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INFOLAPA Nr. 22 

 

Lauksaimnieki lūdz Straujumu aizstāvēt Latvijas piena ražotājus 
Biedrība "Lauksaimnieku apvienība" lūgusi Latvijas Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu ( V) 

vērsties pie Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem ar aicinājumu pārstāt lietot diskriminējošu 

politiku piena iepirkumu cenu veidošanā, teikts organizācijas paziņojumā. Organizācija norāda, ka 

"šī diskriminējošā piena iepirkuma cenu politika piespiež piensaimniekus ražot pienu par 

pašizmaksu vai pat zem tās, tāpēc radušies draudi, ka Latvijā likvidēs lielu govju ganāmpulku 

skaitu". 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/lauksaimnieki-ludz-straujumu-aizstavet-latvijas-piena-

razotajus.d?id=46110517 

 

Asociācija: piena iepirkuma cenas turpina sarukt; saimnieki nespēj 

segt kredītmaksājumus 
Piena iepirkuma cenas turpina kristies un daudzas saimniecības šobrīd nespēj segt 

kredītmaksājumus, aģentūrai BNS atzina Latvijas Piena ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja 

Ieva Alpa-Eizenberga. “Piena cenas joprojām ir zem katras kritikas un šobrīd pazeminās vēl 

vairāk,” sacīja Alpa-Eizenberga, piebilstot – nekas neliecina par cenu stabilizāciju vai 

paaugstināšanos nākotnē. Viņa norādīja, ka kopš maija beigām, kad piena iepirkuma cenas mazliet 

pārsniedza 21 centu, tās turpina kristies un jūnija beigās vidējā piena iepirkuma cena, visticamāk, 

saruks līdz 20 centiem. Piena iepirkumu cenu kritums ir saistīts ar situāciju globālajā tirgū un 

industriālo cenu kritumu. 

http://www.la.lv/asociacija-piena-iepirkuma-cenas-turpina-sarukt-saimnieki-nespej-segt-

kreditmaksajumus/ 

 

Biopiens cenas karuselī  
Latvijā vēl aizvien nav attīstīta biopiena pārstrāde, tādējādi buksē visa nišas izaugsme; arī tirgus 

līderis bioloģisko produktu līniju neveidos, ceturtdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. 

Lauksaimniecības uzņēmums Bormaņi ilustrē ačgārno situāciju, kas pastāv bioloģiskā piena tirgū: 

sertificētos piensaimniekus stimulē Eiropas Savienības (ES) finansējums, bet viņu saražotais nonāk 

«vienā katlā» ar konvenciāli slaukto, turklāt par neadekvātu cenu. Bioloģiskā piena iepirkuma cena 

ir ievērojami augstāka – 30–34 centi par litru salīdzinājumā ar vidēji 22 centiem par litru «parastā» 

piena. ES, stimulējot ar atbalsta maksājumiem, nespiež piensaimniekus bioloģiski ražoto pienu 

pārstrādāt bioloģiski, vairāk uzsvaru liekot uz to, kādā veidā piens tiek ražots. Pašlaik bioloģiskais 

piens uzlabo kopējo piena kvalitāti, sertificētajiem ražotājiem par to nesaņemot ne centu vairāk. 

http://www.db.lv/razosana/partika/biopiens-cenas-karuseli-434158/? 

 

 

Varēs aizliegt audzēt ģenētiski modificētu kultūraugu 
Valdība turpmāk varēs aizliegt vai ierobežot audzēt konkrētu ģenētiski modificētu kultūraugu visā 

valstī vai atsevišķā teritorijā. To paredz grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā, 

ko šodien galīgajā lasījumā pieņēma Saeima. Šādus aizliegumus vai ierobežojumus varēs noteikt 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/lauksaimnieki-ludz-straujumu-aizstavet-latvijas-piena-razotajus.d?id=46110517
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/lauksaimnieki-ludz-straujumu-aizstavet-latvijas-piena-razotajus.d?id=46110517
http://www.la.lv/asociacija-piena-iepirkuma-cenas-turpina-sarukt-saimnieki-nespej-segt-kreditmaksajumus/
http://www.la.lv/asociacija-piena-iepirkuma-cenas-turpina-sarukt-saimnieki-nespej-segt-kreditmaksajumus/
http://www.db.lv/razosana/partika/biopiens-cenas-karuseli-434158
http://www.db.lv/razosana/partika/biopiens-cenas-karuseli-434158/
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Eiropas Savienībā (ES) atļautu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, ņemot vērā iemeslus, 

kas saistīti ar vides vai lauksaimniecības politikas mērķiem. Šādu ierobežojumu iemesli, kā to 

paredz izmaiņas, varēs būt, piemēram, pilsētas un valsts zemes plānojums, zemes izmantojums, 

sociālekonomiskā ietekme, līdzāspastāvēšana un sabiedrības nostāja, informēja Saeimas Preses 

dienestā. 

http://nra.lv/latvija/143520-vares-aizliegt-audzet-genetiski-modificetu-

kulturaugu.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

 

Pasludinās 2020. gadu par Starptautisko augu veselības gadu 
Tirdzniecības globalizācijas un klimata pārmaiņu rezultātā ES dalībvalstīs ir ienākušas jauni augu 

karantīnas organismi, radot zaudējumus lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un videi kopumā. Tādēļ 

Luksemburgā, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 16.jūnija sēdē, atbalstīts 

ierosinājums 2020.gadu pasludināt par Starptautisko augu veselības gadu.  

http://www.zm.gov.lv/presei/pasludinas-2020-gadu-par-starptautisko-augu-veselibas-gadu?id=4688 

 

Atbildīga pārtikas patēriņa glokalizācija* Latvijā 
Cilvēki labi izprot likumsakarību starp lokāli ražotas pārtikas apjomu palielināšanu un pozitīvo 

iespaidu uz Latvijas tautsaimniecību. Šogad pavasarī vides organizācija "homo ecos:" sāka 

kampaņu "Beidz spēlēt pārtikas cirku!". Viens no galvenajiem kampaņas aicinājumiem ir pievērst 

sabiedrības uzmanību atbildīgam pārtikas patēriņam. Kampaņas ietvaros maijā tika veikta arī 

Latvijas iedzīvotāju aptauja par atbildīga pārtikas patēriņa zināšanām un to pielietojumu praksē. 

Turpmāk rakstā tiek piedāvāta konkrētās aptaujas rezultātu analīze, kas veikta kontekstā ar citām šā 

brīža atbildīga pārtikas patēriņa aktivitātēm Latvijā. 

http://www.irir.lv/2015/6/18/atbildiga-partikas-paterina-glokalizacijai-latvija 

 

 

Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 
Lai samazinātu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību, sākoties karstajam laikam, Zemkopības 

ministrija aicina ievērot pastiprinātus piesardzības pasākumus, gan kopjot dzīvniekus, gan dodoties 

mežā ogot, sēņot un/vai medīt. Zemkopības ministrija atgādina, ka ĀCM izplatībā liela loma ir 

cilvēciskajam faktoram. Lai profilaktētu un nepieļautu ĀCM izplatīšanos tālāk Latvijas teritorijā, 

vasaras sezonā dzīvnieku īpašniekiem, kuri savās saimniecībās tur cūku sugas dzīvniekus, 

nepieciešams ievērot šādus piesardzības pasākumus. 

http://www.zm.gov.lv/presei/aktuali-par-pasakumiem-afrikas-cuku-mera-ierobezosanai?id=4647 

 

Samazina administratīvo slogu kautuvēm 
Otrdien, 16. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno Ministru 

kabineta (MK) noteikumu projektu „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”, kas aizstās šobrīd 

spēkā esošos MK 2009. gada 13. oktobra noteikumus Nr. 1171 „Noteikumi par dzīvnieku liemeņu 

apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu 

atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par 

dzīvnieku liemeņu cenām”. 

http://www.zm.gov.lv/presei/samazina-administrativo-slogu-kautuvem?id=4651 

http://nra.lv/latvija/143520-vares-aizliegt-audzet-genetiski-modificetu-kulturaugu.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://nra.lv/latvija/143520-vares-aizliegt-audzet-genetiski-modificetu-kulturaugu.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.zm.gov.lv/presei/pasludinas-2020-gadu-par-starptautisko-augu-veselibas-gadu?id=4688
http://www.irir.lv/2015/6/18/atbildiga-partikas-paterina-glokalizacijai-latvija
http://www.zm.gov.lv/presei/aktuali-par-pasakumiem-afrikas-cuku-mera-ierobezosanai?id=4647
http://www.zm.gov.lv/presei/samazina-administrativo-slogu-kautuvem?id=4651
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Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā  
Valdība otrdien, 16.jūnijā, grozīja higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena 

apritei nelielā apjomā. Grozījumi nepieciešami tādēļ, ka ES kopš šāgada maija vairs nepastāv piena 

kvotas, līdz ar to noteikumi nosaka svaigpiena apmēru, ko svaigpiena ražotājs drīkst piegādāt tieši 

galapatērētājam vai mazumtirdzniecībai, un mainīta tiešās tirdzniecības svaigpiena uzskaite, 

dokumentējamās informācijas saturs un informācijas glabāšanas kārtība.  

http://www.zm.gov.lv/presei/mainitas-prasibas-svaigpiena-apritei-tiesaja-tirdznieciba-?id=4652 

 

 

Jānis Dūklavs aicina Eiropas Komisiju atbalstīt Latvijas 

zivrūpniecību 
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs otrdien, 16.jūnijā, Luksemburgā (Luksemburgā) tikās ar 

Eiropas Savienības vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisāru Karmenu Vella (Karmenu Vella). 

Jānis Dūklavs informēja komisāru par situāciju, kas Latvijas zivsaimniecības sektorā izveidojusies 

pēc Krievijas nesen ieviestā konservētās zivrūpniecības produkcijas importa aizlieguma. Ministrs 

pavēstīja komisāram, ka Latvijas uzņēmumi eksportē ap 95 procentiem no saražotās zivju konservu 

produkcijas, un ap 50 procentiem - tieši uz Krieviju. Tādējādi pašlaik Latvijas zivrūpniecība ir 

nopietnas krīzes priekšā.  

http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-aicina-eiropas-komisiju-atbalstit-latvijas-

zivrupniecibu?id=4659 

 

 

Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 
Lai nodrošinātu interesentus ar patiesu un pilnīgu informāciju par šķirnes trušu un kažokzvēru 

izcelsmi un produktivitāti, saglabājot patlaban pastāvošo kārtību trušu un kažokzvēru pārraudzībā, 

valdība otrdien, 16.jūnijā, veica izmaiņas noteikumos par trušu un kažokzvēru pārraudzību. 

Noteikumi precizēti, lai nepārprotami būtu skaidrs, kurus datus uzskaita pārraudzībā esoša 

saimniecība, un kurus – šķirnes dzīvnieku audzētāja statusu ieguvusi saimniecība.  Saimniecībās, 

kurās ir liels trušu skaits, ir arī liels iegūto pārraudzības datu apmērs, tāpēc ir pagarināts termiņš, 

kurā pārraudzības dati jāreģistrē atzītas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas, 

kas realizē ciltsdarba programmu truškopībā, datubāzē.  

http://www.zm.gov.lv/presei/precizeta-kartiba-trusu-un-kazokzveru-parraudzibai?id=4654 

 

 

Apstiprināti priekšlikumi situācijas uzlabošanai zivsaimniecības 

nozarē 
Otrdien, 16. jūnijā, valdība iepazinās ar Zemkopības ministrijas (ZM) sadarbībā ar citām 

iesaistītajām ministrijām sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par pasākumiem saistībā ar Krievijas 

aizliegumu sagatavotu un konservētu zivju produktu importam no Latvijas”, kas paredz 

priekšlikumus situācijas uzlabošanai zivsaimniecības nozarē. Lai sniegtu atbalstu zivsaimniecības 

produktu ražotājiem, ZM ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”, paredzot 

kredītu procentu daļēju dzēšanu zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē zivsaimniecības 

uzņēmumiem, kurus skārušas Krievijas noteiktās sankcijas.  

http://www.zm.gov.lv/presei/mainitas-prasibas-svaigpiena-apritei-tiesaja-tirdznieciba-?id=4652
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-aicina-eiropas-komisiju-atbalstit-latvijas-zivrupniecibu?id=4659
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-aicina-eiropas-komisiju-atbalstit-latvijas-zivrupniecibu?id=4659
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeta-kartiba-trusu-un-kazokzveru-parraudzibai?id=4654
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http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinati-priekslikumi-situacijas-uzlabosanai-zivsaimniecibas-

nozar?id=4656 

 

Latvija neatzīst Eiropas Komisijas pārmetumus lauksaimniecības 

zemes tirgus jomā 
Otrdien, 16. jūnijā, valdība apstiprināja Latvijas oficiālo nostāju formālās Eiropas Komisijas (EK) 

pārkāpuma procedūras lietā, kas uzsākta pret Latviju attiecībā uz lauksaimniecības zemes tiesisko 

regulējumu un nolēma neatzīt EK formālajā paziņojumā izteiktos pārmetumus lauksaimniecības 

zemes tirgus jomā, jo nesaskata lauksaimniecības zemes iegādei izvirzīto prasību neatbilstību 

Līguma par Eiropas Savienības darbību prasībām. Eiropas Komisija aprīļa beigās informēja 

sabiedrību par tās būtiskākajām bažām saistībā ar ierobežojumiem, kas Latvijā piemēroti 

ieguldītājiem (pircējiem) attiecībā uz lauksaimniecības zemes iegādi. Eiropas Komisija norādīja 

Latvijai, ka likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” ietvertie nosacījumi par profesionālo 

kvalifikāciju un nodokļu parādu neesamību saistībā ar Līguma pa 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-neatzist-eiropas-komisijas-parmetumus-lauksaimniecibas-

zemes-t?id=4655 

 

Zemkopības ministrs: ES ir gatava turpināt sniegt atbalstu lauku 

attīstībai un pārtikas nodrošinājumam pasaulē 
Romā, Itālijā, noslēgusies Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (ANO 

FAO) konferences 39.sesija. Vispārējās debatēs, paužot ES kopējo nostāju, ES pārstāvēja Latvijas 

zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs norādīja, ka ES ir liela 

pieredze ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas nodrošināšanā. Viņš savā runā atgādināja, ka 

“Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir galvenās lauku attīstības, pārtikas un uztura nodrošinājuma 

atbalsta sniedzējas pasaulē." ES ir gan nozīmīga pārtikas importētāja, gan eksportētāja, kuras 

pieredzi un ražošanas tehnoloģijas var izmantot citu pasaules valstu lauksaimniecības sektors. ES ir 

gatava turpināt dalīties ar šīm zināšanām, teica Jānis Dūklavs.  

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-es-ir-gatava-turpinat-sniegt-atbalstu-lauku-

attist?id=4648 

 

Ziemas ķiplokus audzēt ir izdevīgi, taču jārēķinās ar lieliem 

ieguldījumiem (Latvijas Avīze) 
Elejas pagasta piemājas saimniecībā “Kimjāņi” ķiplokus audzē jau sesto gadu, un platības šogad 

sasniegušas 5 ha. Par veselības un garšaugu karali dēvēto kultūru “Kimjāņu” saimnieks Artūrs Kims 

sākotnēji audzējis nelielā platībā, bet tad nolēmis pievērsties lielākiem apjomiem. Jārēķinās, ka šajā 

biznesā ieguldījumi ir nevis simtos, bet tūkstošos mērāmi, atklāj saimnieks. 

Pirmais gads, lai uzsāktu šo nodarbi, bijis vissmagākais. Kad viss iegājis savās sliedēs un strādā, tad 

ir nedaudz vieglāk, viņš stāsta. Ar reāliem ienākumiem var rēķināties saimniekošanas otrajā gadā. 

Pērn saimnieks gan piedzīvoja lielāko pārbaudījumu saimniekošanas vēsturē – izsaluši pilnīgi visi 

iestādītie ķiploki. Pēc tam īsu brīdi bijusi pat doma mest saimniekošanai mieru, bet, tā kā bija 

sagādāta tehnika un aprīkojums, Artūrs Kims nepadevās un turpina nodarboties ar šo rūpalu. Viņš 

lēš, ka dārzeņu sektorā ķiploks ir visrentablākā kultūra. 

http://www.la.lv/garsaugu-karalis-visrentablakais/ 

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinati-priekslikumi-situacijas-uzlabosanai-zivsaimniecibas-nozar?id=4656
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinati-priekslikumi-situacijas-uzlabosanai-zivsaimniecibas-nozar?id=4656
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-neatzist-eiropas-komisijas-parmetumus-lauksaimniecibas-zemes-t?id=4655
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-neatzist-eiropas-komisijas-parmetumus-lauksaimniecibas-zemes-t?id=4655
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-es-ir-gatava-turpinat-sniegt-atbalstu-lauku-attist?id=4648
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-es-ir-gatava-turpinat-sniegt-atbalstu-lauku-attist?id=4648
http://www.la.lv/garsaugu-karalis-visrentablakais/
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Vai bioloģisks arī turpmāk būs bioloģisks? 
Eiropas nākotne ir bioloģiskā lauksaimniecība, taču šai nozarei jābūt vienotam regulējumam – šāds 

ir viens no secinājumiem pēc pagājušajā nedēļā notikušā 9. Eiropas Bioloģiskās lauksaimniecības 

kongresa, kas notika Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā. Kongresā sprieda par bioloģiskās 

lauksaimniecības regulējumu, attīstību un iespējām jaunajā plānošanas periodā. Diskusiju centrā – 

bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas un marķēšanas regula, par ko visas puses cer vienoties līdz 

16. jūnijam, kad gaidāma ES lauksaimniecības ministru padomes formālā sanāksme. Šobrīd Eiropas 

Parlamentā ir iesniegti vairāki simti priekšlikumu saistībā ar regulu, un šobrīd skaidrs, ka 

vienošanos nebūs viegli panākt. 

http://www.la.lv/vai-biologisks-ari-turpmak-bus-biologisks/ 

 

Iznācis žurnāla "Latvijas Lopkopis" jūnija numurs 
Jūnija žurnālā "Latvijas Lopkopis"  lasiet plašu reportāžu no šā gada Skābbarības dienas Tērvetē, ko 

rīkoja SIA "Agrera". Reportāžā atspoguļota gan dienas norise, gan aprakstīti demonstrētie pļaušanas 

darbos noderīgie agregāti. Žurnālā arī noderīgs raksts par Latvijas augsnēm - vairāk nekā pusē no 

tām nepieciešama kaļķošana un ir nepietiekams fosfora daudzums. Slaucamo govju audzētājiem - 

par ganību tetānijas riska mazināšanu un stretēģijām sarežgītam laikam piena lopkopībā. Aitu 

audzētājiem noderēs raksts par ganību izmantošanu jēru nobarošanai, bet liellopu audzētājiem - 

Latvijā lielākā Šarolē ganāmpulka īpašnieka Haralda Āboliņa un viņa vadītās SIA "Vacca" 

saimniekošanad pieredze. Tāpat arī interesanti pieredzes raksti par Staņislava Gžibovska 

saimniekošanu Gulbenes novada "Lācīšos", jaunumiem Ozolkalna "Mū sierā" un zirgu ēdināšanas 

konsultantes Antras Gražules ieteikumi zirgkopjiem. 

http://www.losp.lv/node/3335 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 6.jūlijs - Sākas pieteikšanās pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.2.apakšpasākumā 

"Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-

investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184  

 6.jūlijs - Sākas pieteikšanās pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.3.apakšpasākumā 

"Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-3-atbalsts-

ieguldijumiem-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-infrastrukturas-attistiba-219 

 15.jūlijs - Beidzas pieteikšanās programmai "Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-

atbalsts-par-aitu-matem-67  

 15.jūlijs – sākas pieteikšanās 312(311)- Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar 

lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-

http://www.la.lv/vai-biologisks-ari-turpmak-bus-biologisks/
http://www.losp.lv/node/3335
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=4b0efffd&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=4b0efffd&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=f99a5fa4&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=f99a5fa4&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-3-atbalsts-ieguldijumiem-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-infrastrukturas-attistiba-219
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-3-atbalsts-ieguldijumiem-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-infrastrukturas-attistiba-219
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=fcca18ba&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-atbalsts-par-aitu-matem-67
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-atbalsts-par-aitu-matem-67
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=840428ed&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=840428ed&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/312%28311%29-atbalsts-uznemumu-radisanai-un-attistibai-%28ietverot-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-dazadosanu%29-85
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un-investicijas/atbalsta-pasakumi/312%28311%29-atbalsts-uznemumu-radisanai-un-attistibai-

%28ietverot-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-dazadosanu%29-85  

 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  

 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 
 

 

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 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/312%28311%29-atbalsts-uznemumu-radisanai-un-attistibai-%28ietverot-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-dazadosanu%29-85
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/312%28311%29-atbalsts-uznemumu-radisanai-un-attistibai-%28ietverot-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-dazadosanu%29-85
http://www.losp.lv/node/3294
http://www.losp.lv/node/3228
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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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 

 

 

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

http://www.losp.lv/node/3189
mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

