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INFOLAPA Nr. 15 

 

LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Stādu audzētāju biedrības valdes 

priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš  Dienas bizness rakstā Dekoratīvie stādi aug 

griezdamies!  

Dekoratīvo stādu audzēšana pēdējos pāris gados ir uzņēmusi apgriezienus, investīcijas sāk nest 

atdevi, apgrozījums palielinās, savukārt importa apjoms – samazinās, ceturtdien vēsta laikraksts 

Dienas Bizness. Eiropas valstīs, tostarp arī Latvijā, dārzkopība ar katru gadu attīstās jo vairāk, tā 

savā ziņā ir tāda kā modes tendence, kuru veicina izpratne par zaļā dzīvesveida priekšrocībām, 

atzīst Latvijas Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš. Pēc viņa teiktā, 

dekoratīvo stādu audzēšanas un realizācijas apjomi Eiropā kopumā ir palielinājušies aptuveni par 

5%. 

http://www.db.lv/…/mazumtirdznieciba/dekorativie-stadi-aug-… … 

 

Izstrādātas meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020. 

Gadam 

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi un iesniegusi Valsts sekretāru sanāksmē projektu „Par 

Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam”. Pamatnostādnes ir 

uzskatāmas par Latvijas meža nozares izaugsmes un attīstības politikas galveno dokumentu, kurā ir 

ietverta arī sasaiste ar citu nozaru rīcību un nepieciešamo darbību plānojumu. 

Zemkopības ministrija sadarbībā ar nozares interešu grupām ir noteikusi trīs meža nozares attīstības 

politikas mērķus: 

1)    Latvijas mežu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un starptautiski atzīta; 

2)    Latvijas meža nozares produkcija ir konkurētspējīga ar augstu pievienoto vērtību un atbilst 

klienta vajadzībām; 

3)    Meža un saistīto nozaru attīstībai atbilstošs izglītības un zinātniskais potenciāls un 

cilvēkresursu prasmju līmenis. 

http://www.zm.gov.lv/…/izstradatas-meza-un-saistito-nozaru-… 

 

Varēs pieteikties atbalstam pasākumā „Akvakultūra, kas nodrošina vides 

pakalpojumus” 

Zemkopības ministrija informē, ka Lauku atbalsta dienestā (LAD) no 2015. gada 27. aprīļa līdz 

2015. gada 15. maijam tiks pieņemti projektu iesniegumi atbalsta saņemšanai Rīcības programmas 

zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākumā „Akvakultūra, kas nodrošina vides 

pakalpojumus”. Pasākuma kopējais pieejamais publiskais finansējums (pieciem gadiem) ir 3 788 

000 eiro. Pasākuma „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus” mērķis ir veicināt videi 

draudzīgas metodes akvakultūras produkcijas ražošanā, tādējādi nodrošinot attiecīgus ūdenstilpņu 

uzturēšanas un dzīvnieku audzēšanas apstākļus, ieskaitot vides un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanu un uzlabošanu, ainavas un akvakultūras zonu tradicionālo elementu apsaimniekošanu. 

Atbalsta saņemšanas kārtība nosaka, ka atbalsta pretendents var būt Pārtikas un veterinārajā 

http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/dekorativie-stadi-aug-griezdamies-431703
http://www.zm.gov.lv/presei/izstradatas-meza-un-saistito-nozaru-attistibas-pamatnostadnes-2015-202?id=4530
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dienestā atzīts akvakultūras nozares uzņēmums un tam būs jāuzņemas saistības uz pieciem gadiem, 

sākot no 2015. gada. 

http://www.zm.gov.lv/presei/vares-pieteikties-atbalstam-pasakuma-akvakultura-kas-nodrosina-

vides-p?id=4514 

 

Pārtikas un lauksaimniecības produktu ārējā tirdzniecība 2014. gadā 

Šeit publicēts Zemkopības ministrijas Tirgus un tieša atbalsta departamenta speciālistu sagatavotais 

pārtikas un lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības pārskats par 2014. gadu. 

Lejupielādēt ŠEIT 

Arī turpmāk palielinās zušu daudzumu Latvijas ezeros un upēs 

Otrdien, 28. aprīlī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto attīstības plānošanas 

dokumenta projektu „Latvijas Zušu krājumu pārvaldības plāns 2015.–2016. gadam”. Jaunais plāns 

izstrādāts, lai turpinātu Latvijas Nacionālā zušu krājumu pārvaldības plāna 2009.–2013. gadam 

pasākumus un to īstenošanas monitoringu. Plāna mērķis ir Latvijas zušu krājumu pārvaldības plāna 

2009.–2013. gadam pasākumu papildinātības un turpmākās ilgtspējas nodrošināšana. Lai veiksmīgi 

realizētu noteikto mērķi, plāns paredz divus darbības virzienus – zušu krājumu pētījumus un zušu 

ielaišanas monitoringu, kā arī rekomendāciju izstrādi zušu turpmākai ielaišanai dalījumā pa 

ūdenstilpēm, apjomiem, laikiem un priekšlikumu sagatavošanu par iespējamiem papildu tehniskiem 

ierobežojumiem makšķerēšanā un zvejā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/ari-turpmak-palielinas-zusu-daudzumu-latvijas-ezeros-un-

upes?id=4523 

 

Precizēta kārtība tiešo maksājumu saņemšanai lauksaimniekiem  

Valdība otrdien, 28.aprīlī, precizējusi tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, 

pagarinot atsevišķu iesniegumu iesniegšanas termiņu, precizējot zālāju masas novākšanas prasību 

un precizējot nosacījumu, kā noteikt gadu, kad juridiskas personas saimniecība uzskatāma par gados 

jauna lauksaimnieka dibinātu. Tā kā šogad pagarināts vienotā iesnieguma iesniegšanas termiņš, tad 

valdība noteikumos precizējusi iesniegumu iesniegšanas termiņu arī mazo lauksaimnieku atbalsta 

shēmas dalībniekiem - līdz 15.jūnijam. Tāpat valdība arī līdz 1.maijam pagarinājusi termiņu 

iesniegumam lauku bloku precizēšanai, lai lauku bloku kartēs paspētu iekļaut informāciju un 

precizējumus, kas var rasties tādēļ, ka šogad lauksaimniekiem būs pienākums deklarēt visu 

lauksaimniecības zemi un zaļināšanas maksājums (par klimatam un videi labvēlīgu 

lauksaimniecības praksi) paredz prasību deklarēt ekoloģiski nozīmīgo platību. 

http://www.losp.lv/node/3231 

 

Ienākušies pašmāju gurķi  
Pagājušajā nedēļā pie pircējiem nonākuši SIA «Ints un Co» siltumnīcās Bauskas novada Gailīšu 

pagastā audzētie gurķi. Tie par trīs eiro kilogramā tirgoti uzņēmuma veikalā «Rozīte» un 

tirdzniecības kioskā Bauskā, kā arī dārzniecībā. Plānots, ka no šīs nedēļas zaļie, kraukšķīgie dārzeņi 

http://www.zm.gov.lv/presei/vares-pieteikties-atbalstam-pasakuma-akvakultura-kas-nodrosina-vides-p?id=4514
http://www.zm.gov.lv/presei/vares-pieteikties-atbalstam-pasakuma-akvakultura-kas-nodrosina-vides-p?id=4514
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/57/65/arejatirdznieciba2014.pdf
http://www.zm.gov.lv/presei/ari-turpmak-palielinas-zusu-daudzumu-latvijas-ezeros-un-upes?id=4523
http://www.zm.gov.lv/presei/ari-turpmak-palielinas-zusu-daudzumu-latvijas-ezeros-un-upes?id=4523
http://www.losp.lv/node/3231
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/ienakusies-pasmaju-gurki-431479
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būs nopērkami sadarbības partneru veikalos Bauskas un apkārtējos novados, vēsta reģionālais 

medijs Bauskas Dzīve. 

SIA «Ints un Co» valdes loceklis Ints Jākobsons atklāja, ka vietējās kundes uzticīgi gaida, kad varēs 

iegādāties vietējo produkciju. Šogad augiem pietrūkusi saules gaisma. «Kurini, cik gribi, ja nav 

gaismas, viss nīkuļo,» stāsta I. Jākobsons, piebilstot, ka tagad situācija krietni uzlabojusies, gurķi ir 

stingrāki un prāvāki nekā pirmie noplūktie.   

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/ienakusies-pasmaju-gurki-431479/? 

 

Lauki acīm redzami izmirst  
Rezaka ir apdzīvota vieta Alsviķu pagastā, uz kuru nekursē sabiedriskais transports. Vienīgais 

autobuss, kas šeit kursē, ir skolēnu autobuss, kurš skolēnus ved uz Strautiņu pamatskolu. Rezakā 

nav veikala un arī autoveikals nebrauc. Rezakā ir mazliet vairāk par 20 iedzīvotājiem, kuriem šī 

vieta ir mīļa, vēsta reģionālais laikraksts Alūksnes Ziņas. Alūksniete Inga Lāneta uz Rezaku brauc 

pie vecākiem, kuri dzīvo 1800.gadā celtā mājā Dambīši. Māja piederējusi viņas vecvectēvam un ir 

kultūrvēstures piemineklis. «Vecvectēvs bija mežsargs, bet pirms tam šajā mājā dzīvojuši vācieši, 

tieši tāpēc to arī nenodedzināja. Šī ir vienīgā tāda māja šeit. Kultūras pieminekļu biedrība saka, ka 

tad, ja vēlamies mainīt mājai jumtu, tai ir jāliek skaidu jumts, bet naudu jau mums tādam jumtam 

nedod. Mūsu pasūtītais jumts neder. Arī pārdot māju nedrīkstam, jo valstij ir priekšroka, bet valsts 

par māju neko nesaka. Mēs varētu to kaut vai pārdot un uzcelt blakus jaunu māju. Autobuss šeit 

nekursē kopš sovhoza laikiem, un tiem, kam nav transporta, ir jādodas līdz Alsviķiem kājām, lai ar 

autobusu nokļūtu kaut kur tālāk,» stāsta I.Lāneta. Agrāk Rezakā bijis daudz cilvēku un dzīvība 

kūsājusi, jo darbojusies arī privātā pamatskola, kura atradās muižas ēkā. Skola tika likvidēta 

2000.gadā. «Tagad tā ir izsaimniekota un neredzu šeit arī kādu nākotni. Zeme tiek pārdota un meži 

izcirsti. Ja šeit būtu autobuss, vieta būtu pieejamāka. Kaut vai divreiz vai trīsreiz nedēļā tas varētu 

kursēt,» teic I.Lāneta. 

http://www.db.lv/bez-kaklasaites/lauki-acim-redzami-izmirst-431718 

 

 

Lauksaimniecības datu centra jaunumi (LDC):  
Nobeigušos (kritušo) dzīvnieku izslēgšanaNobeigušos (kritušo) dzīvnieku izslēgšana. Informējam, 

ka 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. Sākot ar  š.g. 01.05.2015 kritušo 

dzīvnieku savācējuzņēmumi (Reneta, Baltic Trade) neizslēgs kritušos dzīvniekus no reģistra. 

Apzīmēta dzīvnieka izslēgšanas ziņojums! 

Neapzīmēta dzīvnieka izslēgšanas ziņojums! 

 

 

EP atbalsta pāreju uz jaunākās paaudzes biodegvielu! 
Otrdien EP deputāti atbalstīja likumprojektu ar mērķi ierobežot biodegvielas ražošanu no šim 

nolūkam īpaši audzētiem kultūraugiem, kas paātrinās pāreju uz alternatīvām biodegvielas ražošanas 

metodēm, Likuma mērķis ir mazināt siltumnīcefekta gāzu izmešus, ko netieši rada tas, ka arvien 

vairāk lauksaimniecības platību atvēl biodegvielas graudaugu audzēšanai. 

Eiropas Parlaments Latvijā.  

http://www.losp.lv/node/3233 

http://bauskasdzive.diena.lv/vietejas-zinas/ienakusies-pasmaju-gurki-129020
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/ienakusies-pasmaju-gurki-431479/
http://www.db.lv/bez-kaklasaites/lauki-acim-redzami-izmirst-431718
http://www.db.lv/bez-kaklasaites/lauki-acim-redzami-izmirst-431718
http://www.ldc.gov.lv/upload/doc/2_APZIMETA_DZIVNIEKA_IZSLEGSANAS_ZINOJUMS.pdf
http://www.ldc.gov.lv/upload/doc/3_NEAPZIMETA_DZIVNIEKA_IZSLEGSANAS_ZINOJUMS.pdf
http://www.losp.lv/node/3233
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Informācijai: Nodokļu likmes un svarīga informācija par nodokļiem 2015. gadā 

LLKC http://new.llkc.lv/…/piel…/nodokli_2015_a4vert_printerim.pdf 

 

 

Vai pavasara sēja jau pabeigta? Kā vēsais laiks ietekmējis sējumus?  

Latvijas Avīze 
Sergejs Virts, z/s “Rubuļi” saimnieks: “Šopavasar nebija nekādu problēmu ar sēju, visu jau esam 

izdarījuši. Iesējām aptuveni 170 ha miežu, ko galvenokārt izmantosim lopbarībā. Ziemāji līdz šim 

padevušies labi, var teikt, ka reti kad bijusi tik laba ziema Kurzemē, tāpēc gaidāma ļoti laba raža. 

Audzējam rapšus un ziemas kviešus. Tagad maksimāli jāstrādā, lai iesēto pabarotu, un tad jau viss 

turpmākais būs dabas rokās.” 

http://www.la.lv/graudi-ienaksies-agrak/ … 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs vizītē Ķīnā pārrunās iespējas palielināt 

Latvijas pārtikas produktu eksportu uz šo valsti 
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs no 4. līdz 7. maijam dosies vizītē uz Ķīnas Tautas Republiku, 

lai ar vairākām Ķīnas augsta ranga amatpersonām un atbildīgo institūciju vadību pārrunātu iespējas 

palielināt Latvijas pārtikas ražotāju produkcijas eksportu uz Ķīnu. Kopā ar zemkopības ministru 

Ķīnu vizītē apmeklēs arī Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. 

Zemkopības ministram Jānim Dūklavam paredzēta tikšanās ar Ķīnas lauksaimniecības viceministru, 

kā arī Ķīnas Vispārējās kvalitātes uzraudzības, pārbaudes un karantīnas pārvaldes un Ķīnas 

Sertifikācijas un akreditācijas administrācijas vadību. Vizītes laikā zemkopības ministrs tiksies arī 

ar Šanhajas pašvaldības vadību, apmeklēs Šanhajas brīvās tirdzniecības zonu un Ķīnas vadošo 

pārtikas un dzērienu izstādi “SIAL China” Šanhajā, kurā piedalās vairāki Latvijas pārtikas 

ražošanas, arī piena pārstrādes, uzņēmumi. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-vizite-kina-parrunas-iespejas-

paliel?id=4532 

 

 

Lauka miglošana – kas par to jāzina zemniekam, kam ziņot par pārkāpumiem?  

Dienas bizness 
Līdz mūsu mājas stūrim lauks tiek uzarts un pēc tam miglots. Iedzīvotājiem jāmeklē patvērums 

istabā, pat ja tiek ievērots vēja virziens. Traktorists strādā maskā, bet bērniem masku neuzliksi. Arī 

ar bitēm un mājdzīvniekiem nelaime, jo tos tāpat nevar nosargāt.  Vai ķimikālijas un minerālmēsli 

nevar piesārņot mūsu un lauka tuvumā esošo māju akas? Vai pie dzīvojamām mājām nav jāievēro 

kāda buferjosla? MĀRIS A. BURTNIEKU NOVADĀ 

http://www.la.lv/pret-smidzinasanu-ar-draudzibu/ … 

 

 

 

 

 

http://new.llkc.lv/sites/default/files/baskik_p/pielikumi/nodokli_2015_a4vert_printerim.pdf
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.la.lv%2Fgraudi-ienaksies-agrak%2F&h=vAQGVImVV&enc=AZNTlheBPxMpU5sq-wmAVg5U4C1I3vHibp2rrPU3dGlaoy8rqC3XHlgWqbXIJqTOEoYD5hmLG9J5zNxwcKYN7QWmdtszpyT_7W9HaaAjFetV2DBuzNWbgv_mcWVJvSnmj-0sLij_wp_75wakBqpH9GnDjdMcaEQp4u1PuYyUy7-pLJksXI3DLD-A2vTGvbAzNtUL7FZzpzMz8xMeMg9e79Qr&s=1
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-vizite-kina-parrunas-iespejas-paliel?id=4532
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-vizite-kina-parrunas-iespejas-paliel?id=4532
http://www.la.lv/pret-smidzinasanu-ar-draudzibu/
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Enerģētikas nozares aktualitātes 

 
1) Aktuālākais par: “Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam” 

Informēju, ka EM notika sabiedriskā apspriešana par:  

Paziņojums par izstrādāto stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu dokumenta projektam 

“Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam” un Vides pārskata sabiedrisko 

apspriešanu 
http://www.l4.lv/public/31481.html 

Tabulā apakšā papildus dokumenti - 

https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/energijas_tirgus_un_infrastruktura/normativo_aktu_projekti/  

 

______________________________________________________________________________ 

2) Aktuālākais par: "Energoefektivitātes likumu" 

Ministru kabineta komitejas šā gada 13. aprīļa sēdē valdība konceptuāli atbalstījusi Ekonomikas 

ministrija iniciēto Energoefektivitātes likumprojektu, kas izstrādāts ar mērķi paaugstināt izmaksu 

ziņā efektīvu energoefektivitāti enerģijas ražošanā, pārvadē, sadalē un galapatēriņā. 

Vairāk informācijas šeit:  
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/4891-energoefektivitates-likuma-merkis-paaugstinat-

energoefektivitati-energijas-razosana-parvade-sadale-un-galapaterina 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 Svarīgi informācija tiem, kuri atbalstam vēlas pieteikt Eiropas Savienības nozīmes zālāju 

biotopus http://www.losp.lv/node/3228 

 Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai http://www.lad.gov.lv/lv/par-

mums/jaunumi/preses-relizes/sakas-pieteiksanas-platibu-maksajumu-sanemsanai-514 

 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  

 27.04. - Sākas pieteikšanās pasākumam "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/22-10-

akvakultura-kas-nodrosina-vides-pakalpojumus-185 

 7.maijā Sākas pieteikšanās pasākumam " Atbalsts LEADER vietējai attīstībai un Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (stratēģijas)" http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-

virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana-%28strategijas%29-192 

 LLKC un LAD kopīgi rīkotie semināri lauksaimniekiem 2015.gada pavasarī 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/seminari-lauksaimniekiem-

http://www.l4.lv/public/31481.html
https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/energijas_tirgus_un_infrastruktura/normativo_aktu_projekti/
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/4891-energoefektivitates-likuma-merkis-paaugstinat-energoefektivitati-energijas-razosana-parvade-sadale-un-galapaterina
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/4891-energoefektivitates-likuma-merkis-paaugstinat-energoefektivitati-energijas-razosana-parvade-sadale-un-galapaterina
http://www.losp.lv/node/3228
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/sakas-pieteiksanas-platibu-maksajumu-sanemsanai-514
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/sakas-pieteiksanas-platibu-maksajumu-sanemsanai-514
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://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=1bf8ae8d&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/22-10-akvakultura-kas-nodrosina-vides-pakalpojumus-185
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/22-10-akvakultura-kas-nodrosina-vides-pakalpojumus-185
Sākas%20pieteikšanās%20pasākumam%20%22%20Atbalsts%20LEADER%20vietējai%20attīstībai%20un%20Sabiedrības%20virzītas%20vietējās%20attīstības%20stratēģiju%20īstenošana%20(stratēģijas)%22
Sākas%20pieteikšanās%20pasākumam%20%22%20Atbalsts%20LEADER%20vietējai%20attīstībai%20un%20Sabiedrības%20virzītas%20vietējās%20attīstības%20stratēģiju%20īstenošana%20(stratēģijas)%22
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana-%28strategijas%29-192
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana-%28strategijas%29-192
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana-%28strategijas%29-192
http://t.co/8WsLq1xA7Z
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505 … 

 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/  

 E-pakalpojums "Sezonas laukstrādniekiem” http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-

kalendars/aktualitates/pieejams-e-pakalpojums-sezonas-laukstradnieki-507 …   

 Kā aizpildīt Lauku bloku precizēšanas pieteikumu? Paskaties LAD sagatavoto video! 

http://bitly.com/1BYJToC  

 Pieejama operatīvā informācija pasākumam ''Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās''  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/ 

 Pieejama arī rokasgrāmata lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma 

sagatavošanai! http://bit.ly/16clIbf  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-

attistibas-strategiju-istenosana-107 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Lauku ceļotāja aktivitātes: 

LOSP aicina piedalīties Lauku Ceļotājs / Baltic Country Holidays akcijā „ATVĒRTĀS DIENAS 

LAUKOS” 

http://www.losp.lv/node/3196 

 

Stādu biedrības aktualitātes:  

1.un2. maijā Siguldas Svētku laukumā notiks 12. Latvijas Stādu parāde, kuru organizē Stādu 

audzētāju biedrība, sadarbībā ar Siguldas novada domi. http://www.losp.lv/node/3222 

 

Siera klubs aktivitātes: 

7.maijā seminārs "Meistara diena" Ogres tehnikumā  

9.maijā Kurzemes reģiona konkurss "Siera un maizes svētku sāļā torte", notiek Skrundā pilsētas 

svētku laikā 

12.maijā noslēdzas pasaku konkurss "Piena pasaku kamoliņš" 

13.maijā seminārs "Meistara diena" Dobeles amatniecības vispārizglītojošā vidusskolā 

14.maijā seminārs  "Meistara diena" Mālpils profesionālajā vidusskolā 

Semināri domāti jaunajiem pavāriem, ir teorētiskā daļa - lekcijas un ēdienu gatavošana 

19. maijā piedalīšanās Vislatvijas pavāru konkursa "Jaunais profesionālis 2015" finālā 

 

 

 

http://t.co/8WsLq1xA7Z
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://t.co/O4KZspcABB
http://t.co/O4KZspcABB
http://t.co/C4Q2mNc0Ia
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=59711df6&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/
http://t.co/AN0ZzOHSs7
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
http://www.losp.lv/node/3196
http://www.losp.lv/node/3222
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Latvijas Biškopības biedrības semināri: 

Seminārs Valmierā: tēma „Pavasara darbi dravā – praktiskā nodarbība” lektors Armands Gumbris, 

š.g. 3. maijā, plkst. 10.00, Mazkalnēnos, Kauguru pag., Beverīnas nov.; 

 

Seminārs „Kūdras humusvielu koncentrāts - graudaugu, kartupeļu, pākšaugu, dārzeņu un 

ogulāju ražīguma garantija Nr.1.”  

Rāmavā, izstādē ”Pavasaris 2015”, aicinām uz semināru „Kūdras humusvielu koncentrāts - 

graudaugu, kartupeļu, pākšaugu, dārzeņu un ogulāju ražīguma garantija Nr.1.” LOSP biedrs 

Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociācija, lai sekmētu Latvijas lauksaimniecības 

attīstību, izstādē ”Pavasaris 2015” (9.-12.aprīlis) aicina uz semināru par Kūdras humusvielu 

koncentrātu, organisko mēslošanas līdzekļu, lietošanu lauksaimniecībā visu kultūraugu ražības 

paaugstināšanai, vienlaicīgi, sekmējot augsnes auglību. 

http://www.losp.lv/node/3188 

 

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 Lauku foruma aktivitātes:  

No 2015. gada 3. līdz 5. jūnijam Līgatnē notiks starptautisks trīs dienu pasākums – Attīstības 

forums, kas būs viens no nozīmīgākajiem notikumiem attīstības jomā Latvijas prezidentūras ES 

Padomē laikā. 120 kopienu aktīvistu un līderu, ekspertu, viedokļu līderu, politikas veidotāju un 

lēmumu pieņēmēju foruma centrālā tēma ir globalizācija – mijiedarbība starp lokālo un globālo; 

savas izpratnes veidošana par globālajiem problēmjautājumiem un to saikni ar mūsu katra ikdienas 

dzīvi un mūsu ikdienas izvēļu ietekmi uz globālajiem izaicinājumiem. 

Vairāk informācijas un darba kartība te: 

 http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/ 
 

 

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 

 

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

http://www.losp.lv/node/3188
http://www.losp.lv/node/3189
http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/
mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

