmas 
lietojamība. Pieteikumus tagad iespējams iesniegt ērti, ir pieejama daudzveidīga informācija un 
paskaidrojumi. 
http://www.losp.lv/node/3845 

!
Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu var iesniegt elektroniski 
Lai atvieglotu lauksaimniekiem Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu iesniegšanu Valsts 
augu aizsardzības dienestā (VAAD), kas jāpaveic katru gadu ne vēlāk kā līdz 15.maijam, 
atgādinām, ka to var izdarīt LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). 
EPS tiek piedāvāts e-pakalpojums „Mēslošanas plānu kopsavilkums”. Tas ir veidots kā serviss, kas 
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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.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/
aktualitates/kulturaugu-meslosanas-planu-kopsavilkumu-var-iesniegt-elektroniski-595 

Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski. 
Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem  
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksājumiem varēs 
tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).Lai varētu lietot 
minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD 
elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, 
kuri jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai 
pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. http://
www.losp.lv/node/3751 !!
1.aprīlī sākas "Sezonas laukstrādnieku" periods - http://www.lad.gov.lv/lv/programmas/sezonas-
laukstradnieki-186 
11.aprīlī - Sākas pieteikšanās platību maksājumiem http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-
maksajumi/platibu-maksajumu-kalendars/ !
15. jūlijā Beidzas pieteikšanās programmai "Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm"  !!
 !!!!! !

VAAD aktualitātes: 

VAAD atgādina, ka lietojot mēslošanas līdzekļus jāatceras: 
1.       Aizliegts izkliedēt mēslošanas līdzekļus un digestātu uz augsnes, kas ir sasalusi, pārmitra 
vai klāta ar sniegu. 
2.       Palienēs un plūdu apdraudētajās teritorijās mēslošanas līdzekļus drīkst izkliedēt tikai pēc 
iespējamo plūdu sezonas beigām, bet minerālmēslus šajās teritorijās izmantot tikai kultūraugu 
veģetācijas laikā. 
3.       Nedrīkst izkliedēt mēslošanas līdzekļus vietās, kur tas aizliegts saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par aizsargjoslām un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 
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4.       Lauku mēslošanai izmantojot pakaišu kūtsmēslus un digestātu, tie augsnē jāiestrādā 24 
stundu laikā, bet šķidrie kūtsmēsli un virca - 12 stundu laikā. 
5.       Ja saimniecībā ir  lauksaimniecības dzīvnieki, jāseko, lai  ar kūtsmēsliem un digestātu 
saražotais slāpekļa daudzums nepārsniedz 170 kg uz vienu lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
ha gadā (bet, ja pārsniedz, tad vajadzīga dokumentācija, kas pierāda, kur ir izlietots kūtsmēslu 
pārpalikums, piemēram, nodots citai saimniecībai (pārdots), vai arī kādā citā veidā tika izlietots 
saimniecībā). 
6.       Ar kūtsmēsliem un digestātu iestrādātais slāpekļa daudzums vienā lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes ha gadā nedrīkst pārsniegt 170 kg. 
7.       Lietojot mēslošanai digestātu, iestrādātā slāpekļa daudzumu aprēķina atbilstoši analīžu 
rezultātiem, kurus izsniegusi mēslošanas līdzekļu jomā akreditēta laboratorija paraugam, kas 
ņemts pirms digestāta krātuves iztukšošanas. 

Vairāk informācijas mājaslapā: http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/6990 

Papildu informācija par integrētās augu aizsardzības semināriem martā un 
aprīlī 
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) lauksaimniekiem rīkos bezmaksas semināru ciklu par 
integrēto augu aizsardzību. Semināros VAAD speciālisti informēs par integrētās augu audzēšanas 
ieviešanas aktualitātēm, mēslošanas līdzekļu lietošanas prasībām, lauka monitoringu, kā arī 
graudaugu, rapša un lauka pupu slimību un kaitēkļu atpazīšanu uz lauka un to ierobežošanas 
pasākumiem.  
Semināri notiks: 
4.aprīlī plkst.10.00 Daugavpilī, Sēlijas ielā 25; 
5.aprīlī plkst.10.00 Krāslavā (vieta tiks precizēta). 
Datumi un laiki citos Latvijas novados šobrīd vēl tiek precizēti, informāciju par semināru norisi 
publicēsim VAAD mājaslapā www.vaad.gov.lv. Papildu informācija pa tālruni: 67185478, 
27808472. 
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/6986 !
 !!!!

LDC aktualitātes: !
Cūku un “citu sugu” – bišu saimju, trušu, mājputnu, kažokzvēru, savvaļas 
dzīvnieku vai putnu īpašniekiem! 
Elektroniskās ziņojumu ievades sistēmas (EZIS) lietotājiem ir iespēja šo sugu (cūku, bišu saimju, 
trušu, mājputnu, kažokzvēru, savvaļas dzīvnieku vai putnu) kustību (pārvietošanu/īpašumtiesību 
maiņu) reģistrēt mājas lapas autorizētajā sadaļā. Tas nozīmē, ka papīra formas deklarācijas vietā 
ziņojums par šo sugu dzīvnieku pārvietošanu starp novietnēm un/vai īpašumtiesību maiņu 
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reģistrējams elektroniski. Katra no pusēm (nosūtītājs un saņēmējs) savu ziņojumu reģistrē 
neatkarīgi viena no otras. Tātad arī saņēmējs var paziņot datus pirmais un tikai pēc tam nosūtītājs. 
Jāatceras, ka dati obligāti jāievada abām pusēm, pretējā gadījumā Novietnes žurnālā uzrādīsies 
nepabeigtie ziņojumi. 
Video pamācības šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/elektr !!
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 
vai papīra formā. 
Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS. 
________________________ 
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  !!!!!

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi !
Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes: 
Latvijas Zemnieku federācija sadarbībā ar SIA BioEC 6.aprīlī Iecavā organizē semināru par 
biohumusu http://www.losp.lv/node/3875 !
Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas aktivitātes: 
7.aprīlī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un ZM speciālisti Rāmavā tiksies ar biedrības 
“Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas” (LSA) biedriem un diskutēs par aktuālajiem 
lauksaimniecības jautājumiem un risinājumiem sarežģītajā situācijā, īpaši piena sektorā.  !
Siera kluba aktivitātes:  
14.aprīlī Rīgā sieru prezentācija reģionālās preses žurnālistiem 
20.aprīlī Valmieras tehnikumā  Vidzemes reģiona Mākslas dienu ietvaros siera gleznu gatavošana 
21.aprīlī Ogres tehnikumā "Siera kluba" organizētais seminārs "Garša ,bauda, veselība" par sieru un 
citu piena produktu izmntošanu 
Gatavošanās Kurzemes reģionālajam konkursam "Biezpiena un maizes gardumi uz svētku galda", 
(konkurss Skrundā 07.05.) 
Grāmatas, ko rakstījuši un zīmējuši skolu audzēkņi  - " Piena pasaku kamoliņs" maketēšana 
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja  
Mob. +371 29487375 !
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!
Lauku Ceļotājs aktivitātes: 
Jau trešo gadu "Lauku ceļotājs" pavasari sagaida ar akciju “Atvērtās dienas laukos”, aicinot ikvienu 
lauku tūrisma uzņēmēju pievienoties šai vienas dienas akcijai un kopīgi popularizēt Latvijas laukus 
un savus audzētos, ražotos produktus Latvijas iedzīvotājiem. Šī akcija jau kļuvusi par tradīciju – 
iesākt vasaras tūrisma un ražošanas sezonu ar plaši atvērtām durvīm, aicinot visus interesentus, 
klientus, kaimiņus un vienkārši zinātkāros uz saimniecībām, lai iepazīstinātu ar bagātīgo 
piedāvājumu, ko ikdienā tūrists var ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt un sajust mūsu Latvijas laukos. 
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/559 !
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 !!
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 
No februāra līdz aprīlim Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija kampaņas "BioLoģiski" 
ietvaros organizē izglītojošu nodarbību- diskusiju ciklu par bioloģisko pārtiku "Bioloģiskās 
sarunas". http://www.biologiski.lv/ !
6.aprīlī Bioloģiskās sarunas Rīgas Juglas vidusskolā! 
Sarunā mēģināsim rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar bioloģisko pārtiku, kā arī sagraut vai 
apstiprināt pastāvošos mītus. Vai bioloģiskā pārtika ir labāka? Kāpēc tā ir tik dārga? Vai, ēdot 
nebioloģisko pārtiku, mēs nodarām kaitējumu sev un bērniem? Vai tas, ko audzē vecmamma dārzā, 
ir bioloģisks? Noskaidro "Bioloģiskajās sarunās"! https://www.facebook.com/events/
846535502123410/ !!
Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas plānotās aktivitātes: 
7.-10.aprīlis i/k "Rāmava", "Šķirnes trusis - 2016 pavasaris".  
Kontaktinformācija: Kristīne Ziemele tel:28787683 !
Biedrība „Latvijas Jauno zemnieku klubs” sasauc savējos- uz 25 gadu 
salidojumu  
2016. gada 2. aprīlī, plkst. 18:00, Jelgavas pilī biedrība „Latvijas Jauno zemnieku klubs” ielūdz 
visus bijušos un esošos biedrības biedrus un aktīvistus atkal satikties, atcerēties un skaisti atzīmēt 
biedrības pastāvēšanas 25 gadus. Pasākuma laikā tiks prezentēts atskats uz paveikto, godināta 
biedrības vadība un sveikti aktīvākie. Vakara vadītājs, Uģis Točš rūpēsies par patīkamu atmosfēru, 
spēlēs grupa „Tandēms trijatā”, darbosies fotostūris kā arī gaidāmi daudzi citi pārsteigumi. 
Tiekamies salidojumā! 
http://www.losp.lv/node/3859 
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13.04. Atvērtā biedrības valdes sēde JZK birojā Dobeles ielā 41a, Jelgavā, plkst. 18:00. !
22.-23.03. Organizēts brauciens uz Igaunijas lielāko lauksaimniecības izstādi "Maamess 2016", 
Tartu un pieredzes vizīte pāris Igaunijas saimniecībās. !
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 14.04.„Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, 

dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” http://
www.losp.lv/node/507 

 

!
!! !

Sludinājumi: !
“Bērnība ar piena garšu”- Ir iespēja pieteikt savu dalību gadatirgū līdz šī gada 
10. aprīlim! 
ŠĪ gada 1. jūnijā Vērmanes dārzā Rīgā norisināsies vēl nebijis pasākums: cilvēki svinēs bērnību ar 
piena garšu.  
http://www.losp.lv/node/3873 !!
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LPKS "BIO grauds" iepērk pārtikas kvalitātes bioloģiskās auzas. 
Prasības: 

•Tiplummasa: 530; 
•Mitrums: 13,5%; 
•Piemaisījumi: līdz 2%. 

Cena saimniecībā: no 185 EUR/ t atvērtā veidā. 
Atsevišķos gadījumos tiks izskatīta iespēja iepirkt graudus ar zemāku kvalitāti un iztīrīt tos līdz 
līmenim, kas atbilst kooperatīva prasībām. 
Lūgums rakstīt: biograuds@gmail.com vai zvanīt: 28702318 
http://www.losp.lv/node/3489 !
Iespēja iegādāties kaltētas lucernas granulas! 
KALTĒTAS LUCERNAS GRANULAS  8mm (brīvas no ĢMO) 
Analītiskās sastāvdaļas (dabīgi mitrā produktā/sausnā) 
Mitrums, % - maks. 12% 
Kopproteīns sausnā min. 16% 
Kokšķiedra, % 26-32% 
Koppelni, % max. 12% 
Lietošanas pamācība: izmantojams kā dzīvnieku barības sastāvdaļa. 
http://www.losp.lv/node/3653 !!
Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 
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