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Māris Gulbis stāsta, kā sācis
darboties lauksaimniecībā

Baltic Dairy Board apgrozījums
sasniedzis 7,3 miljonus eiro
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Bioloģisko graudaugu un ārstniecības augu
audzēšanu apvienojot ar rekreācijas pakalpojumu
sniegšanu vasarā, ļauj sabalansēt ienākumus ar
tēriņiem Šādu ekonomiskās darbības modeli ir
izvēlējies Māris Gulbis, bijušais iekšlietu ministrs
un ilggadējais Uzņēmumu reģistra galvenais valsts
notārs, bet pašlaik zemnieks un viesu mājas
īpašnieks. «Pēc sava tēva nāves mantoju gan
tūristu bāzi (piecas mājiņas) pie Mežezera 5 ha
platībā, gan arī 47 ha lauksaimniecībā
izmantojamas zemes un vēl vairākus nekustamos
īpašumus, un šis ir nosacīti pirmais gads, kad
saimniekoju laukos,» savu nonākšanu zemnieka
statusā skaidro M. Gulbis.
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/marisgulbis-stasta-ka-sacis-darboties-lauksaimnieciba453111?
Šā gada pirmajā pusgadā SIA Baltic Dairy Board
neto apgrozījums sasniedza 7,305 miljonus eiro,
kas ir par 124% lielāks nekā 2016. gada 6
mēnešos, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq
Riga. SIA Baltic Dairy Board rūpnīca tika nodota
ekspluatācija 2015. gada 22.decembrī, bet
ražošanas uzsākta šā gada 15. janvārī. Uzņēmuma
darbības veids ir svaigpiena un piena
blakusproduktu pārstrāde, ražojot izejmateriālu
sviesta, piena proteīna pulvera un rauga produktu
ražošanai ar mērķi 2018. gadā uzsākt piena
proteīna pulvera ražošanu ar savu žāvēšanas un
pakošanas aprīkojumu.
http://www.db.lv/razosana/baltic-dairy-boardapgrozijums-sasniedzis-7-3-miljonus-eiro453352?
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Kāpostu griešanas strādnieki nopelna
līdz pat 900 eiro, tomēr darbinieku
trūkst Dienas bizness

Kartupeļu, sīpolu, ķirbju un citu dārzeņu raža
šogad ir samērā laba, tomēr situāciju sarežģī lietus
lāmas, kuru dēļ novākšanas darbi aizkavējušies
teju par mēnesi, līdz ar to tuvākajās nedēļās raža
būs jāvāc triecientempā, atzina kooperatīva
Mūsmāju dārzeņi vadītāja Edīte Strazdiņa.
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/kapost
u-griesanas-stradnieki-nopelna-lidz-pat-900-eirotomer-darbinieku-trukst453538?utm_campaign=article_title&utm_source
=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlena
me …

Informācijai: Mājražotāju skaits
Latvijā Dienas bizness
Šā gada sākumā reģistrēts 1281 mājražotājs,
liecina Pārtikas un veterinārā dienesta dati.
Pieaugums ir ievērojams. «Šogad ir par 177
mājražotājiem vairāk nekā pērn. Ja salīdzina 2014.
un 2015. gadu, arī tur vērojama līdzīga tendence –
mājražotāju skaits pieaudzis aptuveni par 100.
Nevar runāt par to, ka interese par šo jomu būtu
radusies tieši tagad,» saka Ilze Meistere, PVD
Sabiedrisko
attiecību
daļas
vadītāja.
http://www.db.lv/razosana/partika/informacijaimajrazotaju-skaits-latvija-453395?

Apšauba Ekonomikas ministrijas
pasūtīto pētījumu -Dienas bizness
Ekonomikas ministrijas pasūtītais un Prudentia
Energy Markets veiktais pētījums tapis rekordīsā
laikā, publiskots novēloti un nerada pārliecību par
tā atbilstību faktiskajai situācijai Latvijā
http://www.db.lv/razosana/energetika/apsaubaekonomikas-ministrijas-pasutito-petijumu453453?utm_campaign=article_title&utm_source
=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlena
me
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Rosina noteikt, ka lauksaimniecības
zemi var iegādāties tikai latviešu
valodu zinoši cilvēki Latvijas Avīze

Politiķis Armands Krauze (ZZS) rosina likumā
noteikt, ka lauksaimniecībā izmantojamo zemi var
iegādāties fiziskās personas, kuras prot latviešu
valodu.
http://www.la.lv/rosina-noteikt-kalauksaimniecibas-zemi-var-iegadaties-tikailatviesu-valodu-zinosi-cilveki/

Saimnieks par biotopiem berzē rokas:
pašam pensija, bērniem mantojums –
Ziedonis Vilciņš saimnieko Skujenes pagasta
Latvijas Avīze
“Kalna Gaviešos”. Viņš apgalvo, ka it nemaz
neiebilstu, ja visi viņa ģimenei piederošie 1000 ha
meža kļūtu par aizsargājamo dabas teritoriju. Viņš
arī Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” apbalvojuma
“Laiks Ziedonim” šā gada laureāts nominācijā
“Zemi es mācos”.
http://www.la.lv/saimnieks-par-biotopiem-berzerokas/

Paplašināta ĀCM riska zonu
teritorija Latvijā un Polijā
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Tā kā ir stājies spēkā jauns Eiropas Komisijas
Īstenošanas lēmums 2016/1405, ar kuru tiek
paplašināta Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatība
reģionā, valdība otrdien, 30. augustā, apstiprināja
Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu
novēršanas kārtībā, ar ko paplašina ĀCM riska
zonu teritoriju Latvijā* un Polijā.
http://www.losp.lv/node/4165
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Zemkopības ministrija sadarbosies ar
Rīgas Tehnisko universitāti augstākās
izglītības un zinātnes jomā

Briest nodokļu revolūcija (Dienas
bizness)

“Gardais siera ceļš” – jauns ceļvedis
Latvijā ražoto sieru cienītājiem –
ceļotājiem Lauku Ceļotājs / Baltic
Country Holidays
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Otrdien, 30. augustā, zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)
rektors Leonīds Ribickis parakstīja sadarbības
līgumu par Zemkopības ministrijas (ZM) un RTU
turpmāko sadarbību augstākās izglītības un
zinātnes jomā.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibasministrija-sadarbosies-ar-rigas-tehniskouniversitati-augst?id=8158
Radikālu pavērsienu nodokļu sistēmā šogad vēl
nebūs, taču par to, kādas pārmaiņas radīs jaunā
nodokļu stratēģija, kuras kontekstā arī tiek
«locīts» diferencētais iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, vēl esot pāragri spriest. To intervijā DB
stāsta finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.
Viņa nenoliedz, ka vajadzību pēc valsts budžeta
finansējuma netrūkst, taču, kā rāda pieredze,
vismaz daļu no nepieciešamā iestādes var atrast
savos makos, pārskatot tēriņus.
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/briestnodoklu-revolucija453384?utm_source=newsletter2&utm_medium=
email&utm_campaign=newsletter
Aizvien biežāk uz latvieša ēdienu galda ir
baudāms kāds gards, Latvijā gatavots siers. Sieru
gatavo ap 60 lauku saimniecībās un piena
pārstrādes uzņēmumos Latvijā, kurus varam
apmeklēt un to produkciju nogaršot turpat uz
vietas. Mēs Latvijā varam lepoties ar patiešām
lielu sieru šķirņu daudzveidību. Latvijā piedāvā
svaigos nenogatavinātos, rikotas, smērējamos,
sālījumā nogatavinātos, mīkstos nogatavinātos,
puscietos un cietos sierus.
http://www.losp.lv/node/4166
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Baltijas jūras kulinārais ceļš Lauku
Ceļotājs / Baltic Country Holidays

Peramies kā pliki pa latvāņiem.
Apkarošanai naudas nebūs

Dānijas augļu un dārzeņu ražotāju
organizācijas pārstāvji tiekas ar
Latvijas kolēģiem
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Kas kopīgs garšas ziņā valstīm ap Baltijas jūru?
Vai pastāv īpaša Baltijas jūras valstu virtuve ar
pasaulē atpazīstamiem ēdieniem un izslavētām
tradīcijām? Uz šiem jautājumiem atbildes rod
“Baltijas Kulinārais Ceļš”, aicinot gardēžus ceļot
apkārt Baltijas jūrai, cauri Igaunijas, Latvijas,
Lietuvas, Polijas, Vācijas, Krievijas, Dānijas,
Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas virtuvēm,
krodziņiem un restorāniem, lai baudītu kopīgo un
atšķirīgo.
http://www.losp.lv/node/4167

Marta vidū Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra
vietnieks Jurijs Spiridonovs Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) Reģionālās attīstības un
sadarbības komitejas sēdē paziņoja, ka no valsts
puses latvāņu apkarošanai šogad naudas nav un
nebūs.
http://www.la.lv/peramies-ka-pliki-palatvaniem%E2%80%A9-apkarosanai-naudasnebus-2/

Aizvadītās nedēļas nogalē Latvijā viesojās Dānijas
augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas „GASA
Odense” vadītājs Jenss Nannerups /Jens
Nannerup/ un projektu vadītāja Mia Himmelstrupa
Vesteragere /Mie Himmelstrup Vesterager/, lai
dalītos savā pieredzē par Eiropas Savienības
nosacījumu
izpildi
saistībā
ar
ražotāju
organizācijas statusam noteiktajām prasībām.
http://www.llka.lv/aktualitates/danijas-auglu-undarzenu-razotaju-organizacijas-parstavji-tiekas-arlatvijas-kolegiem/2934/
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"Lauku ceļotāja" dalība pārtikas
nozares izstādē “Riga Food”

"Riga food" ir plašākā pārtikas izstāde Baltijas
valstīs, kas ik gadu iezīmē nozares attīstību
kopumā, izceļ jaunumus un sniedz iespēju
iepazīties ar nopietniem un uzticamiem nozares
uzņēmumiem. Šogad izstāde norisnāsies četras
dienas - no 7.-10. septembrim Ķīpsalas izstāžu
hallē, kur ikviens gardēdis varēs smelties idejas
savai ēdienkartei, nogaršot daudz ko jaunu un
baudīt pavāru, konditoru un bārmeņu šovus,
savukārt profesionāļi – smelties idejas, gūt jaunas
zināšanas un informāciju, kā arī veicināt sava
biznesa attīstību.
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/594

Atsāks maksāt par nomedītajām
sieviešu kārtas meža cūkām

Lai mērķtiecīgi, medījot sieviešu kārtas meža
cūkas, samazinātu meža cūku populāciju Latvijā,
līdz ar to ierobežotu Āfrikas cūku mēra izplatību,
un samazinātu slimības uzliesmojumu skaitu, no
rītdienas, 2016. gada 1. septembra, Pārtikas un
veterinārais dienests atsāks maksāt medniekiem
par katru nomedīto sieviešu kārtas meža cūku.
http://www.losp.lv/node/4176

Lielāko Latvijas pārtikas ražotāju
TOP

Ražošana, tostarp arī pārtikas, ir joma, kurā strauja
izaugsme ir maz iespējama un panākumi tiek
kaldināti vairāku gadu, desmitgažu laikā. Pirmo
reizi uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē par Latvijas
lielāko pārtikas ražotāju ir kļuvis Dobeles
dzirnavnieks, kas specializējas miltu, makaronu,
dažādu maisījumu, kā arī dzīvnieku barības
ražošanā, ceturtdien vēsta laikraksts Dienas
Bizness.
http://www.db.lv/razosana/partika/papildinatalielako-latvijas-partikas-razotaju-top453565?utm_campaign=article_title&utm_source
=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlena
me
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Rosina beigt mērīties ar E vielām
(Dienas bizness)

«Pārāk augstu nelecam un zemu
nekrītam, esam izvēlējušies zelta
vidusceļu»

No pārtikas produktu iepakojuma ar laiku varētu
pazust tādi apgāžami apgalvojumi kā «Bez E
vielām» un citi, ceturtdien vēsta laikraksts Dienas
Bizness. Pārtikas ražotāji Latvijā aizvien biežāk
izvēlas uz produkta iepakojuma izmantot
papildmarķējumus «Bez E vielām», «Nesatur E
vielas», «Bez pievienotām E vielām» un līdzīgus.
Kā novērojusi Zemkopības ministrijas (ZM)
Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas
nekaitīguma nodaļas vadītāja vietniece Inuta
Kaļķe, mūsu valstī tā ir ļoti izplatīta prakse.
http://www.db.lv/razosana/partika/rosina-beigtmerities-ar-e-vielam-453566?

«Mēs gribam strādāt, mums iekšā ir dzinulis, un
netaisāmies padoties,» sarunas laikā atzina a/s
«Talsu piensaimnieks» valdes priekšsēdētājs
Dainis Norenbergs. Lai arī uzņēmums nepārtraukti
turpina attīstīties, Dainis pie sasniegtā nevēlas
apstāties — viņam ir vairāki nākotnes plāni, un
viens no tiem jau tiek īstenots — ziemā tiks
saskaņots arhitekta uztaisītais projekts, un jau
nākamajā gadā sāksies jauna konditorejas ceha
būvniecība.
http://www.talsuvestis.lv/lv/zinas/parak-augstunelecam-un-zemu-nekritam-esam-izvelejusieszelta-viduscelu/

LAD aktualitātes:
Palīdzēs grūtībās nonākušajiem lauksaimniekiem pārorientēties uz citu
saimniekošanas veidu http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-unkalendars/aktualitates/palidzes-grutibas-nonakusajiem-lauksaimniekiem-parorienteties-uz-citusaimniekosanas-veidu-653
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Lauksaimniekiem piešķirti vēl 10
Lauku atbalsta dienests 2016.gada 30.augustā
procenti dīzeļdegvielas par
pretendentiem papildus piešķīra dīzeļdegvielas
atbilstošās platības hektāru

daudzumu 10 procentu apmērā no aprēķinātā
kopējā daudzuma par atbalsttiesīgo platību
kārtējā saimnieciskajā gadā. Ņemot vērā
papildus piešķirto degvielas daudzumu, šobrīd ir
piešķirti 85 (75 % + 10%) procenti no aprēķinātā
kopējā daudzuma kārtējā saimnieciskajā gadā.
http://www.losp.lv/node/4173

Lauksaimniecībā ievieš “dzelteno Ir stājušies spēkā jauni noteikumi, kas paredz
vienkāršotu sodu sistēmu VPM, JAL, ADSI un
kartīti”

NIM pārdeklarāciju gadījumā. Līdz ar jauno
sodu sistēmu tiek ieviesta arī “dzeltenā kartīte”,
kas paredz uz pusi mazāku sodu par pirmo
pārdeklarēšanas
pārkāpumu
attiecīgos
gadījumos. “Dzelteno kartīti” piešķir tikai vienu
reizi. Izmaiņu mērķis ir uzlabot lauksaimnieku
izpratni par atbalsta saņemšanas nosacījumiem
un atbalstu piešķiršanas sistēmu un maksimāli
samazināt to lauksaimnieku skaitu, kuriem
jāpiemēro sods par pārdeklarāciju.
http://www.losp.lv/node/4174

Ar 1.septembri sākas
pieteikšanās pasākumam
"Atbalsts lauksaimniecības
dzīvnieku ģenētisko resursu
saglabāšanai"
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Šo valsts atbalsta maksājumu var saņemt vietējo
nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu - Latvijas
brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas
baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes
aitu, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu,
Latvijas vietējās kazu šķirnes – audzētājs.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valstsatbalsts/valsts-atbalsta-veidi/atbalstslauksaimniecibas-dzivnieku-genetisko-resursusaglabasanai-191
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PVD aktualitātes:
Par biodrošības pasākumu neievērošanu piemēros bargākus naudas sodus
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) veiktie uzraudzības un informatīvie pasākumi un sadarbība
ar cūku audzētājiem ir nodrošinājuši to, ka Āfrikas cūku mēris (ĀCM) mājas cūkām Latvijā šogad
nav konstatēts un pēc veiktajām cūku novietņu pārbaudēm, biodrošības prasībām atbilst 87%
mājas cūku novietņu. Tomēr pārbaužu laikā inspektori visā Latvijas teritorijā joprojām konstatē
rupjus pārkāpumus.
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/par_biodrosibas_pasakumu_neiev

VAAD aktualitātes:
Atgādinājums par glifosātu pareizu lietošanu!
Atgādinājums par glifosātu pareizu lietošanu! Kad drīkst un kad nedrīkst lietot glifosātu saturošus
augu aizsardzības līdzekļus!! http://www.losp.lv/node/4104

LDC aktualitātes:
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.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta Lopkopības un
ciltsdarba nodaļas speciālisti ir sagatavojuši Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un
Infolapa_30_2.9.2016.
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turētājiem skaidrojošu informācija par noteikumos noteikto prasību piemērošanu attiecībā uz
lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu, reģistrēšanu un pārvietošanu.
Detalizētāk ar šo informāciju Jūs varat iepazīties Lauksaimniecības Datu centrs mājas lapas
sadaļā: Aktualitātes šeit.

Informācija par veidlapas “Pārskats par stāvokli ganāmpulkā”
aizpildīšanu!
SVARĪGI - ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu saimju (atskaites datumi katra gada
1. maijs un 1. novembris) vai Kažokzvēru, Trušu, Mājputnu vai Savvaļas dzīvnieku (atskaites
dat umi katr a gada 1. janvāris un 1. jūlijs) skaitā kādā no esošajām novietnēm vai ir reģistrēta
jauna novietne, kurā turat bites, savvaļas dzīvniekus, mājputnus, kažokzvērus vai trušus, tad,
norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēlreiz dzīvnieku skaits visās novietnēs.
Piemērs:
Novietnē Nr.1 uz 01.07. ir reģistrēti: 10 mājputni un 150 savvaļas dzīvnieki.
20.07. tiek reģistrēta jauna novietne Nr. 2, kurā atrodas 25 mājputni un 100 truši.
Tad ir jāpaziņo no jauna dzīvnieku skaits abās novietnēs ar atskaites datumu 20.07.:
Nr. 1 – 10 mājputni un 150 savvaļas dzīvnieki;
Nr. 2 – 25 mājputni un 100 truši.
Vairāk informācijas šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/skaidrojosa_informacija

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas dalība pārtikas izstādē
Jau nākamnedēļ no 7. līdz 10. septembrim izstāžu centrā „Ķīpsala” norisināsies plašākā pārtikas
izstāde Baltijas valstīs “Riga Food”, kas ik gadu iezīmē nozares attīstību kopumā, izceļ jaunumus
un sniedz iespēju iepazīties ar nopietniem un uzticamiem nozares uzņēmumiem. Ķīpsalā ikviens
gardēdis var smelties idejas savai ēdienkartei, nogaršot daudz ko jaunu un baudīt pavāru,
konditoru un bārmeņu šovus, savukārt profesionāļi – smelties idejas, gūt jaunas zināšanas un
informāciju, kā arī veicināt sava biznesa attīstību. Biedrību „Latvijas Bioloģiskās
lauksaimniecības asociācija” izstādē pārstāvēs ZS „Birznieki”, ZS „Ragāres”, ZS „Indrāni”, ZS
„Bebri”, ZS „Bites”, ZS „Salenieki”, AS „Lazdonas piens”, SIA „Svētes maize” un LPKS
„Viļāni”. Uz tikšanos jau nākamnedēļ izstādē!

Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība
Noteiks Latvijā labāko ražoto kefīru, biezpienu, krējumu, sviestu, nogatavināto Holandes tipa
puscieto sieru un 2015./2016. gada jauno piena produktu!
Kooperatīvā sabiedrība „Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība” (LPCS) sadarbībā ar
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Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT 1 organizē Latvijā ražoto augstas kvalitātes piena
produktu konkursu, kura uzvarētāji tiks apbalvoti starptautiskajā pārtikas izstādē „Riga Food
2016”. http://www.losp.lv/node/4111

Siera klubs aktivitātes:
2.septembrī grāmatas "Piena pasaku kamoliņš" atvēršanas svētki Aizputes vidusskolā, piedalās
Aizputes novada skolu audzēkņi
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, +371 29487375

Stādaudzētāju asociācijas aktualitātes:
3.09.- 11.09. Orhideju izstāde. (Orhidejas no Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu
asociācijas privātkolekcijām) Botāniskais dārzs, Latvijas Universitāte, Kandavas iela 2, Rīga, LV1083, Signe Tomsone, mob: 26390753, e- pasts: signe.tomsone@lu.lv

Lauku ceļotājs aktivitātes:
Aicinām pieteikties - SIERZIŅUS!
Esam uzsākuši jaunu projektu ar mērķi izveidot ar sieru un siera ražošanu saistītus tūrisma
maršrutus lauku apvidos. Izcelsim arī Eiropas Savienības kvalitātes shēmas „Aizsargāta
ģeogrāfiskās izcelsmes norāde”, „Aizsargāts cilmes vietas nosaukums”, „Garantētas tradicionālas
īpatnības”. ES pārtikas kvalitātes shēmu aizsardzībā šobrīd no Latvijas ir tradicionālais Jāņu siers,
taču arī citi mūsu lieliskie sieri ir pelnījuši ievērību un papildu popularizēšanas iespēju, ko dod
projekts.
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/588

Latvijas Lauku foruma aktivitātes:
SEMINĀRS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBU LAUKOS
Norises vieta: Līgatnes kultūras nams, Līgatne
Norises laiks: 2016. gada 9. septembris no plkst. 10.00 - 18.00
LLF kopā ar LLKC organizē semināru par uzņēmējdarbību laukos, kurā pārstāvji no Ekonomikas
ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Labklājības ministrijas, Alter,
Valsts administrācijas skolas, kā arī citām valsts institūcijām, kā arī dažādu organizāciju pārstāvji
ziņos par uzņēmēju atbalsta iespējām un politiskajiem uzstādījumiem šajā plānošanas periodā, kā
arī tiks rosinātas diskusijas un darbs grupās par dažādiem jautājumiem.
Dalības maksa: 16EUR, dalība tikai ar reģistrāciju, rakstot laukuforums@gmail.com
Darba plāns pieejams te: http://llf.partneribas.lv/archives/3149
__________

8. KOPIENU SPĒLES – 9. un 10. septembrī Līgatnē
Cienījamie lauku attīstības entuziasti, virzītāji un atbalstītāji, uzņēmēji un saimnieki,
Šobrīd, kad jūtam līdzi saviem skaistajiem (kā visa pasaule runā) un pašiem labākajiem (kā paši
zinām) olimpiešiem Brazīlijā, vairojot patriotiskās jūtas un lepnumu, un kad daļa no jums jau
atgriezušies darba ritmā, bet citi vēl bauda pelnītu atvaļinājumu, ir pienācis īstais laiks mazliet
padalīties vienam ar otru par vasarā piedzīvoto, mazliet paspēlēties un, visbeidzot, kopābūt un
vairot un nostiprināt pārliecību par spēcīgiem un lieliskiem Latvijas laukiem un lauku kopienām.
Ar prieku aicinām Jūs un Jūsu kopienas pārstāvjus uz 8. Latvijas Kopienu spēlēm, kas notiks
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2016. gada 9. un 10. septembrī Līgatnē! Aicinām gan jūs pašus, gan jūsu lielos un mazos, kas
darbojās un jūt līdzi gan mājās, gan pašvaldībās, LLKC reģionālajos centros un vietējās rīcības
grupās.
VAIRĀK INFORMĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA TE: http://llf.partneribas.lv/archives/3142

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes:
Lauku izmēģinājumu un laboratoriju- eksperimentu skates norises grafiks 2016.gadam.
Tuvākās skates
3.novembrī plkst.14 - Skates- konkursa godalgoto vietu paziņošana, apbalvošana LLU SIA
MPS " Vecauce" ražas svētkos " Vecauce 2016" Dr.agr.Dainis Lapiņš- LLMZS
Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs, LLZI Direktoru padomes valdes loceklis.
mob.29279269
LMZN aicina Latvijas zinātniekus un ārzemju zinātniekus, kuru darba tematika ir saistīta ar
Latviju, pieteikties līdz 2016.g.30.septembrim Paula Lejiņa balvai lauksaimniecības zinātnēs. Kā
arī ir iespējams pieteikties LZA jauno zinātnieku darba konkursam. Plašāku informāciju var iegūt
LZA mājas lapā www.lza.lv vai avīzē “Zinātnes Vēstnesis” (2016.g.20.jūnijs, Nr.12)

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 02.09. „Valsts augu
http://www.losp.lv/node/4143

aizsardzības

dienesta

maksas

pakalpojumu

cenrādis”

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