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INFOLAPA Nr. 18 

 

Lauksaimniekiem jāatbild uz jautājumu: kas es esmu? (Latvijas Avīze) 
Līdz 22. maijam lauksaimniekiem jāizdara izvēle, kādus platību nosacījumus pildīt un kādu atbalsta 

maksājumu saņemt. Samērā stabili – tā pēdējos gados īsi varēja raksturot LAD administrētos platību 

maksājumus. “Platību maksājumos aptuveni par 1,5 tūkstošiem katru gadu samazinās pieteikumu 

skaits, taču maksājumiem pieteiktās platības palielinās. Tā ir normāla attīstības tendence. Mazās 

saimniecības apvienojas, atdod nomā zemi utt.,” skaidro LAD direktore Anna Vītola-Helviga. Līdz 

ar to saimniecības, kas palielina zemes platības, arī pakāpjas augstāk LAD lielāko maksājumu 

saņēmēju topā. Tā tas bija līdz šim. 2015. gadā dzīvē tiek ieviesta Eiropas Savienības (ES) kopējās 

lauksaimniecības politikas reforma un tieši šomēnes daudziem lauksaimniekiem Latvijā jāizdara 

izvēle: kas es esmu un uz kurieni es eju? 

http://www.la.lv/lauksaimniekiem-jaatbild-uz-jautajumu-kas-es-esmu/ … 

 

 

Globalizācija ietekmē Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību 
Šodien, 20. maijā, Latvijas Zemnieku federācijas (LZF) valdes priekšsēdētāja Agita Hauka uzrunāja 

Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes (LOSP) pārstāvjus, rosinot diskutēt par 

globalizācijas ietekmi uz lauksaimniecības nozares un lauku teritoriju attīstību. Lauksaimnieku 

organizāciju pārstāvji atzina, ka Latvijas lauksaimniecība, dzīve laukos un tautsaimniecība kopumā 

ir pasaules tirgus dalībniece un valdošās globalizācijas tendences ir redzamas un jūtamas arī Latvijā. 

Iepriekš nacionalizēto īpašumu un uzņēmumu privatizācija, ražošanas sektora pārmaiņas un 

likvidācija, kam seko darba vietu samazināšanās, urbanizācija un emigrācija. Lauksaimniecības 

nozarē ir notikušas vairākas izmaiņas, ko ietekmējusi tirgus liberalizācija un pasaulē valdošās 

ekonomiskās sistēmas attīstība – tika likvidēta cukura ražošanas nozare, tiek „sagrieztas” zvejas 

laivas, izveidojusies liela konkurence par pieejamajām lauksaimniecības zemēm, tiek virzīta 

intensīvās lauksaimniecības attīstība un lauku iedzīvotāji tiek izspiesti no laukiem labākas dzīves 

meklējumos. Vienlaikus globalizācija ir sniegusi dažādas iespējas uzņēmējiem attīstīt ražošanu, 

izmantojot ES finansiālu atbalstu tehnikas iegādei, būvniecībai un ražošanas resursu iegādei. 

http://www.losp.lv/node/3281 

 

Galīgā piena kvotas izpilde Latvijā - 99,14% (Dienas Bizness) 
Saskaņā ar apkopotajiem datiem par piensaimniecību 2014.gada deklarācijās Latvijai 

paredzētā piena kvota par pēdējo gadu pirms tās brīvlaišanas ir izpildīta par 99,14%, 

informēja Lauksaimniecības datu centra (LDC) direktora vietniece Erna Galvanovska. «Šis ir 

galīgais rādītājs pēc visu piensaimniecību deklarāciju iesniegšanas, kuru termiņš bija 15.maijs. Šis 

rezultāts apstiprina iepriekšējās cerības par veiksmīgu izvairīšanos no soda naudām,» sacīja 

Galvanovska. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/galiga-piena-kvotas-izpilde-latvija-99-14-proc-432595 

 

 

Dobelē gatavojas Ceriņu tango 
Ik gadu maija vidū Dobeles ceriņu parkā notiek ceriņu ziedēšanas svētki. Latvijas Valsts 

augļkopības institūta pārziņā atrodas dārzkopja un selekcionāra Pētera Upīša ceriņu parks ar pasaulē 

vienu no plašākām ceriņu kolekcijām. Ceriņu ziedēšanas svētku laikā norisinās klasiskās mūzikas 

http://t.co/kqXJU3bGmF
http://www.losp.lv/node/3281
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/galiga-piena-kvotas-izpilde-latvija-99-14-proc-432595
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koncerts. Svētki notiek jau četrpadsmito gadu, šogad tā vadmotīvs ir tango. 

http://skaties.lv/latvija/novados/dobele-gatavojas-cerinu-tango/ … 

 

SIA „Eko Reverss”: joprojām lielos daudzumos tiek dedzinātas plēves un 

polipropilēna izstrādājumi, tā kaitējot videi un cilvēku veselībai 

Ik pavasari lielos daudzumos tiek dedzinātas nolietotās un nevajadzīgās agroplēves, polipropilēna 

maisi un plastmasas kannas, kas ļoti negatīvi ietekmē gan cilvēku veselību, gan nodara lielu 

kaitējumu apkārtējai videi. Tādēļ SIA „Eko Reverss” aicina zemnieku saimniecības visā Latvijā 

pieteikties bezmaksas nevajadzīgās agroplēvju, polipropilēna maisu („Big bagus”) un plastmasas 

kanniņu savākšanai. SIA „Eko Reverss” direktore Kristīna Tamuža: „Lai arī atsaucība no zemnieku 

saimniecībām līdz šim ir bijusi liela, un kopumā pēdējo divu gadu laikā esam savākuši aptuveni 10 

000 m3 ar izlietoto materiālu, joprojām ļoti liels agroplēvju un polipropilēna maisu daudzums tiek 

vienkārši sadedzināts. Cilvēkiem ir jāsaprot, ka dedzinot šāda veida materiālus vai jebkuru citu 

plastmasas izstrādājumu, gaisā izdalās ļoti kaitīgas vielas, kas negatīvi ietekmē gan cilvēku 

veselību, gan apkārtējo vidi. Piemēram, viena no vielām kas izdalās dedzinot šos materiālus ir 

kancerogēnie dioksīni, kas uzkrājoties cilvēka organismā var izraisīt vēzi.” 

http://www.losp.lv/node/3271 

 

Zemeņu audzētājs: nedaudz minerālmēslu vajag tik un tā (Dienas Bizness) 

Pavisam drīz līdzās ievestajām zemenēm tirgū būs nopērkamas arī Latvijā audzētās, vēsta 

reģionālais laikraksts Staburags. «Zināt, ar ko atšķiras poļu ogas no mūsējām?» jautā Dzintars 

Pugačovs, pieredzējis zemeņu audzētājs no Kokneses novada. «Mūsējās zemenes mutē izkūst, bet 

tādā poļu ogā kod gluži kā gurķī.» Dzintars rosās līdzās palielai plēves siltumnīcai, un tur leknie 

zemeņu stādi piebiruši baltajiem mazajiem ziediņiem, kuru vietā pēc vairākām nedēļām sārtosies 

sulīgas, sarkanas ogas. Vīrs teic — viņš tikai palīgos jaunajiem — meitas ģimenei —, kuri 

izdomājuši atsākt vecāku kādreizējo nodarbi. «Zemenes audzējām kādus divdesmit gadus, pirms 

astoņiem gadiem mainīju darbu, un jaunie pienākumi vairāk neļāva regulāri atlicināt tik daudz brīva 

laika, lai varētu darboties ar zemenēm,» stāsta Dzintars. «Pagājušajā gadā meitas ģimene nolēma 

atsākt audzēt, siltumnīcā iestādīja vairākas agrās šķirnes, un šovasar būs pirmā raža.» Patlaban ogas 

ir vienā siltumnīcā, taču jau šogad plānots paplašināt stādījumus. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemenu-audzetajs-nedaudz-mineralmeslu-vajag-tik-un-

ta-432377 

 

Latvijas gurķu laiks vēl tikai sāksies (Dienas Bizness) 
Vairāk nekā 15% tirgotāju, ko no marta līdz maijam pārbaudījis Pārtikas un veterinārais dienests 

(PVD), pavaddokumentos norādījuši neatbilstošu svaigu dārzeņu un augļu izcelsmes valsti. Skaitļi 

parāda, ka aktuāls šis jautājums ir arī par tirgū nopērkamajiem gurķiem. Kā novēroja Diena, gurķu 

izcelsmes vieta ir strīdus objekts arī Centrāltirgus pārdevēju vidū. Tie, kas tirgo ievestos, saka, ka 

tikai retais tirgotājs drīkstētu norādīt Latviju kā izcelsmes vietu, jo īstā sezona vēl tikai priekšā. 

Savukārt pārdevēji, kas gurķiem kā izcelsmes valsti norādījuši Latviju, Dienai teic, ka tos audzē 

īpašās siltumnīcās. 

 http://www.diena.lv/latvija/zinas/latvijas-gurku-laiks-vel-tikai-saksies-14098357 … 

 
 

http://t.co/jNfTYCTQ14
http://www.losp.lv/node/3271
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemenu-audzetajs-nedaudz-mineralmeslu-vajag-tik-un-ta-432377
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemenu-audzetajs-nedaudz-mineralmeslu-vajag-tik-un-ta-432377
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zemenu-audzetajs-nedaudz-mineralmeslu-vajag-tik-un-ta-432377
http://t.co/fyEclJA1Te
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Vēsais laiks kavē kultūraugu attīstību (Dienas Bizness;  LLKC) 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības eksperti norāda, ka ilgstošā 

vēsā pavasara dēļ dārzkopjiem šogad jārēķinās ar pusotras līdz divas reizes ilgāku sēklu dīgšanas 

procesu dārzeņiem, bet gaidāmo augļu ražu var ietekmēt apputeksnētāju zemā aktivitāte. Salnu 

postījumi pagaidām nav novēroti. Šis pavasaris ieies vēsturē kā viens no garākajiem meteoapstākļu 

novērošanas vēsturē, jo turpinās jau trešo mēnesi. LLKC Augkopības nodaļas speciālists dārzkopībā 

Māris Narvils skaidro, ka aukstumizturīgie dārzeņi dzīvības pazīmes sāk izrādīt pie gaisa 

temperatūras virs +5 grādiem, bet aktīvas augšanas periods sākas virs +10 grādiem. Šopavasar 

izteikti siltu dienu bijis maz, tāpēc visi augšanas procesi notiek palēnināti. Sēklu sadīgšanas laiks 

var būt pat 1,5 līdz 2 reizes ilgāks kā normālos apstākļos. «Dārzkopjiem no vēsā laika baidīties 

nevajadzētu. Šādos apstākļos veidojas spēcīgākas sakņu sistēmas, kas nodrošina labāku barības 

vielu uzņemšanu un līdz ar to – potenciālu labām ražām,» norāda M. Narvils. 

http://www.db.lv/…/vesais-laiks-kave-kulturaugu-attistibu-4… 

 

 

Valdība vienkāršo ražotāju organizāciju darbu pie gada ziņojuma sagatavošanas  
Lai ražotāju organizācijas sniegtu vienveidīgu un standartizētu gada ziņojumu par ražošanas un 

tirdzniecības plānu ieviešanu, kā arī atvieglotu un vienkāršotu ražotāju organizāciju darbu pie gada 

ziņojuma sagatavošanas, valdība otrdien, 19.maijā, grozīja noteikumus par zvejas un akvakultūras 

produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, darbības nosacījumiem un kontroles kārtību. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-vienkarso-razotaju-organizaciju-darbu-pie-gada-zinojuma-

sagata?id=4592 

 
 

ANO Meža forums vienojas par efektīvāku meža apsaimniekošanas ieviešanu  
Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Ņujorkā, ASV, no 4. līdz 15. maijam norisinājās Apvienoto 

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

veicinātu Meža foruma tālāku attīstību, stiprinot un vienojieties par Starptautisko vienošanos līdz 

2030.gadam, paredzot stratēģiskā plāna un “ceļa kartes” tālākam darbam izstrādi, kā arī uzlabojot 

interešu grupu un nevalstisko organizāciju iesaisti foruma darbā.  

 http://www.zm.gov.lv/presei/ano-meza-forums-vienojas-par-efektivaku-meza-apsaimniekosanas-

ieviesan?id=4590 

 

 

Jau 11. reizi pasniegs meža nozares gada balvu „Zelta čiekurs”  
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. 

 Meža nozares gada balvu „Zelta čiekurs”, kas ir augstākā atzinība par sasniegumiem meža nozarē, 

šogad pasniegs jau vienpadsmito reizi. Gada balvas „Zelta čiekurs” pasniegšanas ceremonija notiks 

22. maijā pulksten 18.00, Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā.  

http://www.zm.gov.lv/presei/jau-11-reizi-pasniegs-meza-nozares-gada-balvu-zelta-ciekurs-

?id=4596 

 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/vesais-laiks-kave-kulturaugu-attistibu-432573
http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-vienkarso-razotaju-organizaciju-darbu-pie-gada-zinojuma-sagata?id=4592
http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-vienkarso-razotaju-organizaciju-darbu-pie-gada-zinojuma-sagata?id=4592
http://www.zm.gov.lv/presei/ano-meza-forums-vienojas-par-efektivaku-meza-apsaimniekosanas-ieviesan?id=4590
http://www.zm.gov.lv/presei/ano-meza-forums-vienojas-par-efektivaku-meza-apsaimniekosanas-ieviesan?id=4590
http://www.zm.gov.lv/presei/jau-11-reizi-pasniegs-meza-nozares-gada-balvu-zelta-ciekurs-?id=4596
http://www.zm.gov.lv/presei/jau-11-reizi-pasniegs-meza-nozares-gada-balvu-zelta-ciekurs-?id=4596
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Iespēja izteikt viedokli: Eiropas pilsoņu iniciatīva PRET TTIP un CETA 

Akcijas būtība: 

Akcijas organizatori aicina Eiropas Savienības un tās dalībvalstu iestādes pārtraukt sarunas ar ASV 

par Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) un neratificēt Visaptverošo 

ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) ar Kanādu. 

http://www.losp.lv/node/3277 

 

Liepājā būvēs minerālmēslojuma ražotni  
Paplašinot uzņēmuma NPK EXPERT esošo darbību Liepājā, pilsētā, Grīzupes ielā 8 plānots 

izveidot minerālmēslojuma ražotni, informē Liepājas pilsētas domes pārstāve Dace Ķēde. Projekts 

ir iesniegts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, teikts uzņēmuma mājaslapā. 

Minerālmēslojuma ražotnes izveidei nepieciešama uzņēmuma teritorijā izvietotās bijušās 

dzelzsbetona rūpnīcas ēkas modernizācija un pārbūve. Nepieciešamie pārbūves darbu apjomi un 

infrastruktūras objekti tiks precizēti ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā. 

http://www.db.lv/razosana/liepaja-buves-mineralmeslojuma-razotni-

432653?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

80% lauku naudas – vietējiem. “LA” pētījums par 100 lielākajiem atbalsta 

saņēmējiem (Latvijas Aavīze) 
Gandrīz 80% no TOP 100 LAD maksājumu saņēmējiem 2014. gadā ir bijuši vietējie uzņēmēji. Tā 

liecina “Latvijas Avīzes” veiktais pētījums pēc Lauku atbalsta dienesta (LAD) un “Lursoft” 

apkopotajiem datiem. Aptuveni 10% maksājumu veikti lauksaimnieku kooperatīviem un biedrībām, 

kurās var būt apvienojušies gan vietējie, gan ārvalstu uzņēmēji. Atlikušie apmēram 10% uzņēmēju 

TOP 100 sarakstā pārstāv ārvalstis. 

Lai arī no TOP 100 maksājumus saņēmušajiem uzņēmumiem aptuveni tikai desmitā daļa bijuši 

ārzemnieki, astoņi no tiem ir pirmajā trīsdesmitniekā, kur atrodamas lielākās izmaksātās atbalsta 

summas. TOP 100 uzņēmumiem LAD kopumā veicis maksājumus vairāk nekā 70 miljonu eiro 

apmērā, bet vairāk nekā 67 tūkstošiem LAD maksājumu saņēmēju pērn kopumā izmaksāti 495,9 

milj. eiro. 

 http://www.la.lv/lielakas-lauku-atbalsta-naudas-aiziet-vietejiem/  

 

Dāņu uzņēmējs: esmu ar Latviju  (Dienas Bizness) 
Ir pagājušas vairāk nekā divas nedēļas, kopš uzņēmums SIA Eglat sāka izliet kūtsmēslus uz 

laukiem Aizputes novada Kazdangas un Lažas pagastā. Iedzīvotāji sūrojās, ka smaka būs 

mēnešiem ilgi. Lauki šobrīd smaržo tikai pēc jaunas labības, vēsta reģionālais laikraksts 

Kursas Laiks. SIA Eglat valdes loceklis Ejvinds Gildenkerne (Ejvind Gyldenkærne) uz 

sadusmotajiem iedzīvotājiem neļaunojas. «Saprotu, ka tajā dienā, kad smidzinām mēslus, ir smaka 

un tā saglabājas līdz lietusgāzēm. Šogad visiem par prieku lietus uznāca drīzumā un mēsli sasūcās 

zemē līdz ar smaku. Lauksaimnieki nav dievi vai mākoņstūmēji, tādēļ nevaram pavēlēt lietum 

uznākt pēc pasūtījuma. Pa 12 gadiem, kopš saimniekoju Latvijā, tikai vienu reizi pēc mēslu 

smidzināšanas ir bijis ļoti silts un saulains laiks, kad mēslu maisījums paliek zemes virskārtā ilgāku 

laiku nekā dažas dienas,» klāstīja E. Gildenkerne. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/danu-uznemejs-esmu-ar-latviju-432741/? 

http://www.losp.lv/node/3277
http://www.db.lv/razosana/liepaja-buves-mineralmeslojuma-razotni-432653
http://www.db.lv/razosana/liepaja-buves-mineralmeslojuma-razotni-432653?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/liepaja-buves-mineralmeslojuma-razotni-432653?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.la.lv/lielakas-lauku-atbalsta-naudas-aiziet-vietejiem/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/danu-uznemejs-esmu-ar-latviju-432741
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/kutsmeslu-smaka-trauce-dzivot-431727
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/kutsmeslu-smaka-trauce-dzivot-431727
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/danu-uznemejs-esmu-ar-latviju-432741/
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Pasākumi: 
 

 

 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 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

 1.jūnijs- Pēdējais datums, kad var pieteikties atbalstam "Dīzeļdegviela lauksaimniekiem" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/akcizes-degviela-172  

 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 

 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/  

 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 

callto:+371%2026522748
callto:+371%2063022264
mailto:dace.markvarte@llkc.lv
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=a2582c5c&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/akcizes-degviela-172
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/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/
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/
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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 

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 

 

Lauku Ceļotājs aktualitātes:  

Atvērtās dienas laukos 

Lauku ceļotājs aicina jūs piedalīties akcijā "Atvērtās dienas laukos", kas notiks 2015. gada 13. - 14. 

jūnijā. Akcijas mērķis ir popularizēt Latvijas lauku dzīvi, laukos audzētus, ražotus, gatavotus 

produktus un pakalpojumus.Tās ietvaros 2 dienas saimniecības būs atvērtas apmeklētājiem, 

piedāvājot atlaides produktiem vai pakalpojumiem, ēdienu un dzērienu degustācijas, ekskursijas, 

radošas darbnīcas vai kādus citus īpašos piedāvājumus, ko ikdienā šajās saimniecībās nav iespējams 

saņemt.  Lai uzzinātu, ko katra no saimniecībām piedāvā akcijas dienās, darba laikus, un 

noteikumus, dodieties uz šīs akcijas lapas sadaļu  "dalībnieki" un meklējiet  informāciju pie 

konkrētās saimniecības profila.  

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes: 

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  

 

 

Siera klubs aktivitātes: 

12.un 13.jūnijā Ventspilī  Vislatvijas konkurss jauniešiem "Mans lepnums - `mans Jāņu siers" 

Noslēdzies konkurss "Piena pasaku kamoliņš", kurā piedalījās 64 vispārizglītojošās skolas, 

iesūtītas 555 pasakas un zīmējumi. Sāksim izvērtēšanu. 

 

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 

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.losp.lv/node/3273
http://www.celotajs.lv/cont/conf/conference/150613-AD/prog_lv.html
http://www.losp.lv/node/3255


 

 Infolapa_18_22.5.2015.  www.losp.lv   

 

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: 

LSAA mācību bāzē Mālpilī 10. jūnijā būs GEHL traktoru testa diena no 10.00 - 17.00, ierasties var 

ikviens interesents. Būs iespēja notestēt dažadu veidu iekrāvējus un to uzkares. Viss notiks Mālpils 

Biotehnoloģiju Centrā. Sīkāka informācija rakstot uz e-pastu: info@slieka.lv vai zvanot 

+37129375776 (Larsens). 

 

 

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/3189
http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/
callto:10.00%20-%2017.00
mailto:info@slieka.lv
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