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Saimniekošana bez ķīmiskām vielām kļūst populārāka 

(Dienas Bizness) 
Pēdējos gados Latvijā palielinājies bioloģisko saimniecību skaits – pašlaik ir sertificētas 3500 

saimniecību un 165 pārstrādes uzņēmumi. Šogad, sākoties jaunajam lauku attīstības programmas 

2014.–2020. gada plānošanas periodam, savā saimniecībā saražoto produkciju atbilstošajai 

sertifikācijai pieteikuši vēl 700 lauksaimnieku, kuri ir gatavi saimniekot bez ķīmisko vielu 

lietošanas, pirmdien raksta laikraksts Diena. 

LOSP dalīborganizācijas - Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA) valdes priekšsēdētājs 

Gustavs Norkārklis :«Tas ir pozitīvs rādītājs. Lauksaimnieki sapratuši, ka saimniekot bioloģiski var 

diezgan veiksmīgi, un arī pieprasījums pēc biopārtikas aug. Sabiedrība vairāk sākusi domāt par 

veselību un veselīgu pārtiku – arī skolas un ēdināšanas uzņēmumi savos iepirkumos aizvien vairāk 

iekļauj bioloģisko pārtiku.» 

http://www.db.lv/…/saimniekosana-bez-kimiskam-vielam-klust-… … 

 

 

ES bioloģiskā lauksaimniecība gaida ministru lēmumu 
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs otrdien, 16.jūnijā, Luksemburgā vadīs ES Lauksaimniecības un 

zivsaimniecības ministru padomes sanāksmi. Latvijas prezidentūra sanāksmē plānojusi panākt 

padomes vienošanos, tā dēvēto vispārējo pieeju regulas priekšlikumam par bioloģisko ražošanu un 

bioloģisko produktu marķēšanu. Priekšlikums uzlabos pašreizējo bioloģiskās lauksaimniecības 

regulējumu, ļaujot stiprināt patērētāju uzticēšanos bioloģiskajai ražošanai. Joprojām diskutējamie 

jautājumi - oficiālo kontroļu sistēma, importa režīms un neatļauto produktu atliekvielu klātbūtne. 

Latvija ir jau trešā prezidentūra, kas strādā ar bioloģiskās lauksaimniecības regulas priekšlikumu, un 

ir veikts intensīvs darbs, lai dalībvalstu ministri vienotos par kompromisa lēmumu šajā sanāksmē.  

http://www.zm.gov.lv/presei/es-biologiska-lauksaimnieciba-gaida-ministru-lemumu-?id=4636 

 

Izstrādāti jauni makšķerēšanas noteikumi 

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi jaunu noteikumu projektu „Makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību noteikumi”. Jaunais noteikumu projekts aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru 

kabineta (MK) 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1498 „Makšķerēšanas noteikumi”.  Jaunajā 

noteikumu projektā noteikta kārtība, kādā fiziskās personas Latvijas ūdeņos drīkst izmantot 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības un iegūt zivis un vēžus savam patēriņam. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/izstradati-jauni-makskeresanas-noteikumi?id=4635 

 

Lauku labumu tirdziņi visā Latvijā. Kalendārs 
www.gadatirgi.lv informē par gadatirgiem un tirdziņiem šajā nedēļas nogalē Latvijā: 

http://www.la.lv/lauku-labumu-tirdzini-visa-latvija-kalendars/ 

 

http://www.diena.lv/
https://www.facebook.com/gustavs.norkarklis
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.db.lv%2Frazosana%2Flauksaimnieciba%2Fsaimniekosana-bez-kimiskam-vielam-klust-popularaka-433576&h=IAQFQQmQ5&enc=AZMwSxjXE0VBIKDZOtUpBZyYJ7PF8Tt8qth4URohgn9LrnT9rIx6ydblRzhCcpBmtMJn0vPw81fxYypCW04uFdk_Qn04W-0L8ssOm67_2SqpmxNuI_NdDTLWJasCNxtyh_h7sOARdlQs3TZIWjI4adCjd45o93Cg3rKrmKjXKJC1BrGFAT1LHS9fmnZV3IxAVyfxYtJlEC4iR8s6zQO6BWsJ&s=1
http://www.zm.gov.lv/presei/es-biologiska-lauksaimnieciba-gaida-ministru-lemumu-?id=4636
http://www.zm.gov.lv/presei/izstradati-jauni-makskeresanas-noteikumi?id=4635
http://www.gadatirgi.lv/
http://www.la.lv/lauku-labumu-tirdzini-visa-latvija-kalendars/
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Šīs pirmās zemenes tirgū maksā 16 eiro kilogramā  
“Ogas šogad ir ļoti lielas, ļoti saldas un ļoti izskatīgas,” – tā par sarkanīgi iesauļotajām zemenēm 

saka Jelgavas novada Lielvircavas Undzēnu zemeņu audzētājs Guntis Undzēns. Pirmos 30 zemeņu 

kilogramus viņš uz Jelgavas tirgu aizvedis pirmdien. Novācamo zemeņu apjomi pieaugs uz nedēļas 

nogali. Jo vairāk siltu dienu, jo vairāk ogu. “Ar zemeņu biznesu nodarbojos jau četrus gadus, bet 

izskatās, ka šogad būs vislielākā raža – gan siltumnīcās, gan uz lauka. Varbūt tādēļ, ka ziemā nebija 

lielas salnas un arī pavasarī tādu nebija,” stāsta Guntis Undzēns, kurš audzē zemenes Lielvircavā. 

http://skaties.lv/latvija/sabiedriba/foto-sis-pirmas-zemenes-tirgu-maksa-16-eiro-kilograma/ 

 

Augļkopji: salnas aizvadītājā naktī nav būtiski kaitējušas augļkokiem (Latvijas 

Avīze) 
Salnas aizvadītajā naktī nav būtiski kaitējušas augļkokiem, aģentūrai BNS pastāstīja aptaujātie 

augļkopji. Latvijas Valsts augļkopības institūta (LVAI) galvenā pētniece, lauksaimniecības zinātņu 

doktore Māra Skrīvele aģentūrai BNS teica, ka kopumā salnas aizvadītajā naktī Latvijas 

augļkokiem nav kaitējušas, izņemot atsevišķus dārzus zemākās, ēnainākās vai purvainākās vietās, 

kur salna pieturējusies ilgāk. “Tās briesmas teicās būt lielākas nekā bija patiesībā,” sacīja LVAI 

galvenā pētniece. 

http://www.la.lv/auglkopji-salnas-aizvaditaja-nakti-nav-bu…/ … 
 

Stādaudzētāja biļetens - jūnija numurs! 
Stādu audzētāju biedrība (SAB) īsteno projektu 'Dārznīca', kura ietvaros tiek izdots informatīvi 

izglītojošs materiāls - Stādaudzētāja biļetens. Tā mērķis ir izglītot un informēt nozares speciālistus, 

stādaudzētājus un interesentus. 

http://www.losp.lv/node/3309 

 

 

Raidījums: Latviešu bitenieki uzvar tiesā dāņu zemnieku – bišu indētāju 
Kaut arī pavasara pienesums bijis ne pārāk labs, bitenieki cer, ka šovasar medus raža būs krietni 

labāka, neskatoties uz zaudējumiem, kurus nodarījis arī kāds dāņu zemnieks, vēsta LNT raidījums 

“900 sekundes”. “Biteniekam jau vienmēr ir jācer. Pēc nedēļas var sagriezties laiks, kļūt auksts un 

lietains un sanākt otrādi – nevis bites baro bitenieku, bet bitenieks baro bites,” savu profesiju 

komentē bioloģiskais biškopis Mārtiņš Ozoliņš. Ja jūlija sākums būs karsts un sutīgs, tad šobrīd pēc 

ilgiem laikiem izdosies ievākt īstu liepziedu medu. Kā stāsta biškopis, tad tādas vasaras gadās reizi 

sešos septiņos gados. 

http://www.la.lv/raidijums-latviesu-bitenieki-uzvar-tiesa-danu-zemnieku-bisu-indetaju/ 

 

 

Zemkopības ministrs ANO FAO konferencē norāda uz lauksaimniecības un 

sociālās politikas mijiedarbību 
Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Romā, Itālijā no 6. līdz 13.jūnijam norisinās Apvienoto 

Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (ANO FAO) konferences 39.sesija, kurā ES un 

tās dalībvalstis pārstāv zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.  Konferences plenēra sesijas laikā 8. - 

10.jūnijā FAO dalībvalstu augsta līmeņa amatpersonas vispārējās debatēs apspriež FAO ziņojumu 

par situāciju ar pārtiku un lauksaimniecību pasaulē 2015.gadā. Šā gada ziņojums koncentrējas uz 

http://skaties.lv/latvija/sabiedriba/foto-sis-pirmas-zemenes-tirgu-maksa-16-eiro-kilograma/
http://skaties.lv/latvija/sabiedriba/foto-sis-pirmas-zemenes-tirgu-maksa-16-eiro-kilograma/
http://www.la.lv/auglkopji-salnas-aizvaditaja-nakti-nav-butiski-kaitejusas-auglkokiem/
http://www.losp.lv/node/3309
http://www.la.lv/raidijums-latviesu-bitenieki-uzvar-tiesa-danu-zemnieku-bisu-indetaju/
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nabadzības un bada mazināšanu lauku reģionos, vērtējot to caur sociālās aizsardzības un ilgtspējīgas 

lauksaimniecības attīstības prizmu.  

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-ano-fao-konference-norada-uz-lauksaimniecibas-

un-s?id=4622 

 

 

Bioloģiskās lauksaimniecības kongress – lēmuma par bioloģiskās 

lauksaimniecības nākotni priekšvakarā  
Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Rīgā no 10. līdz 12.jūnijam notiks 9. Eiropas Bioloģiskās 

lauksaimniecības kongress. Tajā runās par Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības attīstību topošā ES 

bioloģiskās lauksaimniecības regulējuma perspektīvā un jaunām iespējām bioloģiskās 

lauksaimniecības attīstībai, iesākoties jaunajam daudzgadu finanšu plānošanas periodam 2014-2020 

un reformētajai KLP.  

Kongress notiek laikā, kad ES iestādes un dalībvalstis intensīvi strādā pie jaunās Eiropas regulas par 

bioloģisko lauksaimniecību. ES lauksaimniecības ministri bioloģiskās lauksaimniecības regulas 

priekšlikumu apsprieda neformālās sanāksmes laikā jūnijā, savukārt 16.jūnija padomes laikā – tikai 

dažas dienas pēc Eiropas Bioloģiskās lauksaimniecības kongresa - ministri mēģinās vienoties par 

vispārēju pieeju šai dokumentācijai. 

http://www.losp.lv/node/3312 

 

Turpinās atbalstīt Latvijas ostu infrastruktūras uzlabošanu 

Otrdien, 9. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, 

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

zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Zvejas ostas un izkraušanas vietas”. Atbalsta mērķis ir 

veicināt Latvijas ostu infrastruktūras un to sniegto pakalpojumu uzlabošanu zvejnieku vajadzībām. 

 Noteikumu projekts nosaka atbalsta pretendentus, atbalsta saņemšanas nosacījumus, attiecināmās 

un neattiecināmās izmaksas, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus, kā arī atbalsta 

apmēru.  

http://www.zm.gov.lv/presei/turpinas-atbalstit-latvijas-ostu-infrastrukturas-uzlabosanu-?id=4632 

 

Atvieglo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktisko pasākumu īstenošanu 
Otrdien, 9. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu 

„Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”, kas aizstās šobrīd 

spēkā esošos MK 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 621 „Noteikumi par biodrošības 

pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”.  

 Ņemot vērā to, ka valstī ir atcelta ārkārtējā situācija saistībā ar Āfrikas cūku mēri (ĀCM), jaunais 

noteikumu projekts paredz atvieglotas prasības mājas cūku turētājiem. Turpmāk cūku sugas 

dzīvnieku novietnēs, kas neatrodas ĀCM riska zonās, netiek paredzēta mājas cūku izkaušana, ja 

netiek ievēroti noteiktie biodrošības pasākumi. Noteikumu projekts paredz, ja cūku sugas dzīvnieku 

novietnēs netiks ievērotas biodrošības prasības, Pārtikas un veterinārajam dienestam būs tiesības 

aizliegt cūku sugas dzīvnieku pārvietošanu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/atvieglo-dzivnieku-infekcijas-slimibu-profilaktisko-pasakumu-

istenosan?id=4634 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-ano-fao-konference-norada-uz-lauksaimniecibas-un-s?id=4622
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-ano-fao-konference-norada-uz-lauksaimniecibas-un-s?id=4622
http://t.co/jhqwpvvyIc
http://www.zm.gov.lv/presei/turpinas-atbalstit-latvijas-ostu-infrastrukturas-uzlabosanu-?id=4632
http://www.zm.gov.lv/presei/atvieglo-dzivnieku-infekcijas-slimibu-profilaktisko-pasakumu-istenosan?id=4634
http://www.zm.gov.lv/presei/atvieglo-dzivnieku-infekcijas-slimibu-profilaktisko-pasakumu-istenosan?id=4634
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FOTO: Eiropas valstu graudu speciālisti iepazīst Latvijas maizes klēti  

Lai iepazītos ar Latvijas kolēģu sasniegto graudkopības izmēģinājumu un selekcijas jomā, pieredzes 

apmaiņas seminārā LLU mācību un pētījumu saimniecībās «Pēterlauki» un «Poķi» trešdien viesojās 

21 ES un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valsts sēklu sertifikācijas institūciju pārstāvis, ziņo 

reģionālais portāls zz.lv. Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles departamenta direktore 

Velta Evelone «Ziņām» pastāstīja, ka šis ir regulārs pasākums, kas ik gadu notiek citā Eiropas valstī, 

un tā mērķis ir gan veicināt savstarpējos kontaktus un pieredzes apmaiņu par Eiropas direktīvu 

prasību piemērošanu, gan praktiski iepazīties ar katras konkrētās valsts graudkopības speciālistu 

sasniegumiem jaunu graudaugu šķirņu ieviešanā. Pērn kolēģi tikās Beļģijā, bet nākamgad uz šādu 

semināru aicina Austrija. 

http://www.db.lv/foto-video/foto/foto-eiropas-valstu-graudu-specialisti-iepazist-latvijas-maizes-

kleti-433817?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

 

Biznesa maratonists: Par pienu spēj maksāt kā Vācijā (Dienas Bizness) 
1993. gadā Vidzemē dibinātais kooperatīvs, kura biedri bija tuvākās apkārtnes zemnieku un 

piemājas saimniecības, kā arī dažas paju sabiedrības, apsaimniekošanā no Valmieras piena 

kombināta pārņēma Straupes sviesta ražošanas cehu. Tomēr pienotavas vēsture iestiepjas senāk, 20. 

gadsimta otrās desmitgades sākumā, kad uzbūvēta pienotavas ēka un dibināta pašreizējā 

kooperatīva priekštece Straupes piensaimnieku biedrība. To kolektivizācijas procesos likvidēja 

okupācijas vara. «Arī pašlaik sviests ir viens no top produktiem. Tā ražošanas tradīcijas ir 

pārsniegušas simt gadu,» uzsver PKS Straupe valdes priekšsēdētājs Imants Balodis, kurš ir 

kooperatīva Straupe vadītājs kopš dibināšanas. Iepūšot pienotavā biznesa dvašu, produktu klāsts 

strauji paplašinājās. «Sākām ražot visu, ko pieprasīja tirgus,» saka I. Balodis. Viņš atceras, ka 

sākotnēji ražošanas nodrošināšanai iekārtas un to daļas vāktas no pienotavām, kuras likvidējušās. 

Tagad Straupe ir kā zaļa sala bangojošā piensaimniecības problēmu jūrā – lemj pati savu likteni, jo 

nav tieši atkarīga no lielo pārstrādātāju piena iepirkuma cenu diktāta. 

 http://www.db.lv/…/biznesa-maratonists-par-pienu-spej-maksa…? 

 

Mājputnu bizness Kalkūnes pagasta “Indiņos”: no hobija līdz uzņēmējdarbībai  

Putnkopība ir viena no retajām nozarēm, kur ar samērā nelielu kapitālu var uzsākt mazo biznesu. 

Vēl aizvien pieprasījums pēc mājputnu produkcijas pārsniedz piedāvājumu, it īpaši lauku sētās, 

brīvos turēšanas apstākļos audzētai putnu gaļai. Šai nozarei ir nākotne un perspektīvas – tā uzskata 

Kalkūnes pagasta piemājas saimniecības “Indiņi” saimnieki RITA ARTIŠEVSKA un KASPARS 

ČEKANOVSKIS. 

http://www.la.lv/no-hobija-lidz-uznemejdarbibai/ 

 

Grib arbūzu padarīt par Latvijas ogu   (Dienas bizness) 
Lielo ogu – arbūzu – var izaudzēt arī Latvijas klimatiskajos apstākļos, pārliecina zemnieki, kuri to 

pieradinājuši. Rucavnieks Artis Ķūsis ar arbūziem vēlas bagātināt mūsu pierasto produktu klāstu un 

ķeras tiem klāt ar vērienu, vēsta reģionālais laikraksts Kursas Laiks. Tagad ir īstais laiks stādīt ārā, 

par siltumnīcā izlolotajiem arbūzu dēstiem pagājušajā nedēļā sacīja Artis Ķūsis. Eksotiskās ogas 

http://www.db.lv/foto-video/foto/foto-eiropas-valstu-graudu-specialisti-iepazist-latvijas-maizes-kleti-433817
http://zz.diena.lv/
http://www.db.lv/foto-video/foto/foto-eiropas-valstu-graudu-specialisti-iepazist-latvijas-maizes-kleti-433817?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/foto-video/foto/foto-eiropas-valstu-graudu-specialisti-iepazist-latvijas-maizes-kleti-433817?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/biznesa-maratonists-par-pienu-spej-maksat-ka-vacija-433643
http://www.la.lv/no-hobija-lidz-uznemejdarbibai/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/grib-arbuzu-padarit-par-latvijas-ogu-433742
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/grib-arbuzu-padarit-par-latvijas-ogu-433742
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viņš audzē trešo gadu. Sākumā veikta izpēte. «Papētīju un sapratu, ka Latvijā to var izdarīt, un 

kāpēc ne?» Ideja bijusi jau sen, «bet ne tādos apmēros». «Redzu, ka Latvijā pašmāju produkcija ir 

dikti ierasta, visu laiku viens un tas pats.» Tāpēc nobriedusi vēlme pameklēt ko jaunu. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/grib-arbuzu-padarit-par-latvijas-ogu-433742? 

 

 

Kā top?: Olu nūdeles uzņēmumā EkoMako (Dienas bizness) 
Savu darbību uzņēmuma īpašniece Linda Sīlīte sāka 2009. gadā Cēsīs trīsistabu dzīvoklī, kas tika 

iekārtots speciāli ražotnes vajadzībām. Pagāja pusgads un tad ražotne tika pārcelta uz Amatciemu. 

Olu nūdeļu recepte aizgūta no vecāsmātes, kura kara laikā tika izsūtīta uz Kazahstānu – tur viņai 

tika iedots miltu maiss, no kura bija jāizgatavo sev pārtika. Tādējādi olu nūdeles Lindas Sīlītes 

ģimenē izgatavo jau trešajā paaudzē un viņa nolēmusi, ka tagad tās jāpiedāvā arī citiem cilvēkiem. 

Vispirms viņa produkciju deva testēt draugiem un citiem pazīstamiem cilvēkiem, lai saprastu, vai 

viņiem tas interesē. Tā kā atsauksmes bija labas, tad tika nolemts piedalīties kādos tirdziņos. 

http://www.db.lv/foto-video/ka-top-olu-nudeles-uznemuma-ekomako-433453/ …? 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar Šanhajas delegāciju pārrunā iespējas 

Latvijā ražotās pārtikas eksporta palielināšanai  

12. jūnijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Šanhajas (Ķīna) pašvaldības delegāciju, lai 

runātu par Latvijā ražoto pārtikas produktu eksportu uz Ķīnu. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 

Šanhajas delegāciju informēja, ka Latvijai ir ļoti liela interese par Ķīnas un Šanhajas tirgu, un 

Latvijas pārtikas ražošanas uzņēmumi ir gatavi tam piegādāt visdažādākos pārtikas produktus. 

Savukārt Šanhajas delegācija uzsvēra, ka Ķīna augstu novērtē to, ka Latvijai ir izdevies saglabāt 

nepiesārņotu dabu, kas dod iespēju ražot drošas, kvalitatīvas un veselīgas lauksaimniecības preces. 

“Kaut arī šobrīd mūsu tirdzniecība ar Ķīnu ir tikai attīstības sākuma punktā, es saskatu ievērojamu 

potenciālu mūsu turpmākai tirdzniecības sadarbībai,” uzsvēra zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-sanhajas-delegaciju-parruna-

iespe?id=4638 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 15.jūnijs - Beidzas pieteikšanās Brīvprātīgam saistītajam atbalstam par slaucamām govīm 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/brivpratigs-

saistitais-atbalsts-par-slaucamam-govim-%28ssg%29-199 

 15.jūnijs - var pieteikties Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmai http://www.lad.gov.lv/…/mazo-

lauksaimnieku-atbalsta-shema-1… 

 Prasības, kas jāievēro lauksaimniekiem, kas pieteikušies aktivitātei bioloģiskās daudzveidības 

uzturēšanai zālājos http://www.losp.lv/node/3294  

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

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

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/grib-arbuzu-padarit-par-latvijas-ogu-433742
http://t.co/FT6EmOYabJ
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-sanhajas-delegaciju-parruna-iespe?id=4638
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-sanhajas-delegaciju-parruna-iespe?id=4638
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/brivpratigs-saistitais-atbalsts-par-slaucamam-govim-%28ssg%29-199
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/brivpratigs-saistitais-atbalsts-par-slaucamam-govim-%28ssg%29-199
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/brivpratigs-saistitais-atbalsts-par-slaucamam-govim-%28ssg%29-199
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/mazo-lauksaimnieku-atbalsta-shema-193
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/mazo-lauksaimnieku-atbalsta-shema-193
http://www.losp.lv/node/3294
http://www.losp.lv/node/3228
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 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  

 LAD informē: būs pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

http://www.losp.lv/node/3300  

 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 
 

 

Lauksaimnieku apvienības aktivitātes: 

Lauksaimnieku apvienība- 16.06.2015, plkst.10.00 ir tikšanās ar Auguli ZM. 

 

Biedrības ‘’Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība’’ aktivitātes 

Aicina piedalīties spēlē par kartupeļu audzēšanu. Sākot ar maija mēnesi, ikviens interesents, kurš 

iestādījis kartupeli vagā vai puķu podā, var piedalīties savdabīgā spēlē - „Draugs puķu podā vai 

Kartupeļa dienasgrāmata” tīmekļa vietnē www.kartupelis.lv Spēle ir gan izzinoša, gan aizraujoša un 

apvieno reāla kartupeļa audzēšanu puķu podā (vai arī dobē) un virtuālā profila veidošanu 

kartupelim. http://www.losp.lv/node/3273 

 

Lauku Ceļotājs aktualitātes:  

Atvērtās dienas laukos 

Lauku ceļotājs aicina jūs piedalīties akcijā "Atvērtās dienas laukos", kas notiks 2015. gada 13. - 14. 

jūnijā. Akcijas mērķis ir popularizēt Latvijas lauku dzīvi, laukos audzētus, ražotus, gatavotus 

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.losp.lv/node/3300
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.kartupelis.lv/
http://www.losp.lv/node/3273
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produktus un pakalpojumus.Tās ietvaros 2 dienas saimniecības būs atvērtas apmeklētājiem, 

piedāvājot atlaides produktiem vai pakalpojumiem, ēdienu un dzērienu degustācijas, ekskursijas, 

radošas darbnīcas vai kādus citus īpašos piedāvājumus, ko ikdienā šajās saimniecībās nav iespējams 

saņemt.  Lai uzzinātu, ko katra no saimniecībām piedāvā akcijas dienās, darba laikus, un 

noteikumus, dodieties uz šīs akcijas lapas sadaļu  "dalībnieki" un meklējiet  informāciju pie 

konkrētās saimniecības profila.  

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes: 

16. – 18. jūnijā Rīgā, Latvijas Universitātē notiks Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 

lauksaimniecības zinātnieku apvienības 25. kongress, kura viens no organizatoriem ir LLMZA 

 

Siera klubs aktivitātes: 

12.un 13.jūnijā Ventspilī  Vislatvijas konkurss jauniešiem "Mans lepnums - `mans Jāņu siers" 

Noslēdzies konkurss "Piena pasaku kamoliņš", kurā piedalījās 64 vispārizglītojošās skolas, 

iesūtītas 555 pasakas un zīmējumi. Sāksim izvērtēšanu. 

 

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: 

LSAA mācību bāzē Mālpilī 10. jūnijā būs GEHL traktoru testa diena no 10.00 - 17.00, ierasties var 

ikviens interesents. Būs iespēja notestēt dažadu veidu iekrāvējus un to uzkares. Viss notiks Mālpils 

Biotehnoloģiju Centrā. Sīkāka informācija rakstot uz e-pastu: info@slieka.lv vai zvanot 

+37129375776 (Larsens). 

 

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 

 

http://www.celotajs.lv/cont/conf/conference/150613-AD/prog_lv.html
http://www.losp.lv/node/3189
callto:10.00%20-%2017.00
mailto:info@slieka.lv
mailto:info@slieka.lv
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Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 

mailto:losp@losp.lv

