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INFOLAPA Nr. 16 

 
 

Latvijas Stādu parāde rāda cilvēku pirktspējas kāpumu (Latvijas avīze) 
Divpadsmitajā Latvijas Stādu parādē Siguldā, kur aizvadītajās brīvdienās piedalījās vien Latvijas 

stādu audzētāji, kopskaitā 160, ar saviem stādiem, pārspēts apmeklētāju rekords – tur pabijuši 

vairāk nekā 50 tūkstoši, ziņo pasākuma rīkotāji. Īpaši daudz bija viesu no Igaunijas un 

Skandināvijas valstīm. 

http://www.la.lv/sigulda-atklaj-stadu-sezonu/ … 

 

 

Desmit Latvijas piena pārstrādes uzņēmumi saņem atļauju savu produkciju 

eksportēt uz Ķīnu 
Ķīnas Tautas Republikas Sertifikācijas un akreditācijas administrācija savā mājas lapā publicējusi 

desmit Latvijas pārtikas ražotāju sarakstu, kam ir atļauts eksportēt uz Ķīnu vairāku veidu piena 

produktus, piemēram, sierus, piena pulveri, krējumu un saldējumu. Šie desmit Latvijas pārtikas 

ražošanas uzņēmumi ir: “AS “Preiļu siers”, AS “Rīgas piena kombināts”, AS “Valmieras piens”, 

SIA “Latvijas piens”, AS “Cesvaines piens”, AS “Rankas piens”, AS “Smiltenes piens”, AS 

“Smiltenes piens Blomes pienotava”, AS “Jaunpils pienotava” un SIA “Rīgas piensaimnieks”. 

http://www.zm.gov.lv/presei/desmit-latvijas-piena-parstrades-uznemumi-sanem-atlauju-savu-

produkcij?id=4533 

 

Latvijas prezidentūra ES Padomē aicinās dalībvalstis apstiprināt secinājumus 

KLP vienkāršošanai  
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pirmdien, 11.maijā, Briselē vadīs ES Lauksaimniecības un 

zivsaimniecības ministru padomes sanāksmi. Sanāksmē plānots panākt ES dalībvalstu ministru 

vienošanos par Padomes kopējo nostāju priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 

par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu. Priekšlikums sniegs nepieciešamos 

uzlabojumus pašreizējā bioloģiskās lauksaimniecības regulējumā un ļaus stiprināt patērētāju 

uzticēšanos bioloģiskajai ražošanai.  Latvijas prezidentūra sanāksmē aicinās dalībvalstu 

lauksaimniecības ministrus apstiprināt Padomes secinājumus par Kopējās lauksaimniecības 

politikas (KLP) vienkāršošanu. Padomes secinājumos minētas diskusijās izkristalizējušās jomas, 

kurās vienkāršošanas aspektiem ir jāpievērš vislielākā uzmanība, piemēram, zaļināšana un tiešo 

maksājumu kontrole, nosacījumi darbības programmām un ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu 

sektorā, lauku attīstības programmu apstiprināšana.  

http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-prezidentura-es-padome-aicinas-dalibvalstis-apstiprinat-

secin?id=4544 

 

Jānis Dūklavs: 2015. gada pirmajā pusgadā vairākiem Latvijā ražotiem pārtikas 

produktiem tiks atvērts Ķīnas tirgus 

No 2015. gada vidus četriem Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumiem būs iespēja saražoto produkciju 

eksportēt uz Ķīnas Tautas Republiku. To otrdien, 5. maijā, tiekoties ar zemkopības ministru Jāni 

Dūklavu, apliecināja Ķīnas Vispārējās kvalitātes uzraudzības, pārbaudes un karantīnas 

administrācijas ministrs Žī Šupings (Zhi Shuping). Ķīnas Sertifikācijas un akreditācijas 

http://www.la.lv/sigulda-atklaj-stadu-sezonu/
http://www.zm.gov.lv/presei/desmit-latvijas-piena-parstrades-uznemumi-sanem-atlauju-savu-produkcij?id=4533
http://www.zm.gov.lv/presei/desmit-latvijas-piena-parstrades-uznemumi-sanem-atlauju-savu-produkcij?id=4533
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administrācijas vadība tikšanās laikā arī apliecināja, ka desmit Latvijas piena pārstrādes uzņēmumi 

var sākt eksportēt savu piena produkciju uz šo valsti. 

http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-2015-gada-pirmaja-pusgada-vairakiem-latvija-razotiem-

par?id=4535 

 

 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

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

virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" http://www.lad.gov.lv/…/atbalsts-leader-

vietejai-attistibai… 

 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-

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 …   

http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-2015-gada-pirmaja-pusgada-vairakiem-latvija-razotiem-par?id=4535
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-2015-gada-pirmaja-pusgada-vairakiem-latvija-razotiem-par?id=4535
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.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
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
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 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 
 

 

Latvijas Zvēraudzētāju Asociācija ielūdz uz atvērto durvju dienu – 15.maijā! 

Atvērto durvju dienu laikā būs iespēja iepazīties ar zvēraudzētavas ikdienu un uzdot sev 

interesējošus jautājumus. Latvijas Zvēraudzētāju asociācija ir Eiropas Zvēraudzētāju asociācijas 

pilntiesīgs biedrs, un pārstāv Latvijas kažokzvēru audzētājus – nodrošina tos ar jaunāko informāciju 

par nozari, veicina jaunāko tehnoloģisko risinājumu ieviešanu fermās, un rūpējas par dzīvnieku 

labturības prasību ievērošanu un pilnveidošanu. Patlaban Latvijas Zvēraudzētāju asociācija pārstāv 

desmit biedrus, kuri audzē ūdeles un lapsas. Nozarē nodarbināti vairāk nekā 500 darbinieki. 

http://www.losp.lv/node/3238 

 

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes: 

18.maijā plkst. 16.00 Latvijas Zinātņu akadēmijā notiks Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu 

akadēmijas prezidija un Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas 

locekļu kopsēde; 

2) 5. jūnijā plkst. 13.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lielajā aulā, Jelgavas pilī notiks 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce. 

 

 

Lauku ceļotāja aktivitātes: 

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

LAUKOS” 

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

 

 

Siera klubs aktivitātes: 

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 

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/3238
http://www.losp.lv/node/3196
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Semināri domāti jaunajiem pavāriem, ir teorētiskā daļa - lekcijas un ēdienu gatavošana 

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

 

 

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

