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INFOLAPA Nr. 33 

 

LOSP dalīborganizācijas LCAA direktore Dzintra Lejniece (Dienas bizness) 

"Biodrošības eskalācija nosargā lielfermas" 
Āfrikas cūku mēri Pārtikas un veterinārā dienesta nospraustais zonējums neaptur – mežacūkas 

turpina pārvietoties, taču apgrūtinājumi ir vienīgi cūkkopības nozarei. Šajā biznesā pašlaik jārēķinās 

ar divām vājajām vietām – gaļas zemo cenu un Āfrikas cūku mēri (ĀCM), sarunā ar DB atzīst 

Latvijas Cūku audzētāju asociācijas direktore Dzintra Lejniece. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/biodrosibas-eskalacija-nosarga-lielfermas-438232 …? 

 

Lauku atbalsta dienests skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās 

saimniecībās  
Šis skaidrojums ir sagatavots ar mērķi informēt lauksaimniekus par papuvju apsaimniekošanas 

prasībām bioloģiskajās saimniecībās, jo saimniecību apsekošanas rezultāti liecina par to, ka izpratne 

par papuvju apsaimniekošanas mērķiem un pasākumiem ir atšķirīga. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauku-atbalsta-dienesta-skaidro-

papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559 

 

Piena cenu vērtē kā atbilstošu tirgum  
Kaspars Tapiņš, kurš saimnieko sava tēva saimniecībā – Nīcas novada Loceniekos, dumpoties par 

ciena cenām netaisās, vēsta reģionālais laikraksts Kursas Laiks.  «Rezultāts? Kam dumposies? Es 

uzskatu: par cik atcēla kvotu sistēmu, tad šī cena ir tuvu realitātei. Trīsdesmit centi – man jau 

neticas, ka būs,» nosaka lauksaimnieks. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piena-cenu-verte-ka-atbilstosu-tirgum-

438180?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Izmaiņas 7,6 miljonu eiro atbalsta piešķiršanas kārtībā piena ražotājiem 
15. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, 

kas nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu 

izvērtēšanai. Izmaiņas noteikumos paredz, ka atbalstu varēs piešķirt visiem primārajiem piena 

ražotājiem, neatkarīgi no tā, vai piens nodots katru mēnesi. Savukārt, lai pēc iespējas efektīvāk 

izmantotu piešķirto atbalsta finansējumu 7,6 miljonu apmērā, noteikumos palielināta atbalsta likme 

par 0,70 eiro. 

http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-7-6-miljonu-eiro-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-piena-

razotaji?id=4860 

 

Par kartupeļu ražu sūdzēties nevar (Dienas bizness) 
Laukos sākusies kartupeļu novākšana, un jau tagad ir skaidrs, ka par kartupeļu ražu šoruden 

sūdzēties nevar — atzīst zemnieku saimniecības Grotēni saimnieks Juris Driķis no Seces pagasta, 

vēsta reģionālais laikraksts Staburags. «Laika apstākļi šovasar bijuši labvēlīgi visiem laukaugiem, 

arī kartupeļi auguši labi,» saka Juris Driķis. «Cīnījāmies ar kolorado vabolēm, slimības 

neapdraudēja, vienīgi augusta sausums mazliet pabojājis kartupeļu kvalitāti, tie sākuši plaisāt. 

http://t.co/tP1assKbsx
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauku-atbalsta-dienesta-skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauku-atbalsta-dienesta-skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piena-cenu-verte-ka-atbilstosu-tirgum-438180
http://rekurzeme.diena.lv/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piena-cenu-verte-ka-atbilstosu-tirgum-438180?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piena-cenu-verte-ka-atbilstosu-tirgum-438180?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-7-6-miljonu-eiro-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-piena-razotaji?id=4860
http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-7-6-miljonu-eiro-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-piena-razotaji?id=4860
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Toties bumbuļi ir līdzeni, bez kraupes, skaistāki nekā pērn, kad kartupeļu ražu un kvalitāti 

apdraudēja lakstu puve.» 

http://www.db.lv/…/par-kartupelu-razu-sudzeties-nevar-438237 … 

 

Cūkkopji grib paglābties no mēra Latvijas Avīze  
"Situācija nav laba. Ņemot vērā aizliegumus, kas saistīti ar Āfrikas cūku mēri, tā ir vēl sliktāka," 

pēc tikšanās ar cūkaudzētājiem trešdien Saldus novada "Druvas Unguros" zemkopības ministrs 

Jānis Dūklavs (no kreisās) atbildēja uz "LA" jautājumu. Atbildē klausās "Druvas Unguru" valdes 

priekšsēdētājs Teovils Stengrevics un ministrijas valsts sekretāre Dace Lucaua. 

http://www.la.lv/cukkopji-grib-paglabties-no-mera/ 

  

Saimniecība Kraujas saņem starptautisko Slow Food sertifikātu (Dienas bizness) 
Bauskas novada Codes pagasta saimniecība Kraujas saņēmusi apliecinājumu par starptautiskā Slow 

Food sertifikāta piešķiršanu, laikrakstam Bauskas Dzīve apstiprinājusi saimniece Gunta Čepuka. 

«Esam saņēmuši oficiālu vēstuli par starptautiskā sertifikāta piešķiršanu no pasaules Slow Food 

organizācijas centra Itālijā,» saka G. Čepuka. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/saimnieciba-kraujas-sanem-starptautisko-slow-food-

sertifikatu-438101 

 

Medus trīs litru burkās ir vēsture (Dienas bizness) 
Latvijā raža bez pārsteigumiem, bet Eiropā bites strādājušas sliktāk – var prognozēt, ka oktobrī un 

novembrī, pieaugot pieprasījumam, noietu tur atradīs arī medus no mūsu valsts dravām, trešdien 

vēsta laikraksts Dienas Bizness. Pārsteigumu medus ražā šogad nebūs, saka Latvijas Biškopības 

biedrības padomes priekšsēdētājs Juris Šteiselis. Neskatoties uz ne sevišķi sekmīgo saimju 

ziemošanu daļā dravu, bitēm nelabvēlīgo pavasari un vasaras sākumu, medus ražu viņš prognozē ap 

vidējo ikgadējo rādītāju – 25 līdz 30 kg preču medus no bišu saimes.  

http://www.db.lv/…/medus-tris-litru-burkas-ir-vesture-438151 

 

ZM:Šogad graudu un rapša ražai gaidāms visu laiku rekords (Neatkarīgā rīta 

avīze) 
Pateicoties labvēlīgajiem laikapstākļiem, šogad Latvijā prognozējamā graudaugu un rapša kopējā 

raža būs par 16% lielāka nekā pērn un sasniegs apmēram 2,58 miljonus tonnu, kas ir visu laiku 

rekords, pēc jaunāko datu analīzes aģentūru LETA informēja Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus 

un tiešā atbalsta departamenta Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane. 

Prognozētā graudaugu kopraža 2015.gadā ir 2 579 900 tonnu, kas ir par 362 000 tonnu jeb 16% 

vairāk nekā 2014.gadā, kad kopraža bija 2 217 000 tonnu. 

http://nra.lv/latvija/150547-zm-sogad-graudu-un-rapsa-razai-gaidams-visu-laiku-rekords.htm … 

 

Latvijas laukos šogad rekordraža, cenas krīt 
Graudaugu sējumu platību palielināšanās un salīdzinoši labvēlīgie laika apstākļi labības audzēšanai 

šogad ļauj cerēt uz rekordaugstu graudu kopražu. Tā kā arī citās Eiropas Savienības (ES) valstīs 

šogad labības kultūras padevušās labas, graudu cenas šobrīd ir nedaudz zemākas nekā pērn. 

http://nra.lv/ekonomika/latvija/150635-latvijas-laukos-sogad-rekordraza-cenas-krit.htm 

 

 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/par-kartupelu-razu-sudzeties-nevar-438237
http://www.la.lv/cukkopji-grib-paglabties-no-mera/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/saimnieciba-kraujas-sanem-starptautisko-slow-food-sertifikatu-438101
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/saimnieciba-kraujas-sanem-starptautisko-slow-food-sertifikatu-438101
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/saimnieciba-kraujas-sanem-starptautisko-slow-food-sertifikatu-438101
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/medus-tris-litru-burkas-ir-vesture-438151
http://nra.lv/ekonomika/latvija/150635-latvijas-laukos-sogad-rekordraza-cenas-krit.htm
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Ķiploku audzētājs: Ja ir zeme, tā ir jāapstrādā (Dienas bizness) 
Sešus gadus ziemas ķiploku audzēšanai pievērsies Jānis Bambulis Trapenes pagasta piemājas 

saimniecībā Birzkalni. Viņš atzīst, ka audzēt ķiplokus nav nemaz tik viegli, jo tas ir smags roku 

darbs, vēsta reģionālais laikraksts Alūksnes Ziņas. 

http://www.db.lv/…/kiploku-audzetajs-ja-ir-zeme-ta-ir-jaaps…? 

 

Komercdārzus nāvē neredzami  (Dienas bizness) 
Tā apgalvo Valsts Augu aizsardzības dienests (VAAD), kas šoruden divās vietās Latvijā konstatējis 

augļu kokiem bīstamo bakteriālo iedegu, kas atklāta bumbierēm komercdārzā Jelgavas novada 

Vilces pagastā un kādā piemājas saimniecībā Sesavas pagastā. «Nav nekā traģiska, es pat teiktu, ka 

troksnis vairāk tādēļ, ka VAAD vajag publicitāti. Brīžam liekas: kura ziņa būs jaudīgāka – par 

iedegu vai par cūku mēri?» DB saka augļkope Dace Drošprāte.  

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/komercdarzus-nave-neredzami-

438079?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter  

 

Eiropas Komisija Latvijas piensaimnieku un cūkaudzētāju atbalstam 

piedāvā 8,5 miljonus eiro 
Otrdien, 15. septembrī, ES Lauksaimniecības ministru padomes neformālajā sanāksmē 

Luksemburgā Eiropas Komisija (EK) piedāvāja atbalstam Latvijas piena ražošanas un cūkkopības 

nozarēm piešķirt 8,5 miljonus eiro.“Šodien Luksemburgā Eiropas Komisijas piedāvājumā atbalstam 

piena nozarei ir ņemta vērā Baltijas īpašā situācija. Aprēķinus komisija veica visām Eiropas 

Savienības 28 dalībvalstīm, izmantojot objektīvus ekonomiskus kritērijus. Šis Eiropas Komisijas 

priekšlikums demonstrē zināmu solidaritāti un izpratni par Krievijas sankciju rezultātā visvairāk 

ietekmētajām valstīm,” pēc ES lauksaimniecības ministru un EK sanāksmes sacīja zemkopības 

ministrs Jānis Dūklavs. 

http://www.losp.lv/node/3462 

 

Lai veicinātu mežsaimniecības kooperācijas attīstību, Latvijas 

Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) lauku iedzīvotājiem oktobrī 

rīkos bezmaksas izglītojošus seminārus.   
Oktobra sākumā Vidzemē un Kurzemē notiks semināri “Mežsaimniecības kooperācija kā ilgtspējīga 

meža apsaimniekošana”. Semināra ietvaros ar prezentācijām par dažādām tēmām uzstāsies meža 

nozares organizāciju, LLKA un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (MPKS) 

pārstāvji, kā arī notiks diskusijas par līdzšinējo pieredzi.  Seminārs “Mežsaimniecības kooperācija 

kā ilgtspējīga meža apsaimniekošana” notiks ceturtdien, 1. oktobrī plkst. 9:30 – 15:00 viesnīcā 

“Wolmar”, Tērbatas ielā 16a, Valmierā. Līdzīga satura seminārs notiks arī 8. oktobrī Durbes 

kultūras namā. Pieteikšanās uz semināriem – LLKA projektu vadītāja Sanita Putniņa, 

sanita.putnina@llka.lv, tel. 25445450. Semināri tiek organizēti sadarbībā ar Meža attīstības fondu.   

Nekustamā īpašuma nodoklis uz zemnieku rēķina pašvaldībām nākamgad ļaus 

pelnīt vairāk 

Nākamajā gadā pašvaldības piedzīvos būtiski straujāku ieņēmumu kāpuma tempu nekā valsts, 

liecina pašreizējās Finanšu ministrijas aplēses. Valsts budžeta pieaugums tiek lēsts 2,2% apmērā, 

kamēr pašvaldību maki kļūšot par 7% biezāki. Lielā daļā vietvaru labākas dzīves iemesls meklējams 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/kiploku-audzetajs-ja-ir-zeme-ta-ir-jaapstrada-437949
http://www.losp.lv/node/3462
mailto:sanita.putnina@llka.lv
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faktā, ka nākamgad būtiski tiks palielināts nekustamā īpašuma nodoklis lauksaimniecības zemēm. 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/nekustama-ipasuma-nodoklis-uz-zemnieku-rekina-

pasvaldibam-nakamgad-laus-pelnit-vairak.a145414/ 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 Lauku atbalsta dienests skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 

(papildināts) http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-

skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559  

 Lauksaimniekiem piešķirti vēl 10% dīzeļdegvielas par atbilstošās platības hektāru 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauksaimniekiem-pieskirti-vel-10-

dizeldegvielas-par-atbilstosas-platibas-hektaru-556 

 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  

 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  

 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/  

 

 

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.  

 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/nekustama-ipasuma-nodoklis-uz-zemnieku-rekina-pasvaldibam-nakamgad-laus-pelnit-vairak.a145414/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/nekustama-ipasuma-nodoklis-uz-zemnieku-rekina-pasvaldibam-nakamgad-laus-pelnit-vairak.a145414/
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauksaimniekiem-pieskirti-vel-10-dizeldegvielas-par-atbilstosas-platibas-hektaru-556
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauksaimniekiem-pieskirti-vel-10-dizeldegvielas-par-atbilstosas-platibas-hektaru-556
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/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.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
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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. 

Pieteikšanās līdz 2015. gada 15. septembrim rakstot uz e-pastu: ilona@celotajs.lv, vai zvanot pa 

tālr. 67617600. 

 

 

Aicinām saimniecības piedalīties kopējā lauku tūrisma mārketinga akcijā - LAUKU DIENAS, 

kas notiks 2015. gada 17. oktobrī. 

Lauku dienas ir vienas dienas akcija, kad Latvijas ražojošās saimniecības ver savas durvis, lai 

popularizētu savus audzētos, ražotos produktus Latvijas iedzīvotājiem. Tā ir iespēja klātienē tikties 

ar savu pircēju, iegūt atgriezenisko saiti par produktu un, iespējams, arī jaunas idejas produktu 

attīstībai nākotnē. 

 

Jauno Zemnieku kluba aktivitātes:  

23.09. pārstāvja dalība LOSP dalīborganizāciju sēdē, kurā piedalīsies VID ģenerāldirektore un 

Zemkopības ministrs J.Dūklavs; 

23.09. plkst.18:00 JZK birojā Jelgavā, Dobeles ielā 41a  "Atvērto durvju vakars", kur tiks sniegta 

informācija par biedrību ar mērķi piesaistīt jaunus biedrus un aktīvistus; 

2-3.10. JZK organizēts pieredzes apmaiņas brauciens par lauksaimniecības uzņēmumiem Ogres 

pusē; 

8-11.10. dalība ar savu stendu izstādē Rāmavā "Lauksaimniecības tehnika"; 

14.10. plkst.18:00 Atvērtā valdes sēde JZK birojā Jelgavā, Dobeles ielā 41a; 

23.-25.10. JZK organizēts jauniešu izaugsmes forums "SOLIS 2015". 

 

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. Kontaktinformācija: Ilga Mihmele, t.29140842 

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
mailto:ilona@celotajs.lv
http://www.losp.lv/node/3415


 

 Infolapa_33.18.9.2015.  www.losp.lv   

 

 

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 

30.septembris - tikšanās ar Vidzemes 8 vispārizglītojošo skolu audzēkņiem - piena pasaku kamoliņa 

tinējiem, siera un piena produktu popularizēšana. 

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

sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv  

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas plānotās aktivitātes: 

21. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notiks LLMZA prezidija un LZA Lauksaimniecības un 

meža zinātņu nodaļas kopsēde 

24. septembrī sadarbībā ar Varšavas Dzīvības zinātņu universitāti (Warsaw University of Life 

Sciences), LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti, valsts pētījumu programmu 

EKOSOC-LV un Zviedru Institūta tematisko partnerību “ICE - Innovation. Creativity. Equality” 

Jelgavā notiks 1. starptautiskā zinātniskā konference (videokonference) „Trends in Regional 

Development in the EU Countries 2015". 

  

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 

 

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. 

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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Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712 

 

 

Pasākumi 
23. septembrī Skrīveros notiks SRC plus projekta informatīvais pasākums par īscitmeta stādījumu 

ierīkošanu un apsaimniekošanu. Sīkāka informācija LVMI Silava mājas lapā: 

http://www.silava.lv/73/section.aspx/514 

Intereses gadījumā lūdzam pieteikt dalību līdz 21.09. rakstot uz e-pastu: dagnija.lazdina@silava.lv, 

zvanīt 26595683.  

 

Lai veicinātu jau esošo sadarbību un aizvien vairāk atbalstītu tieši vietējos ražotājus, 

Priekules novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs” Liepājas nodaļu aicina Priekules novada un blakus esošo novadu dārzeņu un augļu 

audzētājus, mājražotājus un ražotājus uz tikšanos par pārtikas produktu piegādi novada 

izglītības iestādēm nākamajā 2016. gadā. Tikšanās notiks otrdien, 2015. gada 22. septembrī 

plkst. 13:00 Priekules novada pašvaldības telpās (Saules iela 1, Priekule). 
Tikšanās laikā novērtēsim iepriekšējā gada iepirkuma rezultātus un mēģināsim noteikt iemeslus, kas 

attur vietējos ražotājus no piedalīšanās iepirkumā, kā arī dalībnieki tiek aicināti izteikt savus 

priekšlikumus. 

Lai tikšanās būtu konstruktīva un produktīva, pirms tās, aicinām iepazīties ar 2014. gadā izstrādāto 

nolikumu, kurš ir pieejams Priekules novada mājaslapā www.priekulesnovads.lv (sadaļā “Publiskie 

iepirkumi”) – “Pārtikas produktu piegāde Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēm" (atklāts 

konkurss, PNP2014/32, 05.12.2014.). Saite - http://ej.uz/partikas_iepirkums. 

Papildus informācija un pieteikšanās pie SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

Liepājas nodaļas uzņēmējdarbības konsultanta Alekseja Kačanova (tālr. 27843096, 

aleksejs.kacanovs@llkc.lv ) vai Priekules novada Lauku attīstības konsultantes Irinas Ginteres (tālr. 

28310484,  irina.gintere@llkc.lv ). 

 

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.silava.lv/73/section.aspx/514
http://www.priekulesnovads.lv/
callto:32,%2005.12.2014
http://ej.uz/partikas_iepirkums
mailto:aleksejs.kacanovs@llkc.lv
mailto:irina.gintere@llkc.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

