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INFOLAPA Nr. 20 

 

 

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs Dienas Bizness rakstā "Dārgā 

Eiropas solidaritāte” 
Latvietis ielokās pat pilnos tirgos; pārtikas nozare sagaida ES atbalstu arī lielajiem pārtikas 

uzņēmumiem. Embargo zīmē aizvadītie desmit mēneši bijuši smagi, sarunā ar DB pauž 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs. 

Savukārt Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) padomes priekšsēdētāja Ināra Šure ir 

optimistiskāka un prognozē, ka 2015. gadā tautsaimniecībai būtiskā pārtikas nozare izrāpsies no 

eksporta «bedres». «Īpaši smagi klājies piena un zivju nozarēm. ES mums iedeva tikai 7,7 milj. 

eiro zaudējumu segšanai saistībā ar augusta sākumā Krievijas noteikto aizliegumu ievest ES 

lauksaimniecības produktus, bet zaudējumi ir nesalīdzināmi lielāki,» uzskata E. Treibergs. «Ja 

nebūtu palīdzējusi valdība, nezinu, kā pašlaik zemnieki dzīvotu Latvijā,» viņš piebilst. Kaimiņvalsts 

tirgus aizvēršana smagi skāra arī augļu un dārzeņu sektoru, cūkkopības nozari. Viņš vērtē, ka 

Krievijas dienesta Rosseļhoznadzor rosīšanās Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumos mērķis ir «slēgt 

to mazumiņu, kas mums vēl ir palicis». 

http://www.db.lv/…/partika/darga-eiropas-solidaritate-433301 

 

 

Latvija nav pārsniegusi pieļaujamo piena kvotu  
Zemkopības ministrija informē, ka ir noslēdzies pēdējais – 2014./2015. – piena kvotu gads un 

saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra informāciju šā gada 1. jūnijā piena kvotas izpilde ir 

99,15%, savukārt tiešās tirdzniecības piena kvotas izpilde ir 95,32%. „Esmu gandarīts, ka, saskaņā 

Lauksaimniecības datu centra sniegtajiem piena kvotas izpildes datiem piena kvota Latvijā nav 

pārsniegta un Latvijas piena ražotājiem nebūs jāmaksā soda naudas, kas būtu jādara, ja piena kvota 

būtu pārsniegta,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Iepriekšējā – 2013./2014. – piena 

kvotas gadā piegādes piena kvotas izpilde sasniedza 99,10%, bet tiešās tirdzniecības piena kvota 

tika izpildīta 85,84%. 

http://www.losp.lv/node/3290 

 

 
ASV un ES Transatlantiskais tirdzniecības un investīciju līgums vēl top, 

saimniekiem jau bažas 
Vairāk nekā gadu (no 2014. gada sākuma) un vēl vismaz gadu (līdz 2016. gada beigām) starp ASV 

un ES notiek sarunas par Transatlantisko tirdzniecības un investīciju līgumu, kas Latvijai varētu dot 

vairākus ieguvumus. Sola mazākas barjeras Abu pušu vienošanās jeb tā saucamais Transatlantiskās 

tirdzniecības un investīciju partnerības (TTIP) līgums paredzēs vairākus atvieglojumus savstarpējā 

tirdzniecībā dažādās nozarēs, bet pagaidām vēl notiek darbs pie to izstrādes. 

http://www.la.lv/ligums-vel-top-saimniekiem-jau-bazas/ 

 

 

 

http://www.db.lv/razosana/partika/darga-eiropas-solidaritate-433301
http://www.losp.lv/node/3290
http://www.la.lv/ligums-vel-top-saimniekiem-jau-bazas/
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Apstiprināta Latvijas zemes fonda darbības kārtība  

2. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par 

lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Izmaiņas noteikumos nosaka kārtību, 

kādā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs veic darījumus ar nekustamajiem īpašumiem, tajā skaitā 

iznomā, pērk, pārdod un maina lauksaimniecības zemi. Kārtība nosaka, ka Latvijas zemes fonda 

pārvaldītājs, veicot darījumus ar nekustamajiem īpašumiem, darbosies atbilstoši regulējumam 

Civillikumā, likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un citos normatīvajos aktos, kas regulē 

darījumus ar nekustamo īpašumu. 

http://www.losp.lv/node/3291 

  

 

Sakuļ omletē vietējo, ievesto un bio Dienas Bizness  
Zaļā karotīte un Bordo karotīte jauc prātus kā ražotājiem, tā pircējiem; uzņēmēji vērš uzmanību uz 

lielākiem bonusiem, otrdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. Kā uzlabot esošo un vai nepieciešama 

konceptuāli jauna nacionālās pārtikas kvalitātes shēma – vērtē DB uzrunātie pārtikas rūpniecības 

pārstāvji. Nacionālās pārtikas kvalitātes shēma un Zaļā karotīte izveidota 2001. gadā. Tā piešķirama 

produktiem, ja vismaz 75% no produkta ražošanā izmantotajām izejvielām ir vietējās. 2014. gadā 

izveidota Bordo karotīte, kuru lauksaimnieki kritizēja kā valsts naudas ieguldīšanu importa 

produktu reklamēšanā – to piešķir produktiem, kuru pilns ražošanas cikls tiek veikts Latvijā, bet 

izejvielas var būt ievestas. Produktiem, kuri tikuši pie karotītēm, ir priekšrocības valsts un 

pašvaldību iepirkumos (par zaļo iepirkumu DB plašāk rakstīja 29.01.) Kā informē Pārtikas produktu 

kvalitātes klasterī, strauji palielinās uzņēmumu interese par karotītēm, jo uzņēmēji sākuši novērtēt 

šo karotīšu sniegtās priekšrocības valsts un pašvaldību iepirkumos. Aizvadītā gada laikā par 

aptuveni 25% palielinājies Zaļo karotīšu un par 64% Bordo karotīšu produktu skaits. Shēmā 

iesaistījušies aptuveni 80 uzņēmumi. 

http://www.db.lv/…/sakul-omlete-vietejo-ievesto-un-bio-4332… 

 

Plāno samazināt maksu par fitosanitārajām pārbaudēm apaļkokiem 
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi grozījumus Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) 

maksas pakalpojumu cenrādī, kas paredz samazināt maksu par fitosanitārajām pārbaudēm 

apaļkokiem, kas tiek eksportēti. Ņemot vērā to, ka daudzkārt palielinājusies konteineru 

izmantošanas maksa, kas ietekmē kravu eksporta apjomu, līdz ar to radot negatīvas ekonomiskas 

sekas Latvijas tranzītam, Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumus VAAD maksas 

pakalpojumu cenrādī, kas paredz samazināt maksu par fitosanitārajām pārbaudēm apaļkokiem līdz 

1,41 eiro par 1 m3 koksnes. 

http://www.zm.gov.lv/presei/plano-samazinat-maksu-par-fitosanitarajam-parbaudem-

apalkokiem?id=4616 

 

Latvijas zemkopības ministrs ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas 

konferencē runās par pārtikas un lauksaimniecības  

Roma, 2015.gada 5.jūnijs. – Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Romā, Itālijā, no 6. līdz 

13.jūnijam norisināsies Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (ANO FAO) 

konferences 39.sesija. Vispārējās debatēs 8.jūnijā Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 

pārstāvēs Eiropas Savienību un paudīs kopējo ES un tās dalībvalstu nostāju. Konferences laikā 

organizācijas dalībvalstis lems par FAO Darba un budžeta programmu 2016.-2017.gadam, vēlēs 

http://www.losp.lv/node/3291
http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/sakul-omlete-vietejo-ievesto-un-bio-433298
http://www.zm.gov.lv/presei/plano-samazinat-maksu-par-fitosanitarajam-parbaudem-apalkokiem?id=4616
http://www.zm.gov.lv/presei/plano-samazinat-maksu-par-fitosanitarajam-parbaudem-apalkokiem?id=4616
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FAO ģenerāldirektoru, diskutēs par pārtikas un lauksaimniecības situāciju pasaulē 2015.gadā, kā arī 

pārrunās citus organizācijas attīstībai svarīgus jautājumus.  

http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zemkopibas-ministrs-ano-partikas-un-lauksaimniecibas-

organiza?id=4618 

 

ES dalībvalstu eksperti Latvijā sprieda par meža reproduktīvo materiālu  
Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā 2. un 3.jūnijā norisinājās ES dalībvalstu ekspertu darba 

grupas sanāksme par meža reproduktīvo materiālu. Saskaņā ar Eiropas Komisijas ierosināto darba 

kārtību sanāksmē izvērtēja aktuālos jautājumus un priekšlikumus meža reproduktīvā materiāla 

audzēšanas, izmantošanas un tirdzniecības kontroles normatīvajā regulējumā.  Eksperti pārrunāja 

jautājumus par meža reproduktīvā materiāla (MRM) ekvivalenci, importējot to no trešajām valstīm, 

dalījās informācijā par aktuālajiem meža kaitēkļiem un slimībām, kā arī saņēma aktuālākos 

jaunumus par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Meža shēmu saistībā ar 

MRM. Eksperti diskutēja par normatīvās vides pilnveidošanas procesa gaitu un Eiropas Meža 

stratēģiju. 

http://www.zm.gov.lv/presei/es-dalibvalstu-eksperti-latvija-sprieda-par-meza-reproduktivo-

material?id=4614 

 

Šolks: Food Union un Rīgas piensaimnieka apvienošanās būtu ieguvums 

patērētājiem un arī nozarei  (Dienas bizness) 
Ja tiktu noslēgts darījums par piena pārstrādes koncerna Food Union un SIA Rīgas piensaimnieks 

apvienošanos, ieguvēji būtu patērētāji un arī nozare kopumā, sacīja Latvijas Piensaimnieku 

centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks. Pēc viņa domām, ja šāds darījums tiks noslēgts, tas 

veicinās Latvijas piena ražotāju konkurētspēju. «Ir skaidrs, ka no šī darījuma, kad un ja tas tiks 

noslēgts, apvienojot abus uzņēmumus, iegūs patērētāji, paši uzņēmumi, kā arī nozare kopumā. Food 

Union un Rīgas piensaimnieka apvienošanās nostiprinās konkurētspēju,» atzīmēja Šolks. 

http://www.db.lv/razosana/partika/solks-food-union-un-rigas-piensaimnieka-apvienosanas-butu-

ieguvums-pateretajiem-un-ari-nozarei-433244 

 

 

Izsludina pieteikšanos gada balvai zivsaimniecībā „Lielais loms” 
Zemkopības ministrija (ZM) aicina zivsaimniecības nozares uzņēmējus un jaunos darbiniekus 

pieteikties balvai „Lielais loms – 2015”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību 

un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai zivsaimniecības 

nozares uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, bet arī pašvaldības.  

http://www.zm.gov.lv/presei/izsludina-pieteiksanos-gada-balvai-zivsaimnieciba-lielais-loms-

?id=4609 

 

Asociācija: jauno kartupeļu cenas pāragri prognozēt Latvijas Avīze 
Jaunās ražas kartupeļu cenas Latvijā ietekmēs ievesto kartupeļu daudzums, tāpēc patlaban tās ir 

pāragri prognozēt, aģentūrai BNS pastāstīja Kartupeļu Audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes 

priekšsēdētāja Aiga Kraukle. 

Viņa norādīja, ka pagaidām nav pamata domāt, ka jaunās ražas vietējo kartupeļu cenas šogad 

Latvijā būs zemākas nekā pērn, taču kopumā cenas ir pāragri prognozēt. “Tagad nevar pateikt. 

Pamata raža Latvijā, tāds lielāks daudzums, ienāksies mazliet vēlāk [nekā pērn]. Pēc loģikas 

pirmajiem kartupeļiem vajadzētu būt dārgākiem, bet to ietekmēs ievestie kartupeļi,” viņa sacīja. Ja 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zemkopibas-ministrs-ano-partikas-un-lauksaimniecibas-organiza?id=4618
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zemkopibas-ministrs-ano-partikas-un-lauksaimniecibas-organiza?id=4618
http://www.zm.gov.lv/presei/es-dalibvalstu-eksperti-latvija-sprieda-par-meza-reproduktivo-material?id=4614
http://www.zm.gov.lv/presei/es-dalibvalstu-eksperti-latvija-sprieda-par-meza-reproduktivo-material?id=4614
http://www.db.lv/razosana/partika/solks-food-union-un-rigas-piensaimnieka-apvienosanas-butu-ieguvums-pateretajiem-un-ari-nozarei-433244
http://www.db.lv/razosana/partika/solks-food-union-un-rigas-piensaimnieka-apvienosanas-butu-ieguvums-pateretajiem-un-ari-nozarei-433244
http://www.db.lv/razosana/partika/solks-food-union-un-rigas-piensaimnieka-apvienosanas-butu-ieguvums-pateretajiem-un-ari-nozarei-433244
http://www.db.lv/razosana/partika/solks-food-union-un-rigas-piensaimnieka-apvienosanas-butu-ieguvums-pateretajiem-un-ari-nozarei-433244
http://www.zm.gov.lv/presei/izsludina-pieteiksanos-gada-balvai-zivsaimnieciba-lielais-loms-?id=4609
http://www.zm.gov.lv/presei/izsludina-pieteiksanos-gada-balvai-zivsaimnieciba-lielais-loms-?id=4609
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ievesto kartupeļu daudzums no tādām valstīm, kā piemēram, Marokas un Spānijas, būs liels un 

cenas zemas, arī vietējie audzētāji tās būs spiest samazināt, taču, vai tā notiks, ir pāragri prognozēt. 

http://www.la.lv/asociacija-jauno-kartupelu-cenas-paragri-prognozet/ 

 

Jānis Dūklavs: Apsveram iespēju prasīt atbalstu Latvijas zivsaimniekiem  
Ņemot vērā Krievijas atbildīgo iestāžu pieņemto lēmumu par pagaidu aizliegumu Latvijā ražotās 

zivju produkcijas eksportam uz Krieviju, kā rezultātā Latvijas zivju apstrādes uzņēmumiem tiks 

radīti ievērojami zaudējumi, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ir ticies ar labklājības ministru Uldi 

Auguli un ekonomikas ministri Danu Reiznieci - Ozolu, kā arī ar Latvijas zivju apstrādes 

uzņēmumu vadītājiem, lai veiktu analīzi par produkcijas apjomu, kas līdz šim tika eksportēts uz 

Krieviju, iespējamajiem zaudējumiem un strādājošo skaitu zivju apstrādes uzņēmumos. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-apsveram-iespeju-prasit-atbalstu-latvijas-

zivsaimniekiem?id=4617 

 

Audzē eksotiskās aitu cūkas (Dienas bizness) 
Gulbenes pievārtē Beļavas pagasta Krēsliņos uzņēmējs Gatis Rikveilis audzē Mangalica šķirnes 

cūkas. Šos dzīvniekus mēdz saukt arī par aitu cūkām, jo īpaši ziemas mēnešos tie atgādina cūku 

aitas ādā.  Lai gan šīs cūkas ir dārgas, tās ir daudz izturīgākas par mums zināmajām, vēsta 

reģionālais laikraksts Dzirkstele. Minētā šķirne Latvijā ievesta no Ungārijas pirms trīs gadiem. 

Latvijā jau ir nodibināta Mangalica cūkaudzētāju biedrība. Pagaidām Gatis ir iegādājies tikai sešas 

šīs eksotiskās cūkas, bet ir apņēmības pilns ganāmpulku palielināt, lai jau pēc trim, četriem gadiem 

varētu lepoties ar vismaz piecdesmit eksotiskajām aitu cūkām. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/audze-eksotiskas-aitu-cukas-433092/? 

 

 

ES lauksaimniecības ministru diskusiju centrā bioloģiskās lauksaimniecības 

nākotne 
Rīga, 2015.gada 2.jūnijs. – Rīgā 1. un 2.jūnijā notika neformālā ES Lauksaimniecības ministru 

Padome, kurā Latvija kā ES Padomē prezidējošā valsts rosināja diskusijas par situāciju bioloģiskajā 

lauksaimniecībā un tās attīstību Eiropas Savienībā. Latvijas prezidentūras neformālās sanāksmes 

temats bija “Bioloģiskās ražošanas ilgtspēja, izaugsme un patērētāju vajadzības pirms un pēc 

2020.gada”. Prezidentūra iepriekš sagatavoja diskusiju materiālu par situāciju bioloģiskajā 

lauksaimniecībā un tās attīstību ES, minot arī nozīmīgākās problēmas, ar ko sektors patlaban 

saskaras.  

http://www.zm.gov.lv/presei/es-lauksaimniecibas-ministru-diskusiju-centra-biologiskas-

lauksaimniec?id=4610 

 

Vienas govs turēšana - luksusa pasākums (Dienas bizness) 

Vēl 1977. gadā Pāvilostā bijuši divi prāvi govju ganāmpulki, tagad Āris Vaskops savu vienīgo 

brūnaļu, gluži kā vēstures liecību, izved pasiet Dzintaru ielai piegulošajā pļavā. «Pēc šīs, nezinu, vai 

gribēsim ņemt vēl vienu gotiņu,» atklāj saimnieks. Kaimiņiene Vizma Ģēģere govs vietā tagad tur 

kazas, vēsta reģionālais laikraksts Kursas Laiks. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/vienas-govs-turesana-luksusa-pasakums-433166 

 

http://www.la.lv/asociacija-jauno-kartupelu-cenas-paragri-prognozet/
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-apsveram-iespeju-prasit-atbalstu-latvijas-zivsaimniekiem?id=4617
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-apsveram-iespeju-prasit-atbalstu-latvijas-zivsaimniekiem?id=4617
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/audze-eksotiskas-aitu-cukas-433092
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/audze-eksotiskas-aitu-cukas-433092/
http://www.zm.gov.lv/presei/es-lauksaimniecibas-ministru-diskusiju-centra-biologiskas-lauksaimniec?id=4610
http://www.zm.gov.lv/presei/es-lauksaimniecibas-ministru-diskusiju-centra-biologiskas-lauksaimniec?id=4610
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/vienas-govs-turesana-luksusa-pasakums-433166
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/vienas-govs-turesana-luksusa-pasakums-433166
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Ķīna oficiāli atļauj zivju konservu eksportu no Latvijas (Dienas bizness) 
Ķīnas sertifikācijas un akreditācijas administrācija oficiāli atļāvusi 11 Latvijas zivju pārstrādes 

uzņēmumiem sākt produkcijas eksportu. «Pēc zemkopības ministra Jāņa Dūklava (ZZS) vizītes 

Šanhajā, šodien saņēmām Ķīnas oficiālās iestādes atzinumu, ka 11 Latvijas zivju pārstrādes 

uzņēmumi iekļauti sarakstā, kas ļauj sākt eksportu uz Ķīnu,» sacīja Zemkopības ministrijas Tirgus 

veicināšanas departamenta direktore Rigonda Krieviņa. 

http://www.db.lv/tirdznieciba/kina-oficiali-atlauj-zivju-konservu-eksportu-no-latvijas-433229  

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 5.jūnijs - Sākas pieteikšanās pasākumam "Ražošanas un tirdzniecības plāni" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/razosanas-un-

tirdzniecibas-plani-218  

 8.jūnijs - Beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai un Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (stratēģijas)" http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-

virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana-%28strategijas%29-192  

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

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

 15.jūnijs - Beidzas pieteikšanās Brīvprātīgam saistītajam atbalstam par slaucamām govīm 

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

saistitais-atbalsts-par-slaucamam-govim-%28ssg%29-199 

 15.jūnijs - var pieteikties Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmai http://www.lad.gov.lv/…/mazo-

lauksaimnieku-atbalsta-shema-1… 

 Prasības, kas jāievēro lauksaimniekiem, kas pieteikušies aktivitātei bioloģiskās daudzveidības 

uzturēšanai zālājos http://www.losp.lv/node/3294  

 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  

 LAD informē: būs pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

http://www.losp.lv/node/3300  

 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/  

http://t.co/v7RVnfDvEt
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/razosanas-un-tirdzniecibas-plani-218
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/razosanas-un-tirdzniecibas-plani-218
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/razosanas-un-tirdzniecibas-plani-218
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana-%28strategijas%29-192
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana-%28strategijas%29-192
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana-%28strategijas%29-192
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana-%28strategijas%29-192
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana-%28strategijas%29-192
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.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/brivpratigs-saistitais-atbalsts-par-slaucamam-govim-%28ssg%29-199
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/brivpratigs-saistitais-atbalsts-par-slaucamam-govim-%28ssg%29-199
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/brivpratigs-saistitais-atbalsts-par-slaucamam-govim-%28ssg%29-199
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/mazo-lauksaimnieku-atbalsta-shema-193
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/mazo-lauksaimnieku-atbalsta-shema-193
http://www.losp.lv/node/3294
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.losp.lv/node/3300
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
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 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 

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: 

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

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 

 

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
mailto:info@slieka.lv


 

 Infolapa_20_5.6.2015.  www.losp.lv   

 

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

mailto:losp@losp.lv

