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INFOLAPA Nr. 17 

LOSP viedoklis Dienas Bizness  rakstā "ĢMO ēna pār Latvijas pienu, gaļu, 

olām"  

Lauksaimnieki iespējamo aizliegumu ģenētiski modificētai dzīvnieku barībai vērtē kā belzienu 

konkurētspējai, kā rezultātā uzšvirkstētu cenas; Zemkopības ministrija savā pozīcijā vēl neizlēmīga, 

ceturtdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. Eiropas Komisija (EK) likusi galdā priekšlikumus par 

iespēju atļaut dalībvalstīm pieņemt nacionālos lēmumus ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu 

organismu (ĢMO) izmantošanu pārtikā un dzīvnieku barībā. Latvijas prezidentūra ir aicinājusi EK 

prezentēt jauno regulas iniciatīvu 16. jūnija Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un 

zivsaimniecības ministru padomē, informē Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāve Dagnija 

Muceniece. Savukārt priekšlikuma izskatīšanu Padomes darba grupās uzsāks jau Luksemburgas 

prezidentūra. ZM ir paredzējusi Latvijas pozīciju izstrādāt un saskaņot līdz 1. jūlijam. 
 http://www.db.lv/razosana/partika/dienas-tema-gmo-ena-par-latvijas-pienu-galu-olam-432346 

 

 

LOSP viedoklis par Transatlantisko tirdzniecības un investīciju partnerības 

(TTIP) līgumu Delfi.lv Экспортный рай или нашествие хлорированных кур? 

Как торговый договор между ЕС и США может изменить нашу жизнь 
 

Тревожные думы одолевают и Латвийский Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных 

организаций. "Европа, и в том числе Латвия, уже сейчас находится в невыгодной ситуации по 

сравнению с американскими предпринимателями: США не ратифицировали Киотский 

протокол, а он накладывает на предпринимателей ЕС дополнительные расходы, – напомнила 

представитель организации Криста Гаркалне. – Нельзя забывать и то, что США – 

нефтедобывающая страна, и цены на энергоресурсы там намного ниже, чем в Европе". 

http://www.delfi.lv/biznes/bnews/eksportnyj-raj-ili-nashestvie-hlorirovannyh-kur-kak-torgovyj-

dogovor-mezhdu-es-i-ssha-mozhet-izmenit-nashu-zhizn.d?id=45919587&page=6#ixzz3a0Cy0taf 

 

 

LOSP: Marķēto dīzeļdegvielu jāatļauj lietot saražotās produkcijas pārvadāšanai 

(Dienas bizness) 
Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares 

vajadzībām, taču, ieviešot jauno sistēmu, valdībai jācenšas maksimāli atbalstīt vietējos ražotājus ne 

tikai ar palielinātiem limitiem, bet jāmazina zemnieku saskatītie šķēršļi, norāda Lauksaimnieku 

organizāciju sadarbības padome (LOSP). Daļa lauksaimnieku ir satraukušies, ka jaunā sistēma radīs 

grūtības saimniecībās, jo būs jāievieš papildus tvertnes marķētās dīzeļdegvielas uzglabāšanai, kas 

nepieciešams gadījumos, ja saimniecības darbos ir nepieciešams dīzeļdegvielu izmantot ne tikai 

traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās, bet gan automobiļos, kas nepieciešami kravas 

pašpārvadājumiem. 

http://www.db.lv/razosana/losp-marketo-dizeldegvielu-jaatlauj-lietot-sarazotas-produkcijas-

parvadasanai-432183?cp=1#comments 

 

 

http://www.db.lv/razosana/partika/dienas-tema-gmo-ena-par-latvijas-pienu-galu-olam-432346
https://www.facebook.com/Delfi.lv
http://www.delfi.lv/biznes/bnews/eksportnyj-raj-ili-nashestvie-hlorirovannyh-kur-kak-torgovyj-dogovor-mezhdu-es-i-ssha-mozhet-izmenit-nashu-zhizn.d?id=45919587&page=6#ixzz3a0Cy0taf
http://www.delfi.lv/biznes/bnews/eksportnyj-raj-ili-nashestvie-hlorirovannyh-kur-kak-torgovyj-dogovor-mezhdu-es-i-ssha-mozhet-izmenit-nashu-zhizn.d?id=45919587&page=6#ixzz3a0Cy0taf
http://www.db.lv/razosana/losp-marketo-dizeldegvielu-jaatlauj-lietot-sarazotas-produkcijas-parvadasanai-432183?cp=1#comments
http://www.db.lv/razosana/losp-marketo-dizeldegvielu-jaatlauj-lietot-sarazotas-produkcijas-parvadasanai-432183?cp=1#comments
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LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma augsti novērtēta pasaulē – 2.vieta ANO 

vispasaules konkursā 
Lauku atbalsta dienests (LAD) ar gandarījumu un prieku paziņo, ka par Elektronisko pieteikšanās 

sistēmu (EPS) ir saņēmis 2.vietu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) konkursā „Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Publisko pakalpojumu balva 2015” („2015 United Nations Public Service 

Award”) kategorijā „Publisko pakalpojumu pieejamības veicināšana informācijas laikmetā” 

("Promoting Whole of Government Approaches in the Information Age”). Šis ir ļoti augsts 

novērtējums, Latvijā balvu par sniegtajiem pakalpojumiem kāda no valsts iestādēm saņem pirmo 

reizi. 

http://www.losp.lv/node/3259 

 

Zemkopības ministrs: Meža laba pārvaldība ir pamatā nozares dinamiskai 

attīstībai  

Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Ņujorkā, ASV no 4. līdz 15.maijam norisinās Apvienoto 

Nāciju Meža foruma 11.sesija. Tās laikā foruma dalībnieki strādā pie kopējas rezolūcijas, lai 

veicinātu Meža foruma tālāku attīstību, uzlabojot foruma sekretariāta kapacitāti un atbalstu 

ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai. Meža foruma laikā 13. un 14.maijā notiek arī augsta līmeņa 

amatpersonu tikšanās, kuras rezultātā iecerēts pieņemt Ministru deklarāciju. Augsta līmeņa tikšanās 

sanāksmē 13.maijā Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pārstāvēja Eiropas Savienību un 

pauda kopējo ES dalībvalstu nostāju. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-meza-laba-parvaldiba-ir-pamata-nozares-

dinamiskai-?id=4579 

 

LOSP: Valstij jāatļauj marķēto dīzeļdegvielu lietot saražotās produkcijas 

pārvadāšanai 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) vairākkārtēji ir uzsvērusi, ka marķētā 

dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām, taču 

ieviešot jauno sistēmu valdībai jācenšas maksimāli atbalstīt vietējos ražotājus ne tikai ar 

palielinātiem limitiem, bet jāmazina zemnieku saskatītie šķēršļi. Daļa lauksaimnieku ir satraukušies, 

ka jaunā sistēma radīs grūtības saimniecībās, jo būs jāievieš papildus tvertnes marķētās 

dīzeļdegvielas uzglabāšanai, kas nepieciešams gadījumos, ja saimniecības darbos ir nepieciešams 

dīzeļdegvielu izmantot ne tikai traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās, bet gan 

automobiļos, kas nepieciešami kravas pašpārvadājumiem. 

http://www.losp.lv/node/3253 

 

Noteikti meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” laureāti 
Meža dienu komiteja ir noteikusi meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” 2014. gada ieguvējus 

nominācijā „Par mūža ieguldījumu”, „Par inovatīvu uzņēmējdarbību”, „Par ilgtspējīgu 

saimniekošanu” un „Par ieguldījumu zinātnes attīstībā”. Balva „Zelta čiekurs” ir ikgadēja meža 

nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā.  Balvu 

„Zelta čiekurs” nominācijā „Par mūža ieguldījumu”, kas tiek piešķirta par nozīmīgu mūža 

ieguldījumu nozares attīstībā, saņems izcili nozares ļaudis – Gunārs Dišlers, Māris Laiviņš, Jānis 

Mārciņš, Āris Smildziņš un Andris Ziemelis. 

http://www.zm.gov.lv/presei/noteikti-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-laureati?id=4556 

https://eps.lad.gov.lv/login
https://eps.lad.gov.lv/login
http://www.losp.lv/node/3259
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-meza-laba-parvaldiba-ir-pamata-nozares-dinamiskai-?id=4579
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-meza-laba-parvaldiba-ir-pamata-nozares-dinamiskai-?id=4579
http://www.losp.lv/node/3253
http://www.zm.gov.lv/presei/noteikti-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-laureati?id=4556
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Galvenie ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes rezultāti 

Padomes pozīcija par bioloģisko lauksaimniecību 
Brisele, 2015.gada 12.maijs. – Padome 11.maijā apsprieda regulas projektu par bioloģisko 

lauksaimniecību no vispārējās pieejas viedokļa. Tas deva ievērojamu virzību, tomēr dažas 

dalībvalstis norādīja, ka turpmāk ir nepieciešams apdomāt tādus jutīgus jautājumus kā kontroles un 

neatļautu vielu klātbūtne bioloģiskajos produktos, un palūdza vairāk laika. 

http://www.zm.gov.lv/presei/galvenie-es-lauksaimniecibas-un-zivsaimniecibas-ministru-padomes-

rezul?id=4557 

 

Latvijas Zemnieku federācija un Bauskas lauku sievietes meklēs risinājumus 

vietējās pārtikas un tirgus attīstībai globalizācijas laikmetā 
14. maijā, plkst. 13:00 Brunavā uzņēmējas Ivetas Ļekūnes ģimenes saimniecībā „Sprīdīši” Latvijas 

Zemnieku federācija (LZF) un Bauskas lauku sieviešu klubs „Apvārsnis” diskutēs par globalizācijas 

ietekmi uz dzīvi un darbu laukos un kā globalizācijas labās lietas izmantot, lai pilnveidotu dzīvi un 

attīstītu uzņēmējdarbību laukos. Diskusijā tiks rastas atbildes par vietējās ekonomikas saglabāšanu 

un attīstību, gudru dzīvi kopienā globalizācijas laikmetā, vietējās produkcijas tirdziņiem un iegādes 

iespējām, globalizācijas ietekmi uz lauku dzīvi saimniecībās un kā Latvijas zemnieks un lauku 

iedzīvotājs spēj ietekmēt norises pasaulē? 

http://www.lzf.lv/node/186 

 

 

Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi pasākumam „Ieguldījumi materiālajos 

aktīvos” 
Eiropas Komisija 2015.gada 13.februārī ir apstiprinājusi Latvijas Lauku attīstības programmu 

2014.–2020.gadam (LAP 2014.–2020.). Tajā galvenie mērķi ir ieguldījumi un investīcijas, kas 

palielinātu ekonomiski aktīvo un uz tirgu orientēto saimniecību skaitu, atbalstu novirzot lauku 

saimniecību konkurētspējas stiprināšanai un veicinot kooperācijas attīstību lauksaimniecībā un 

mežsaimniecībā, to saistot ar ekonomiskās izaugsmes, vides un klimata mērķiem. Tādēļ, atbilstoši 

LAP 2014.–2020. noteiktajam, nepieciešams veikt grozījumus arī pasākuma „Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos” piešķiršanas kārtība” noteikumos.  

 http://www.zm.gov.lv/presei/precizeti-atbalsta-sanemsanas-nosacijumi-pasakumam-ieguldijumi-

materia?id=4561 

 

Apstiprina vairākas būtiskas izmaiņas zvejas noteikumos 
Otrdien, 12. maijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas 

noteikumos par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos. Izmaiņas 

noteikumos paredz vairākus būtiskus jauninājumus zvejniekiem. Izmaiņas noteikumos nosaka, ka 

reņģu zvejas periodā zvejā ar stāvvadiem Rīgas jūras līcī zvejniekiem par savu nozveju jāziņo 

Valsts vides dienestam (VVD) ik pēc 5 dienām ar elektroniskās saziņas līdzekļiem. Lai mazinātu 

zvejniekiem administratīvo slogu, izmaiņas noteikumos paredz iespēju piekrastes zvejas žurnālus 

iesniegt VVD līdz nākamā mēneša15. datumam.  

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprina-vairakas-butiskas-izmainas-zvejas-noteikumos?id=4560 

 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/galvenie-es-lauksaimniecibas-un-zivsaimniecibas-ministru-padomes-rezul?id=4557
http://www.zm.gov.lv/presei/galvenie-es-lauksaimniecibas-un-zivsaimniecibas-ministru-padomes-rezul?id=4557
http://www.lzf.lv/node/186
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeti-atbalsta-sanemsanas-nosacijumi-pasakumam-ieguldijumi-materia?id=4561
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeti-atbalsta-sanemsanas-nosacijumi-pasakumam-ieguldijumi-materia?id=4561
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprina-vairakas-butiskas-izmainas-zvejas-noteikumos?id=4560
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Traktortehnikas reģistrācija,atestācija un vadītāja apliecības iegūšana - 

“Traktordiena 2015” 
2015.gada 16.maijā plkst.10:00 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) aicina 

apmeklēt “Traktordiena 2015” ZS Eriņi laukā, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā. “Traktordiena 

2015” laikā VTUA stendā būs iespēja iegūt interesējošo informāciju par traktortehnikas reģistrāciju, 

atestāciju un citiem ar VTUA saistītiem jautājumiem. Piemēram, VTUA piedāvās traktoriem veikt 

jaudas mērījumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. VTUA aicina izmatot unikālo iespēju iegūt 

traktortehnikas „A” kategorijas vadītāja apliecību, ja Jūsu teorētiskās zināšanas un praktiskā 

traktora vadīšanas pieredze būs pietiekama. Arī bērni un jaunieši (līdz 16 gadu vecumam), varēs 

pārbaudīt savas prasmes traktortehnikas vadīšanā, zināšanas Ceļu satiksmes noteikumos, darba 

drošībā strādājot ar traktortehniku un iegūt traktortehnikas vadītāja apliecību. 

http://www.vtua.gov.lv/lv/aktualitates/60/ … 

 

 

ES lauksaimniecības ministri spriedīs par bišu izzušanu (Latvijas Avīze) 
11. maijā, Briselē notiekošajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 

padomes sanāksmē spriedīs par iespējām vienkāršot ES Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), 

bioloģisko produktu marķēšanu, kā arī par bišu populācijas samazināšanos. ES lauksaimniecības 

ministru sanāksmi vadīs Latvijas Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS), informē Zemkopības 

ministrijā (ZM). Ministrijā norāda, ka sanāksmē plānots panākt ES dalībvalstu ministru vienošanos 

par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu. Tas sniegtu nepieciešamos uzlabojumus 

pašreizējā bioloģiskās lauksaimniecības regulējumā un ļautu stiprināt patērētāju uzticēšanos 

bioloģiskajai ražošanai, norāda ZM. 

http://www.la.lv/es-lauksaimniecibas-ministri-spriedis-par…/ … 

 

 

Latvijas lauksaimniecības kooperatīvi uzsāk Ķīnas tirgus iekarošanu 
Kā iepriekš informējusi LR Zemkopības ministrija, Ķīnas Tautas Republikas Sertifikācijas un 

akreditācijas administrācija, savā mājaslapā publicējusi desmit Latvijas pārtikas ražotāju sarakstu, 

kam ir atļauts eksportēt uz Ķīnu vairāku veidu piena produktus, piemēram, sierus, piena pulveri, 

krējumu un saldējumu. Desmit uzņēmumu vidū ir arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai 

sabiedrībai (LPKS) “Piena ceļš” piederošā AS “Jaunpils pienotava”, kā arī LPKS “Trikāta KS”, 

LPKS “Dzēse”, LPKS “LATRAPS” un LPKS “VAKS” piederošā SIA “Latvijas Piens”. 

Šonedēļ AS “Jaunpils pienotava” padomes priekšsēdētāja Ilze Aizsilniece atgriezusies no vizītes 

Ķīnā, kur uzturējās zemkopības ministra Jāņa Dūklava pavadošās delegācijas sastāvā, kā arī 

pārstāvēja uzņēmumu Šanhajā notikušajā pārtikas izstāde.  

http://www.llka.lv/aktualitates/latvijas-lauksaimniecibas-kooperativi-uzsak-kinas-tirgus-

iekarosanu/2517/ 

 

 

Pasākumi: 
 

 Starptautiskas rikšotāju sacensības: Sestdien, 2015. gada 16. maijā „Ziemeļniekos” plkst. 

13:00 - http://www.garkalne.lv/kalendars/?datums=2015-05-16 … 

http://www.vtua.gov.lv/lv/aktualitates/60/
http://www.la.lv/es-lauksaimniecibas-ministri-spriedis-par-bisu-izzusanu/
http://www.llka.lv/aktualitates/latvijas-lauksaimniecibas-kooperativi-uzsak-kinas-tirgus-iekarosanu/2517/
http://www.llka.lv/aktualitates/latvijas-lauksaimniecibas-kooperativi-uzsak-kinas-tirgus-iekarosanu/2517/
http://www.garkalne.lv/kalendars/?datums=2015-05-16
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 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs un banka Citadele aicina Jūs uz starptautisku 

konferenci lauksaimniecības uzņēmumiem "Instrumenti ilgtspējīgai lauksaimniecības 

uzņēmumu attīstībai" 2015. gada 27. maijā plkst. 11.00 konferenču centrā Citadele, Rīgā, 

Republikas laukumā 2 A (ieeja no Eksporta ielas puses). Plašāka informācija par 

dienaskārtību un reģistrāciju pielikumā. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, aicinām reģistrēties 

konferencei līdz š.g. 22. maijam. Konferences apmeklējums ir bez maksas. 

Kontaktinformācija: Dace Markvarte. Projektu vadītāja, Valsts Lauku tīkla Sekretariāts: 

Mob. tālr.: +371 26522748; Fakss: +371 63022264 E-pasts: dace.markvarte@llkc.lv 

  

 Kas ir bioloģiski vērtīgs zālājs? Trešdien, 2015.gada 20. maijā plkst.18:00 Latvijas Dabas 

muzejā notiks šīs sezonas noslēdzošā lekcija ciklā „Izvēlies dabas aizsardzību”. Lekcijas 

tēma: “Kas ir bioloģiski vērtīgs zālājs?” Uz lekciju laipni gaidīti visi interesenti! Lekcijas 

laikā Latvijas Dabas fonda eksperte botāniķe Rūta Sniedze – Kretalova stāstīs par bioloģiski 

vērtīgu zālāju veidošanos un skaidros, kā atšķirt bioloģiski augstvērtīgu pļavu no citiem 

zālājiem, iepazīstinās ar datiem par šādu vērtīgu zālāju skaitu un tā izmaiņām Latvijā, kā arī 

norādīs uz to, ko mēs katrs varam darīt, lai saglabātu bioloģiski vērtīgas pļavas arī nākotnē. 

            http://ldf.lv/lv/article/kas-ir-biologiski-vertigs-zalajs 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 
 LAD pieņem iesniegumus dīzeļdegvielas piešķiršanai http://www.lad.gov.lv/lv/par-

mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienests-uzsak-iesniegumu-pienemsanu-

dizeldegvielas-pieskirsanai-522 

 22.maijs - Pēdējais datums, kad var iesniegt Vienoto iesniegumu, tā pielikumu(-s), karti(-es) un 

papildu dokumentus bez atbalsta apjoma samazinājuma http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/vienotais-platibas-maksajums-194  

 15.jūnijs - Pēdējais datums, kad var iesniegt labojumus Vienotajam iesniegumam 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-kalendars/  

 Svarīgi informācija tiem, kuri atbalstam vēlas pieteikt Eiropas Savienības nozīmes zālāju 

biotopus http://www.losp.lv/node/3228 

 Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai http://www.lad.gov.lv/lv/par-

mums/jaunumi/preses-relizes/sakas-pieteiksanas-platibu-maksajumu-sanemsanai-514 

 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, 

callto:+371%2026522748
callto:+371%2063022264
mailto:dace.markvarte@llkc.lv
http://ldf.lv/lv/article/kas-ir-biologiski-vertigs-zalajs
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienests-uzsak-iesniegumu-pienemsanu-dizeldegvielas-pieskirsanai-522
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienests-uzsak-iesniegumu-pienemsanu-dizeldegvielas-pieskirsanai-522
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienests-uzsak-iesniegumu-pienemsanu-dizeldegvielas-pieskirsanai-522
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=eb691a8a&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=eb691a8a&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/vienotais-platibas-maksajums-194
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/vienotais-platibas-maksajums-194
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=ebde074b&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-kalendars/
http://www.losp.lv/node/3228
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/sakas-pieteiksanas-platibu-maksajumu-sanemsanai-514
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/sakas-pieteiksanas-platibu-maksajumu-sanemsanai-514
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
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zaļināšanas maksājums tiks samazināts vai netiks izmaksāts. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/  

 E-pakalpojums "Sezonas laukstrādniekiem” http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-

kalendars/aktualitates/pieejams-e-pakalpojums-sezonas-laukstradnieki-507 …   

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

http://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 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

 

Biedrības ‘’Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība’’ aktivitātes 

Biedrība ‘’Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība’’ sadarbībā ar Pārtikas banku „Paēdušai 

Latvijai” un Rīgas Doma zēnu un meiteņu koru biedrību organizē otro sezonu spēlei „Draugs puķu 

podā vai Kartupeļa dienasgrāmata”. Spēlē var piedalīties ikviens, kurš iestāda kartupeli puķu podā 

vai dārzā. Spēles noteikumi un reģistrācija vietnē www.kartupelis.lv. Norises laiks no maija līdz 

septembrim (kamēr kartupelis izaug un nobriest). Šogad katrs var stādīt savu izvēlēto kartupeli vai 

ziedojot naudu klausāmgrāmatas ‘’Kartupeļu opera’’ tapšanai izsūtīsim kartupeli ar visu podu un 

zemi. Trūcīgajām ģimenēm Pārtikas bankas ‘’Paēdušai Latvijai’’ filiālēs būs iespējams saņemt podu 

un kartupeli. 

 

Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 

19.-20.maijā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, sadarbībā ar Jauno Zemnieku klubu, 

organizē starptautiska Zviedru projekta "Sustainable rural development. Youth entrepreneurship" 

noslēguma semināru. 

Vēlamies Jūs uzlūgt piedalīties seminārā un izteikt savu viedokli diskusijās. 

Seminārā piedalīsies projekta partneri no Zviedrijas, Somijas, Polijas un Igaunijas. Semināra tēma - 

Detalizēta programma pielikumā. 

Semināra norises vieta - viesu nams "Valguma pasaule" 

Seminārs notiks angļu valodā. 

Dalībniekiem, kas piedalās abas dienas, ir paredzēta nakšņošana viesu namā, kā arī ēdināšana. (Bez 

maksas). Kontaktinformācija: Baiba Bērziņa Projektu vadītāja       

Mob. tālr.:    +371 27811676; www.llkc.lv; www.laukutikls.lv 

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes: 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://t.co/O4KZspcABB
http://t.co/O4KZspcABB
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.kartupelis.lv/
http://www.llkc.lv;/
http://www.laukutikls.lv/
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18.maijā plkst. 16.00 Latvijas Zinātņu akadēmijā notiks Latvijas Lauksaimniecības un meža 

zinātņu akadēmijas prezidija un Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu 

nodaļas locekļu kopsēde; 

2) 5. jūnijā plkst. 13.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lielajā aulā, Jelgavas pilī notiks 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce. http://www.losp.lv/node/3255  

 

 

Lauku ceļotāja aktivitātes: 

LOSP aicina piedalīties Lauku Ceļotājs / Baltic Country Holidays akcijā „ATVĒRTĀS DIENAS 

LAUKOS” - http://www.losp.lv/node/3196 

 

Siera klubs aktivitātes: 

19. maijā piedalīšanās Vislatvijas pavāru konkursa "Jaunais profesionālis 2015" finālā 

 

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 Lauku foruma aktivitātes:  

No 2015. gada 3. līdz 5. jūnijam Līgatnē notiks starptautisks trīs dienu pasākums – Attīstības 

forums, kas būs viens no nozīmīgākajiem notikumiem attīstības jomā Latvijas prezidentūras ES 

Padomē laikā. 120 kopienu aktīvistu un līderu, ekspertu, viedokļu līderu, politikas veidotāju un 

lēmumu pieņēmēju foruma centrālā tēma ir globalizācija – mijiedarbība starp lokālo un globālo; 

savas izpratnes veidošana par globālajiem problēmjautājumiem un to saikni ar mūsu katra ikdienas 

dzīvi un mūsu ikdienas izvēļu ietekmi uz globālajiem izaicinājumiem. 

Vairāk informācijas un darba kartība te: 

 http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/ 
 

 

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 

http://www.losp.lv/node/3255
http://www.losp.lv/node/3196
http://www.losp.lv/node/3189
http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/
mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

