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INFOLAPA Nr. 7 

 

LOSP: piena nozarei Latvijā jānosaka īpašs un prioritārs statuss 

18.februārī notika ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju 

sapulce, kurā tika izskatīts jautājums par piena un piena produktu cenas veidošanos, situāciju nozarē 

un Latvijas iedzīvotāju pirkšanas paradumu maiņu. 

http://www.losp.lv/node/3072 

 

Latvijas Zvēraudzētāju Asociācijas (LZAA) un Lauksaimnieku organizāciju 

sadarbības padomes (LOSP) viedoklis par šodien Saeimas sēdē noraidīto 

Latvijas pilsoņu iesniegto kolektīvo iniciatīvu “Par kažokzvēru aizsardzību” 

“Atzinīgi novērtējam Saeimas izteikto atbalstu kažokzvēru audzēšanas nozarei, kurā Latvijas 

reģionos šobrīd strādā 14 ūdeļu un lapsu un 28 šinšillu fermas, kas nodrošina valstī vairāk nekā 500 

darbavietas, vairums no tām reģionos, kur darbs šajās saimniecībās nereti, ir vienīgā iespēja būt 

nodarbinātam un gūt ienākumus. Pašreizējā valsts ekonomiskajā situācijā, šāds lēmums bija 

likumsakarīgs,” Latvijas Zvēraudzētāju Asociācijas (LZAA) valdes locekle Sandra Vilciņa. 

http://www.losp.lv/node/3074 

 
LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Cūku audzētāju asociācijas direktore- 

Cūkkopji varētu kopā ar gaļas pārstrādātājiem reklamēt produkciju  
 

Latvijas cūkkopji šogad plāno sadarboties ar vietējiem gaļas pārstrādes uzņēmumiem, lai reklamētu 

Latvijas cūkgaļu, pastāstīja Latvijas Cūku audzētāju asociācijas (LCAA) vadītāja Dzintra Lejniece. 

«Ir jāmēģina reklamēt savu produkciju un savus ražojumus, tāpēc mēs meklējam sadarbības 

iespējas ar gaļas ražotājiem un pārstrādes uzņēmumiem,» sacīja Lejniece, piebilstot, ka sarunas ar 

gaļas ražotājiem par produkcijas popularizēšanu vietējā tirgū ir sākuma stadijā, tāpēc plašāku 

informācija būs iespējams sniegt, kad plāni realizēsies. Tādējādi šogad plānots vismaz par pāris 

procentiem palielināt Latvijas cūkgaļas realizācijas apmērus vietējā tirgū. 

http://financenet.tvnet.lv/…/547977-cukkopji_varetu_kopa_ar… 

 

Piensaimnieki gatavojas bankrotiem (LOSP dalīborganizācija - Lauksaimnieku 

apvienība) (Apollo.lv) 

Saistībā ar zemajām piena iepirkuma cenām vairākas Vidzemes un Latgales piensaimniecības sāk 

gatavoties bankrotiem, tikmēr biedrība «Lauksaimnieku apvienība» vērsīsies Konkurences padomē 

ar prasību izvērtēt aizliegtas vienošanās iespējamību starp pārstrādātājiem un mazumtirgotājiem 

piena produktu cenas veidošanā, aģentūru LETA informēja apvienības pārstāvji. 

http://apollo.tvnet.lv/…/piensaimnieki-gatavojas-ban…/682719 … 

 

 

http://www.losp.lv/node/3072
http://www.losp.lv/node/3074
http://financenet.tvnet.lv/zinas/547977-cukkopji_varetu_kopa_ar_galas_parstradatajiem_reklamet_produkciju
http://apollo.tvnet.lv/zinas/piensaimnieki-gatavojas-bankrotiem/682719
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Lauksaimniekiem papildus piešķir 23 miljonus eiro saimniecību attīstības 

projektu realizācijai 

Zemkopības ministrijā nolemts izņēmuma kārtā papildus iedalīt 23 miljonus eiro, lai varētu 

apstiprināt visus lauksaimnieku sagatavotos atbilstošos projektus Lauku attīstības programmas 

(LAP) 2014.-2020. atbalsta pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. 

http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniekiem-papildus-pieskir-23-miljonus-eiro-saimniecibu-

attistib?id=4290 

 

 

Dārzkopjus nospiež imports 
Cenu kritums, nodokļu likmes, kooperācijas trūkums – tās ir tikai dažas no dārzkopju problēmām, 

sagaidot pavasari. “Lauku dārzeņiem cenas ir katastrofālas,” tā, atbildot uz “LA” jautājumu par 

pašreizējo situāciju tirgū, skaidro viens no lielākajiem dārzeņu ražotājiem, ZS “Ezerkauliņi” 

īpašnieks Kaspars Brunovskis. Tāpēc ražotājiem būtu nepieciešama lielāka sapratne un valsts 

atbalsts. 
http://www.la.lv/darzkopjus-nospiez-imports/ 

 

 

Lauku bizness: Sabruka nevis iecere, bet «iebraukšana» kredītos par miljonu 

(Dienas Bizness) 
LPKS Māršava apgrozījums gadu no gada skrūvējies uz augšu kā pa labi ieeļļotu vītni, pērn 

sasniedzot 11,6 milj. eiro, otrdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. Māršavas valdes priekšsēdētājas 

Daces Pastares ambīcijām veidot savu piena pārstrādi īsi pirms piena krīzes pievienojās liela daļa 

kooperatīva biedru. Kooperatīvs, kas izveidots 2008. gadā un apvieno gandrīz 100 saimniecību, 

pērn iegādājās Zeltalejas pienotavu Gulbenes novadā, tapa arī projekts bioloģiskā piena produktu 

ražošanai. «Taču bankas naudu neiedeva, tāpēc no projekta atteicāmies,» norāda D. Pastare. Līdz ar 

šo lēmumu pienotava, kurai šogad vajadzēja vērt durvis pēc rekonstrukcijas, stāv neremontēta. 

Tomēr D. Pastare saskata laimi nelaimē. 

http://www.db.lv/razosana/partika/lauku-bizness-sabruka-nevis-iecere-bet-iebrauksana-kreditos-

par-miljonu-427685 

 

Kārsavas novada “Mežvidos” sāk darboties biomasas koģenerācijas stacija 

Pērn vasaras beigās Kārsavas novada Mežvidu pagastā uzbūvētā biomasas koģenerācijas 

elektrostacija veiksmīgi sākusi darboties, līdztekus elektroenerģijas ražošanai nodrošinot apkuri 

blakus esošajam ziemas siltumnīcu kompleksam “Mežvidi” vairāk nekā 0,5 hektāru platībā, 

informēja SIA “JE Enerģija” valdes loceklis Edgars Romanovskis. “Pašreiz veiksmīgi pabeigts 

koģenerācijas elektrostacijas darbības pagājušā gada audits, apstiprinot elektrostacijas gada pārskatu 

par 2014.gadu. Koģenerācijas elektrostacijas elektroenerģijas ražošanas jauda ir viens megavats. 

Enerģijas ražošana notiek, izmantojot šķeldu,” sacīja Romanovskis. 

http://www.la.lv/karsavas-novada-mezvidos-sak-darboties-biomasas-kogeneracijas-stacija/ 

 

 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniekiem-papildus-pieskir-23-miljonus-eiro-saimniecibu-attistib?id=4290
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniekiem-papildus-pieskir-23-miljonus-eiro-saimniecibu-attistib?id=4290
http://www.la.lv/darzkopjus-nospiez-imports/
http://www.db.lv/razosana/partika/lauku-bizness-sabruka-nevis-iecere-bet-iebrauksana-kreditos-par-miljonu-427685
http://www.db.lv/razosana/partika/lauku-bizness-sabruka-nevis-iecere-bet-iebrauksana-kreditos-par-miljonu-427685
http://www.la.lv/karsavas-novada-mezvidos-sak-darboties-biomasas-kogeneracijas-stacija/
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Plānots palielināt finansējumu darbiem Daugavas HES un Rīgas HES 

ūdenskrātuvēs  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas 

HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas darbu, valsts sekretāru sanāksmē 

ceturtdien, 19.februārī, izsludināja grozījumu projektu Daugavas un Rīgas HES darbu finansēšanas 

kārtībā.  

http://www.zm.gov.lv/presei/planots-palielinat-finansejumu-darbiem-daugavas-hes-un-rigas-hes-

udens?id=4284 

 

Kooperatīvs “Baltijas dārzeņi” nosūtījis pirmās produkcijas kravas uz Vāciju 

Dārzeņu audzētāju kooperatīvā sabiedrība “Baltijas dārzeņi” nosūtījusi pirmās pārstrādātu dārzeņu 

produkcijas kravas uz Vāciju, sacīja kooperatīva valdes loceklis Jānis Bušs. 

“Ir atsevišķi pārstrādes produkti, kuriem mēs joprojām meklējam tirgu. (..) Ir nosūtītas reālās pirmās 

kravas, piemēram, uz Vāciju. Kaut kādi tirgi tiek apgūti, bet pateikt, ka mēs esam stabili 

pārorientējušies pagaidām vēl nevarētu teikt,” sacīja Bušs, piebilstot, ka kooperatīvs iepriekš bija 

veicis nelielas eksporta iestrādnes Krievijā, taču tās neizdevās īstenot, tāpēc šobrīd jāmeklē jauni 

tirgi. 

http://www.la.lv/kooperativs-baltijas-darzeni-nosutijis-pirmas-produkcijas-kravas-uz-vaciju/ 

 

LOSP dalīborganizācija - Lauksaimnieku apvienība (Dienas Bizness) 

Piensaimnieki gatavojas bankrotiem; aicina vērtēt cenas veidošanu veikalos  

Saistībā ar zemajām piena iepirkuma cenām vairākas Vidzemes un Latgales piensaimniecības sāk 

gatavoties bankrotiem, tikmēr biedrība Lauksaimnieku apvienība vērsīsies Konkurences padomē ar 

prasību izvērtēt aizliegtas vienošanās iespējamību starp pārstrādātājiem un mazumtirgotājiem piena 

produktu cenas veidošanā, aģentūru LETA informēja apvienības pārstāvji. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piensaimnieki-gatavojas-bankrotiem-aicina-vertet-

cenas-veidosanu-veikalos-

427696?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

Zemkopības ministrs ar Francijas amatpersonām pārrunās Prezidentūras 

prioritātes lauksaimniecībā un zivsaimniecībā  

Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs piektdien un sestdien, 20. un 21.februārī, oficiālā vizītē 

apmeklēs Parīzi (Franciju). Jānis Dūklavs tiksies ar Francijas lauksaimniecības, pārtikas nozares un 

mežsaimniecības ministru Stefanu Lefollu (Stephane Le Foll), lai pārrunātu Latvijas Prezidentūras 

Eiropas Savienības Padomē prioritātes lauksaimniecībā.  

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-ar-francijas-amatpersonam-parrunas-

prezidenturas-p?id=4285 

http://www.zm.gov.lv/presei/planots-palielinat-finansejumu-darbiem-daugavas-hes-un-rigas-hes-udens?id=4284
http://www.zm.gov.lv/presei/planots-palielinat-finansejumu-darbiem-daugavas-hes-un-rigas-hes-udens?id=4284
http://www.la.lv/kooperativs-baltijas-darzeni-nosutijis-pirmas-produkcijas-kravas-uz-vaciju/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piensaimnieki-gatavojas-bankrotiem-aicina-vertet-cenas-veidosanu-veikalos-427696?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piensaimnieki-gatavojas-bankrotiem-aicina-vertet-cenas-veidosanu-veikalos-427696?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piensaimnieki-gatavojas-bankrotiem-aicina-vertet-cenas-veidosanu-veikalos-427696?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-ar-francijas-amatpersonam-parrunas-prezidenturas-p?id=4285
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-ar-francijas-amatpersonam-parrunas-prezidenturas-p?id=4285
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Apstiprina ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtību piena nozarē 

Otrdien, 17. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu 

projektu, kas nosaka Eiropas Savienības pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtību piena nozarē. 

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt kārtību šī atbalsta mērķtiecīgai piešķiršanai Latvijas piena 

ražotājiem, nosakot objektīvus kritērijus un ņemot vērā embargo ietekmi uz konkrētiem ražotājiem. 

http://www.losp.lv/node/3070 

 

Kooperatīvi «medīs» biedrus (Dienas Bizness) 

Kooperatīviem, lai saņemtu ES finansiālu atbalstu no atvēlētajiem 2,78 milj. eiro, nāksies «medīt» 

jaunus biedrus un kāpināt savu apgrozījumu. To paredz valdības apstiprinātie noteikumi par ES 

atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam «Ražotāju grupu un organizāciju izveide». 

http://www.db.lv/…/pakalpo…/kooperativi-medis-biedrus-427682 

 

Saeima noraida iedzīvotāju iniciatīvu aizliegt kažokzvēru audzēšanu 

(Nozare.lv) 

Saeima 19.02.2015. nolēma noraidīt pilsoņu iniciatīvu, kas paredzēja aizliegt kažokzvēru 

audzēšanu. Iepriekš šādu lēmuma projektu atbalstīja arī parlamenta Mandātu, ētikas un iesniegumu 

komisija. Vienlaikus komisija pauda, ka būtu jāvēršas Zemkopības ministrijā (ZM), aicinot pievērst 

uzmanību kažokzvēru turēšanas apstākļiem, kā arī sekot normatīvo aktu ievērošanai kažokzvēru 

audzētavās. Tāpat paredzēts vērsties arī valdībā. 

Lēmums noraidīt šo iniciatīvu pieņemts, pamatojoties uz ZM, Ekonomikas ministrijas, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 

padomes, Latvijas Veterinārārstu biedrības un Latvijas Zvēraudzētāju asociācijas pārstāvju 

viedokļiem. 

Kā ziņots, portālā "manabalss.lv" savākti vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstu par 

sabiedrības iniciatīvu saistībā ar kažokzvēru audzēšanas aizliegumu Latvijā. Sabiedrības iniciatīva 

"Par kažokzvēru aizsardzību" skaidri parāda, ka dzīvnieku aizsardzības jautājums Latvijas 

sabiedrībai ir svarīgs, uzskata organizācijas pārstāvji. 

Tikmēr Latvijas Zvēraudzētāju asociācijas valdes locekle Sandra Vilciņa aģentūrai LETA norādīja, 

ka neredz pamatu aizlieguma ieviešanai, jo fermās audzētās ūdeles un lapsas nav savvaļas 

dzīvnieki, tādēļ, apgalvojot pretējo, tiek radīts maldinošs priekšstats. 

 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/3070
http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/kooperativi-medis-biedrus-427682
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LAD aktualitātes: 
 

 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/ 

 20.februārī - Sākas pieteikšanās programmai "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas 

kampaņas" http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-

pasakumi/304-jaunu-noieta-tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105  

 20.februārī Sākas pieteikšanās pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/104-sociali-

ekonomiskie-pasakumi-97  

 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 

 20.02. - Sākas pieteikšanās programmai "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas 

kampaņas" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-

tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105 

 20.02. -Zivsaimniecības biedrībām sākas pieteikšanās programmai "Investīcijas ražošanas, 

pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/301-investicijas-

razosanas-parstrades-vai-marketinga-iekartas-un-infrastruktura-102 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

 Informatīvs seminārs par bioloģiskā lauksaimniecības aktualitātēm 

Šī gada 26. februārī LLKC Saldus nodaļā (Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-380) notiks 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas rīkots informatīvs seminārs LBLA biedriem un 

visiem interesentiem par bioloģiskās lauksaimniecības aktualitātēm 2015. gadā. 

Darba kārtība: 

1.      10:30 Ierašanās, rīta kafija / tēja; 

2.      11:00 - 11:30 Aktualitātes bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijā (Juris 

Grīnfelds, biedrība "Vides kvalitāte"); 

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://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=3d333780&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=3d333780&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=e415748d&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/104-sociali-ekonomiskie-pasakumi-97
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/104-sociali-ekonomiskie-pasakumi-97
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://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=2537e303&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=2537e303&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=fca6bdcf&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=fca6bdcf&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/301-investicijas-razosanas-parstrades-vai-marketinga-iekartas-un-infrastruktura-102
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/301-investicijas-razosanas-parstrades-vai-marketinga-iekartas-un-infrastruktura-102
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3.      11:30 - 12:15 Lauku attīstības programma 2014-2020 (Gustavs Norkārklis, 

LBLA valdes priekšsēdētājs); 

4.      12:15 - 13:00 Bioloģiskās lauksaimniecības nosacījumi un kritēriji (Gustavs 

Norkārklis, LBLA valdes priekšsēdētājs); 

5.      13:00 - 13:30 Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktualitātes 

(Gustavs Norkārklis, LBLA valdes priekšsēdētājs); 

6.      13:30 - 14:00 LBLA Saldus nodaļas darbība, diskusijas, nodaļas vadītāja 

vēlēšanas. 

  LBLA biedriem dalība BEZMAKSAS, pārējiem interesentiem 5 EUR ziedojums 

 
 

Latvijas Biškopības biedrības pasākumi: 
Seminārs: tēma „Pretvarozes pasākumi dravā. Pavasara sezonas darbi dravā”, lektori 

Valters Brusbārdis, Armands Gumbris - š.g. 1. martā, plkst. 11.00, Valmieras 5. vidusskolā, 

Raiņa ielā 3, Valmierā; 

seminārs: tēma „Medus cenas veidošanās. Medus tirgus”, lektors Jānis Šnikvalds - 

š.g. 3. martā, plkst. 12.00, Balvu Tālākizglītības cilvēkresursu attīstības centrā, Brīvības ielā 

47, Balvos; 

seminārs: tēma „Pavasara sezonas darbi dravā”, lektors Baiba Tikuma - š.g. 3. martā, 

plkst. 12.00, Strazdu ielā 1, Jelgavā; 

seminārs: tēma „Pavasara sezonas darbi dravā”, lektors Baiba Tikuma - š.g. 3. martā, 

plkst. 17.30, Latvijas Dabas muzejā, Kr. Barona ielā 4, Rīgā;  

seminārs: tēma „Pavasara darbi dravā. Atdaleņu veidošana” – lektors Armands 

Gumbris, š.g. 5. martā, plkst. 10.00, Krāslavas LKB, Skolas ielā 9, Krāslavā; 

seminārs: tēma „Pavasara sezonas darbi dravā. Atdaleņu veidošana. Bišu māšu 

audzēšana.”, lektors Artūrs Grudovskis - š.g. 7. martā, plkst. 11.00, Aizkraukles sākumskolā, 

Rūpniecības ielā 10, Aizkrauklē; 

seminārs: tēma „Minimālās higiēnas prasības biškopības produktu ražošanā - Bišu 

dravas novietnes atrašanās vieta, potenciālā piesārņojuma riska cēloņi; higiēnas ražošanas 

nosacījumi – telpām, iekārtām, aprīkojumam; higiēnas ražošanas nosacījumi – ūdens apgāde, 

kanalizācija. Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi; procesi produkcijas sagatavošanā, 

prasības biškopības produktiem” – lektore Ineta Eglīte, š.g. 11. martā, plkst. 10.00, Bēnes 

pagasta bibliotēkā, Stacijas ielā 8, Bēnē; 

seminārs: tēma „Aktualitātes biškopībā. MK noteikumi par Amerikas Peru puves 

ierobežošanu. Mazā stropu vabole” – lektores Rita Bartuševica, Ineta Eglīte, š.g. 13. martā, 

plkst. 11.00, Liepājas 15. vidusskola, O. Kalpaka ielā 96, Liepājā; 

  

Biškopju pavasara konference: tēmas „ Varroa ērču ierobežošana bišu saimēs ar bioloģiskām 

metodēm. Bišu māšu nozīme praktiskajā dravošanā. Aktualitātes medus noieta tirgus veicināšanā. 

Praktiskās atziņas no starptautiskā biškopju foruma Baltkrievijā.”, lektori Valters Brusbārdis, Jānis 

Šnikvalds, Armands Gumbris, Baiba Tikuma - š.g. 21. martā, plkst. 10.00, Izstāžu kompleksā 

„Rāmava”, Valdlaučos, Ķekavas novadā. 

 

 

 

 



 

 Infolapa_7_20.2.2015.  www.losp.lv   

 

LLMZA plānotās aktivitātes: 

 23. februārī Zemkopības ministrijā tiks parakstīts Nodomu protokols starp Zemkopības ministriju, 

Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju. 

 

 

Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes: 

 
Latvijas Slieku audzētāju asociācija, katru dienu, pēc iepriekšējas reģistrēšanās, organizē 

sliekkopības entuziastiem un visiem interesentiem seminārus  Mālpils Biotehnoloģiju Centrā 

(MBC), kur varēs iepazīties: 

 

- ar bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu kompostēšanu; 

- ar slieku audzēšanu un barošanu; 

- ar biohumusa ražošanu; 

- ar ražošanas iekārtu demonstrēšanu un iepazīstināšanu ar vermitehnoloģijām; 

Dalības maksa - 10eur/no cilvēka. 

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

 

 

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

mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

