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INFOLAPA Nr. 8 

 

LOSP: Latvenergo un Daugavas HES kaskādei ir jāveicina Latvijas 

iedzīvotāju labklājība 
Šodien, 26.februārī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvji tikās ar 

ekonomikas ministri Danu Reiznieci - Ozolu, lai diskutētu par aktuālākajiem jautājumiem 

enerģētikas jomā, kas tieši attiecas gan uz lauksaimniecībā nodarbinātajiem, gan visas sabiedrības 

interesēm. 

http://www.losp.lv/node/3093 

 

ES cūku audzētājiem sola vairāku miljonu eiro atbalstu 
Lai stabilizētu Eiropas Savienības cūkgaļas tirgu, kurā saistībā ar Krievijas embargo vērojama 

pārprodukcija un krass iepirkuma cenas kritums, drīzumā varētu tikt īstenoti tirgus intervences 

pasākumi, cūku audzētājiem piešķirot vairāku miljonu eiro atbalstu par gaļas uzglabāšanu privātās 

noliktavās, paziņojis ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans. 

http://www.la.lv/es-cuku-audzetajiem-sola-vairaku-miljonu-eiro-atbalstu/ 

 

ES atbalstam cūkgaļas tirgus intervencē varēs pieteikties kautuvju 

īpašnieki 
Eiropas Komisijas piedāvātais projekts atbalstam cūkgaļas ražotājiem paredz, ka finansējums gaļas 

privātai uzglabāšanai būs pieejams ražotājiem visās dalībvalstīs un tam varēs pieteikties ražošanas 

uzņēmumi, kuriem pieder kautuves, informē Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra 

Lejniece.  

 

http://www.delfi.lv/news/eiropa/zinas/es-atbalstam-cukgalas-tirgus-intervence-vares-pieteikties-

kautuvju-ipasnieki.d?id=45615896#ixzz3SvayWVDe 

 

Jānis Šolks: Atklāta vēstule par piena nozari Latvijā 
Kooperatīvā sabiedrība Latvijas Piensaimnieku Centrālā savienība (LPCS), iepazīstoties ar 

noteikumu projektu par valsts atbalstu piena pārstrādei līdz 2020.gadam, kā arī izvērtējot 

iepriekšējo plānošanas periodu, ir secinājusi, ka piena pārstrādātāji tiek nostādīti izvēles priekšā – 

stagnēt un cerēt, ka izdosies izdzīvot, vai turpināt attīstību un ražošanas modernizāciju, kur Lauku 

attīstības programmā pārtikas ražošanas atbalstam 2014.–2020.gada periodam paredzēti tikai 5% no 

kopējā apjoma.  

http://www.delfi.lv/news/comment/comment/janis-solks-atklata-vestule-par-piena-nozari-

latvija.d?id=45621048#ixzz3SwTSTk2p 

 

 

LAD uzsācis izmaksāt ES ārkārtas atbalstu piena nozarē 
No 25.marta, Lauku atbalsta dienests ir uzsācis izmaksāt ES ārkārtas atbalstu piena nozarē. Atbalsta 

likme ir 34.96 EUR par 1 tonnu piena. Kopumā atbalsts tiks izmaksāts aptuveni 9200 klientiem. 

http://www.losp.lv/node/3091 

 

 

http://www.losp.lv/node/3093
http://www.la.lv/es-cuku-audzetajiem-sola-vairaku-miljonu-eiro-atbalstu/
http://www.delfi.lv/temas/eiropas-komisija
http://www.delfi.lv/news/eiropa/zinas/es-atbalstam-cukgalas-tirgus-intervence-vares-pieteikties-kautuvju-ipasnieki.d?id=45615896#ixzz3SvayWVDe
http://www.delfi.lv/news/eiropa/zinas/es-atbalstam-cukgalas-tirgus-intervence-vares-pieteikties-kautuvju-ipasnieki.d?id=45615896#ixzz3SvayWVDe
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/janis-solks-atklata-vestule-par-piena-nozari-latvija.d?id=45621048#ixzz3SwTSTk2p
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/janis-solks-atklata-vestule-par-piena-nozari-latvija.d?id=45621048#ixzz3SwTSTk2p
http://www.losp.lv/node/3091
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Piensaimnieki atklātā vēstulē valsts amatpersonām aicina glābt nozari no 

bankrota 
Saistībā ar pārprodukciju un iepirkuma cenu kritumu piena nozarē izveidojusies katastrofāla 

situācija, līdz ar to Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība (LPCS) nosūtījusi atklātu vēstuli 

valsts augstākajām amatpersonām, aicinot nepakļaut ražotājus un pārstrādātājus stagnācijai un 

masveida bankrotiem. 

http://www.la.lv/piensaimnieki-atklata-vestule-valsts-amatpersonam-aicina-glabt-nozari-no-

bankrota/ 

 

Naukšēnu vīna formula    
Kad Naukšēnu vīna darītavas saimnieks Jānis Baunis pirmo reizi pagaršoja vīnu, viņš nevarēja 

iedomāties, ka pats kļūs par vīndari. Tagad Naukšēnos jau vairāk nekā divus gadus tiek ražoti 

bioloģiskie ogu un augļu vīni un sidri, kas pamazām, bet mērķtiecīgi iekaro Latvijas veikalu 

plauktus. 

http://www.db.lv/razosana/nauksenu-vina-formula-428184? 

 

Eiropas Komisija lemj par papildu atbalsta pasākumu cūkgaļas ražotājiem 
Reaģējot uz Krievijas importa embargo izraisīto nepārtraukto cūkgaļas cenas samazinājumu, ko 

rada tirgus pārsātinājums, Eiropas Komisija (EK) 24. februārī nolēmusi par privātās uzglabāšanas 

atbalsta shēmas atvēršanu cūkgaļai. Paredzams, ka regula varētu stāties spēkā šā gada 9. martā. 

Atbalsta apmērs būs atkarīgs gan no izvēlētā uzglabāšanas ilguma (90, 120 vai 150 dienas), gan no 

uzglabājamā produkta (piemēram, pusliemeņi, šķiņķi, pleči, kājas, izcirtņi u.c.). Piemēram, par 

pusliemeņu uzglabāšanu 120 dienas paredzēts atbalsts 243 eiro par tonnu. Minimālais uzglabāšanā 

novietojamo produktu apjoms ir 10 tonnas neatkaulotai gaļai un 15 tonnas pārējiem cūkgaļas 

produktiem, uz ko šī atbalsta shēma attiecas. 

http://www.zm.gov.lv/presei/eiropas-komisija-lemj-par-papildu-atbalsta-pasakumu-cukgalas-

razotajie?id=4302 

 

Arī turpmāk varēs saņemt atbalstu par ieguldījumiem mežu attīstībā 
Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu noteikumu projektu, kas nosaka Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas 

pilnveidošanā” atbalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtību, sākot no 2015. gada. Jaunais 

noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas 

Savienības atbalstu šādiem pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas 

pilnveidošanā” apakšpasākumiem: „Meža ieaudzēšana”, „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās 

iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” un „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās 

vērtības uzlabošanai”.  

http://www.zm.gov.lv/presei/ari-turpmak-vares-sanemt-atbalstu-par-ieguldijumiem-mezu-

attistiba?id=4314 

 

 

Valsts prezidents ar zemkopības ministru pārrunā piena nozares un 

prezidentūras prioritāšu jautājumus 
26. februārī, Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu, lai 

pārrunātu situāciju piena lopkopības nozarē, kā arī Latvijas izvirzītās prioritātes lauksaimniecības 

un zivsaimniecības jomās prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē laikā. 

http://www.la.lv/piensaimnieki-atklata-vestule-valsts-amatpersonam-aicina-glabt-nozari-no-bankrota/
http://www.la.lv/piensaimnieki-atklata-vestule-valsts-amatpersonam-aicina-glabt-nozari-no-bankrota/
http://www.db.lv/razosana/nauksenu-vina-formula-428184
http://www.db.lv/razosana/nauksenu-vina-formula-428184
http://www.db.lv/razosana/nauksenu-vina-formula-428184
http://www.zm.gov.lv/presei/eiropas-komisija-lemj-par-papildu-atbalsta-pasakumu-cukgalas-razotajie?id=4302
http://www.zm.gov.lv/presei/eiropas-komisija-lemj-par-papildu-atbalsta-pasakumu-cukgalas-razotajie?id=4302
http://www.zm.gov.lv/presei/ari-turpmak-vares-sanemt-atbalstu-par-ieguldijumiem-mezu-attistiba?id=4314
http://www.zm.gov.lv/presei/ari-turpmak-vares-sanemt-atbalstu-par-ieguldijumiem-mezu-attistiba?id=4314
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Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs informēja, ka situācija piena lopkopībā saistībā ar piena 

iepirkuma cenu straujo kritumu šobrīd ir kritiska un īpaši skar saimniecības, kas ir ņēmušas 

kredītus, lai modernizētu un paplašinātu savu ražošanu. Vidējā piena ražošanas pašizmaksa Latvijā 

ir 25 centi par litru. Valsts prezidents uzsvēra, ka šī situācija ir vairāk nekā satraucoša, ņemot vērā 

piena ražošanā un ar to saistītajās nozarēs iesaistīto cilvēku skaitu. Šai kontekstā nozīmīga ir arī 

situācija, kas saistīta ar piena kvotu izpildi. Uz to zemkopības ministrs paskaidroja, ka šobrīd piena 

piegādes kvota ir izpildīta par 85,55 procentiem, savukārt kvotu 100 procentu apmērā līdz februāra 

sākumam bija izpildījuši 1126 ražotāji no 10 054 ražotāju kopskaita. 

http://www.zm.gov.lv/presei/valsts-prezidents-ar-zemkopibas-ministru-parruna-piena-nozares-un-

prez?id=4315 

 

Lauku attīstības plāna mērķis radīt jaunas darbavietas laukos nav 

sasniegts 

Lauku attīstības plāna (LAP) mērķis radīt jaunas darbavietas un attīstīt nelauksaimniecisko 

uzņēmējdarbību nav attaisnojies – radīts tikai 22% jaunudarba vietu, lai gan finansējums izmantots 

95% apjomā. Lielākā daļa – 45% no visiem ekonomikas dažādošanas pasākumiem – izmaksātās 

naudas nonākusi biomasas enerģijas ražotājiem, kur kopējais investīciju apjoms trīs reizes 

pārsniedzis plānoto – tas sākotnēji nebija paredzēts nevienā plānā. Tajā pašā laikā visvairāk jaunu 

darba vietu radīts, attīstot jaunus mikrouzņēmumus, bet finansējums tiem bijis vismazākais – vidēji 

25,7 tūkstoši eiro uz vienu darba vietu. Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta (LVAEI) 

ekspertu veiktais pētījums parāda – lauksaimniecības konkurētspējas attīstībai piešķirti lieli līdzekļi, 

tajā pašā laikā no nozares turpina aizplūst nodarbinātie. No LAP līdzekļiem lauksaimniecības 

nozare saņēmusi 53% no visa finansējuma, bet nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstībai 

atvēlēti 14% jeb 96 miljoni eiro. Jāpiebilst, ka lielākā daļa jeb 95% laukos ir mikrouzņēmumi. 

http://www.la.lv/bioenergija-nosmel-krejumu/ 

 

Carnikavas nēģi iekļauti ES Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

reģistrā 
Turpmāk tirdzniecības vietās Carnikavas novada svaigus un ceptus nēģus želejā ikviens pircējs 

varēs viegli atpazīt pēc marķējumā iekļautās ES Aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes. 

Carnikavas nēģi ir pirmais Latvijas pārtikas produkts, kas iekļauts ES Aizsargātu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu reģistrā. Lēmumu par Carnikavas nēģu iekļaušanu Aizsargātu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu reģistrā Eiropas Komisija (EK) pieņēmusi 2015. gada 13. februārī. 

http://www.zm.gov.lv/presei/carnikavas-negi-ieklauti-es-aizsargatu-geografiskas-izcelsmes-norazu-

r?id=4292 

 

Kāds no lielākajiem zemes īpašniekiem Latvijā centies izkrāpt Eiropas 

Lauksaimniecības fonda līdzekļus   
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde Saldus rajona prokuratūrai 

kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu par divu fizisku personu veiktajām 

noziedzīgajām darbībām saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda naudas līdzekļu izkrāpšanu un 

ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. 

http://www.zm.gov.lv/presei/valsts-prezidents-ar-zemkopibas-ministru-parruna-piena-nozares-un-prez?id=4315
http://www.zm.gov.lv/presei/valsts-prezidents-ar-zemkopibas-ministru-parruna-piena-nozares-un-prez?id=4315
http://www.la.lv/bioenergija-nosmel-krejumu/
http://www.zm.gov.lv/presei/carnikavas-negi-ieklauti-es-aizsargatu-geografiskas-izcelsmes-norazu-r?id=4292
http://www.zm.gov.lv/presei/carnikavas-negi-ieklauti-es-aizsargatu-geografiskas-izcelsmes-norazu-r?id=4292
http://www.db.lv/razosana/kads-no-lielakajiem-zemes-ipasniekiem-latvija-centies-izkrapt-eiropas-lauksaimniecibas-fonda-lidzekl-427928
http://www.db.lv/razosana/kads-no-lielakajiem-zemes-ipasniekiem-latvija-centies-izkrapt-eiropas-lauksaimniecibas-fonda-lidzekl-427928
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http://www.db.lv/razosana/kads-no-lielakajiem-zemes-ipasniekiem-latvija-centies-izkrapt-eiropas-

lauksaimniecibas-fonda-lidzekl-

427928?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Zvejniekiem būs iespēja piekrastes ūdeņos mainīties ar mencu 

limitiem 
24. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību. Grozījumu 

mērķis ir noteikt nomas maksu par zivju vada izmantošanu zvejā ezeros un ūdenskrātuvēs, kā arī 

rast iespēju zvejniekiem piekrastes ūdeņos mainīties ar mencu limitiem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zvejniekiem-bus-iespeja-piekrastes-udenos-mainities-ar-mencu-

limitiem?id=4295 

 

Precizēta un papildināta mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 

kārtība 
Lai uzlabotu suņu, kaķu un mājas sesku reģistrēšanu mājas (istabas) dzīvnieku vienotās 

informācijas sistēmā, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs, valdības otrdien, 24.februārī, 

apstiprināja grozījumus mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas kārtībā. Grozījumi precizē, kā 

jānodrošina mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija un jāsniedz informācija par reģistrēto mājas 

(istabas) dzīvnieku, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, kā arī 

noteic lielākas pilnvaras pašvaldībai un jaunus pienākumus dzīvnieku īpašniekiem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/precizeta-un-papildinata-majas-istabas-dzivnieku-registracijas-

kartiba?id=4299 

 

“ES klimata un enerģētikas politikas ietekme uz lauksaimniecības un 

mežsaimniecības nozaru attīstību” - Uzklausīšanas sanāksme 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) patlaban izstrādā izpētes atzinumu par 

tematu “ES klimata un enerģētikas politikas ietekme uz lauksaimniecības un mežsaimniecības 

nozaru attīstību”. EESK par šo jautājumu rīkos atklātu uzklausīšanas sanāksmi 2015. gada 10. martā 

no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.30 Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Jelgavā, Latvijā. 

http://www.losp.lv/node/3096 

 

Konference par Ekonomikas izaugsmi un sociālo attīstību pilsētu un 

lauku teritorijās  
25. martā Rīgā notiks Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejas konference par Ekonomikas 

izaugsmi un sociālo attīstību pilsētu un lauku teritorijās.  

http://www.losp.lv/node/3095 

http://www.db.lv/razosana/kads-no-lielakajiem-zemes-ipasniekiem-latvija-centies-izkrapt-eiropas-lauksaimniecibas-fonda-lidzekl-427928?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/kads-no-lielakajiem-zemes-ipasniekiem-latvija-centies-izkrapt-eiropas-lauksaimniecibas-fonda-lidzekl-427928?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/kads-no-lielakajiem-zemes-ipasniekiem-latvija-centies-izkrapt-eiropas-lauksaimniecibas-fonda-lidzekl-427928?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/presei/zvejniekiem-bus-iespeja-piekrastes-udenos-mainities-ar-mencu-limitiem?id=4295
http://www.zm.gov.lv/presei/zvejniekiem-bus-iespeja-piekrastes-udenos-mainities-ar-mencu-limitiem?id=4295
http://www.latvija.lv/
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeta-un-papildinata-majas-istabas-dzivnieku-registracijas-kartiba?id=4299
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeta-un-papildinata-majas-istabas-dzivnieku-registracijas-kartiba?id=4299
http://www.losp.lv/node/3096
http://www.losp.lv/node/3095


 

 Infolapa_8_27.2.2015.  www.losp.lv   

 

 

Piena kvotas - pēdējais brīdis pirms "brīvlaišanas" (Iveta Tomsone, 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) 
Divus mēnešus pirms piena kvotu sistēmas atcelšanas, kas gaidāma 1.aprīlī, Latvija tai piešķirto 

piena piegādes kvotu izpildījusi par 85,55%. Ja atlikušajā kvotu pastāvēšanas laikā izslaukumi 

būtiski neaugs, tad pastāv cerība uz kvotas pārsniegumu mazāk par prognozēto vienu procentu. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1357&newsid=97651 

 

ZM rīkos reģionālās konferences par nozares aktualitātēm  
Lai informētu lauksaimniekus par aktualitātēm saistībā ar platību maksājumiem un Lauku attīstības 

programmu, Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs" martā un aprīlī organizēs četras reģionālās konferences, aģentūru LETA informēja ministrijā. 

Pirmā konference notiks 12.martā Kurzemē - Aizputes novada Kazdangā, Kultūras un pieaugušo 

izglītības centrā, Pils gatvē 2. Nākamā konference būs 13.martā Zemgalē - Kultūras namā 

"Lielvārde”, Parka ielā 3. 

Savukārt Latgalē konference notiks 19.martā Rēzeknes pilsētas kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3, 

bet noslēdzošā konference plānota Vidzemē 8.aprīlī - Gulbenes kultūras centrā, O. Kalpaka ielā 60. 

Konferencēs aicināti piedalīties visi interesenti. Dalība konferencēs ir bez maksas. 

 

LAD izsludina pieteikšanos atbalstam kooperatīvu izveidē par vairāk 

nekā miljons eiro 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide". 

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" 

notiks no 25.marta līdz 7.aprīlim ar kopējo publisko finansējumu 1 200 000 eiro. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD centrālajā 

klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2. 

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un 

apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī LAD 

mājaslapā. 

 

LLLKC aktualitātes  

10. Aprīlī Mācības par gaļas liellopu audzēšanu – Krāslavā 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2015-04-10-000000/macibas-par-galas-

liellopu-audzesanu-kraslava  

 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1357&newsid=97651
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2015-04-10-000000/macibas-par-galas-liellopu-audzesanu-kraslava
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2015-04-10-000000/macibas-par-galas-liellopu-audzesanu-kraslava
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17. Martā LLKC Krāslavas birojā Mācības kvalitatīva svaigpiena ieguvei – Krāslavā 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2015-03-17-000000/macibas-

kvalitativa-svaigpiena-ieguvei-kraslava  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2015-03-17-000000/macibas-kvalitativa-svaigpiena-ieguvei-kraslava
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2015-03-17-000000/macibas-kvalitativa-svaigpiena-ieguvei-kraslava
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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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas aktivitātes 

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas kopsapulce 17.03. plkst. 13.00 Mazmežotnē, Rundāles pagastā 

 
 

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. 

 

 

 

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: 
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- 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

