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INFOLAPA Nr. 38 
 

 

Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 
No šā gada 23.oktobra Lauku atbalsta dienests ir uzsācis Vienotā platību maksājuma avansa 

izmaksu 70% apmērā. Šobrīd pakāpeniski VPM avansa maksājumus saņems visi tie lauksaimnieki, 

kuru iesniegumos nav konstatētas problēmas. Lauku atbalsta dienests atgādina, ka avansa 

maksājumus nevarēs piešķirt gadījumos, ja nebūs saņemtas atbildes uz LAD vēstulēm un nebūs 

atrisinātas problēmas, piemēram, kad vairāki lauksaimnieki atbalsta saņemšanai ir pieteikuši vienu 

platību u.tml. Par avansa aprēķinu un apmēriem informāciju var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē 

„Atbalsta likmes”. Saņemot avansa maksājumu lauksaimniekam ir iespēja uzlabot savu finansiālo 

situāciju un veikt ieguldījumus saimniecības turpmākā attīstībā. 

 

 

Apstiprinātas izmaiņas tiešmaksājumu piešķiršanas un aprēķināšanas kārtībā 

lauksaimniekiem  
Lai vienkāršotu esošo tiešmaksājumu piešķiršanas kārtību, valdība otrdien, 27.oktobrī, grozīja 

noteikumus par tiešo maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem. Noteikumi noteic brīvprātīga 

saistītā atbalsta (BSA) maksimālo apmēru 2015. gadā katram atbalsta shēmas veidam, kā arī 

precizētu atbalsta likmes aprēķināšanas kārtību. Papildināts aitu gaļas šķirņu saraksts, par kurām 

paredzēts brīvprātīgais saistītais atbalsts. 

http://www.losp.lv/node/3575 

 

 

Latvijā lielākais lauksaimniecībā apstrādāto zemes platību pieaugums ES 

(Agropols) 
Lauksaimniecībā apstrādāto zemes platību skaits pēdējos septiņu gadu laikā Latvijā pieaudzis par 

20%, kas ir straujākais pieaugums starp Eiropas Savienības (ES) valstīm, liecina "Eurostat" dati. 

2010. gadā Latvijā lauksaimniecībā tika apstrādāti 1 786 400 hektāri (ha), salīdzinot ar 1 489 400 

hektāriem 2003. gadā. 

Otrs straujākais pieaugums reģistrēts Igaunijā, kur lauksaimniecībā apstrādātā zemes platība 

pēdējos septiņos gados pieaugusi par 18% līdz 938 800 ha. 

Savukārt trešais straujākais lauksaimniecībā apstrādātās zemes platību pieaugums reģistrēts Lietuvā 

- par 10% līdz 2 736 400 ha, liecina pašlaik "Eurostat" pieejamie dati par 12 ES valstīm. 

http://www.agropols.lv/?menu=46&newsid=94743 

 

 

Latvijā turpinās kaitīgo un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu 
27. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par 

Eiropas Komisijas līdzfinansētās ilgtermiņa Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu 

klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanu. Eiropas Savienības dalībvalstīs apsekojumu 

programmas īstenošana ir uzsākta no 2015. gada un informatīvais ziņojums sagatavots, lai 

informētu Ministru kabinetu par apsekojumu programmas īstenošanu 2016. gadā.  

http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-turpinas-kaitigo-un-augiem-bistamo-organismu-klatbutnes-

apseko?id=4937 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/atbalsta-likmes/
http://www.losp.lv/node/3575
http://www.agropols.lv/?menu=46&newsid=94743
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-turpinas-kaitigo-un-augiem-bistamo-organismu-klatbutnes-apseko?id=4937
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-turpinas-kaitigo-un-augiem-bistamo-organismu-klatbutnes-apseko?id=4937
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Latvija un Ukraina paraksta vienošanos par sadarbību lauksaimniecībā  
27. oktobrī, Latvijas valsts vizītes Kijevā laikā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Ukrainas 

agrārās politikas un pārtikas ministrs Aleksejs Pavlenko parakstīja saprašanās memorandu par abu 

valstu turpmāko sadarbību lauksaimniecībā. Apzinoties lauksaimniecības nozīmīgumu abu valstu 

ekonomiskajā izaugsmē un vēloties veicināt lauksaimniecības un pārtikas produktu tirdzniecību un 

investīciju piesaisti ar lauksaimniecību saistītajā uzņēmējdarbībā, Latvija dalīsies ar Ukrainu 

pieredzē par iestāšanos ES, īpaši jautājumos, kas attiecas uz pārtiku, augkopību un lopkopību, 

tiesību aizsardzību saistībā ar augu dažādību, zivsaimniecību, veterināriju un fitosanitāro 

uzraudzību, kā arī ES fondu administrēšanu. 

 

 

EP prasa saglabāt esošo regulējumu ĢMO pārdošanai ES (Dienas bizness) 
Eiropas Parlaments trešdien noraidīja likumprojektu, kas mainītu pašreizējo ģenētiski modificētas 

pārtikas vai barības pārdošanas un lietošanas regulējumu un ļautu ES dalībvalstīm savās teritorijās 

ierobežot vai aizliegt ES līmenī atļautas ĢMO pārtikas un barības pārdošanu un lietošanu, informē 

EP. EP deputāti pauduši bažas, ka šis tiesību akts varētu nebūt īstenojams praksē vai arī novest pie 

robežkontroles atjaunošanas starp dalībvalstīm. Viņi aicina Komisiju izstrādāt jaunu priekšlikumu. 

http://www.db.lv/razosana/ep-prasa-saglabat-esoso-regulejumu-gmo-pardosanai-es-440323 

 

 

Eksportspēja: Izauklē bērnu un biznesa ideju (Dienas bizness) 
Ādažu SIA Lat Eko Food saražotā bioloģiski sertificētā bērnu pārtika iekarojusi vietu pašmāju tirgū; 

30-40% saražotā nonāk eksporta tirgū , ceturtdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.  

SIA Lat Eko Food galvenais darbības virziens ir bioloģiskās bērnu pārtikas ražošana galvenokārt no 

vietējām izejvielām. Uzņēmums ražo augļu un dārzeņu biezeņus, kā arī biezeņus ar gaļu. Sortimentā 

ir arī deserti ar saldo krējumu, jogurtu un citām piena produktu piedevām un biezputras. Nesen 

uzņēmums sācis ražot biezsulas. «Šobrīd ražojam tikai 100% bioloģiski sertificētus produktus, kas 

nozīmē, ka iepērkam produktus no bioloģiski sertificētām saimniecībām. Bioloģisko konkurentu 

Baltijā mums nav,» saka Egija Martinsone, SIA Lat Eko Food valdes priekšsēdētāja.  

http://www.db.lv/latvijas-eksportspeja/eksportspeja-izaukle-bernu-un-biznesa-ideju-440358 … 

 

Zemgales uzņēmums par 1,2 miljoniem iegādājies Miķelānu cūku kompleksu 

 (Dienas bizness) 
Viens no lielākajiem Latvijas cūkaudzētājiem, Zemgales cūkkopības uzņēmums SIA Latvi Dan 

Agro, izsolē par 1,2 miljoniem eiro iegādājies Miķelānu cūku kompleksu Salas novada Salas 

pagastā, kas pirms nonākšanas finansiālās grūtībās bija lielākais cūkkopības uzņēmums Latvijā. 

«Esam auguši un attīstījušies tiktāl, ka Zemgalē iespējas turpināt izaugsmi bija ierobežotas, tāpēc 

pieņēmām stratēģisku lēmumu piedalīties Miķelānu izsolē. Diemžēl kādreiz Latvijā lielākais cūku 

komplekss Miķelāni pēdējo gadu laikā atradās uz bankrota robežas un bija atklāts jautājums par 

kompleksa pastāvēšanu. Kaut arī īpašums līdztekus pirkuma cenai vēl prasīja tūlītējas investīcijas, 

jo tas bija nolaists līdz pēdējam, sapratām, ka vēlamies savu pieredzi un zināšanas likt lietā, lai 

atjaunotu Miķelānu zīmola agrāko spēku,» stāsta kompleksa jaunais vadītājs, SIA Miķelāni bekons 

valdes priekšsēdētājs Ilvars Strazdiņš. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemgales-uznemums-par-1-2-miljoniem-iegadajies-

mikelanu-cuku-kompleksu-440373? 

 

http://www.db.lv/razosana/ep-prasa-saglabat-esoso-regulejumu-gmo-pardosanai-es-440323
http://www.db.lv/razosana/ep-prasa-saglabat-esoso-regulejumu-gmo-pardosanai-es-440323
https://t.co/r4lCKQfg2G
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemgales-uznemums-par-1-2-miljoniem-iegadajies-mikelanu-cuku-kompleksu-440373
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemgales-uznemums-par-1-2-miljoniem-iegadajies-mikelanu-cuku-kompleksu-440373
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemgales-uznemums-par-1-2-miljoniem-iegadajies-mikelanu-cuku-kompleksu-440373
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemgales-uznemums-par-1-2-miljoniem-iegadajies-mikelanu-cuku-kompleksu-440373
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Lauku bizness: Velk dzīvību nākotnes vārdā  (Dienas bizness) 
Knapais valsts atbalsts seno piena lopu šķirņu turēšanu vērsis par dārgu un lauksaimnieku 

vairākuma nesaprastu hobiju; piena cenas lejupslīde vājina Latvijas zilās un Latvijas brūnās 

izredzes, ceturtdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. Situāciju labi raksturo Latvijas zilās šķirnes 

lielākais ganāmpulks, kurā ir tikai 17 slaucamu govju. «Trīsreiz dienā no govs spainis pilns – 30 

litri maniem apstākļiem ir labi,» vērtē Tukuma puses zemnieku saimniecības Griezes saimniece 

Svetlana Sarmule. Latvijas zilajai un Latvijas brūnajai, izceļot labākās īpašības apvienojumā ar 

labiem izslaukumiem. Līdzīgi domā Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes 

izpilddirektors Guntis Vilnītis: «Lai gan pasaules tendences piena lopkopībā vedina domāt, ka 

būtiskākais faktors ganāmpulka kvalitātes kritērijos ir izslaukuma palielināšana un govs maksimāla 

izmantošana biznesa interesēs, tomēr ir svarīgi saglabāt vēsturisko šķirņu govis. Latvijas brūnā un 

Latvijas zilā var izrādīties vērtīgs genofonds nākotnes šķirņu radīšanai.»  

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/lauku-bizness-velk-dzivibu-nakotnes-varda-440384 

 

 

Latvijas lielie pelēkie zirņi – pirmais produkts ar Aizsargātu cilmes vietas 

nosaukumu 
Eiropas Komisija (EK) nolēmusi iekļaut produktu „Latvijas lielie pelēkie zirņi” ES Aizsargātu 

cilmes vietu nosaukumu reģistrā. Latvijas lielie pelēkie zirņi atšķiras ar īpaši lieliem un rupjiem 

zirņiem – 1000 zirņu masa sasniedz 360 līdz 380 gramus. Kaut gan zirņu skaits pākstī nav liels, to 

kompensē šās šķirnes labas kulinārās īpašības – relatīvi īss vārīšanās laiks un izcila garša. 

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts ir vienīgā vieta pasaulē, kurā tiek veikta lielo pelēko 

zirņu selekcija pārtikas vajadzībām. Šeit arī ir radīta šķirne ‘Retrija’. Zirņu kvalitatīvās īpašības 

nodrošina tieši Latvijas  augsnes un klimatiskie apstākļi. Svarīgas ir gadiem izstrādātās prasmes šī 

kultūrauga audzēšanā un ievākšanā, lai nodrošinātu gan kopražas pieaugumu, gan produkta 

kvalitāti. Piemēram, augsnes sagatavošana, audzēšanas mistra attiecības pareiza izvēle, kā arī 

ievākšanas laika pareiza izvēle. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-lielie-pelekie-zirni-pirmais-produkts-ar-aizsargatu-cilmes-

vi?id=4940 

 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar ES lauksaimniecības komisāru Filu 

Hoganu pārrunā aktualitātes lauksaimniecībā 
29. oktobrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar ES lauksaimniecības un lauku attīstības 

komisāru Filu Hoganu (Phil Hogan), lai pārrunātu vairākas aktualitātes lauksaimniecībā. 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs atkārtoti uzsvēra nepieciešamību vienkāršot ES Kopējo 

lauksaimniecības politiku, t.sk. samazinot dažādas kontroles, lai ES atbalsta finansējumu varētu 

operatīvāk novirzīt lauksaimniekiem un tādējādi veicināt straujāku lauku attīstību. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-es-lauksaimniecibas-komisaru-

filu?id=4947 

 

 

EP vienkāršo procedūru jaunu pārtikas produktu ienākšanai tirgū  
Iespējams, esat jau dzirdējuši par čia sēklām un noni sulu, vai pat pagaršojuši tos. Eiropas Savienībā 

šos produktus pieskaita pie "jaunās pārtikas" – produktiem, kas pirms 1997. gada nav ievērojamā 

daudzumā patērēti cilvēku uzturā. Eiropas Parlaments 28. oktobra plenārsesijā ar 359 balsīm par, 

202 pret un 127 atturoties pieņēma jaunus noteikumus, kas vienkāršos atļauju izsniegšanu jauniem 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/lauku-bizness-velk-dzivibu-nakotnes-varda-440384
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/lauku-bizness-velk-dzivibu-nakotnes-varda-440384
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-lielie-pelekie-zirni-pirmais-produkts-ar-aizsargatu-cilmes-vi?id=4940
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-lielie-pelekie-zirni-pirmais-produkts-ar-aizsargatu-cilmes-vi?id=4940
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-es-lauksaimniecibas-komisaru-filu?id=4947
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-es-lauksaimniecibas-komisaru-filu?id=4947
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pārtikas produktiem, tajā pašā laikā saglabājot aizsardzību cilvēku veselībai. 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2015/oktobris_2015/jaunapartika.html18 

 

Eiropā valdošā sausuma dēļ Latvijā nedaudz kāpušas kartupeļu cenas (Latvijas 

Avīze) 
Sausuma dēļ Eiropā šogad Latvijā nedaudz – vidēji par trīs centiem kilogramā – ir augušas 

kartupeļu cenas, aģentūrai BNS sacīja Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības (KAPS) 

valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle. “Par spīti tam, ka ražas ir labākas, cena šogad ir augstāka. Taču 

cenu šajā gadījumā nediktē zemnieks, bet diktē uzpircējs un tā kā Eiropā kartupeļu ražas ir zemas, 

būtībā, tas ir iemesls, kāpēc kartupeļiem cena ir augstāka,” sacīja Kraukle. 

http://www.la.lv/eiropa-valdosa-sausuma-del-latvija-nedaudz-kapusas-kartupelu-cenas/ 

 

 

Starptautiskā pārtikas izstāde Anuga noslēgusies ar cerīgu skatu uz nākotni 

(Agropols) 
Oktobrī, kā katru otro gadu Vācijas pilsētā Ķelnē norisinājās starptautiskā pārtikas izstāde „Anuga 

2015”. Izstāde „Anuga” pasaules mērogā pazīstama kā informācijas un kontaktu birža, ar milzīgu 

platību un dalībniekiem no visas pasaules. Latvija šogad startēja ar nepieredzēti daudz 

nacionālajiem kopstendiem, apvienojot darbam izstādē 25 uzņēmumus no Latvijas. Papildu 

kopstendiem bija arī atsevišķu Latvijas uzņēmumu stendi.  

http://www.agropols.lv/?menu=111&searchtxt=Starptautisk%E2%20p%E2rtikas%20izst%E2de%2

0Anuga%20nosl%E7gusies%20ar%20cer%EEgu%20skatu%20uz%20n%E2kotni&avots=0&izdev

ums=0&dienano=1&menesno=1&gadsno=1997&dienali=29&menesli=10&gadsli=2015&page=0&

newsid=98335 

 

 

 
 

Pasākumi 
Seminārs “Aktualitātes cūkgaļas ražošanas un pārstrādes uzņēmumiem” 2015. gada 12. novembrī 

Norises vieta: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūts "BIOR", Lejupes 

iela 3, Rīga. Norises laiks: 11:00 - 15:00 

Mērķauditorija: Cūkgaļas ražošanas un pārstrādes uzņēmumi, nozares speciālisti. 

http://www.losp.lv/node/3574 

 

 

 

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 

 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  

 

 

 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2015/oktobris_2015/jaunapartika.html18
http://www.la.lv/eiropa-valdosa-sausuma-del-latvija-nedaudz-kapusas-kartupelu-cenas/
http://www.agropols.lv/?menu=111&searchtxt=Starptautisk%E2%20p%E2rtikas%20izst%E2de%20Anuga%20nosl%E7gusies%20ar%20cer%EEgu%20skatu%20uz%20n%E2kotni&avots=0&izdevums=0&dienano=1&menesno=1&gadsno=1997&dienali=29&menesli=10&gadsli=2015&page=0&newsid=98335
http://www.agropols.lv/?menu=111&searchtxt=Starptautisk%E2%20p%E2rtikas%20izst%E2de%20Anuga%20nosl%E7gusies%20ar%20cer%EEgu%20skatu%20uz%20n%E2kotni&avots=0&izdevums=0&dienano=1&menesno=1&gadsno=1997&dienali=29&menesli=10&gadsli=2015&page=0&newsid=98335
http://www.agropols.lv/?menu=111&searchtxt=Starptautisk%E2%20p%E2rtikas%20izst%E2de%20Anuga%20nosl%E7gusies%20ar%20cer%EEgu%20skatu%20uz%20n%E2kotni&avots=0&izdevums=0&dienano=1&menesno=1&gadsno=1997&dienali=29&menesli=10&gadsli=2015&page=0&newsid=98335
http://www.agropols.lv/?menu=111&searchtxt=Starptautisk%E2%20p%E2rtikas%20izst%E2de%20Anuga%20nosl%E7gusies%20ar%20cer%EEgu%20skatu%20uz%20n%E2kotni&avots=0&izdevums=0&dienano=1&menesno=1&gadsno=1997&dienali=29&menesli=10&gadsli=2015&page=0&newsid=98335
http://www.losp.lv/node/3574
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/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
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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 

 

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: 

Konference „Piena krīze nav krahs –ir citas iespējas” 2015. gada 5.novembris Tautas nams DOLE, 

Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads. Vairāk informācijas šeit: http://www.losp.lv/node/3576  

 

LSAB "Trusis un citi" un Latvijas šķirnes trušu asociācijas aktivitātes: 

LSAB "Trusis un citi" kopīgi ar Latvijas šķirnes trušu asociāciju- piedalīsies 28.Eiropas 

sīkdzīvnieku izstādē ar 115 trušiem. Pasākums notiks Francijas pilsētā Mecā laikā no 13.līdz 

25.novembrim. 

 

“Siera klubs” aktivitātes: 

3.novembrī, 10:30, Rīgā, Nīcgales ielā 26, PIKC VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikumā” (RTRIT) notiks preses konference – seminārs “Piena produkti – spēkpilna dzīve!” 

Visa ziņa un darba kārtība pieejama šeit: http://www.losp.lv/node/3569  

 

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 

http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru/
http://www.losp.lv/node/3576
http://www.losp.lv/node/3569
callto:+371%2029487375
http://www.sieraklubs.lv/


 

 Infolapa_38_29.10.2015.  www.losp.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  

 

 

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas aktivitātes:  

30. oktobrī, Salaspils kultūras namā “Rīgava”, Līvzemes ielā 7, Salaspilī, sākums pulksten 14.00., 

notiks Ciltsdarba un piena pārraudzības gada noslēguma konference, kurā organizācijas pārstāvji 

iepazīstinās ar Starptautiskās Eiropas sarkano piena šķirņu govju audzētāju asociācijas aktualitātēm 

un piena pārraudzības gada sasniegtajiem rezultātiem.  

 

Lauku forums 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  

 
Lauku kopienu nedēļa 2015: Sadarbība kā ilgtspējīgas izaugsmes pamats. 

Turpinot jau par tradīciju kļuvušo lauku attīstības iniciatoru kopāsanākšanu un pieredzes apmaiņu 

Latvijas Lauku kopienas nedēļas ietvaros, kā arī lai sekmētu 2. Latvijas Lauku kopiena parlamenta 

darba rezultāta – rezolūcijas – izpratni un tā reālu izmantošanu ikdienā, “Latvijas Lauku forums” 

aicina piedalīties 3. Latvijas Lauku kopienu nedēļas diskusijā "Sadarbība kā ilgstpējīgas izaugsmes 

pamats", kas risināsies no 12. līdz 16. oktobrim piecās Latvijas vietās – Druvienā, Izvaltā, Staicelē, 

Jaunaucē un Ancē. 

Diskusiju laikā iepazīsimies un mācīsimies, stiprināsim esošās un meklēsim jaunas sadarbības 

iespējas lauku mazo nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, izglītības iestāžu un pašvaldības starpā, lai 

sekmētu pēc iespējas pilnīgu savas kopienas un reģiona potenciāla izmantošanu un ilgspējīgu 

attīstību. 

Darba kārtībā: 

-  praktiskā pieredze - vizīte, iepazīstot vietējās iniciatīvas (precīzs plāns pie katras kopienu dienas 

darba kārtības); 

-  „1 + 1 nav 2, bet 11” jeb sadarbības matemātika - kā atrast sadarbības partnerus no citiem 

sektoriem (uzņēmējiem, pašvaldības, skolām, NVO, iedzīvotājiem), izzināt atbilstošāko sadarbības 

modeli un kā īstenot sadarbību, lai sasniegtu vēlamos mērķus; 

-  2015.-2020. gada periodā pieejamie finanšu resursi un iespējas, tālākās aktivitātes un sadarbību 

veicinošas vides priekšnosacījumi; 

-  diskusijas par veiksmīgo un pamācošo pieredzi, kas apvienotas ar siltu ēdienu un dzērienu 

pauzēm. 

REĢISTRĀCIJA LĪDZ 7. OKTOBRIM ŠEIT: http://ej.uz/fn84 

 

Konkurss skolēniem "Laiks laukiem 2015!" 

Līdz 2015. gada  30. oktobrim norisinās konkurss „Laiks laukiem 2015!”, kurā aicinām 1. -12. klašu 

skolēnus aktīvi izzināt un pastāstīt citiem, kas notiek mūsdienīgos laukos. Balva saturiski 

atbilstošāko un radošāko darbu autoriem ir ekskursija visai klasei 500 EUR vērtībā.  

https://t.co/lyvF4f2J0o
http://www.losp.lv/node/3543
http://ej.uz/fn84
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Konkursa „Laiks laukiem 2015!” mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par dzīves un nodarbinātības 

iespējām 21. gadsimta laukos, kā arī veicināt uzņēmējdarbības un lauku tūrisma popularizēšanu 

jauniešu vidū, tādejādi veicinot skolēnu izpratni un interesi par mūsdienīgas dzīves veidošanu un 

uzņēmējdarbības iespējām laukos, kā arī par tradicionālām kultūrvēsturiskām lauku dzīves 

vērtībām. 

Konkursa video te: https://www.youtube.com/watch?v=WfO0k156Ry0 

Vairāk informācijas šeit: laikslaukiem.lv 

 

 

Latvijas Cūku audzētāju asociācijas aktivitātes: 
20.novembrī Siguldā Viesnīcā "Sigulda" plkst. 11:30 Latvijas cūku audzētāju asociācija sadarbībā 

ar Valsts Lauku Tīklu rīko konferenci "Efektīva saimniekošana cūkkopības nozarē". Savu dalību 

konferencē pieteikt pa e-pastu lcaa@inbox.lv vai pa tel. 27032233 līdz 16.novembrim.  

 

 

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: 

4.11. JZK priekšsēdētājs Artūrs Katamadze piedalār UK sēdē; 

9.11. no plkst.10:00-12:00 tikšanās ar Silēzijas Konsultāciju centra delegāciju (Polija) LLU Sudraba 

zālē; 

9.11. plkst. 18:00 Jelgavā,JZK birojā Dobeles ielā 41a atvērtā Valdes sēdē. 

 

 

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: 

https://www.youtube.com/watch?v=WfO0k156Ry0
http://laikslaukiem.lv/
mailto:lcaa@inbox.lv
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
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- 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
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

