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INFOLAPA Nr. 30 

 

 

Burkānus audzēt atmaksājas. Z/s “Galiņi” šogad padevusies laba raža (Latvijas 

Avīze) 
Z/s “Galiņi” saimnieks Juris Strazdiņš atzīst, ka burkāni ir viena no rentablākajām dārzeņu 

kultūrām. Saimniecība ir kooperatīva “Mūsmāju dārzeņi” biedrs un vēl divas kooperatīva 

saimniecības audzē burkānus, kopā nodrošinot ap 100 ha platību. Latvijas tirgum šāda platība ir 

pietiekama, lēš saimnieks. No kopējās “Galiņu” apsaimniekojamās platības 350 ha burkāni aizņem 

septīto daļu, lielāko apjomu aizņem vasaras kvieši – 130 ha, kam seko burkāni, kāposti, kartupeļi, 

bietes un citi lauka dārzeņi – kopā astoņas kultūras. 

http://www.la.lv/burkanus-audzet-atmaksajas-galini/ … 

 

Vācijā varētu aizliegt ģenētiski modificētu augu kultivēšanu 
Vācijas amatpersonas plāno aizliegt kultivēt ģenētiski modificētus lauksaimniecības augus. Saskaņā 

ar jaunajiem Eiropas Savienības noteikumiem valstīm par šādu nodomu jāpaziņo līdz 3.oktobrim. 

Vācijas lauksaimniecības ministrs speciālā vēstulē informēja federālo zemju valdības par savu 

nodomu. Viņš arī lūdza atbildēt, vai tās vēlas tikt iekļautas aizliegumam paredzēto teritoriju 

sarakstā. Šāda oficiālās Berlīnes rīcība izriet no šogad Eiropas Savienībā pieņemtajiem 

noteikumiem. Tie paredz dalībvalstīm izņēmuma tiesības ierobežot vai aizliegt modificētu augu 

kultivēšanu savās teritorijās, pat ja to atļauj savienība. 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/arzemes/zinas/vacija-varetu-aizliegt-genetiski-modificetu-augu-

kultivesanu.a142811/ 

 

25.08. "Rīta Panorāmā" LOSP piena grupas vadītāja Sandra Stricka 

"Piensaimniekiem būtu jāsaņem par savu darbu pienācīga samaksa, tad nozarei 

nebūs vajadzīgs atbalsts ne no valsts, ne Eiropas Savienības (ES)" 
Piensaimniekiem būtu jāsaņem par savu darbu pienācīga samaksa, tad nozarei nebūs vajadzīgs 

atbalsts ne no valsts, ne Eiropas Savienības (ES), intervijā LTV raidījumam „Rīta Panorāma” 

norādīja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes locekle un piena grupas vadītāja 

Sandra Stricka. Gadu kopš Krievijas embargo virknei Eiropas pārtikas produktu Stricka situāciju 

piensaimniecības nozarē raksturo kā smagu. Turklāt jūlijā situācija esot vēl pasliktinājusies. 

http://www.lsm.lv/…/stricka-par-pienu-jasanem-pienaciga-sa…/ 

 

 

Latvijā atrasta pirmā savvaļā augusi ēdamā trifele  
Augustā atrasta Latvijas vēsturē pirmā savvaļā augusi ēdamā trifele, otrdien ziņoja LNT raidījums 

900 sekundes. Sēnes savos laukos Rēzeknes novadā atradis juvelieris no Rīgas Jevgēnijs Dokuto. 

Viņa atradums bija divas sēnes, kuru kopīgais svars - vairāk nekā puskilograms - priekš trifelēm ir 

ārkārtīgi daudz. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/latvija-atrasta-pirma-savvala-augusi-edama-trifele-

437000 

 

 

http://t.co/2sfcNHwNM7
http://www.lsm.lv/lv/raksts/arzemes/zinas/vacija-varetu-aizliegt-genetiski-modificetu-augu-kultivesanu.a142811/
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Meža īpašniekiem lielāks atbalsts 
Raksts tapis sadarbībā ar Valsts lauku tīklu. Jaunajā lauku atbalsta periodā meža kopšanai paredzēts 

vairāk naudas nekā iepriekšējos piecos gados. Arī nosacījumi ES fondu apgūšanā, pateicoties 

Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) lobijam, kļuvuši izdevīgāki. Pirmā labā ziņa meža 

īpašniekiem ir tā, ka visa ES fondu nauda, kas bija paredzēta aktivitātēm meža apsaimniekošanā 

līdz 2014. gadam, ir veiksmīgi apgūta. Tas ir labs rādītājs, jo daudzās ES valstīs meža īpašnieki 

bijuši slinkāki ES projektu rakstītāji un apguvuši tikai pusi no iespējamā. 

http://www.la.lv/meza-ipasniekiem-lielaks-atbalsts/ 

 

Saimniekošana bez ķīmiskām vielām kļūst populārāka  
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. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/saimniekosana-bez-kimiskam-vielam-klust-popularaka-

433576 

 

Mainījušies atbalsta nosacījumi lauksaimniecības apdrošināšanai 
Tā kā jūtami ir augusi lauksaimnieku interese par sējumu un dzīvnieku apdrošināšanu un 

mainījušies šī apdrošināšanas veida nosacījumi un atbalsta finansējuma avots, valdība otrdien, 

25.augustā, apstiprināja izmaiņas noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu 

apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā un noteikumos par valsts atbalstu 

lauksaimniecībai. Līdz šim lauksaimniecības apdrošināšanu Latvijā finansēja no valsts subsīdiju 

līdzekļiem, bet jaunajā plānošanas periodā - 2014.–2020. gadā – to finansēs no ES piešķirtās 

atbalsta naudas. Tādēļ Lauku attīstības programmā (LAP) ir paredzēts atbalsta pasākums ražas, 

dzīvnieku un augu apdrošināšanai.  

 http://www.zm.gov.lv/presei/mainijusies-atbalsta-nosacijumi-lauksaimniecibas-

apdrosinasanai?id=4809 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs aicina Rīgas izglītības iestādes ēdināšanā 

izmantot Latvijā ražoto pārtiku 
25. augustā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs aicināja Rīgas izglītības iestādes bērnu un jauniešu 

ēdināšanā izmantot Latvijā ražotos lauksaimniecības un pārtikas produktus. Rīgas pilsētas 

pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksmē 

zemkopības ministrs Jānis Dūklavs galvaspilsētas domes un izglītības iestāžu vadībai uzsvēra, ka 

vietējie produkti ir vitamīniem un citām labām vielām daudz bagātāki produkti, nekā tie, kuri 

transportēti tūkstošiem kilometru. Turklāt, izvēloties vietējās izcelsmes pārtiku, tiek atbalstīta 

Latvijas ekonomika. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-aicina-rigas-izglitibas-iestades-

edi?id=4807 

 

http://www.la.lv/meza-ipasniekiem-lielaks-atbalsts/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/saimniekosana-bez-kimiskam-vielam-klust-popularaka-433576
http://www.diena.lv/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/saimniekosana-bez-kimiskam-vielam-klust-popularaka-433576
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/saimniekosana-bez-kimiskam-vielam-klust-popularaka-433576
http://www.zm.gov.lv/presei/mainijusies-atbalsta-nosacijumi-lauksaimniecibas-apdrosinasanai?id=4809
http://www.zm.gov.lv/presei/mainijusies-atbalsta-nosacijumi-lauksaimniecibas-apdrosinasanai?id=4809
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-aicina-rigas-izglitibas-iestades-edi?id=4807
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-aicina-rigas-izglitibas-iestades-edi?id=4807
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EK komisārs Fils Hogans: EK divu nedēļu laikā izskatīs iespējamos atbalsta 

risinājumus Latvijas piena nozarei 
Pirmdien, 24.augustā, Ministru prezidente Laimdota Straujuma un zemkopības ministrs Jānis 

Dūklavs Briselē tikās ar Eiropas Savienības Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāru Filu 

Hoganu (Phil Hogan), lai pārrunātu turpmāko Eiropas Komisijas atbalstu Latvijas piena ražotājiem 

un pārstrādātājiem. Ministru prezidente Laimdota Straujuma izteica gandarījumu par iespēju tikties 

ar komisāru, lai pārrunātu Latvijas lauksaimniecības sektora stāvokli un īpaši piena nozari. 

„Krievijas sankciju ietekmē mūsu piena ražotāji ir zaudējuši nozīmīgu eksporta tirgu – piena 

produktu eksports uz Krieviju ir samazinājies par 40%,” norādīja L.Straujuma. 

http://www.zm.gov.lv/presei/ek-komisars-fils-hogans-ek-divu-nedelu-laika-izskatis-iespejamos-

atbal?id=4803 

 

Nosaka aprēķina kārtību ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas 
Otrdien, 25. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

noteikumos par darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Izmaiņas noteikumos izstrādātas saskaņā ar 

grozījumiem likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Izmaiņas noteikumos paredz kārtību, 

kādā aprēķina ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas, un precizēta informācija, kas jāiesniedz 

pašvaldību komisijai par darījumu ar lauksaimniecības zemi. Izmaiņas noteikumos nosaka arī 

kārtību, kādā citu Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices 

Konfederācijas rezidenti var iesniegt pierādījumus par lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumiem. 

Tāpat noteikts, ka attiecīgās pašvaldības komisija pārbauda, vai ir ievēroti likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” nosacījumi. 

http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-aprekina-kartibu-ienemumiem-no-lauksaimnieciskas-

razosanas?id=4810 

 

Varēs pieteikties atbalstam pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu 

apstrāde” 
Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka Lauku atbalsta dienestā (LAD) no 2015. gada 28. 

septembra līdz 2015. gada 27. oktobrim tiks pieņemti projektu iesniegumi Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda atbalsta saņemšanai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-

2020. gadam pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Pasākuma projektu 

iesniegumu pieņemšanas kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 8 000 000 eiro. 

http://www.zm.gov.lv/presei/vares-pieteikties-atbalstam-pasakuma-zvejas-un-akvakulturas-

produktu-a?id=4812 

 

 

Nosaka aprēķina kārtību ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas 
Otrdien, 25. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

noteikumos par darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Izmaiņas noteikumos izstrādātas saskaņā ar 

grozījumiem likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Izmaiņas noteikumos paredz kārtību, 

kādā aprēķina ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas, un precizēta informācija, kas jāiesniedz 

pašvaldību komisijai par darījumu ar lauksaimniecības zemi. Izmaiņas noteikumos nosaka arī 

kārtību, kādā citu Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices 

Konfederācijas rezidenti var iesniegt pierādījumus par lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumiem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/ek-komisars-fils-hogans-ek-divu-nedelu-laika-izskatis-iespejamos-atbal?id=4803
http://www.zm.gov.lv/presei/ek-komisars-fils-hogans-ek-divu-nedelu-laika-izskatis-iespejamos-atbal?id=4803
http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-aprekina-kartibu-ienemumiem-no-lauksaimnieciskas-razosanas?id=4810
http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-aprekina-kartibu-ienemumiem-no-lauksaimnieciskas-razosanas?id=4810
http://www.zm.gov.lv/presei/vares-pieteikties-atbalstam-pasakuma-zvejas-un-akvakulturas-produktu-a?id=4812
http://www.zm.gov.lv/presei/vares-pieteikties-atbalstam-pasakuma-zvejas-un-akvakulturas-produktu-a?id=4812
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Tāpat noteikts, ka attiecīgās pašvaldības komisija pārbauda, vai ir ievēroti likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” nosacījumi. 

http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-aprekina-kartibu-ienemumiem-no-lauksaimnieciskas-

razosanas?id=4810 

 

Piena nozare piedzīvo vēl nepieredzētu krīzi  (Dienas bizness) 
Piena nozare Latvijā ir nonākusi ilgākajā un dziļākajā krīzē, kuru ietekmē ne tikai negaidītais 

Krievijas embargo, bet arī sliktā situācija pasaules tirgū, laikrakstam Diena atzīst lauksaimniecības 

kooperatīvās sabiedrības Piena ceļš valdes priekšsēdētāja Ilze Aizsilniece. Piena iepirkuma cenu 

samazināšanos un pārprodukciju iespaidoja arī piena kvotu atcelšana šā gada aprīlī. Lai informētu 

par dramatisko situāciju piensaimniecības nozarē, premjere Laimdota Straujuma (Vienotība) un 

zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS) pirmdien tikās ar Eiropas Komisijas lauksaimniecības un 

lauku atbalsta komisāru Filu Hoganu, kurš solījis divu nedēļu laikā sagatavot risinājumus piena 

nozares atbalstam Latvijā. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piena-nozare-piedzivo-vel-nepieredzetu-krizi-437021 

 

Baltijas dārzeņi: Aizvest produktu uz Daugavpili maksā aptuveni tikpat, cik uz 

Barselonu (Dienas bizness) 

Patlaban globalizācija ir tāda, ka piegādāt preces 5000 kilometru rādiusā nav nekādu problēmu, 

jaunākajā Citadele Index pētījuma prezentācijā sacīja kooperatīvās sabiedrības Baltijas dārzeņi 

izpilddirektors Jānis Bušs. Salīdzinājumam - aizvest produktu uz Daugavpili izmaksā aptuveni 

tikpat dārgi kā uz Barselonu, viņš piebilst. Loģistikas izmaksas ir mazas, bet īsti nav, kur dārzeņus 

vest. 

http://www.db.lv/…/baltijas-darzeni-aizvest-produktu-uz-dau… 

 

Piena nozare krustcelēs. Saruna ar Mārtiņu Cimermani  

Latvijas Avīze 
Par to, ko darīt piena krīzē, uz sarunu aicināju valsts galveno konsultantu pēc amata – Latvijas 

Lauksaimniecības un konsultāciju centra (LLKC) valdes priekšsēdētāju. Arī viņam pašam ir piena 

saimniecība. Ieradies “LA” redakcijā, Mārtiņš Cimermanis atvāž pārnēsājamā datora vāku. “Varbūt 

vajadzēs informāciju par pienu, ko gatavoju Laimdotas Straujumas vizītei pie ES lauksaimniecības 

komisāra Fila Hogana,” viņš kā atvainodamies nosaka. 

http://www.la.lv/piena-nozare-krustceles/ … 

 

 

Sliktie ceļi kaitē uzņēmējdarbībai reģionos 
Kurš gan cits vislabāk zina, cik labā vai sliktā stāvoklī ir ceļi, ja ne tie cilvēki, kas ikdienā pa tiem 

pārvietojas! Bedres un bedrītes, putekļi, nenopļauta zāle, neizcirsti krūmi, nesakārtotas caurtekas. 

Tādi ir mūsu vietējie ceļi. Līdzekļu trūkuma dēļ tie jau gadiem gaida savu kārtu, kad uz tiem tiks 

veikti kādi uzlabojumi, bet ko nu par tiem, ja pat ikdienas uzturēšanas darbiem līdzekļu nereti 

pietrūkst. Šobrīd valdība strādā pie nākamā gada valsts budžeta. Publiski izskanējusi informācija, ka 

finansējumu autoceļiem plāno samazināt par 47 miljoniem eiro, par ko nozarē ir liels satraukums, jo 

jau tā nepietiekamie resursi neļauj uzturēt ceļus kārtībā. Ja finansējums tiks samazināts, tas 

http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-aprekina-kartibu-ienemumiem-no-lauksaimnieciskas-razosanas?id=4810
http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-aprekina-kartibu-ienemumiem-no-lauksaimnieciskas-razosanas?id=4810
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piena-nozare-piedzivo-vel-nepieredzetu-krizi-437021
http://www.diena.lv/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piena-nozare-piedzivo-vel-nepieredzetu-krizi-437021
http://www.db.lv/razosana/baltijas-darzeni-aizvest-produktu-uz-daugavpili-maksa-aptuveni-tikpat-cik-uz-barselonu-437036
http://www.la.lv/piena-nozare-krustceles/
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ietekmēs un apgrūtinās pat ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, kur tad nu vēl vietējo ceļu 

rekonstrukciju.  

http://www.diena.lv/latvija/zinas/sliktie-celi-kaite-uznemejdarbibai-regionos-14109529 

 

 

 

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 …   

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

http://www.diena.lv/latvija/zinas/sliktie-celi-kaite-uznemejdarbibai-regionos-14109529
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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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:  

29.08.- dalība ar savu stendu Jelgavas pilsētas organizētajos "Piena, Medus, Maizes svētkos"; 

07.09. JZK pārstāvji piedalās Milānā, Eiropas Komisijas rīkotajā, EXPO ietvaros notiekošajā ideju 

darbnīcā "Jauni izaicinājumi, jaunā paaudze"; 

16.09. JZK Atvērtā Valdes sēde Jelgavā, Dobeles ielā 41a; 

23.09. Atvērto durvju vakars Jelgavā, Dobeles ielā 41a- pasākuma laikā plānots prezentēt 

interesentiem biedrības darbību ar mērķi piesaistīt biedrībai jaunus biedrus un aktīvistus; 

02.10.- 04.10. Pieredzes apmaiņas brauciens pa Ogres pusē esošajiem lauksaimniecības 

uzņēmumiem. 

 

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:02.10.-%2004.10
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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.; 

 

 

Latvijas Augļkopju asociācijas aktivitātes: 

3. septembrī Latvijas Valsts Augļkopības institūts rīko "Rudens lauku dienu", kur būs iespēja iegūt 

jaunākās atziņas, kā arī iepazīties ar pētījumiem, to rezultātiem. Tāpat būs iespēja aplūkot dārzā 

esošās šķirnes. 

Reģistrācija no 9.00 

Sākums 10.00. 

Pasākumu norises vieta, līdzīgi kā “Ogu dienā”, būs augļu glabātavā – baltā angārā pie stādu 

tirdzniecības vietas. Tas saistīts ar rekonstrukcijas un būvniecības darbiem, kas tiek veikti institūta 

teritorijā. 

Līdzīgi kā citās lauku dienās, ražotāji un tirgotāji piedāvās instrumentus un līdzekļus dārzu 

kopšanas darbiem. 

Informācija pieejama http://fruittechcentre.eu/lv/  

 

 

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) 
Latgalē - 19.septembrī Preiļos.  

Katram pasākumam internetā arī būs sīkāka informācija. 

Ilga Mihmele, t.29140842 

 

Biedrības "Siera klubs" aktivitātes: 

No 14. līdz 20.septembrim braucam pieredzes apmaiņā uz Čehiju. 

29.septembrī seminārs "Meistara diena" Vecbebru profesionālajā skolā. 

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 

 

 

 

 

http://fruittechcentre.eu/lv/
http://www.losp.lv/node/3415
callto:+371%2029487375
callto:+371%2029487375
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 

 

 

 

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  
 

 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/3189
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


 

 Infolapa_30_28.8.2015.  www.losp.lv   

 

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:losp@losp.lv

