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INFOLAPA Nr. 32 

PVN shēmu karuselis 20 gadu 

garumā; valsts zaudē simtiem miljonu 

katru gadu 

 

 

 

Var diezgan droši apgalvot, ka ar tādiem 

terminiem kā PVN shēmas, pēvēenščiki, 

moiščiki sastapies teju ikviens saimnieciski aktīvs 

Latvijas iedzīvotājs. Ja ne piedalījies un izmantojis 

šādu shēmu pakalpojumus, vismaz dzirdējis par 

tiem noteikti.  

http://www.diena.lv/latvija/zinas/pvn-shemu-

karuselis-20-gadu-garuma-valsts-zaude-simtiem-

miljonu-katru-gadu-14154134 

 

 

PIENA PASAKU KAMOLIŅŠ ripo 

pie lasītājiem  

 

 

Pirms astoņiem gadiem biedrība „Siera klubs” 

izdeva grāmatu „Pasakas piena glāzē”, Latvijas 14 

skolu bērnu rakstītu un zīmētu. Pie jums atkal 

dodas krāšņa grāmata, atkal to veidojuši skolēni, 

bet nu jau no 48 skolām. 2015. gadā pieteicām 

konkursu „Piena pasaku kamoliņš”. Atsaucība bija 

pārsteidzoši liela: „Siera klubs” saņēma 600 

pasakas un vairāk nekā 200 zīmējumus. Protams, 

gan „Siera kluba”, gan mazo autoru cerība bija 

izdot grāmatiņu.  

http://www.losp.lv/node/4194 

 

Lauksaimnieks: «Saņēmām «dāvanu» 

no valsts» 

 

 

 

Latvijas Valsts ceļi ar Valsts policijas un 

pašvaldību palīdzību no vienas puses formāli pilda 

likumu, no otras – soda lauksaimniekus, spiežot 

samazināt aramzemes platības, pirmdien vēsta 

laikraksts Dienas Bizness.  

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/lauksa

imnieks-sanemam-davanu-no-valsts-453985 

 

http://www.diena.lv/latvija/zinas/pvn-shemu-karuselis-20-gadu-garuma-valsts-zaude-simtiem-miljonu-katru-gadu-14154134
http://www.diena.lv/latvija/zinas/pvn-shemu-karuselis-20-gadu-garuma-valsts-zaude-simtiem-miljonu-katru-gadu-14154134
http://www.diena.lv/latvija/zinas/pvn-shemu-karuselis-20-gadu-garuma-valsts-zaude-simtiem-miljonu-katru-gadu-14154134
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No zemnieku saimniecībām un 

privātpersonām izkrāptas 211 tonnas 

graudu  

 

Valsts policijas (VP) Kriminālizmeklēšanas 

pārvalde aizturējusi četru personu grupu, kas tiek 

turēta aizdomās par vairāku zemnieku saimniecību 

un privātpersonu apkrāpšanu šī gada pavasarī. Visi 

aizturētie ir jau iepriekš tiesāti. Pašlaik pret viņiem 

uzsākts kriminālprocess par krāpšanu personu 

grupā pēc iepriekšējas vienošanās, informē VP. 

http://www.db.lv/tirdznieciba/no-zemnieku-

saimniecibam-un-privatpersonam-izkraptas-211-

tonnas-graudu-

453935?utm_campaign=article_title&utm_source

=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlena

me 

 

 

Latvijas garšu Berlīnē pārstāvēs pieci 

mazie ražotāji 

 
 

 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 

(LLKC) rīkotajā konkursā “Tautas garša” 

starptautiskās pārtikas izstādes “Riga Food 2016” 

ietvaros par uzvarētājiem kļuvuši pieci mazie 

ražotāji: z/s “Vidussala” ar ozolzīļu ievārījumu, z/s 

“Buliņi” ar ābolu sieru, IK “I.R. Avots” ar putoto 

medu, SIA “Kurzemnieku ražojumi” ar žāvētiem 

āboliem, kā arī SIA “Krīgeri” ar maizi. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-

attistiba/latvijas-garsu-berline-parstaves-pieci-

mazie-razotaji 

 

 

Biznesa maratonists: Plāno audzēt 

jaudu pašmāju tirgū  

 
 

 

 

Gaļas pārstrādes uzņēmums SIA Forevers pašlaik 

kaļ plānus par jaunas rūpnīcas izveidi, kura 

izmaksās 22 miljonus eiro un varētu būt gatava 

2018.gadā. Tā ļaus uzņēmumam nostiprināt savas 

pozīcijas Latvijā, potenciāli apgūt arī eksporta 

tirgu. Šobrīd SIA Forevers daļa pašmāju tirgū, pēc 

uzņēmuma sniegtās informācijas, ir 17%. 

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

maratonists-plano-audzet-jaudu-pasmaju-tirgu-

453987 
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182 skolas visā Latvijā ieguvušas 

Ekoskolas statusu  

 

 

 

125 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā 

par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, 

vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā 

skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko 

Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 

57 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas 

nosaukumu. 

http://www.videsfonds.lv/…/182-skolas-vis-latvij-

ieguvusas-… 

 

 

No 15.septembra piena ražotāji var 

pieteikties atbalstam par piena 

ražošanas samazināšanu  
 

 
 

 

 

 

No šā gada 15.septembra piena ražotājiem var 

pieteikties Eiropas Komisijas piešķirtam atbalsta 

pasākumam - Eiropas Savienības atbalstam piena 

ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu. 

Piešķirtais atbalsts piena ražotājiem tiks izmaksāts 

2017.gada sākumā. 

http://www.losp.lv/node/4197 

 

Mana pieredze: Ar jaunu produktu 

trāpa desmitniekā   
 

 

 

Saskata potenciālu jauna veida čipsu ražošanā un 

sāk uzņēmējdarbību Latgalē – Jersikas pagastā. 

Ideja par čipsu ražošanu radusies pirms 15 

gadiem, kad Jersikas čipsu ražotāja SIA Glear 

valdes loceklis Artis Paegle pārtikas izstādē Viļņā 

satika savu paziņu, kurš tolaik strādāja kādā beļģu 

firmā, kas piedāvā dažādas iekārtas. 

http://www.db.lv/mazais-bizness/mana-

pieredze/mana-pieredze-ar-jaunu-produktu-trapa-

desmitnieka-454063? 
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Šoks mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem   

 

 

Pastāv arī citi mehānismi, kā cīnīties ar obligātā 

iepirkuma komponenti (OIK) lielajiem 

energoietilpīgajiem komersantiem Tā intervijā DB 

saka enerģētikas eksperts Kristaps Stepanovs, 

piebilstot, ka viņš nav pret OIK samazināšanu 

energointensīvajiem komersantiem, taču uzskata, 

ka Ekonomikas ministrijas izvēlētais risinājums ir 

tuvredzīgs no kopējo tautsaimniecības interešu 

viedokļa. 

http://www.db.lv/razosana/energetika/soks-

mazajiem-un-videjiem-uznemumiem-

454059?utm_campaign=article_title&utm_source

=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlena

me 

 

 

Jaunus tirgus nākas ne tikai iekarot, 

bet arī zaudēt  

 

 

Neskatoties uz ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, 

kopumā pārtikas nozarei 2015.gadā ir izdevies 

saglabāt pozīcijas kā vienai no vadošajām 

eksporta sfērām ar gandrīz 20% īpatsvaru kopējā 

Latvijas eksportā! 

http://www.db.lv/razosana/partika/jaunus-tirgus-

nakas-ne-tikai-iekarot-bet-ari-zaudet-

454041?utm_campaign=article_title&utm_source

=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlena

me 

 

 

Lielāko ogu audzētāji – 40 šķirņu 

ķirbju plantācijas Tukuma novadā 

 

 

 

 

Pamazām pietuvojoties rudenīgam sentimentam, 

dārzos sāk nogatavoties ķirbji. Kā saulainās ogas 

aug lielās plantācijās un kā tas atšķiras no dažu 

ķirbju audzēšanas piemājas dārzā, ''Tavs Dārzs'' 

skaidroja, iepazīstoties ar zemnieku saimniecību 

''Kliblapsas''. 

http://www.delfi.lv/majadarzs/darzi-latvija-un-

pasaule/lielako-ogu-audzetaji-40-skirnu-kirbju-

plantacijas-tukuma-novada.d?id=47892091 
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Pseidozemnieki pārņēmuši 

centrāltirgu: No produkcijas 

saimniecībā ne vēsts  
 

 

  

Pircēju krāpšana Rīgas centrāltirgū nebūt nav 

izskausta – izmantojot Latvijas zemnieku 

saimniecību izkārtnes, tiek pārdotas gan poļu 

zemenes, gan avenes, tomāti, liecina Latvijas 

Televīzijas raidījums “Aizliegtais paņēmiens” 

veiktā izpēte. Pārtikas veterinārā dienesta uzliktie 

sodi par šādu pārkāpumu ir līdz 50 eiro. Sistēmas 

“caurums” esot arī pašvaldības. Pašvaldību 

pārstāvji parakstot iesniegtos dokumentus, bet 

saimniecībā faktiski neko nepārbauda. 

http://www.la.lv/pseidozemnieki-parnemusi-

centraltirgu-no-produkcijas-saimnieciba-ne-vests/ 

 

 

 

Apstiprināta atbalsta piešķiršanas 

kārtība piena ražotājiem par īslaicīgu 

piena ražošanas samazināšanu 

Zemkopības ministrija 

 

 

Atbalsta piešķiršanas kārtību piena ražotājiem par 

ĪSLAICĪGU BRĪVPRĀTĪGU piena ražošanas 

samazināšanu! Pieteikšanās atbalstam ir 

brīvprātīga, tādēļ katram piena ražotājam atbildīgi 

jāizvērtē nepieciešamība un iespējas piena 

ražošanu savā saimniecībā īslaicīgi samazināt. 

http://www.losp.lv/node/4198 

  

 

 

 

Grozīta slaucamo govju un kazu 

pārraudzības kārtība 
 

 

 

 

Lai iegūtu ticamus ciltsdarba pārraudzības datus, 

kas ļauj pareizi novērtēt govju ciltsvērtību un 

paaugstināt ciltsdarba efektivitāti ganāmpulkos un 

valstī kopumā, valdība otrdien, 13.septembrī, 

grozījusi slaucamo govju un slaucamo kazu 

pārraudzības kārtību.  

http://www.zm.gov.lv/presei/grozita-slaucamo-

govju-un-kazu-parraudzibas-kartiba?id=8192 
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Paplašina rūpnieciskās zvejas iespējas 

Latvijas zvejniekiem 
 

 

 

Otrdien, 13. septembrī, valdība atbalstīja 

Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos 

grozījumus noteikumos, kas nosaka rūpniecisko 

zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas 

ūdeņos. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai 

Latvijas zvejniekiem rastu risinājumus nozvejas 

realizācijai, ņemot vērā, ka Krievija aizliegusi 

ievest zivju produkciju un zivju konservus no 

Latvijas.  

http://www.zm.gov.lv/presei/paplasina-

rupnieciskas-zvejas-iespejas-latvijas-

zvejniekiem?id=8191 

 

 

 

 

“Māršava” atver pirmo veikalu Rīgā 
 

 

Piena ražotāju kooperatīvs “Māršava” Rīgā, 

Tallinas ielā 38, nule kā atvēris pārtikas produktu 

veikaliņu “Gardēdis”.  

Kooperatīva izpilddirektore, SIA “Māršavas 

piens” direktore Signe Seile stāsta, ka veikalā 

pieejami gan piena produkti ar “Māršavas” 

zīmolu, gan citi vietējo saimnieku ražojumi – 

svaiga gaļa, zivju un gaļas konservi, bioloģiskā 

maize, tējas. Sadarbība notiek ar kooperatīvu 

“Viļāni”, kas arī pārstrādā pienu un veikalā tiek 

piedāvāta “Viļānu” bioloģiskā produkcija. Piena 

produkti ir aptuveni puse no pieejamā sortimenta. 

http://www.la.lv/marsava-atver-pirmo-veikalu-

riga/ 

 

Latvijas Ārstu biedrība — par 

veselīgiem Latvijā ražotiem 

produktiem 

 
 

Piektdien, 16. septembrī, Latvijas Ārstu biedrība 

sadarbībā ar Zemkopības un Veselības ministriju 

pasniegs apbalvojumu „Veselīgs Latvijas uzturs”, 

ko šogad saņems trīs zemnieku saimniecības: z/s 

„Lapegles” Lendžu pagastā Rēzeknes novadā, z/s 

„Atkalas” Isnaudas pagastā Zilupes novadā un z/s 

„Bagātības” Indras pagastā Krāslavas novadā. 

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

biedriba-par-veseligiem-latvija-razotiem-

produktiem?id=8213 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/paplasina-rupnieciskas-zvejas-iespejas-latvijas-zvejniekiem?id=8191
http://www.zm.gov.lv/presei/paplasina-rupnieciskas-zvejas-iespejas-latvijas-zvejniekiem?id=8191
http://www.zm.gov.lv/presei/paplasina-rupnieciskas-zvejas-iespejas-latvijas-zvejniekiem?id=8191
http://www.la.lv/marsava-atver-pirmo-veikalu-riga/
http://www.la.lv/marsava-atver-pirmo-veikalu-riga/
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-arstu-biedriba-par-veseligiem-latvija-razotiem-produktiem?id=8213
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-arstu-biedriba-par-veseligiem-latvija-razotiem-produktiem?id=8213
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-arstu-biedriba-par-veseligiem-latvija-razotiem-produktiem?id=8213
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LAD aktualitātes:  

 

 

 
 

 

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 

 

Fotokonkurss "Energoefektivitāte 

mums apkārt" 

 

 

Ekonomikas ministrija un žurnāls “Būvinženieris” 

izsludina fotokonkursu “Energoefektivitāte mums 

apkārt”, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju 

dalīties ar fotogrāfijām, kurās fiksēta 

energoefektivitāte jebkādos tās aspektos. 

http://energoefektivakaeka.lv/index.php/home/jau

numi/190-

fotokonkurss_energoefektivitate_mums_apkart 

 

 

Informatīvais materiāls piena 

ražotājiem par 1.pieteikšanās kārtu 

atbalstam par piena ražošanas 

samazināšanu  
 

 
 

 

 

ES atbalsts piena ražotājiem par īslaicīgu piena 

ražošanas samazināšanu 
ES atbalsts par piena ražošanas samazināšanu ir 

paredzēts piena ražotājam par brīvprātīgu piena 

ražošanas samazināšanu 3 mēnešu periodā, 

salīdzinot ar tādu pašu periodu iepriekšējā gadā. 

http://www.losp.lv/node/4203 

 

http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/par_biodrosibas_pasakumu_neiev
http://energoefektivakaeka.lv/index.php/home/jaunumi/190-fotokonkurss_energoefektivitate_mums_apkart
http://energoefektivakaeka.lv/index.php/home/jaunumi/190-fotokonkurss_energoefektivitate_mums_apkart
http://energoefektivakaeka.lv/index.php/home/jaunumi/190-fotokonkurss_energoefektivitate_mums_apkart
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/es-atbalsts-piena-razosanas-samazinasanai-278
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F4203&h=ZAQF1G82tAQHGDUhdW4KtAG82N2nulAK3T3Iy-IoskkfXDg&enc=AZNYcfYYdqFwcLgs79m45Eqak68nRXXu4Ff4KCfMDB7O5R4AVvB64J0Q6Ujd5jhnYPvoNLOa8lHSRMbUWGZvC_ss3MplOdH9x9O_O82Pn5fzUAij4a_Ay1P_c8NOOZGa-0JrYCczXsvk6QDPDdLyrWSj7y9YAUU9aQZzOrdPUxutDdmJMr1eEtmWjMFGEwMAAfldvndFMZTjVW8K_yKcf_Hw&s=1


 

 Infolapa_32_16.9.2016.  www.losp.lv   

 

 

 
 

 

VAAD aktualitātes: 
 

Aktualitātes bioloģiskajiem lauksaimniekiem 
Atgādinām, ka ziemāju labībām tuvojas pēdējais iesnieguma iesniegšanas termiņš individuālās 

atļaujas saņemšanai sēklas, kas nav iegūtas ar bioloģisko lauksaimniecības ražošanas metodi, 

izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Kārtība kādā notiek individuālo atļauju izsniegšana 

nav mainījusies. Iesnieguma iesniegšanas termiņš ziemāju labībām līdz 15.septembrim (pasta 

zīmogs). Katra iesniegumā norādītā šķirne tiek izvērtēta atsevišķi, līdz ar to katrai šķirnei tiek 

izsniegta sava individuālā atļauja. Valsts nodevas par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas 

materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav 

iegūtas, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi, apmērs ir 7,11 eiro. 

 http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7036 

 

 

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 

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. 

http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7036
http://www.losp.lv/node/4104
http://www.ldc.gov.lv/lv/skaidrojosa_informacija
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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 

datumi katra 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 Melioratoru biedrības aktivitātes: 

Latvijas Melioratoru biedrība (LMB) 2016.gada 6. oktobrī Smiltenes tehnikuma telpās organizē 

Semināru LMB sertificēto hidromelioratīvās būvniecības speciālistu kvalifikācijas 

paaugstināšanai.  Sīkāka informācija interneta vietnē www.lmb-melio.lv  

Jauno Zemnieku kluba aktivitātes:  

20.septembris JZK biedru dalība (Valsts Augu aizsardzības dienesta (VAAD) video filmēšanā par 

integrēto augu aizsardzību. Tērvetes un Elejas pagastos.  

28.septembris plkst. 18:00 Atvērto durvju vakars JZK birojā Dobeles ielā 41a, Jelgavā 

30.septembris  - 1.oktobris  JZK biedru pieredzes apmaiņas brauciens uz Latgali 

2.-9.oktobris dalība Rural Youth Europe (RYE) rudens seminārā  "Think, Love, Move, Do" 

Norvēģijā  

 

Siera klubs aktivitātes:  
22.septembrī seminārs "Meistara diena" Ventspils tehnikumā 

27.-30. septembris pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju 

04.oktobrī seminārs "Meistara diena" Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā 

06.oktobrī seminārs "Meistara diena  Valmieras tehnikumā 

11.oltobrī pasākums Madonā - tikšanās ar Madonas novada 7 skolu audzēkņiem, kas piedalījās 

grāmatas "Piena pasaku kamoliņš" veidošanā 

http://www.ldc.gov.lv/lv/skaidrojosa_informacija
http://www.lmb-melio.lv/
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Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. 

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

 

 

Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes: 
Semināri septembrī: 

Seminārs Tukuma novadā: tēma: “Bišu saimju ziemošana, apstrāde ar pretvarru preperātiem”, 

lektore Baiba Tikuma, š. g. 11. septembrī, plkst. 11.00, Mauros, Rideļos, Zentenes pag., Tukuma 

nov.; 

  

Seminārs Liepājā: tēma: “Aktualitātes un likumdošana biškopībā”, lektors Armands Krauze, š. g. 

17. septembrī, plkst. 14.00, Liepājas 15. vidusskolā, O. Kalpaka ielā 96, Liepājā. 

 

 

Latvijas Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 
Šogad jau 5.gadu biedrība "Latvijas Jauno Zemnieku Klubs" rudenī, no 28.-30.oktobrim, organizē  

lauku jauniešu izaugsmes forumu "SOLIS 2016", kura mērķis ir attīstīt jauniešos interesi kā arī 

sniegt informāciju par uzņēmējdarbības iespējām lauku reģionos. Šogad ir plānots, ka forums 

notiks Iecavā viesu namā "Iecupe" pulcējot 50 jauniešus no visiem Latvijas reģioniem. 

 

Stādaudzētāju asociācijas aktualitātes: 
 

 

 
 

 

 

 

 

Rudens stādu dienas – 1.oktobrī – Valles pagasta 

Dzērvēs!  

 

Rudens Stādu parāde - 24.septembrī  

Klāt rudens un līdz ar to arī nu jau 12. Rudens Stādu 

callto:+371%2029487375
mailto:sieraklubs@inbox.lv
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parāde, kas tiks aizvadīta Bulduru Dārzkopības 

vidusskolas dārzā 24. septembrī no plkst. 9:00-16:00. 

Rudens Stādu parāde notiek sezonas ražas laikā, 

iekrāsojot dārzkopības sezonas noslēgumu. 

Pasākuma laikā stādu audzētavas no visas Latvijas 

plašā klāstā piedāvās augļu kokus un ogulājus, 

dekoratīvos kokus un krūmus, kā arī daudzgadīgās 

puķes un citus stādus.  http://www.losp.lv/node/4181 

 

 

 

 

Zied zeme aktivitātes: 
Otrdiena. gada 27. septembris plkst. 18:00 

Tikšanās ar ekspertiem par sociālās ietekmes izvērtējumu, iedvesmas stāsti un praktiskās pieredzes 

apmaiņa. 

Maiks Smits (Michael Smith) ir Biznesa Programmu vadītājs pārmaiņu iniciatīvām Apvienotajā 

Karalistē. Viņš ir viens no organizatoriem ikgadējai piecu dienu konferencei Uzticība un 

Integritāte Globalajā Ekonomikā, kas notiek Šveicē jau 10 gadus. Viņš ir autors arī vairākām 

grāmatām par ētisku uzņēmējdarbību, apkopojot labās prakses piemērus visā pasaulē. Pēdējā 

grāmata saucas “Lieliskā Sabiedrība – Uzticība, integritāte un pārvaldība globālajā ekonomikā”. 

1970.gados Maiks pavadīja trīs gadus Indijā, strādājot Himmat iknedēļas izdevumā Mumbajā 

komandā ar galveno editoru Rajmohan Gandhi, vienu no Mahatma Gandhi mazdēliem. 

 

Rišabs Khanna (Rishabh Khanna) ir harmonijas vēstnesis sociālajās un ekoloģiskajās sistēmās, 

sniedzis atbalstu sociālajiem uzņēmumiem Ugandā, Kenijā un Indijā. Strādājot ar organizācijām 

pasaulē, Rišabs ir pārliecinājies, ka peļņas un apgrozījuma rādītāji neatspoguļo patiesās veiksmes 

un neveiksmes, un arvien vairāk ir nepieciešams ietekmi un izdošanos mērīt ar citiem līdzekļiem. 

Rišabs dalīsies pieredzē par sociālās uzņēmējdarbības veiksmju un, ne mazāk svarīgi, arī 

neveiksmju cēloņiem, kā arī aplūkos sociālās ietekmes mērīšanas rīkus. 

 

Pasākuma otrajā pusē būs iespējams uzdot jautājumus, dalīties pieredzē un idejās. 

Prezentācijas angļu valodā, dalība bezmaksas. 

 

Tikšanos finansiāli atbalsta Ziemeļu Ministru padome projekta "Sociālā uzņēmējdarbība - 

kopienas dzīves kvalitāte" ietvaros. Projektu īsteno PPP biedrība Zied zeme. 

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes:  

http://www.losp.lv/node/4181
https://www.facebook.com/events/calendar?adjusted_ts=1474959600&open_popup_on_init=1
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26.septembrī notiks LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde, kur notiks  LLMZA jauno 

zinātnieku doktorantu konkursa dalībnieku uzklausīšana. Viens no būtiskākajiem dienas kārtības 

jautājumiem – tiks uzklausīts ziņojums, kuru prezentēs  LZA LMZN korespondētājlocekļa vietas 

kandidāts meža zinātnes nozarē, Latvijas Valsts  Koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks, 

Polimēru laboratorijas vadītājs, institūta direktors Uģis Cābulis. 

 

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 23.09.2016. - “Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi 

http://www.losp.lv/node/4201  

 

Līdz 22.09.2016. "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” 
http://www.losp.lv/node/4205  

 

 

http://www.lza.lv/
mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/4201
http://www.losp.lv/node/4205
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Sludinājumi: 
 

Uzņēmums nodarbojamies ar spirta ražošanu no graudiem. Vēlamies piedāvāt graudu sīrupu 

lopbarībai, kas paliek pēc spirta izvilkšanas no graudiem. Varbūt starp Jūsu biedriem ir 

saimniecības, kuras tas varētu interesēt? Kontaktinformācija: Dainis mob.27046266 

  

 

 

 

 

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

 

mailto:losp@losp.lv

