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INFOLAPA Nr. 29 

 

Piena ražotājiem tiks piešķirts 7,6 miljoni eiro liels atbalsts 
Piena ražotājiem tiks piešķirti 7,6 miljoni eiro par piena šķirņu slaucamo govju  produktivitātes datu 

izvērtēšanu. Atbalsts paredzēts primārajiem piena ražotājiem, kas regulāri nodod pienu pārstrādei; 

to plānots izmaksāt 2015. gada septembrī. 

Ir noteikta atbalsta diferenciācija – par govīm ar izslaukumu līdz 6999 kg, pirmpienēm un govīm ar 

vēl nenoteiktu produktivitāti ir paredzēts vienreizējs maksājums 45 eiro, bet par augstražīgām 

govīm – 60 eiro ( ja izslaukums ir no 7000 līdz 8999 kilogramiem) vai 70 eiro (izslaukums ir 

vismaz 9000 kilogramu).  

http://www.losp.lv/node/3434 

 

LAD uzsācis izmaksāt pārejas posma valsts atbalsta avansa maksājumus  

Lauku atbalsta dienests ir sācis lauksaimniekiem izmaksāt avansa maksājums vairākos pārejas 

posma valsts atbalsta veidos. Šogad tika izmaksāti 75% no kopējās likmes, kas ir vairāk, nekā tas 

bija 2014.gadā, kad avansa maksājumos tika izmaksāti 50% no kopējās likmes. Avansa maksājumi 

izmaksāti šādos atbalsta veidos: 

 Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par kartupeļu cieti; 

 Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām; 

 Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par platībām. 

2015.gada 17.augustā kopējā izmaksātā avansu summa pārsniedz 10 miljonus eiro. 

 

 

Valdības pieņem stingrākus biodrošības nosacījumus cūku sugas dzīvnieku 

turēšanai 
18.augustā, apstiprināja grozījumus biodrošības noteikumos. Lai Latvijā saglabātu cūkkopību kā 

nozari un pēc iespējas novērstu Āfrikas cūku mēra izplatīšanās riskus, turpmāk biodrošības prasības 

būs stingrākas. Šogad, sākoties karstajam vasaras laikam, mājas cūku novietnēs konstatēja trīs 

jaunus Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojumus. Analizējot situāciju, konstatēja, ka ganāmpulkā 

slimības ierosinātājs varēja nokļūt ar svaigu zāli, kas nopļauta mežmalā, kur pirms tam ir 

ciemojušās slimas mežacūkas. Citā novietnē slimības ierosinātāju aploka teritorijā pie mājas cūkām 

atnesuši putni, visticamāk, ar kritušu dzīvnieku mirstīgām atliekām. Diemžēl arī mājokļos turētiem 

cūku sugas dzīvniekiem ir risks saslimt ar ĀCM, ja šo dzīvnieku īpašnieki apmeklē cūku novietnes, 

dodas uz mežu vai savus mājas (istabas) dzīvniekus ved pastaigā ārpus mājokļa.  

http://www.zm.gov.lv/presei/valdibas-pienem-stingrakus-biodrosibas-nosacijumus-cuku-sugas-

dzivniek?id=4793 

 

Nākotne ir auzās (Dienas bizness) 
Rīgas dzirnavnieks un Dobeles dzirnavnieks dubulto auzu iepirkumus; prognozē auzu audzēšanas 

vilni līdz Ulmaņlaiku apmēriem, piektdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. Pārtikas auzu audzēšana 

bija daudzu zemnieku nodarbošanās pirms okupācijas. Padomju gados tradīcija izsīka un nīkuļo 

joprojām, taču pēdējā laikā ir signāli, ka auzu audzēšanai ir nākotne. «Ja zemnieki ar nopietnību 

pievērstos vecumvecajai tradicionālajai kultūrai – auzām, tā varētu veidoties par normālu 

http://www.losp.lv/node/3434
http://www.zm.gov.lv/presei/valdibas-pienem-stingrakus-biodrosibas-nosacijumus-cuku-sugas-dzivniek?id=4793
http://www.zm.gov.lv/presei/valdibas-pienem-stingrakus-biodrosibas-nosacijumus-cuku-sugas-dzivniek?id=4793
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tirdzniecības kultūru,» vērtē graudkopju kooperatīva Latraps izpilddirektors Edgars Ruža. 

http://www.db.lv/ra…/lauksaimnieciba/nakotne-ir-auzas-436865 … 

 

Sausums apdraud dārzkopju labo ražu (LLKC) 
Sagaidāmā meteoroloģiskā prognoze turpmākajās nedēļās sola ļoti saulainu un sausu laiku. Saule 

kopā ar vēju rada pastiprinātus mitruma zudumus no augsnes, kas var radīt bīstamu situāciju 

dārzeņu un augļu nodrošinājumā ar ūdeni. Tādējādi var rasties reāli draudi labas un kvalitatīvas 

ražas iegūšanai. 

Pēdējās nedēļās nokrišņu sadalījums Latvijā bijis ļoti nevienmērīgs. Tie galvenokārt bijuši pērkona 

negaisa nokrišņi, kam bijis izteikti lokāls raksturs – galvenokārt valsts Ziemeļaustrumu daļā, pārējā 

teritorijā lijis nedaudz. Atsevišķās vietās nozīmīgi nokrišņi nav bijuši jau gandrīz mēnesi. Sevišķi 

tas pamanāms vieglāka mehāniskā sastāva – smilts augsnēs, kas sevišķi krasi reaģē uz nokrišņu 

trūkumu. Lai gan vairs nesola ekstrēmas gaisa temperatūras, tomēr kopā ar vēju veidojas ļoti 

bīstama situācija. Augsnes virskārta tiek pastiprināti izžāvēta. Tādējādi dārza augiem mitruma 

saglabāšana kļūst par izdzīvošanas jautājumu. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/sausums-apdraud-darzkopju-labo-razu 

 

Kā šogad veicas kaitīgo organismu apkarošana kartupeļu stādījumos? LLKC  
LLKC aicina uz demonstrējuma lauka dienu šī gada 26. augustā par kartupeļu lapu slimību 

ierobežošanu Ozolnieku novadā. Pasākuma mērķis ir attīstīt un pilnveidot kartupeļu lakstu puves 

ierobežošanas stratēģijas integrētās augu aizsardzības ietvaros. Lauka dienā piedalīsies speciālisti 

no LLKC, Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības, Valsts augu aizsardzības dienesta, 

firmām Bayer un Syngenta, zemnieku saimniecības „ Amoliņi”. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/ka-sogad-veicas-kaitigo-organismu-

apkarosana-kartupelu-stadijumos 

Veicinās uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos lauku apvidos 

18. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas 

nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības 

saglabāšanos. 

http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-uznemejdarbibu-un-apdzivotibas-saglabasanos-lauku-

apvidos?id=4794 

 

 

Valdības pieņem stingrākus biodrošības nosacījumus cūku sugas dzīvnieku 

turēšanai 
18.augustā, apstiprināja grozījumus biodrošības noteikumos. Lai Latvijā saglabātu cūkkopību kā 

nozari un pēc iespējas novērstu Āfrikas cūku mēra izplatīšanās riskus, turpmāk biodrošības prasības 

būs stingrākas. Šogad, sākoties karstajam vasaras laikam, mājas cūku novietnēs konstatēja trīs 

jaunus Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojumus. Analizējot situāciju, konstatēja, ka ganāmpulkā 

slimības ierosinātājs varēja nokļūt ar svaigu zāli, kas nopļauta mežmalā, kur pirms tam ir 

ciemojušās slimas mežacūkas. Citā novietnē slimības ierosinātāju aploka teritorijā pie mājas cūkām 

atnesuši putni, visticamāk, ar kritušu dzīvnieku mirstīgām atliekām. Diemžēl arī mājokļos turētiem 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/nakotne-ir-auzas-436865
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/sausums-apdraud-darzkopju-labo-razu
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/ka-sogad-veicas-kaitigo-organismu-apkarosana-kartupelu-stadijumos
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/ka-sogad-veicas-kaitigo-organismu-apkarosana-kartupelu-stadijumos
http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-uznemejdarbibu-un-apdzivotibas-saglabasanos-lauku-apvidos?id=4794
http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-uznemejdarbibu-un-apdzivotibas-saglabasanos-lauku-apvidos?id=4794
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cūku sugas dzīvniekiem ir risks saslimt ar ĀCM, ja šo dzīvnieku īpašnieki apmeklē cūku novietnes, 

dodas uz mežu vai savus mājas (istabas) dzīvniekus ved pastaigā ārpus mājokļa.  

http://www.zm.gov.lv/presei/valdibas-pienem-stingrakus-biodrosibas-nosacijumus-cuku-sugas-

dzivniek?id=4793 

 

Uzsākta projektu iesniegšana konkursam „Laukiem būt!” 
No šī gada 10. augusta līdz 4. septembrim ir izsludināta pieteikšanās uzņēmējdarbības konkursā 

„Laukiem būt!”. Jaunieši, vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri ir piedalījušies un veiksmīgi pabeiguši 

mācības „Tu vari vairāk!” šogad vai 2014. gadā, var iesniegt savu biznesa plānu tajā reģionālajā 

nodaļā, kurā izietas mācības. 

http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/uzsakta-projektu-iesniegsana-konkursam-laukiem 

 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē lauksaimniecības komisāram prasīs 

ES atbalstu Latvijas piensaimniekiem 
Pirmdien, 24. augustā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē tiksies ar ES lauksaimniecības un 

lauku attīstības komisāru Filu Hoganu, lai pamatotu Latvijas prasību no ES budžeta sniegt atbalstu 

Latvijas piena ražotājiem, kas jau vairāk nekā gadu cieš ievērojamus zaudējumus Krievijas embargo 

un svaigpiena cenu iepirkuma krituma dēļ. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-brisele-lauksaimniecibas-

komisaram-p?id=4802 

 

 

Baltijas valstu un Polijas lauksaimniecības ministri lūdz Eiropas Komisijai 

palielināt finansējumu Āfrikas cūku mēra apkarošanai 
14. augustā Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas lauksaimniecības ministri nosūtīja vēstuli 

Eiropas Komisijai (EK), kurā informē par situāciju saistībā ar Āfrikas cūku mēri (ĀCM). “Eiropas 

Komisijai nosūtītajā vēstulē mēs lūdzam palielināt finansējumu Āfrikas cūku mēra apkarošanas 

pasākumiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā, lai varētu segt kontroles izmaksas par zemnieku 

saimniecību atbilstību biodrošības prasībām, paraugu ievākšanas un transportēšanas izmaksas, 

transportēšanas izmaksas nobeigušos mežacūku savākšanai un nogādāšanai uz iznīcināšanas vietām 

un citiem mērķiem, kas saistīti ar šās bīstamās slimības ierobežošanu,” paskaidro zemkopības 

ministrs Jānis Dūklavs. 

http://www.zm.gov.lv/presei/baltijas-valstu-un-polijas-lauksaimniecibas-ministri-ludz-eiropas-

komi?id=4790 

 

Pārtikas cenas var kristies, paredz Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra 

vadītāja 
Pārtikas cenām tuvākā gada laikā vajadzētu būt stabilām un pat kristies, šodien LTV raidījumā “Rīta 

Panorāma” teica Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra (LTVC) vadītāja Inguna Gulbe. 

Viņa skaidroja, ka pētījumi par globālo importu parāda, ka pieprasījums būs par 10% mazāks, kas 

liecina, ka pārtikai nevajadzētu kļūt dārgākai. Arī ražas gan Latvijā, gan citviet pasaulē solās šogad 

būs labas. 

http://www.la.lv/lauksaimniecibas-tirgus-veicinasanas-centra-vaditaja-gulbe-partikas-cenas-var-

kristies/ 

http://www.zm.gov.lv/presei/valdibas-pienem-stingrakus-biodrosibas-nosacijumus-cuku-sugas-dzivniek?id=4793
http://www.zm.gov.lv/presei/valdibas-pienem-stingrakus-biodrosibas-nosacijumus-cuku-sugas-dzivniek?id=4793
http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/uzsakta-projektu-iesniegsana-konkursam-laukiem
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-brisele-lauksaimniecibas-komisaram-p?id=4802
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-brisele-lauksaimniecibas-komisaram-p?id=4802
http://www.zm.gov.lv/presei/baltijas-valstu-un-polijas-lauksaimniecibas-ministri-ludz-eiropas-komi?id=4790
http://www.zm.gov.lv/presei/baltijas-valstu-un-polijas-lauksaimniecibas-ministri-ludz-eiropas-komi?id=4790
http://www.la.lv/lauksaimniecibas-tirgus-veicinasanas-centra-vaditaja-gulbe-partikas-cenas-var-kristies/
http://www.la.lv/lauksaimniecibas-tirgus-veicinasanas-centra-vaditaja-gulbe-partikas-cenas-var-kristies/
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Eksperti atbild lasītājam, cik cieši jāstāda baltalksnis koksnes ieguvei 
Palielinoties koksnes pieprasījumam, galvenokārt enerģētikā, kā arī attīstoties meža materiālu 

pārstrādes tehnoloģijām, pēdējos gados arvien lielāku uzmanību pievērš līdz šim pienācīgi 

nenovērtētā baltalkšņa izmantošanas iespējām. 

http://www.la.lv/plavu-vieta-baltalksnis/ 

 

 

LAD aktualitātes: 

 
 Atbalsts dabas katastrofu postījumu segšanai 2 500 000 EUR http://www.lad.gov.lv/lv/par-

mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548 

  Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā saņems atbalstu astoņu miljonu apmērā 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/produktivi-ieguldijumi-akvakultura-

sanems-atbalstu-astonu-miljonu-apmera-547  

 LAD piešķir trīs miljonus eiro lai palielinātu zvejas produktu pievienoto vērtību  

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-pieskir-tris-miljonus-eiro-lai-

palielinatu-zvejas-produktu-pievienoto-vertibu-546  

 Līdz 15. augustam - Pēdējais pļaušanas datums, ja vēlāties saņemt BLA atbalstu, VPM vai 

MLS.  Pēdējais datums, kad Vienotajam platības maksājumam (VPM), Mazo lauksaimnieku 

atbalsta shēmas maksājumam (MLS), pasākumam "Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai 

citi specifiski ierobežojumi" (ADSI) un/vai "Bioloģiskā lauksaimniecība" (BLA) atbalstam 

pieteiktajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem.  

 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc!!! http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-

kalendars/aktualitates/zalajus-ne-tikai-janoplauj-bet-ari-janovac-536 

 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 …   

http://www.la.lv/plavu-vieta-baltalksnis/
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/produktivi-ieguldijumi-akvakultura-sanems-atbalstu-astonu-miljonu-apmera-547
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/produktivi-ieguldijumi-akvakultura-sanems-atbalstu-astonu-miljonu-apmera-547
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-pieskir-tris-miljonus-eiro-lai-palielinatu-zvejas-produktu-pievienoto-vertibu-546
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-pieskir-tris-miljonus-eiro-lai-palielinatu-zvejas-produktu-pievienoto-vertibu-546
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/zalajus-ne-tikai-janoplauj-bet-ari-janovac-536
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/zalajus-ne-tikai-janoplauj-bet-ari-janovac-536
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
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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 

 

 

LDC aktualitātes: 

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 
 

Jauno Zemnieku kluba aktivitātes:  

23.08-29.08 JZK pārstāvji piedalās un palīdz organizēt starptautisku semināru "We are rural youth" 

Liepājas pusē, kurā piedalās pārstāvji no Latvijas Mazpulkiem un Austrijas Landjugen jauniešu 

organizācijām; 

29.08. JZK ar savu stendu piedalās "Piena, medus, maizes svētkos" Jelgavā; 

06.09.-08.09. JZK pārstāvji piedalās Eiropas Komisijas rīkotā ideju darbnīcā "New challenges, New 

generation" Milānā, pasaules izstādes "Expo" ietvaros; 

16.09. Atvērtā valdes sēde JZK birojā Jelgavā, Dobeles ielā 41a. 

 

LBB semināri: 

seminārs: tēma “Bišu saimju apstrāde pret varratozi, bišu ieziemošana” lektore Baiba Tikuma, š.g. 

25. augustā, plkst. 11.00, Celmiņos, Strazdes pag., Talsu nov.; 

seminārs: tēma “Bišu saimju apstrāde pret varratozi, bišu ieziemošana” lektors Armands Gumbris, 

š.g. 27. augustā, plkst. 10.00, Lāčplēšos, Līksnas pag., Daugavpils nov.; 

seminārs: tēma “Bišu saimju apstrāde pret varratozi, bišu ieziemošana” lektore Baiba Tikuma, š.g. 

27. augustā, plkst. 10.00, Kalnsētās, Gudenieku pag., Kuldīgas nov. 

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
callto:06.09.-08.09
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seminārs: tēma “Bišu saimju apstrāde pret varratozi, bišu ieziemošana” lektors Armands Gumbris, 

š.g. 28. augustā, plkst. 10.00, Preiļu LKB, Raiņa bulv. 21B, Preiļos; 

seminārs: tēma “Bišu saimju apstrāde pret varratozi, bišu ieziemošana” lektors Armands Gumbris, 

š.g. 30. augustā, plkst. 10.00, Mazkalnēnos, Kauguru pag., Beverīnas nov.; 

 

 

Stādu audzētāju biedrības aktivitātes:  

11. Rudens Stādu parāde notiks 2015. gada 19. septembrī Bulduru Dārzkopības vidusskolas 

stādītajā un veidotajā dārzā. http://www.losp.lv/node/3415   

 

Latvijas trušu audzētāju dienas: (VLT atbalstīto pasākumu ietvaros) 
Kurzemē - 22.augustā Kalvenes pagastā 

Latgalē - 19.septembrī Preiļos.  

Katram pasākumam internetā arī būs sīkāka informācija. 

Ilga Mihmele, t.29140842 

 

Biedrības "Siera klubs" aktivitātes: 

20.augustā  notiks "Siera kluba" organizētais seminārs Jaunpilī "Lauksaimniecības produkcijas 

popularizēšana" 

29.augustā  Jelgavā Piena, maizes, medus svētku ietvaros notiks mūsu organizētais Zemgales 

reģiona konkurss "Siera un maizes svētku sāļā torte" 

Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja Mob. +371 

29487375 

 

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 

 

Kartupeļu lauka dienas notiks: 

 17.augustā plkst.11.00 Varakļānu pagasta z/s ''Dzenīši'' bioloģiskajiem lauksaimniekiem. 

AGRICO, EUROPLANT, SEMAGRI šķirnes cietei un pārtikai. Informācija pa t. 26312666, 

Aiga.   

 19.augustā plkst. 10.00 Ādažos SIA ''Latfood Agro''. AGRICO pārtikas šķirnes. Informācija 

pa t. 29131512, Ilgvars. 

 24.augustā plkst.11.00 Alojas novada Ungurpilī SIA ''Aloja-Starkelsen'' integrētajiem un 

bioloģiskajiem lauksaimniekiem EUROPLANT, AGRICO, SEMAGRI, PRIEKUĻU LSI 

pārtikas un cietes šķirnes. Informācija pa t. 26312666, Aiga. 

 

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 

http://www.losp.lv/node/3415
callto:+371%2029487375
callto:+371%2029487375
http://www.kartupelis.lv/
http://www.losp.lv/node/3273
http://www.losp.lv/node/3189
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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 

 

 

 

Pasākumi 

 

No 5. augusta līdz 29. septembrim - Bioloģiskas lauksaimniecības mācības Valmierā. Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras konsultāciju birojs aicina līdz 3. augustam 

pieteikties mācībām uzņēmējus, kuri plāno uzsākt darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā. Mācības 

notiks no 5. augusta līdz 29. septembrim. 
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/biologiskas-lauksaimniecibas-macibas-

valmiera  
26.augustā - LLKC aicina uz demonstrējuma lauka dienu par kartupeļu lapu slimību ierobežošanu 

Ozolnieku novadā. Pasākuma mērķis ir attīstīt un pilnveidot kartupeļu lakstu puves ierobežošanas 

stratēģijas integrētās augu aizsardzības ietvaros. http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/ka-sogad-

veicas-kaitigo-organismu-apkarosana-kartupelu-stadijumos  
 

 

 

 

Sludinājumi 

 
1) Jaunietis no Rīgas vēlas iegūt pieredzi darbā lopkopībā - vēlami ekoloģiskā piensaimniecībā, 

jo interesējas par dabiskiem piena produktiem. Aicinām atsaukties saimniecību, kurai 

noderētu palīdzīga roka un varētu sniegt priekšstatu par saimniekošanu. Interesentus aicinām 

sazināties ar: Anitu Seļicku, Latvijas Lauku forums, t. 29442492 

 

 

 

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

mailto:info@slieka.lv
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/biologiskas-lauksaimniecibas-macibas-valmiera
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/biologiskas-lauksaimniecibas-macibas-valmiera
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/ka-sogad-veicas-kaitigo-organismu-apkarosana-kartupelu-stadijumos
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/ka-sogad-veicas-kaitigo-organismu-apkarosana-kartupelu-stadijumos
mailto:losp@losp.lv

