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INFOLAPA Nr. 37 

 

 

Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem  
Lai mazinātu lauksaimnieku finansiālās grūtības un naudas plūsmas problēmas, ko rada nelabvēlīgā 

piena tirgus situācija, Zemkopības ministrija informē: novembrī Lauku atbalsta dienests (LAD) 

lauksaimniekiem veikts vienotā platības maksājuma avansa izmaksu 70% apmērā. Sākot ar 15. 

novembri, LAD sāks maksājuma par apgabaliem ar dabas vai citiem specifiskiem ierobežojumiem 

avansa izmaksu 85% apmērā par 2015. gada atbalsta iesniegumiem. 

http://www.losp.lv/node/3557  

 

 

Pārtikas studijām - jauns centrs ar trim vaļiem Dienas bizness 
Jelgavā tapis jauns Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 

(PTF) studiju un zinātnes centrs, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. Studentiem tas durvis 

vērs nākamā gada sākumā. Patlaban telpas tiek aprīkotas ar modernām iekārtām. Pārtikas nozare ir 

specifiska, tās apguvei nepieciešama bagātīga, resursietilpīga infrastruktūru un moderna studiju 

vide. LLU PTF ir labi attīstīta pētniecība, tāpēc jaunajā studiju un zinātnes centrā abos stāvos 

atradīsies mācību un zinātniskās laboratorijas, bet pirmajā vēl arī pilotražotnes – augļu un dārzeņu 

pārstrādei, alus ražošanai, graudu pārstrādei un maizes ražošanai, piena, gaļas un zivju pārstrādei. 

Plānots arī iepakošanas cehs, pārtikas procesu un iekārtu laboratorijas. Tajās esošās iekārtas būs kā 

prototips ražošanā pielietotām iekārtām. «Proti, viss, lai studentiem būtu vieglāk saprast ar pārtikas 

produktu ražošanu saistītās nianses,» uzsver LLU PTF dekāne Inga Ciproviča. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/partikas-studijam-jauns-centrs-ar-trim-valiem-

439777 … 

 

 

Atbalstīs vietējās attīstības stratēģiju īstenošanu zivsaimniecībai nozīmīgajās 

teritorijās 
Otrdien, 20. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu 

projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda pasākumam „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana”.Atbalsts paredzēts projektu īstenošanai zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, kas ir 

iekļautas vietējo rīcības grupu izstrādātajās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijās. 

Atbalstu varēs saņemt darbībām, kas atbilst vietējās attīstības mērķim vai rīcībai un pasākumā 

atbalstāmajām aktivitātēm – pievienotās vērtības veidošanai un inovācijas veicināšanai visos zvejas 

un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos, darbību dažādošanai zivsaimniecības nozarē un 

citās jūras ekonomikas nozarēs, zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai, 

vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai. 

http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-vietejas-attistibas-strategiju-istenosanu-zivsaimniecibai-

no?id=4923 

 

 

Galapatērētājam būs jāsaņem informācija arī par nefasētu pārtiku  
Valdība otrdien, 20.oktobrī, apstiprināja noteikumus, kādai informācijai jābūt norādītai, pārdodot 

nefasētu pārtiku. Noteikumi skars gan tirgotājus, gan sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus, kuri gala 

https://t.co/jaOG6GEycD
https://t.co/v79g5LcNdT
https://t.co/v79g5LcNdT
http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-vietejas-attistibas-strategiju-istenosanu-zivsaimniecibai-no?id=4923
http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-vietejas-attistibas-strategiju-istenosanu-zivsaimniecibai-no?id=4923


 

 Infolapa_37_23.10.2015.  www.losp.lv   

 

patērētājam pārdod pārtiku bez iepakojuma vai ko tirdzniecības vietā iepako pēc patērētāja lūguma, 

vai ko piegādā tiešajai pārdošanai. Noteikumi paredz un nosaka, kādā veidā (rakstiski vai mutiski) 

nefasētam pārtikas produktam norādāms produkta nosaukums, minimālais derīguma termiņš, neto 

daudzums, informācija par vielām vai produktiem, kas izraisa alerģiju vai nepanesību, faktiskais 

alkohola saturs tilpumprocentos, enerģētiskā vērtība un tauku, piesātināto taukskābju, ogļhidrātu, 

cukuru, olbaltumvielu, sāls un citu produkta sastāvdaļu daudzums.  

http://www.zm.gov.lv/presei/galapateretajam-bus-jasanem-informacija-ari-par-nefasetu-partiku-

?id=4924 

 

Ministri Madridē vienojas par turpmāko rīcību Eiropas meža nākotnei  

Otrdien un trešdien, 20. un 21. oktobrī Madridē (Spānijā) norisinājās divas ministru konferences. 7. 

Ministru konference par meža aizsardzību Eiropā notika 20. un 21. oktobrī, un 21. oktobra 

pēcpusdienā – arī ārkārtas Ministru konference. Latviju konferencēs pārstāvēja Zemkopības 

ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols. 

http://www.zm.gov.lv/presei/ministri-madride-vienojas-par-turpmako-ricibu-eiropas-meza-

nakotnei-?id=4932 

 

Iecerētas izmaiņas uztura bagātinātāju reģistrēšanas valsts nodevā  
Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 22.oktobrī, izsludināja grozījumus noteikumos par uztura 

bagātinātāju reģistrēšanas valsts nodevu. Salīdzinājumā ar pašlaik maksājamo valsts nodevu, par 

vienām reģistrācijas darbībām būs jāmaksā vairāk, savukārt par citām – mazāk. Iecerēts, ka turpmāk 

vienāda nodeva būs par uztura bagātinātāja reģistrāciju visiem Latvijas tirgū laistiem uztura 

bagātinātājiem (165,00 eiro). Ir plānots atcelt nodevu (426,86 eiro) par uztura bagātinātāja 

pirmreizēju reģistrāciju Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un nodevu par izplatīta uztura 

bagātinātāja reģistrāciju Eiropas Ekonomikas zonas valstī (99,60 eiro). 

http://www.zm.gov.lv/presei/ieceretas-izmainas-uztura-bagatinataju-registresanas-valsts-nodeva-

?id=4934 

 

Arī šajā mācību gadā skolēni dzer bezmaksas pienu un ēd bezmaksas augļus un 

dārzeņus 
2015./2016.mācību gadā Latvijas skolās pēc rudens brīvlaika skolēni visā Latvijā trīs reizes nedēļā 

turpinās iepazīt svaigu augļu un dārzeņu garšu, saņemot tos bez maksas programmas „Augļi skolai” 

ietvaros, kā arī visu gadu turpinās programma „Skolas piens”, kuras ietvaros bērnu dārzu audzēkņi 

un skolēni var dzert bezmaksas pienu. 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/ari-saja-macibu-gada-skoleni-dzer-

bezmaksas-pienu-un-ed-bezmaksas-auglus-un-darzenus-565 

 

 

Lauku atbalsta dienesta tālruņi strādā mobilo sakaru tīklā 
No 2015.gada oktobra Lauku atbalsta dienesta tālruņi strādā mobilo sakaru tīklā, tādēļ aicinām 

klientus ņemt vērā, ka, zvanot LAD darbiniekiem no fiksētā (Lattelecom) tālruņa, var tikt piemērota 

paaugstināta sarunu maksa. Klientu ērtībām ir saglabāti arī fiksētā tālruņa numuri gan LAD 

centrālajā aparātā, gan katrā reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, uz kuriem zvanot paaugstinātā 

maksa netiek piemērota. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauku-atbalsta-dienesta-talruni-

strada-mobilo-sakaru-tikla-564 

http://www.zm.gov.lv/presei/galapateretajam-bus-jasanem-informacija-ari-par-nefasetu-partiku-?id=4924
http://www.zm.gov.lv/presei/galapateretajam-bus-jasanem-informacija-ari-par-nefasetu-partiku-?id=4924
http://www.zm.gov.lv/presei/ministri-madride-vienojas-par-turpmako-ricibu-eiropas-meza-nakotnei-?id=4932
http://www.zm.gov.lv/presei/ministri-madride-vienojas-par-turpmako-ricibu-eiropas-meza-nakotnei-?id=4932
http://www.zm.gov.lv/presei/ieceretas-izmainas-uztura-bagatinataju-registresanas-valsts-nodeva-?id=4934
http://www.zm.gov.lv/presei/ieceretas-izmainas-uztura-bagatinataju-registresanas-valsts-nodeva-?id=4934
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/ari-saja-macibu-gada-skoleni-dzer-bezmaksas-pienu-un-ed-bezmaksas-auglus-un-darzenus-565
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/ari-saja-macibu-gada-skoleni-dzer-bezmaksas-pienu-un-ed-bezmaksas-auglus-un-darzenus-565
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauku-atbalsta-dienesta-talruni-strada-mobilo-sakaru-tikla-564
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauku-atbalsta-dienesta-talruni-strada-mobilo-sakaru-tikla-564
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Izmaiņas projektos, kuros tiek izmantoti finanšu līzinga maksājumi 
Sākot no 2015.gada 20.oktobra stājas spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.598, nosakot izmaiņas to 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) investīciju projektu atmaksas kārtībā, 

kuros tiek izmantoti finanšu līzinga maksājumi. Līzinga izmantošanas gadījumā projekti tiek 

administrēti atbilstoši pielikumā pievienotajai shēmai. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/izmainas-projektos-kuros-tiek-

izmantoti-finansu-lizinga-maksajumi-563 

 

 

Paplašināts pārtikas kvalitātes shēmās iekļaujamo produktu klāsts  
Lai iespējami vairāk Latvijas ražotāju varētu piedalīties pārtikas kvalitātes shēmās, dodot iespēju 

patērētājiem saņemt kvalitatīvu vietējo produkciju, valdība otrdien, 20.oktobrī, grozīja pārtikas 

kvalitātes shēmu prasības. Turpmāk pārtikas kvalitātes shēmās būs iekļauti arī svaigi un mizoti 

kartupeļi un citi dārzeņi, skābēti un sālīti dārzeņi, kafija, tēja un manna. Daži kvalitātes prasību 

rādītāji ir precizēti, piemēram, pienam - sasalšanas punkts, gaļai – tauku un saistaudu saturs, 

paaugstinātas kvalitātes prasības eļļas augu produktiem, bet papildinātas prasības - primāro 

produktu ražotājiem.  

 http://www.zm.gov.lv/presei/paplasinats-partikas-kvalitates-shemas-ieklaujamo-produktu-klasts-

?id=4925 

 

Pārtika un mežrūpniecība – kopsaucējs Latvijas un Ķīnas turpmākai sadarbībai  
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs otrdien, 20.oktobrī, tikās ar Ķīnas Tautas Republikas ārkārtējo 

un pilnvaroto vēstnieku Huanu Junu (H.E.Mr Huang Yong), kurš iepazīšanās vizītē apmeklēja 

Zemkopības ministriju. Amatpersonas pārrunāja līdzšinējo abu valstu sadarbību un sprieda par 

iespējām veicināt turpmākās sadarbības iespējas, tostarp tirdzniecībā ar pārtiku un meža nozares 

produkciju. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pateicās Ķīnas vēstniecībai par atbalstu pārtikas 

produktu sertifikātu saskaņošanā un lūdza atbalstīt arī gaļas sertifikāta saskaņošanu. Vēl joprojām 

nav informācijas par gaļas produkcijas sertificēšanas rezultātiem, kaut sertificēšanas process sācies 

jau pirms pusotra gada. Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Huans Juns solīja, ka Ķīnas 

vēstniecība palīdzēs noskaidrot, kādā statusā sertificēšanas process atrodas patlaban. 

http://www.zm.gov.lv/presei/partika-un-mezrupnieciba-kopsaucejs-latvijas-un-kinas-turpmakai-

sadarb?id=4926 

 

Piena iepirkuma cena turpina lejupslīdi; sarūk arī govju skaits 
Šā gada septembrī vidējā piena iepirkuma cena Latvijā bija 0,20 centi par kilogramu piena, kas ir 

20% samazinājums salīdzinājumā ar 0,24 centiem pērn septembrī, liecina Lauksaimniecības datu 

centra (LDC) dati. Samazinājies arī iepirktā piena daudzums – pērn septembrī pārstrādātāji un citi 

uzpircēji iepirkuši 75 000 000 kilogramus piena, bet šogad septembrī – 73 000 000 kilogramus 

piena. 

http://www.la.lv/piena-iepirkuma-cena-turpina-lejupslidi-s…/ … 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=269553
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/izmainas-projektos-kuros-tiek-izmantoti-finansu-lizinga-maksajumi-563
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/izmainas-projektos-kuros-tiek-izmantoti-finansu-lizinga-maksajumi-563
http://www.zm.gov.lv/presei/paplasinats-partikas-kvalitates-shemas-ieklaujamo-produktu-klasts-?id=4925
http://www.zm.gov.lv/presei/paplasinats-partikas-kvalitates-shemas-ieklaujamo-produktu-klasts-?id=4925
http://www.zm.gov.lv/presei/partika-un-mezrupnieciba-kopsaucejs-latvijas-un-kinas-turpmakai-sadarb?id=4926
http://www.zm.gov.lv/presei/partika-un-mezrupnieciba-kopsaucejs-latvijas-un-kinas-turpmakai-sadarb?id=4926
http://www.la.lv/piena-iepirkuma-cena-turpina-lejupslidi-saruk-ari-govju-skaits/
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Latvijas zvejniekiem 2016. gadam panāktas labākas zvejas iespējas Baltijas jūrā 

nekā sākotnējā regulas priekšlikumā 
Ceturtdien, 22. oktobrī, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Luksemburgā 

apstiprinātas nozvejas kvotas Baltijas jūrā 2016. gadam. Lēmums par kvotām, līdzīgi kā 

iepriekšējos divos gados, tika pieņemts, balstoties uz Baltijas jūras reģiona sadarbības foruma 

BALTFISH kompromisa priekšlikumiem, kas vairumam krājumu atšķīrās no Eiropas Komisijas 

(EK) sākotnējā piedāvājuma par būtisku zvejas iespējas samazinājumu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zvejniekiem-2016-gadam-panaktas-labakas-zvejas-iespejas-

balti?id=4935 

 

 

 

 

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: 
Uzmanību liellopu, aitu, kazu īpašniekiem! 

Lai savlaicīgi apzīmētu jaundzimušos dzīvniekus, jau divus mēnešus pirms dzīvnieka piedzimšanas  

jāpasūta identifikācijas līdzekļi. 

Ganāmpulki, kuri izmanto LDC elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, identifikācijas līdzekļus var 

pasūtīt LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā. 

Informējam, ka ir iespēja izvēlēties pasūtījumu piegādi ar kurjeru "no durvīm līdz durvīm". 
Izcenojumi un piegādes zonas skatīt šeit 

Identifikācijas līdzekļu pasūtīšanai un izpildes, piegādes gaitas noskaidrošanai zvaniet darba dienās: 

tel. 67095064, 

mob. 26352914 LMT 

mob. 28891636 TELE2 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zvejniekiem-2016-gadam-panaktas-labakas-zvejas-iespejas-balti?id=4935
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zvejniekiem-2016-gadam-panaktas-labakas-zvejas-iespejas-balti?id=4935
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/
http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru/
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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 
 

“Siera klubs” aktivitātes: 

27.oktobrī SIA"Mālpils piensaimnieks" seminārs  par piena produktu popularizēšanu 

26.okt. Piena grupa filmē Valmierā klipu par jogurtu. Bet es vismaz  2 stundas  runāšu ar Valmieras 

tehnikums audzēkņiem par piena produktiem. 

5.nov. Aglonā seminārs  par piena produktu popularizēšanu. 

Kontaktinformācija:  

Vanda Davidanova, 
biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja 

Mob. +371 29487375 

e-pasts sieraklubs@inbox 

www.sieraklubs.lv 

 

Latvijas Zirgaudzētāju biedrības un Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijas aktivitātes; 

7.novembrī – konference "Baltijas valstu zirgaudzēšanas nozares analīze un popularizēšana" 

http://www.losp.lv/node/3567  

 

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. 

callto:+371%2029487375
http://www.sieraklubs.lv/
https://t.co/lyvF4f2J0o
http://www.losp.lv/node/3543
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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  

 

  

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.  

 

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 

(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. 

https://www.facebook.com/events/749247958512983/749248078512971/
http://www.bilesuserviss.lv/
http://www.losp.lv/node/3546
http://www.losp.lv/node/3548
http://www.losp.lv/node/3189
mailto:info@slieka.lv
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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 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F3488&h=1AQE4hOJLAQGUJrq2u26jDvJ2IhgorusoffiHoUKVkyFeOw&enc=AZP-6xgYgayrwPiV1vfPJ2-jIZjP0GUauXRMQbJLtwUic4fom6OdcIjbxFeTlkQzBEQ7P33Glcmblaxw9lewccDqa8SBLM4Bezzky_UGT9eYT4OmpOp7H0PWsJIS61mXTQi1yfeeiw_RhEZLNsRE0G444xJvXBgYAQi_5d8LB0tzkYxpkit659sR5umu8Tu_xSpPE0t8JsHqej0btd1hyw99&s=1
mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
mailto:losp@losp.lv

