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INFOLAPA Nr. 18 
 

 

PVD paveiktais uzņēmuma “Tukuma straume” ražotās dzīvnieku barības 

pārbaudēs 
Pirmo informāciju, ka pieaug ar barības vada dilatāciju saslimušo suņu skaits, Pārtikas un 

veterinārais dienests (PVD) saņēma pirms gada – 2015. gada martā. Latvijas Veterinārārstu biedrība 

informēja PVD, ka visus saslimušos suņus vienojot barība, ko tie lietojuši uzturā – “Dogo”. 

Vienlaikus tika izvirzīta hipotēze, ka barība varētu saturēt kādu vielu, kas izraisa saslimšanu, 

papildus norādot, ka literatūrā aprakstīti gadījumi, kad saslimšanu izraisījuši toksīni – smagie 

metāli, tallijs, neirotoksīni. 

http://www.losp.lv/node/3926 

 

 

Lietuvas premjers, finanšu ministrs un sociāldemokrāti rosina atvieglotu PVN 

likmi gaļai  (Dienas bizness) 
Lietuvas premjerministrs Aļģirds Butkevičs, finanšu ministrs Rimants Šadžus un valdošās 

sociāldemokrātu frakcijas pārstāvji piektdien vienojušies, ka atdzesētai un svaigai gaļai būtu 

jānosaka atvieglota pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme 5% vai 9% apmērā. Premjera preses 

sekretāre Evelina Butkute-Lazdauskiene pastāstījusi, ka tuvākajā laikā šis ierosinājums tiks 

iesniegts valdībai un Seimam. Ja parlaments to atbalstīs, jaunā likme būs spēkā no oktobra. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/lietuvas-premjers-finansu-ministrs-un-socialdemokrati-

rosina-atvieglotu-pvn-likmi-galai-449106 

 

 

Lai noturētu iepirkuma cenu, samazina piena cenu (Latvijas Avīze) 
Lai palielinātu pārdotās produkcijas apjomu un tādējādi noturētu pašreizējās piena iepirkuma cenas, 

koncerns “Food Union” līdz jūnija beigām samazina zīmola “Limbažu piens” produktu cenas, 

informēja “Food Union” sastāvā esošās AS “Rīgas piena kombināts” valdes priekšsēdētājs 

Normunds Staņēvičs.“Atbalsta mehānika ir vienkārša – jo vairāk produkciju pirks, jo ilgāk mēs 

spēsim iepirkt svaigpienu līdzšinējā apjomā un turpināt maksāt zemniekiem virs vidējās iepirkuma 

cenas,” sacīja Staņēvičs. 

http://www.la.lv/lai-noturetu-iepirkuma-cenu-samazina-piena-cenu/ … 

 

 

Cildināti apbalvojuma „Laiks Ziedonim 2016” laureāti  
3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, Dzintaru koncertzālē, Jūrmalā norisinājās trešā 

apbalvojuma „Laiks Ziedonim” laureātu cildināšanas ceremonija. Apbalvojuma laureāti ir Rūjienas 

mākslas skolas direktors Jānis Galzons, LLU profesors un LU vadošais pētnieks Egils Stalidzāns, 

Siguldas novada jaunrades centra mehatronikas pulciņa iedvesmotājs Andris Jenerts, ZS Ķelmēni 

īpašnieks Juris Paulovičs un Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Daiga Zirnīte. 

http://www.losp.lv/node/3930 
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Kādi augi šopavasar modē? “LA” reportāža no Siguldas Stādu parādes 
Latvijas 13. Stādu parādē Siguldā aizvadītajās brīvdienās piedalījās vairāk nekā 120 no aptuveni 

200 valstī reģistrētajiem stādu audzētājiem, apmeklētāju skaits sasniedza gandrīz 70 000 cilvēku. 

Jauns rekords – priecājas rīkotāji, Latvijas Stādu audzētāju biedrība sadarbībā ar Siguldas novada 

domi, vienlaikus norādot, ka pieaudzis citu valstu pircēju īpatsvars. 

http://www.la.lv/vieteja-parade-ar-darvas-pilienu/ 

 

Food Union samazina produktu cenas  (Dienas bizness) 
Saistībā ar piena krīzi, svaigpiena pārprodukcijai Latvijā sasniedzot rekordapjomus, un tālāku 

iepirkuma cenu samazināšanos, piena pārstrādes uzņēmums Food Union atkārtoti piemēro atlaides 

visai Limbažu piens produkcijai ar mērķi turpināt iepirkt vietējo zemnieku ražoto svaigpienu 

līdzšinējā apjomā. No šā gada 1.maija līdz 30.jūnijam Limbažu piens piens (1l) un kefīrs (1l) būs 

nopērkams par vienu ieteicamo cenu – 0,65 EUR, savukārt Limbažu piens biezpiens un skābais 

krējums – par 0,69 EUR, informē uzņēmums. 

http://www.db.lv/razosana/partika/food-union-samazina-produktu-cenas-448926 

 

Kopējais lauksaimniecības cenu indekss 2015. gadā samazinājās par 7,5 % 

Centrālā statistikas pārvalde  
2015. gadā kopējais lauksaimniecības cenu indekss salīdzinājumā ar 2014. gadu samazinājās par 7,5 

%, ko ietekmēja lopkopības cenu indeksa kritums par 15,8 %, īpaši piena cenas kritums. 

Augkopības produkcijas cenu indekss palielinājās par 2,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes 

(CSP) apkopotie dati. Piena vidējā iepirkuma cena samazinājās par 25,7 % – no 290,61 eiro par 

tonnu 2014. gadā līdz 216,06 eiro 2015. gadā. Piena cenu kritumu ietekmēja Krievijas aizliegums 

importēt lauksaimniecības produktus no Eiropas Savienības valstīm, kā arī situācija piena tirgū 

Eiropā un pasaulē. 

http://www.csb.gov.lv/notikumi/kopejais-lauksaimniecibas-cenu-indekss-2015-gada-samazinajas-

par-75-44025.html 

 

 

Godinās meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” ieguvējus  
Piektdien, 6.maijā, pulksten 17.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā notiks meža nozares 

Gada balvas „Zelta čiekurs” pasniegšanas ceremonija. Meža nozares Gada balvu „Zelta čiekurs”, 

kas ir augstākā atzinība par sasniegumiem meža nozarē, pasniegs jau divpadsmito reizi. Balvu 

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

nozares attīstībā. Šogad to saņems izcili nozares ļaudis – mežzinātnieks Jānis Bisenieks, 

kokrūpnieks Andris Krecers, mežsaimnieks Valdis Līdaka, mežsaimnieks Ivars Pētersons un 

pedagogs Gunārs Veldre. 

http://www.zm.gov.lv/presei/godinas-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-ieguvejus-?id=5336 
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Aizdevumus varēs saņemt sīkie (mikro), mazie un vidējie zvejniecības un 

akvakultūras uzņēmumi 
Valdība otrdien, 3.maijā, pieņēma Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotos grozījumus 

noteikumos par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un 

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai.  Ņemot vērā, ka 

Zemkopības ministrijas funkcionālajā pakļautībā netiek īstenota atbalsta programma aizdevumiem 

ilgtermiņa investīciju veikšanai un aizdevumiem apgrozāmajiem līdzekļiem sīkajiem (mikro), 

mazajiem un vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem (komersantiem, zemnieku vai zvejnieku 

saimniecībām, individuāliem uzņēmumiem), kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, 

Ekonomikas ministrija pēc Zemkopības ministrijas aicinājuma ir veikusi grozījumus valsts atbalsta 

programmā, nosakot, ka turpmāk arī saimnieciskās darbības veicēji, kas darbojas zvejniecības un 

akvakultūras nozarē, varēs saņemt apgrozāmo līdzekļu līdz 285 000 eiro un investīciju aizdevumu 

līdz 2 850 000 eiro mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) izaugsmes programmā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/aizdevumus-vares-sanemt-sikie-mikro-mazie-un-videjie-zvejniecibas-

un-a?id=5339 

 

 

Atcelts maksas pakalpojums par paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu 

iekļaušanu sarakstā  
Lai noteiktu, ka paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu ievedējs vai ražotājs ir atbildīgs par 

iesniegtās informācijas un dokumentācijas patiesumu un atbilstību, valdība otrdien, 3.maijā, 

apstiprināja izmaiņas divos noteikumos – noteikumos par mēslošanas līdzekļu un substrātu 

tirdzniecību un Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) maksas pakalpojumu cenrādī.  Grozījumi 

noteikumos par mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikāciju, kvalitātes atbilstības novērtēšanu un 

tirdzniecību noteic, ka turpmāk atbildīgs par mēslošanas līdzekļa vai substrāta dokumentu atbilstību 

būs ievedējs vai ražotājs. Tādējādi VAAD samazināsies izskatāmo dokumentu apjoms un par 

pakalpojumu no komersanta netiks iekasēta maksa, kā arī tiks vienkāršota mēslošanas līdzekļu un 

substrātu paziņošanas kārtība. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/atcelts-maksas-pakalpojums-par-pazinoto-meslosanas-lidzeklu-un-

substra?id=5338 

 

Sāk ražot jaunus miltu produktus no retajiem speltas graudiem  (Dienas 

bizness) 
Graudu pārstrādātaja AS Rīgas Dzirnavnieks sākusi piedāvāt Hercogs miltu maisījumus no retajiem 

speltas graudiem. Speltas jeb plēkšņu graudi esot vieni no senākajiem graudaugiem pasaulē. Tirgū 

tiek laisti trīs jauni produkti - Hercogs speltas rauga pankūkas ar dīgļiem, speltas maisījums picai un 

speltas plānās pankūkas. 

http://www.db.lv/razosana/partika/sak-razot-jaunus-miltu-produktus-no-retajiem-speltas-graudiem-

449051/? 

 

Sadales tīkliem ik gadu vajag investēt 80 milj. eiro (Dienas bizness) 
Piedāvātie sadales tīkla tarifi ļaus ietaupīt energoefektīvākajiem uzņēmumiem, savukārt vairāk 

nāksies maksāt tiem, kuriem ir lielas pieslēguma jaudas, bet mazs patēriņš.To intervijā Dienas 

Biznesam stāsta a/s Sadales tīkls (ST) valdes priekšsēdētājs Andis Pinkulis. Viņš norāda: lai 

http://www.zm.gov.lv/presei/aizdevumus-vares-sanemt-sikie-mikro-mazie-un-videjie-zvejniecibas-un-a?id=5339
http://www.zm.gov.lv/presei/aizdevumus-vares-sanemt-sikie-mikro-mazie-un-videjie-zvejniecibas-un-a?id=5339
http://www.zm.gov.lv/presei/atcelts-maksas-pakalpojums-par-pazinoto-meslosanas-lidzeklu-un-substra?id=5338
http://www.zm.gov.lv/presei/atcelts-maksas-pakalpojums-par-pazinoto-meslosanas-lidzeklu-un-substra?id=5338
http://www.db.lv/razosana/partika/sak-razot-jaunus-miltu-produktus-no-retajiem-speltas-graudiem-449051
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paaugstinātu elektroenerģijas drošumu un samazinātu elektroenerģijas atslēgumu skaitu un minūšu 

skaitu gadā, ik gadus ir jāinvestē 80 milj. eiro. 

http://www.db.lv/razosana/energetika/sadales-tikliem-ik-gadu-vajag-investet-80-milj-eiro-448981 

 

 

Gardumi ar alkšņa dūmu garšu. Ciemos pie gaļas kūpinātājiem Vārves 

“Irbītēs” (Latvijas Avīze) 
Ne viens vien ir pārliecinājies, ka mājās kūpinātai gaļai piemīt lieliska smarža un garša. Lai tiktu pie 

garduma, kas atšķiras no veikalā nopērkamā, kāds mēģina pats nokūpināt cauraudzīti vai šķiņķi, bet 

ar gaļas pārstrādi nelielā apjomā lielākoties nodarbojas mājražotāji. Lai uzzinātu, kā sokas gaļas 

kūpinātājiem un izdibinātu kādu recepti, devāmies uz Ventspils novada Vārves pagasta “Irbītēm”, 

kur jau vairākus gadus ar šo rūpalu nodarbojas RAULS OSTVALDS ar ģimeni. 

http://www.la.lv/ar-alksna-dumu-garsu-kupinataji/ 

 

Kā top?: MILZU! graudaugu pārslas  (Dienas bizness) 
Šajā piektdienā portāls db.lv saviem lasītājiem piedāvā ielūkoties uzņēmuma SIA MILZU! ražotnē, 

kur top graudaugu pārslas. «Ideja par uzņēmumu radās salīdzinoši vienkārši – sapratu, ka vajadzētu 

sākt ko ražot, pētīju segmentus, kuros varētu ieiet un izvērtēju konkurenci no vietējo un ārvalstu 

ražotāju puses,» stāsta MILZU! saimnieks Enno Ence. 

http://www.db.lv/foto-video/ka-top-milzu-graudaugu-parslas-

449066?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Latvenergo dividendēs valstij maksās 77,4 miljonus eiro (Dienas bizness) 
AS Latvenergo kārtējā akcionāru sapulcē nolemts dividendēs valstij izmaksāt 77,4 miljonus eiro, 

liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga. 17,12 miljonus eiro plānots ieskaitīt AS Latvenergo 

rezervēs kapitālsabiedrības turpmākai attīstībai. 

http://www.db.lv/razosana/latvenergo-dividendes-valstij-maksas-77-4-miljonus-eiro-449116 

 

Par elektroenerģiju būs jāmaksā arī patērētājiem, kuri to netērē  (Dienas 

bizness) 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 5.maijā apstiprinājusi AS Sadales tīkls 

iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) līdzsvarošanas 

projektu. Plānots, ka līdzsvarotie tarifi varētu stāties spēkā ar 2016. gada 1. augustu, tādējādi pirmos 

rēķinus atbilstoši SPRK pieņemtajam tarifu projektam klienti no elektrības tirgotājiem saņems 

septembra sākumā, informē Sadales tīkls. 

http://www.db.lv/infografika/par-elektroenergiju-bus-jamaksa-ari-pateretajiem-kuri-to-netere-

449060?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 
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LAD aktualitātes: 

 

LAD aicina savlaicīgi pieteikties Platību maksājumu saņemšanai  
Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus līdz šā gada 23.maijam pieteikties Platību 

maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS - 

https://eps.lad.gov.lv/login). 
Šobrīd ir secināts, ka daudzi lauksaimnieki ir EPS klienti, bet līdz šā gada 2.maijam vēl nav 

iesnieguši Vienoto iesniegumu, tāpēc LAD aicina lauksaimniekus sākt tā aizpildīšanu elektroniski, 

lai ievērotu noteikto iesniegšanas beigu termiņu. 

http://www.lad.gov.lv/…/lad-aicina-savlaicigi-pieteikties-p… 

 

No 6.maija būs iespējams pieteikt atbalstam platības, kas ir sakoptas, bet nav 

iekļautas blokā 
Šobrīd vairs nevar iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2016.gada 

platību maksājumu sezonai. To Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) bija iespējams izdarīt līdz 

šā gada 2.maijam. Iesniegtie bloku precizēšanas pieprasījumi tiks izvērtēti līdz 10.jūnijam. LAD 

atgādina - lai netiktu piemērotas kavējuma sankcijas, līdz 23.maijam visiem klientiem EPS ir 

jāiesniedz Vienotais iesniegums platību maksājumu saņemšanai (tas dos iespēju veikt labojumus 

līdz 15.jūnijam bez sankcijām). 

http://www.losp.lv/node/3928 

 

Varēs pieteikties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstam pasākumā 

"Inovācija" 
Pasākuma ietvaros inovācija ir process, kurā tiek izstrādāti ieviešanai jauni vai ievērojami uzlaboti 

produkti, aprīkojums, procesi un metodes vai tiek ievērojami uzlabotas to funkcionālās īpašības un 

paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un 

materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam un videi draudzīgās īpašības), kā arī izpētītas 

inovatīvo produktu vai procesu tehniskās un ekonomiskās īstenošanas iespējas. Inovācija 

tehnoloģijā ietver būtiskas izmaiņas tehnoloģiskajā procesā, iekārtās un programmatūrā, lai 

ievērojami uzlabotu ražošanas procesu vai ražošanas metodes, un tās ieviešana nodrošina jaunu 

produktu ražošanu vai ražošanas procesa ievērojamu maiņu. 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/inovacija-273 

LAD pieņem iesniegumus dīzeļdegvielas piešķiršanai 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2016. gada 1.jūnijam notiek iesniegumu 

pieņemšana marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi 

lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 2016./2017.saimnieciskajam gadam. 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-pienem-iesniegumus-dizeldegvielas-

pieskirsanai-610 

 

 
 

 

https://eps.lad.gov.lv/login
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-aicina-savlaicigi-pieteikties-platibu-maksajumu-sanemsanai-616
http://www.losp.lv/node/3928
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/inovacija-273
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-pienem-iesniegumus-dizeldegvielas-pieskirsanai-610
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lad-pienem-iesniegumus-dizeldegvielas-pieskirsanai-610
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15.maijā Beidzas pieteikšanās pasākumam "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus" 

23.maijs Pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem bez samazinājuma 

1.jūnijs Beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts biškopības nozarei" 

15. jūlijā Beidzas pieteikšanās programmai "Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAAD aktualitātes: 

 

Informēju, ka VAAD mājaslapa (sadaļa „Informācija sabiedrībai”) papildinātā ar jauniem 

informatīviem materiāliem: 

 Info lapa (abpusēja) par karantīnas organismiem - 

http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/karantinas_organismi_2016.pdf 

Info lapa par bakteriālo iedegu - http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/bakteriala_iedega_2016.pdf   

Info lapa (abpusēja) par to, kā lietot datu bāzes, lai sameklētu kaitēkļus un slimības un par VAAD 

prognožu speciālistu veikto novērojumu karti 

http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/karte_datu_bazes.pdf  

  

 

 

 

 

 

LDC aktualitātes: 

 

Uzmanību bišu saimju īpašniekiem! 

Turpmāk, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 393 grozījumiem, medus bišu saimju 

īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju 

skaitu uz attiecīgā gada 1. maiju un 1. novembri. Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā. 

Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.05.2016. ir jāiesniedz no 01.05.2016. līdz 

31.05.2016. 

Visērtāk Pārskatu ir ievadīt elektroniski LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā. 

http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=d1a0c99c&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=bf9b4b95&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=b53bc5a9&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-atbalsts-par-aitu-matem-67
http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/karantinas_organismi_2016.pdf
http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/bakteriala_iedega_2016.pdf
http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/karte_datu_bazes.pdf
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Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz 

līgums. Informācija šeit: 

 http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/ 

Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapa – 

http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/, Nr. 8.1 - to var sūtīt pa pastu vai iesniegt 

klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/ ). 

Atskaites datumi ziņām, kas sniedzamas par mājputniem, trušiem, savvaļas dzīvniekiem un 

putniem, kažokzvēriem, akvakultūrām un aukstasiņu dzīvniekiem, nemainās – šīs ziņas joprojām 

jāsniedz uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju! 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914. 

 

Par kritušo dzīvnieku izslēgšanu 
Informējam, ja nobeigušies dzīvnieki tiek atdoti dzīvnieku savācējuzņēmumiem 

(Reneta,Baltic Trade), īpašniekam vai turētājam septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka 

nobeigšanās pašiem ir jāziņo datu centram par kritušajiem dzīvniekiem novietnē elektroniski 

vai papīra formā. 

Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS. 

________________________ 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 

  

Lauku Ceļotājs aktivitātes: 
Lauku ceļotājs aicina jūs piedalīties akcijā "Atvērtās dienas laukos", kas notiks 2016. gada 14. 

maijā. Akcijas mērķis ir popularizēt Latvijas laukus, laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus, 

pakalpojumus, kā arī ieinteresēt lielu un mazu pilsētu iedzīvotājus 1 dienu doties prom no pilsētas, 

lai iepazītu Latvijas lauku dzīvi, nobaudītu lauku labumus, atrastu saimniecības, no kurām 

iegādāties laukos audzētus un ražotus produktus, kā arī izbaudītu aktivitātes un sajūtas, ko var 

piedzīvot Latvijas laukos. 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.  

http://www.celotajs.lv/lv/conf/160514-AD 

 

Piedāvājums bērniem un jauniešiem 

Tuvojoties pavasarim, skolu ekskursiju, projektu nedēļu un vasaras nometņu laikam, informējam, ka 

esam izveidojuši datubāzi mūsu mājas lapā: www.celotajs.lv/berni, kurā atradīsiet > 90 

saimniecības ar izzinošām, izklaidējošām programmām skolniekiem, > 20 maršrutus skolu 

ekskursijām un naktsmītnes vasaras nometnēm. http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/560 

 

http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/
http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/
http://www.celotajs.lv/lv/conf/160514-AD/dalibnieki
http://www.celotajs.lv/lv/conf/160514-AD
http://www.celotajs.lv/lv/c/accomm/youths
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/560
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Biedrības „Latvijas Jauno zemnieku klubs” aktivitātes:   
10.05. starptautiska Baltijas jūras reģiona valstu projekta prezentācija "Young Ambassadors of 

Democracy" JZK birojā, Jelgavā, Dobeles ielā 41a, plkst. 11:00; 

11.05. atvērtā valdes sēde JZK birojā, Jelgavā, plkst. 18:00, Dobeles ielā 41a; 

14.05. dalība ar savu stendu "Atvērtā diena laukos" Z/s "Vilciņi-1". 

28.05. dalība ar stendu "Traktordiena 2016"; 

30.05. pārstāvja dalība "Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas" sēdē. 

 

 

Siera klubs aktivitātes:  
7. maijā notiks mūsu organizētais Kurzemes reģiona konkurss 

"Biezpiena un maizes gardumi uz svētku galda". 

24.maijā seminārs "Meistara diena"  Smiltenes tehnikumā 

Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja Mob. +371 29487375 

e-pasts sieraklubs@inbox 

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 

 

 

 
 

 

 

 

Dokumenti saskaņošanai: 

 

Līdz 8.05.2016. „Kārtība, kādā novietnēm piešķir skrepi riska statusu” 

http://www.losp.lv/node/3927  
 

 

 

 

callto:+371%2029487375
mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/3927
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Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv  

mailto:losp@losp.lv

