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INFOLAPA Nr. 36 

 

Drīzumā – jauns TV raidījums par bioloģisko saimniekošanu “Ēdiena daba”  

Ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas atbalstu jau drīzumā TV ekrānos būs redzams 

jauns izzinošs kulinārijas raidījums “Ēdiena daba” – to pārraidīs TV3 un TVPlay no 18. oktobra ik 

svētdienas rītu plkst. 9:10. Raidījumu vadīs Krista Baumane, ēdienu bloga krista.lv autore un 

Ingmārs Ladigs, restorāna Ostas skati šefpavārs. Krista un Ingmārs dosies ceļojumā pa visu Latviju 

uz dažādām bioloģiskajām saimniecībām, izsekojot produktu ceļam no lauka līdz virtuvei. 

 http://www.losp.lv/node/3549  

 

Reorganizēs lauksaimniecības nozares valsts zinātniskos institūtus 

Otrdien, 13. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto rīkojuma projektu, 

kas paredz lauksaimniecības nozares valsts zinātnisko institūtu reorganizāciju un to nodošanu 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pārraudzībā. Rīkojuma projekts izstrādāts saskaņā ar 

ieteikumiem, kas sagatavoti, ņemot vērā Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu. 

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/reorganizes-lauksaimniecibas-nozares-valsts-

zinatniskos-institutus?id=4914 

 

Pieņemta atbalsta piešķiršanas kārtība vietējās attīstības stratēģiju darbību 

īstenošanai  

Lai atbalstītu lauku kopienu ilgtspēju, valdība otrdien, 13.oktobrī, apstiprināja atbalsta piešķiršanas 

kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas darbību īstenošanai.  

 Noteikumi nosaka atbalsta saņemšanas nosacījumus, publiskā finansējuma veidu un apmēru, 

attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus, 

projektu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu, kā arī projekta īstenošanas nosacījumus.  

 Vietējās attīstības stratēģijas īstenošana notiek atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā. 

Atbalstu var saņemt darbībām, kas atbilst vietējās attīstības mērķim vai rīcībai un apakšpasākumā 

atbalstāmajām darbībām 

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/pienemta-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-vietejas-

attistibas-strategiju-?id=4913 

 

Labā raža stutē ostu apgrozījumu 

Kamēr valda neskaidrība par Krievijas enerģētisko kravu plūsmas gaidāmajiem apjomiem, atspaidu 

ostu apgrozījumā šobrīd dod labā graudaugu raža Latvijā, ceturtdien vēsta laikraksts Dienas 

Bizness.  

Labības īpatsvars lielo ostu kopējā apgrozījumā ir visai atšķirīgs. Piemēram, no Rīgā deviņos 

mēnešos apkalpoto 30,13 milj. t kravu tikai 0,5 milj. ir labība un tās produkti. Turpretī Liepājā šis 

kravu segments veido 1,87 milj. t jeb 47% no kopējā 3,96 milj. t apgrozījuma. Savukārt Ventspilī tie 

ir 230 tūkst. t no kopumā 17,7 milj. t apkalpoto kravu. 

http://www.db.lv/…/transports-logistika/laba-raza-stute-os…/? 

http://t.co/LjB79ZtoUy
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/reorganizes-lauksaimniecibas-nozares-valsts-zinatniskos-institutus?id=4914
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/reorganizes-lauksaimniecibas-nozares-valsts-zinatniskos-institutus?id=4914
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/pienemta-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-vietejas-attistibas-strategiju-?id=4913
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/pienemta-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-vietejas-attistibas-strategiju-?id=4913
http://www.db.lv/razosana/transports-logistika/laba-raza-stute-ostu-apgrozijumu-439655/
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Precizēta valsts meža zemes atsavināšanas kārtība  

Valdība otrdien, 13.oktobrī, apstiprināja izmaiņas valsts meža zemes atsavināšanas kārtībā, 

precizējot un aktualizējot noteikumu tiesisko regulējumu atbilstoši Meža likuma un citām spēkā 

esošo tiesību aktu normām. 

 Noteikumu projekts paredz samazināt iesniedzamo dokumentu skaitu, ja valsts meža zemi atsavina 

ceļu būvniecībai, neprasot vairs pievienot tehniski ekonomisko pamatojumu un būves metu, bet gan 

grafisko risinājuma plānu, kurā uzskatāmi attēlota būvniecības vieta un robežas. 

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/precizeta-valsts-meza-zemes-atsavinasanas-

kartiba-?id=4912 

Investīciju aizdevumiem lauksaimniekiem pagarināts aizdevuma atmaksas 

termiņš  

Lai atbalstītu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājus, kuru būvniecības vai rekonstrukcijas 

finansēšanas projektiem ir nepieciešami salīdzinoši lieli kapitālieguldījumi, valdība otrdien, 

13.oktobrī, apstiprināja grozījumus noteikumos par aizdevumiem lauksaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvo sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju attīstības veicināšanai. 

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/investiciju-aizdevumiem-lauksaimniekiem-

pagarinats-aizdevuma-atmaksas-?id=4911 

"Izbaudi, ražots Eiropā!" — vairāk nekā 100 miljoni eiro Eiropas 

lauksaimniecības veicināšanai 2016. gadā 

2016. gadā Eiropas ražotāji saņems atbalstu 111 miljonu eiro apmērā, kuru varēs izmantot, lai 

atrastu jaunus tirgus un veicinātu patēriņu ES un ārpus tās. Veicināšanas pasākumi ir svarīga daļa no 

Eiropas Komisijas piedāvāto lauksaimnieku atbalsta pasākumiem. 

Izbaudi, ražots Eiropā!" ir jaunā Eiropas Komisijas šodien pieņemtā veicināšanas politika, kas 

palīdzēs nozares profesionāļiem iekļūt vai nostiprināties starptautiskajos tirgos un informēs Eiropas 

patērētājus par Eiropas lauksaimnieku ieguldīto darbu. Šā mērķa sasniegšanai Komisija padarīs 

pieejamus vairāk resursu, palielinās līdzfinansējuma daļu un samazinās birokrātiju projektu 

apstiprināšanā. Tas tiek veikts, lai pakāpeniski palielinātu veicināšanai pieejamo ES budžeta daļu no 

61 miljona eiro 2013. gadā, kad jaunie noteikumi tika ierosināti, līdz 200 miljoniem eiro 

2019. gadā. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5804_lv.htm 

 

Seši fakti, kas jāzina par ĢMO audzēšanu un izmantošanu ES 
Ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) izmantošana vienmēr bijis pretrunīgs jautājums. Eiropas 

Savienībā pastāv stingri noteikumi attiecībā uz to audzēšanu un izplatīšanu. Kopš jaunu noteikumu 

stāšanās spēkā 2015. gada aprīlī valstis pašas var lemt par ĢMO audzēšanu savā teritorijā. Taču 

priekšlikums šādu pašu procedūru piemērot arī attiecībā uz ģenētiski modificētas pārtikas un barības 

importu un izmatošanu valstu teritorijā, saņēmis EP Vides komitejas noraidījumu.  

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-

room/content/20151013STO97392/html/Se%C5%A1i-fakti-kas-j%C4%81zina-par-%C4%A2MO-

audz%C4%93%C5%A1anu-un-izmanto%C5%A1anu-ES 

 

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/precizeta-valsts-meza-zemes-atsavinasanas-kartiba-?id=4912
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/precizeta-valsts-meza-zemes-atsavinasanas-kartiba-?id=4912
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/investiciju-aizdevumiem-lauksaimniekiem-pagarinats-aizdevuma-atmaksas-?id=4911
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/investiciju-aizdevumiem-lauksaimniekiem-pagarinats-aizdevuma-atmaksas-?id=4911
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5804_lv.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20151013STO97392/html/Se%C5%A1i-fakti-kas-j%C4%81zina-par-%C4%A2MO-audz%C4%93%C5%A1anu-un-izmanto%C5%A1anu-ES
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20151013STO97392/html/Se%C5%A1i-fakti-kas-j%C4%81zina-par-%C4%A2MO-audz%C4%93%C5%A1anu-un-izmanto%C5%A1anu-ES
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20151013STO97392/html/Se%C5%A1i-fakti-kas-j%C4%81zina-par-%C4%A2MO-audz%C4%93%C5%A1anu-un-izmanto%C5%A1anu-ES
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Latvijas Eksportprece 2015  

 
http://fluidsurveys.com/s/latvijas-eksportprece/ 

 

 

EP deputāti prasa vairāk aizsardzības vietējiem tradicionālajiem produktiem 

ES līmenī jāaizsargā ne vien tradicionālās receptes un pārtikas produkti, bet arī reģionālas un 

vietējas nozīmes nelauksaimnieciski un amatnieku produkti, kuru izgatavošanas pamatā ir 

tradicionālas prasmes vai zināšanas (kā, piemēram, Latgales keramika vai Baldones dūņas u.c.). To 

Eiropas Parlaments pieprasa otrdien pieņemtajā rezolūcijā. Tas palīdzētu ekonomikai, veicinātu 

tūrismu, stiprinātu patērētāju uzticēšanos, kā arī palīdzētu saglabāt kultūras mantojumu un 

tradicionālās prasmes. 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2015/oktobris_2015/raksts134.html 

 

 

Labais piemērs: Evolution Gaming darbinieki visu ziemu ēdīšot tikai Latvijā 

audzētus ābolus  
Lai atbalstītu vietējos ražotājus un popularizētu veselīgu dzīvesveidu, IT un spēļu prezentētāju 

pakalpojumu sniedzējs Evolution Gaming noslēdzis vienošanos ar lauksaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvo sabiedrību Zelta Ābele par gandrīz 5 tonnu dažādu Latvijā audzētu ābolu piegādi 

uzņēmuma darbiniekiem, pastāstīja uzņēmumā. 

Pavisam no šā gada oktobra līdz nākamā gada martam vairāk nekā 1300 Evolution Gaming 

darbinieki iecerējuši apēst vismaz 4800 kg Latvijā audzēto ābolu. Pirmā ābolu krava tika saņemta 

5.oktobrī. 

 

http://fluidsurveys.com/s/latvijas-eksportprece/
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2015/oktobris_2015/raksts134.html
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http://www.db.lv/razosana/partika/evolution-gaming-darbinieki-visu-ziemu-edisot-tikai-latvija-

audzetus-abolus-

439401?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter%20%E2%80%

A6 

 

 

100 receptes biezpiens- Latvijas Zemnieku federācijas biedrs, Z/S "Priežkalni" 

saimniece Signe Seile!  

 
Raidījumu skaties te:  https://www.youtube.com/watch?v=-_L1WQd6934&feature=youtu.be  

 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 Atbalsts mežsaimniecībai EUR 9 500 000 http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-

relizes/atbalsts-mezsaimniecibai-eur-9-500-000-558 

 Lauku atbalsta dienests skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 

(papildināts) http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-

skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559  

 Atbalsts dabas katastrofu postījumu segšanai 2 500 000 EUR http://www.lad.gov.lv/lv/par-

mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548 

 Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2015. gadā 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-

maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513  

 Zaļināšana - Saskaņā ar ES regulu, no 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums par 

klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas būs 

cieši sasaistīts ar vienoto platības maksājumu (VPM). Saimniecībām obligāti būs jāizpilda 

zaļināšanas prakses, lai saņemtu VPM un zaļināšanas maksājumu. Ja tas netiks darīts, 

zaļināšanas maksājums tiks samazināts vai netiks izmaksāts. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/  

 

 

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. 

________________________ 

http://www.db.lv/razosana/partika/evolution-gaming-darbinieki-visu-ziemu-edisot-tikai-latvija-audzetus-abolus-439401?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter%20%E2%80%A6
http://www.db.lv/razosana/partika/evolution-gaming-darbinieki-visu-ziemu-edisot-tikai-latvija-audzetus-abolus-439401?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter%20%E2%80%A6
http://www.db.lv/razosana/partika/evolution-gaming-darbinieki-visu-ziemu-edisot-tikai-latvija-audzetus-abolus-439401?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter%20%E2%80%A6
http://www.db.lv/razosana/partika/evolution-gaming-darbinieki-visu-ziemu-edisot-tikai-latvija-audzetus-abolus-439401?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter%20%E2%80%A6
https://www.youtube.com/watch?v=-_L1WQd6934&feature=youtu.be
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-mezsaimniecibai-eur-9-500-000-558
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-mezsaimniecibai-eur-9-500-000-558
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
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Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Lauku forums un Lauku ceļotājs aktivitātes: 

30.oktobrī - Lauku tūrisma spēks: uzņēmēju, pašvaldību un vietējās kopienas sadarbība! 

Aktualizējot dažādu sektoru sadarbības nozīmi, Latvijas Lauku forums un Lauku Ceļotājs aicina 

piedalīties konferencē, kurā tā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar aktualitātēm lauku tūrismā, 

diskutēt par uzņēmēju un vietējo kopienu sadarbības ieguvumiem, iepazīt skolu jauniešus kā 

svarīgu lauku tūrisma mērķauditoriju un uzzināt par finansējuma piesaistes iespējām. 

Detalizētāka informācija šeit: http://www.losp.lv/node/3543  

 

Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes: 

5.novembrī, TN Dole, Ķekavā, Ķekavas pagastā notiks Latvijas Zemnieku federācijas konference 

Piena krīze nav krahs-ir citas iespējas. Pasākums notiek VLT ietvaros. 

 

Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības aktivitātes: 

3. novembrī plkst. 18:30 restorānā «Bibliotēka Nr.1 restorāns» Tērbatas ielā 2 pirmo reizi Latvijā 

notiks vadošo Latvijas vīndaru ražojumu degustācija “Latvijas augļu un ogu vīna skate 2015”. 

Pasākumā būs iespēja tikties ar vīndariem un nodegustēt vairāk nekā 80 augļu un ogu vīnu un sidru 

šķirnes.  

Sīkāk informācija: https://www.facebook.com/events/749247958512983/749248078512971/ 

Ieejas kartes iespējams iegādāties Biļešu servisa kasēs vai www.bilesuserviss.lv. Biļešu cena: 18 

eiro. Ieeja no 18 gadiem. Cenā ietilpst degustēšana un buklets, kurā apkopota informācija par 

visiem skates dalībniekiem. http://www.losp.lv/node/3546 

 

Stādu audzētāju biedrības aktivitātes: 

Iznācis Stādaudzētāja biļetens - oktobra numurs! Lasiet šeit :  http://www.losp.lv/node/3548  

 

Biedrības “Latvijas industriālo kaņepju asociācija” (LIKA) 

konferences “Kaņepju audzēšana un izmantošana mājražošanā”  

Programma.  

Norises vieta: mājas Silarāji, Turkalne, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads. 

Norises laiks: 2015.gada 20.oktobris. 

Darba kārtība : 

1.     Ierašanās un kafijas pauze no plkst.12.30- 13.00. 

2.     Kaņepju lauka apskate. Tējai, esencēm, riekstiņiem, pirts slotām. 

http://www.losp.lv/node/3543
https://www.facebook.com/events/749247958512983/749248078512971/
http://www.bilesuserviss.lv/
http://www.losp.lv/node/3546
http://www.losp.lv/node/3548
callto:12.30-%2013.00
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3.     Tendences kaņepju audzēšanā un noieta tirgos. 

4.     Kaņepju audzēšana un izmantošana mājražošanā. 

5.     Kaņepju sēklu pieteikums 2016.gada sējai. 

6.     Kaņepju tējas un produkcijas baudīšana. 

7.     Kaņepju novākšanas praktiskās nodarbības dažādām izmantošanas vajadzībām. 

  

Būs iespēja pašrocīgi novāktās kaņepju ražas iegūšanai personīgai lietošanai. 

Vērtīgs papildinājums 20.oktobrī LIKA organizētai konferencei "Kaņepju audzēšana un 

izmantošana mājražošana". 

Mūs ar savu klātbūtni un demonstrējumiem pagodinās SATIMED menedžere no Lietuvas, kura 

mums : 

1. atklās Lietuvas sasniegumus kaņepju CBD, tēju, saldumu, kosmētikas ražošanā un eksportā. 

2. sniegs informāciju par Eiropas uzņēmēju pēdējām aktivitātēm kaņepju stiebriņu pārstrādē un 

izmantošanu būvniecībā. 

http://www.losp.lv/node/3521 

 

Tuvākajā laikā notiks semināri biškopjiem:  

seminārs: tēma: „Bišu nozīme ārstniecībā" – lektore Ilona Radziņa - š.g. 24. oktobrī plkst. 10.00, 

"Amatu mājā", Skolas ielā 3, Ventspilī; 

  

 

Biedrība "Latvijas Jauno zemnieku klubs" plānotās aktivitātes: 

23.-25.11. Burtnieku novada lauku majās "Ķempēni" norisināsies JZK organizētais jauniešu 

izaugsmes forums "SOLIS 2015", kur plānots, ka dalību ņems aptuveni 60 dalībnieki.  

 

 

Lauku Ceļotājs aktivitātes:  

Aicinām saimniecības piedalīties kopējā lauku tūrisma mārketinga akcijā - LAUKU DIENAS, 

kas notiks 2015. gada 17. oktobrī. 

Lauku dienas ir vienas dienas akcija, kad Latvijas ražojošās saimniecības ver savas durvis, lai 

popularizētu savus audzētos, ražotos produktus Latvijas iedzīvotājiem. Tā ir iespēja klātienē tikties 

ar savu pircēju, iegūt atgriezenisko saiti par produktu un, iespējams, arī jaunas idejas produktu 

attīstībai nākotnē. 

 

Konkurss ”Latvijas humusvielu mēslojums skaistai ainavai un dāsnai ražai” 

Mērķis. Popularizēt Latvijā labās prakses piemērus par Latvijas humusvielu mēslošanas līdzekļu, 

kas iegūti no kūdras, pielietošanu. Konkurss tiek rīkots balstoties uz Latvijas humusvielu ražotāju 

un patērētāju asociācijas (LHRPA) un GreenOK preču zīmes produktu ražotāju ierosinājumu, kā arī 

atbalstot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras iniciēto sociālo kampaņu „LATVIJAS 

LABUMS”. http://www.losp.lv/node/3189 

 

Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes: 

Latvijas Slieku audzētāju asociācija, katru dienu, pēc iepriekšējas reģistrēšanās, organizē 

sliekkopības entuziastiem un visiem interesentiem seminārus  Mālpils Biotehnoloģiju Centrā 

http://www.losp.lv/node/3521
http://www.losp.lv/node/3189
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(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 

 

 

 

Sludinājumi: 

 

Iespēja apdrošināt sējumus pret ziemas riskiem! 

 

Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem – sējumu izsalšana, nosmakšana 

zem ledus garozas vai izsušana zem sniega segas, kā arī vētras, krusas un veldres riskiem. 

Svarīgi atcerēties, ka saimniecībām ir iespēja saņemt valsts atbalstu sējumu apdrošināšanas iegādei 

līdz pat 65% apmērā, ja tiks ievēroti visi noteikumos reglamentētie nosacījumi. 

http://www.losp.lv/node/3488 

 

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 

 

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

mailto:info@slieka.lv
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