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INFOLAPA Nr. 31 

 

LOSP valdes priekšsēdētāja Edgara Treiberga viedoklis db.lv rakstā "Cerību 

vietā – skepse" par TTIP 
Runājot par TTIP, pesimistiem sevi pieskaita Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes 

(LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs. «Neredzu, kur tie lielie labumi būs, nemaz 

nerunājot par to, ka nešaubīgi kritīsies pārtikas kvalitāte. Esmu bijis uz vairākām sanāksmēm, bet 

konkrētus ieguvumus lauksaimniekiem neviens nav pateicis – piesauc miljardus ES zemniekiem, 

bet mēs tos no TTIP nesaredzam, toties skaidri saskatām milzīgu konkurenci un vietējo izspiešanu 

no tirgus,» norūpējies ir E. Treibergs. 

http://www.db.lv/razosana/partika/ceribu-vieta-skepse-437449 … 

 

LOSP dalīborganizācijas Latvijas Dārznieks ekspertes Mārīte Gailītes 

komentārs db.lv rakstā "Kaimiņi uztur zemas cenas" 
Latvijā jau vairākus gadus dārzeņu audzētāji ir specializējušies, tāpēc komerciālo dārzeņu platības 

pa gadiem mainās nedaudz, skaidro Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) 

dalīborganizācijas Latvijas dārznieks eksperte Mārīte Gailīte 

http://www.db.lv/…/lauksai…/kaimini-uztur-zemas-cenas-437452 

 

Iesniegumus atbalsta saņemšanai apdrošināšanas polises iegādes izdevumu 

segšanai šogad jāiesniedz septembrī  
Lauku atbalsta dienests informē, ka iesniegumus atbalsta saņemšanai apdrošināšanas polises 

iegādes izdevumu segšanai par 2015.gadu jāiesniedz no 15.septembra līdz 30.septembrim. Iepriekš 

šis termiņš bija noteikts no 1.oktobra līdz 1.novembrim, tāpēc LAD aicina klientus būt vērīgus un 

iesniegt iesniegumus savlaicīgi. 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/iesniegumus-atbalsta-sanemsanai-

apdrosinasanas-polises-iegades-izdevumu-segsanai-sogad-jaiesniedz-septembri-554 … 

 

Var pieteikties valsts atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu 

saglabāšanai  
Lauksaimnieki no šā gada 1.septembra līdz 30.septembrim var pieteikties uz valsts atbalstu 

pasākumā „Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai”. Atbalsta mērķis ir 

saglabāt lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu nozīmīgākās vietējās cilmes sugas. Šo valsts 

atbalsta maksājumu var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu - Latvijas brūnās un 

Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, 

Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējās kazu šķirnes – audzētājs. 

http://www.losp.lv/node/3448 

 

Ekolapiņas «mežā» neizceļas  
Vietējie bioloģiskie produkti – apburtajā lokā. Tā pirmdien raksta laikraksts Dienas Bizness. Līdz ar 

rūpēm par pārtikas izcelsmi patērētājiem aug interese par bioloģiskajiem produktiem kā ikdienas 

pārtiku. Taču pietrūkst izpratnes par to, kā tos atpazīt un kur iegādāties, secināts Latvijas 

Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA) veiktā pētījumā. Kampaņas BioLoģiski! ietvaros 

ekoproduktu degustācijās lielveikalos aptaujāti 5 tūkst. pircēju. Aptaujātie, piemēram, pauduši 

http://www.db.lv/razosana/partika/ceribu-vieta-skepse-437449
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/kaimini-uztur-zemas-cenas-437452
http://t.co/eqY54jtgrc
http://t.co/eqY54jtgrc
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/atbalsts-lauksaimniecibas-dzivnieku-genetisko-resursu-saglabasanai-191
http://www.losp.lv/node/3448
http://www.db.lv/razosana/partika/ekolapinas-meza-neizcelas-437307
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neizpratni par to, kādēļ veikala sortimentā ir tik daudz importa bioloģisko dārzeņu un augļu 

pretstatā vietējo trūkumam.  

http://www.db.lv/razosana/partika/ekolapinas-meza-neizcelas-437307 

 

Kartupelis prasa daudz rūpju  
Salgales pagasta ZS Amoliņi kartupeļus audzē 65 ha platībā. Pavisam saimniecība apsaimnieko 300 

ha, no tā lielāko daļu aizņem graudaugi un rapsis, raksta Latvijas Avīze.  Saimniecības īpašnieks 

Juris Strēlnieks stāsta, ka audzē piecu šķirņu kartupeļus un 90% no kartupeļu platībām aizņem labi 

zināmās Laura un Vineta. Šogad sācis audzēt Soraya šķirni, kas paredzēta čipsu ražošanai, jau 

noslēgts līgums ar uzņēmumu Latfood par noteiktu apjomu piegādēm ar fiksētu cenu. Tas nozīmē 

stabilitāti un garantētas piegādes. Saimniecībā kartupeļus audzē no 1992. gada, bet intensīvāk šai 

kultūrai pievērsās pēc Jelgavas cukurfabrikas likvidācijas. Iepriekš audzēto cukurbiešu vietā 

vajadzēja citu kultūru, un izvēle krita uz kartupeļiem. Augsne Zemgalē lielākoties ir pateicīga 

kartupeļu audzēšanai, taču dažos laukos, kur augsne mālaināka, tos nevarot dēstīt. 

http://www.db.lv/razosana/kartupelis-prasa-daudz-rupju-437298 

 

Latvijā ģenētiski modificēto kukurūzu neaudzēs  
Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka uzņēmums „Monsanto” ir atbalstījis Latvijas prasību par 

ģenētiski modificētās (ĢM) kukurūzas “MON810” audzēšanas aizliegumu Latvijā. Zemkopības 

ministrija lūgumus Eiropas Komisijai par ĢM kultūraugu audzēšanas aizliegšanu Latvijā nosūtīja 

jau šā gada jūlija sākumā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-genetiski-modificeto-kukuruzu-neaudzes?id=4813 

 

 

Piena ražotājiem izmaksās 7,6 miljonus eiro atbalstu ciltsdarbam 
18. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) ierosinājumu piena ražotājiem piešķirt 

7,6 miljonus eiro ciltsdarba atbalstam. To paredz ZM sagatavotie un valdības atbalstītie grozījumi 

noteikumos, kas nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību piena šķirņu slaucamo govju 

produktivitātes datu izvērtēšanai. Izmaiņas valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz ciltsdarbam 

nepieciešamo atbalsta maksājuma summu – 7,6 miljonus eiro, lai nodrošinātu piena šķirņu 

slaucamo govju produktivitātes datu noteikšanas un izvērtēšanas pakalpojumu. Valsts atbalsts ļaus 

saglabāt ražošanas apjomu un nodrošinās augstvērtīgu piena šķirņu slaucamo govju saglabāšanu 

ganāmpulka ciltskodolā. Atbalstu plānots izmaksāt 2015. gada septembrī. 

http://www.zm.gov.lv/presei/piena-razotajiem-izmaksas-7-6-miljonus-eiro-atbalstu-

ciltsdarbam?id=4792 

 
Dobelē darbu uzsākusi lucernas siena un granulu rūpnīca 

Pastāstiet, lūdzu, kas ir Alfa Agro, ar ko uzņēmums nodarbojas un kādi ir tā 

mērķi?  
Uzņēmums SIA "Alfa Agro" ir dibināts 2013. gadā ar mērķi atgriezt augu sekā tauriņziežus kā trešo 

kultūraugu. Uz patreizējo brīdi galvenais uzsvars tiek likts uz lucernas audzēšanu un pārstrādi. 

Ražojam lucernas granulas un ķīpas vietējam tirgum un eksportam. Ziemā granulēsim arī salmus un 

sienu. SIA Alfa Agro pieder LPKS Agrario, kas apvieno 100 zemnieku saimniecības Dobeles, 

Tukuma, Saldus, Auces, Tērvetes un Jelgavas novados. Ideja radās kooperatīvās sabiedrības valdes 

priekšsēdētājam Andrejam Savdonam, domājot kā nodrošināt kooperatīva biedriem ilgtspējīgu 

http://www.db.lv/razosana/partika/ekolapinas-meza-neizcelas-437307
http://www.db.lv/razosana/kartupelis-prasa-daudz-rupju-437298
http://www.db.lv/razosana/kartupelis-prasa-daudz-rupju-437298
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-genetiski-modificeto-kukuruzu-neaudzes?id=4813
http://www.zm.gov.lv/presei/piena-razotajiem-izmaksas-7-6-miljonus-eiro-atbalstu-ciltsdarbam?id=4792
http://www.zm.gov.lv/presei/piena-razotajiem-izmaksas-7-6-miljonus-eiro-atbalstu-ciltsdarbam?id=4792
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lauksaimniecību. Runājām ar kooperatīviem un uzņēmumiem, kas pārstrādā lucernu, apmeklējām 

ražotnes, veicām ekonomiskos aprēķinus, līdz esam nonākuši līdz ražošanai, kas tika uzsākta šī 

gada vasarā. 

http://graudi.lv/graudi/news?page=2015-08-28-04&lang=LV 

 

 

Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 
Latvijai jānodrošina, lai ilggadīgo zālāju platības īpatsvars (ilggadīgo zālāju platības attiecība pret 

kopējo lauksaimniecības zemi), ko deklarējuši lauksaimnieki, šajā un turpmākajos gados 

nesamazinās vairāk par 5% salīdzinājumā ar 2012.gadu. 
http://www.losp.lv/node/3444 

 

Uzlabos situāciju meža ugunsdzēsības jomā 
Otrdien, 1. septembrī, valdība iepazinās ar Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto konceptuālo 

ziņojumu par Valsts meža dienesta (VMD) nodrošinājumu meža ugunsdzēsības funkcijas pildīšanai, 

kā arī atbalstīja ZM piedāvāto risinājumu esošās situācijas uzlabošanai. Ziņojumā norādīts, ka meža 

ugunsapsardzības materiāli tehniskā bāze, īpaši transports, ir nolietojusies un ik gadu veido 

palielinātas izmaksas šīs bāzes uzturēšanai funkcionālā kārtībā. Lai nodrošinātu un attīstītu VMD 

meža ugunsapsardzības funkciju, 2016. gadā nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta 4 

200 796 eiro apmērā darbinieku atlīdzībai, inventāram un funkcijas izpildei piemērota 

transportlīdzekļu parka attīstībai. Tādējādi VMD tiks dota iespēja pilnā mērā pildīt funkciju, kas 

stiprinās valsts iekšējo drošību, neapdraudēs vietējos iedzīvotājus, nekavēs nozares ekonomisko 

attīstību un ļaus saglabāt bioloģisko daudzveidību. 

http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabos-situaciju-meza-ugunsdzesibas-joma?id=4819 

 

Lauksaimniekiem piešķir papildu finansējumu tirgus veicināšanas pasākumiem 

un apdrošināšanas polišu iegādei  
Otrdien, 1. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai. Izmaiņas noteikumos paredz piešķirt papildu 

finansējumu tirgus veicināšanas pasākumiem 10 000 eiro apmērā un apdrošināšanas polišu iegādes 

izdevumu segšanai 437 541 eiro apmērā. Ņemot vērā uzņēmēju aktivitāti jaunu tirgu meklēšanā 

savas produkcijas noietam, ir nepieciešams papildu finansējums atbalstam dalībai starptautiskās 

izstādēs, tāpēc par 10 000 eiro tiek palielināts finansējums tirgus veicināšanas pasākumu atbalstam. 

Tirgus veicināšanas pasākuma ietvaros atbalsts tiek piešķirts Latvijas lauksaimniecības un pārtikas 

sektora pārstāvniecības stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs. 

http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniekiem-pieskir-papildu-finansejumu-tirgus-veicinasanas-

pasaku?id=4818 

 

 

Precizētas prasības mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijai, tirdzniecībai 

un uzraudzībai  
Lai noteiktu mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības, kā arī 

uzraudzības un kontroles kārtību, valdība otrdien, 1.septembrī, apstiprināja jaunus Ministru kabineta 

noteikumus. Līdz šim spēkā esošie noteikumi noteica prasības mēslošanas līdzekļu identifikācijai, 

http://graudi.lv/graudi/news?page=2015-08-28-04&lang=LV
http://www.losp.lv/node/3444
http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabos-situaciju-meza-ugunsdzesibas-joma?id=4819
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniekiem-pieskir-papildu-finansejumu-tirgus-veicinasanas-pasaku?id=4818
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniekiem-pieskir-papildu-finansejumu-tirgus-veicinasanas-pasaku?id=4818
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reģistrācijai, tirdzniecībai, uzraudzībai un kontrolei. Jaunie noteikumi ir papildināti ar prasībām 

substrātu identifikācijai, reģistrācijai, tirdzniecībai un uzraudzībai. 

http://www.zm.gov.lv/presei/precizetas-prasibas-meslosanas-lidzeklu-un-substratu-registracijai-

tir?id=4817 

 

Šnepsts: Latvijas piens ir bijis piena savākšanas un pārpumpēšanas punkts uz 

Lietuvu  
Ja paskatāmies praktiski, cik tad šis uzņēmums ir pārstrādājis? Saražotā un pārdotā galaprodukta 

apjomi ir niecīgi. Faktiski Latvijas piens viennozīmīgi ir bijis piena savākšanas un pārpumpēšanas 

punkts uz Lietuvu. Ministru prezidents Dombrovskis lielījās ar straujo IKP izaugsmi. Te redzam, kā 

tā izaugsme veidojas: zemnieks Jānis pārdod pienu kooperatīvam, to ieskaita IKP; kooperatīvs 

pārdod to pašu tonnu Latvijas pienam, atkal to pierēķina IKP; tad Latvijas piens to pašu pārdod uz 

Lietuvu, ko atkal pierēķina IKP. Un, lūdzu, mums ir straujākā izaugsme, visi laimīgi, bet patiesībā 

nekā. Jo papīrs pacieš visu, otrdien intervijā laikrakstam Diena saka nozares eksperts Jāzeps 

Šņepsts. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/snepsts-latvijas-piens-ir-bijis-piena-savaksanas-un-

parpumpesanas-punkts-uz-lietuvu-

437380?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis un zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 

atklāj starptautisko izstādi “Riga Food 2015” 
Trešdien, 2. septembrī, Valsts prezidents Raimonds Vējonis un zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 

atklāja Starptautisko pārtikas, dzērienu, pārtikas pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma, inovāciju, 

sabiedriskās ēdināšanas, viesnīcu un veikalu aprīkojuma un servisa izstādi “Riga Food 2015”, kas 

notiek jau 20. reizi. 

http://www.zm.gov.lv/presei/valsts-prezidents-raimonds-vejonis-un-zemkopibas-ministrs-janis-

duklav?id=4821 

 

Āfrikas cūku mēris konstatēts mājas cūkām Griškānu pagastā 
Āfrikas cūku mēris konstatēts 144 cūku saimniecībā Rēzeknes novada Griškānu pagastā. Pārtikas 

un veterinārais dienests saimniecībā ir veicis Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumus.  Ap 

slimības skarto saimniecību trīs kilometru rādiusā ir noteikta aizsardzības zona, bet desmit 

kilometru rādiusā – uzraudzības zona. Tajās tiks pastiprināti kontrolēts mājas cūku veselības 

stāvoklis, kā arī dzīvnieku pārvadāšanas transporta līdzekļu kustība. Aizsardzības zonā aizliegts 

pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus tās vismaz 40 

dienas pēc slimo dzīvnieku iznīcināšanas un skartās saimniecības sākotnējās dezinfekcijas 

veikšanas. 

http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/afrikas_cuku_meris_konstatets_2 

 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: ES jāsniedz atbalsts Āfrikas cūku mēra 

apkarošanā 
7. septembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 

padomes (LZMP) ārkārtas sēdē informēs, ka pēc Āfrikas cūku mēra (ĀCM) konstatēšanas Latvijā 

http://www.zm.gov.lv/presei/precizetas-prasibas-meslosanas-lidzeklu-un-substratu-registracijai-tir?id=4817
http://www.zm.gov.lv/presei/precizetas-prasibas-meslosanas-lidzeklu-un-substratu-registracijai-tir?id=4817
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/snepsts-latvijas-piens-ir-bijis-piena-savaksanas-un-parpumpesanas-punkts-uz-lietuvu-437380
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/snepsts-latvijas-piens-ir-bijis-piena-savaksanas-un-parpumpesanas-punkts-uz-lietuvu-437380
http://www.diena.lv/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/snepsts-latvijas-piens-ir-bijis-piena-savaksanas-un-parpumpesanas-punkts-uz-lietuvu-437380?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/snepsts-latvijas-piens-ir-bijis-piena-savaksanas-un-parpumpesanas-punkts-uz-lietuvu-437380?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/snepsts-latvijas-piens-ir-bijis-piena-savaksanas-un-parpumpesanas-punkts-uz-lietuvu-437380?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/presei/valsts-prezidents-raimonds-vejonis-un-zemkopibas-ministrs-janis-duklav?id=4821
http://www.zm.gov.lv/presei/valsts-prezidents-raimonds-vejonis-un-zemkopibas-ministrs-janis-duklav?id=4821
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/afrikas_cuku_meris_konstatets_2
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2014. gada jūnijā, neraugoties uz veiktajiem plašajiem apkarošanas pasākumiem, bīstamā infekcijas 

slimība turpina izplatīties. Kopš ĀCM konstatēšanas cūkgaļas iepirkuma cena gada laikā ir 

samazinājusies par 15%, radot finansiālas problēmas Latvijas cūkaudzētājiem. Šobrīd cūkaudzētāju 

zaudējumi sasnieguši 8,1 miljonu eiro. Būtiski ir pieaudzis to saimniecību skaits, kuras skar tirgus 

ierobežojumi (šobrīd ierobežojumi ir noteikti 40% visu Latvijā reģistrēto cūku) un kurām 

jāsamazina ražošanas apjomi vai jāpārtrauc ražošana. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-es-jasniedz-atbalsts-afrikas-cuku-

me?id=4831 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: Eiropas Komisijai ir jāsniedz atbalsts 

Latvijas piena ražotājiem 
7. septembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 

padomes (LZMP) ārkārtas sēdē Briselē atkārtoti uzsvērs nepieciešamību Eiropas Komisijai (EK) 

sniegt atbalstu Latvijas piena ražošanas nozarei, kas nonākusi grūtā situācijā pēc Krievijas sankciju 

ieviešanas. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-eiropas-komisijai-ir-jasniedz-

atbals?id=4827 

 

 

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  

 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, 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-es-jasniedz-atbalsts-afrikas-cuku-me?id=4831
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-es-jasniedz-atbalsts-afrikas-cuku-me?id=4831
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-eiropas-komisijai-ir-jasniedz-atbals?id=4827
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-eiropas-komisijai-ir-jasniedz-atbals?id=4827
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.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
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zaļināšanas maksājums tiks samazināts vai netiks izmaksāts. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/    

 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 
 

Lauku Ceļotājs aktivitātes:  

Informācija no Lauku ceļotāja par mūsu rīkoto "Zaļo konferenci". 

http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/512 

 

Šī gada 29. septembrī atpūtas kompleksā "Turbas", Ikšķiles novadā, notiks "Lauku ceļotāja" rīkotā 

Zaļā konference "Jaunie risinājumi un iespējas zaļai saimniekošanai lauku tūrismā", kurā tiks runāts 

par lauku tūrisma uzņēmējiem aktuālām tēmām - efektīva elektrība, apkure, atkritumu 

apsaimniekošana, e-transports.  

Konferences programma: 

http://www.celotajs.lv/cont/prof/news/2015/Doc/ZS_konference_29_09_15_programma.pdf 

 

Dalības maksa: 

Zaļā sertifikāta īpašniekiem - bez maksas; 

"Lauku Ceļotāja" biedriem - 7,- EUR/pers. 

Citiem interesentiem - 15,- EUR/pers. 

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/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.celotajs.lv/lv/news/item/view/512
http://www.celotajs.lv/cont/prof/news/2015/Doc/ZS_konference_29_09_15_programma.pdf
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Pieteikšanās līdz 2015. gada 15. septembrim rakstot uz e-pastu: ilona@celotajs.lv, vai zvanot pa 

tālr. 67617600. 

 

Jauno Zemnieku kluba aktivitātes:  

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. 

 

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: 

14. - 20. septembris pieredzes apmaiņas brauciens uz Čehiju 

29.septembris seminārs "Meistara diena" Vecbebru profesionālajā un vispārizglītojošā internātskolā 

29.septembrī tikšanās  ar Ļaudonas, Lubānas, Madonas 1., Madonas 2. vidusskolu un Lazdonas, 

Kalznavas, Bērzaunes pamatskolu 

skolēniem, konkursa "Piena pasaku kamoliņš"  jaunrades darbiņu par pienu rakstītājiem 

Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. +371 29487375. e-pasts 

sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv  

 

 

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 

 

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 

 

 

 

mailto:ilona@celotajs.lv
callto:02.10.-%2004.10
http://www.losp.lv/node/3415
callto:+371%2029487375
http://www.sieraklubs.lv/
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  
 

 
 

 

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
mailto:losp@losp.lv

