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INFOLAPA Nr. 24 
 

 

LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Aitu audzētāju asociācijas viedoklis 

(Latvijas Avīze) Ārvalstu tirgos ir pieprasījums pēc jēra gaļas, taču Latvija 

eksportē maz 
Ārvalstu tirgos ir pieprasījums pēc jēra gaļas, taču Latvija pagaidām salīdzinājumā ar Eiropas 

līmeni eksportē ļoti maz, aģentūrai BNS teica Latvijas Aitu audzētāju asociācijas (LAAA) valdes 

priekšsēdētājs Arnis Ginters. Viņš pastāstīja, ka Latvija pagaidām eksportē nelielus apmērus jēra 

gaļas, taču pieprasījums pēc tās ir augošs gan eksporta tirgos, gan arī vietējā tirgū. 

http://www.la.lv/arvalstu-tirgos-ir-pieprasijums-pec-jera-…/ 

 

 
LOSP valdes loceklis Latvijas Jauno Zemnieku klubs/Latvian Young Farmers' 

Club valdes priekšsēdētājs Arturs Katamadze Žurnāla AGROtops jūlija 

izdevuma intervijā "Jaunajiem zemniekiem vajadzīgs spēcīgs lobijs" 
 

 
 

 
 

http://www.la.lv/arvalstu-tirgos-ir-pieprasijums-pec-jera-
https://www.facebook.com/LatvijasJaunoZemniekuklubs/
https://www.facebook.com/LatvijasJaunoZemniekuklubs/
https://www.facebook.com/arturs.katamadze


 

 Infolapa_24_15.7.2016.  www.losp.lv   

 

Lietavas un vēji leknākajos laukos atnesuši veldri (Latvijas Avīze) 
Spēcīgās lietavas un vējš, kā arī pārlieku dāsna slāpekļa papildmēslojuma deva daudzus leknos 

labības laukus sagāzuši veldrē, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) 

augkopības ekspertu veiktie apsekojumi. 

http://www.la.lv/lietavas-un-veji-leknakajos-laukos-atnesusi-veldri/ 

 
Bijušais iekšlietu ministrs Gulbis iesaistījies ārstniecības augu biznesā  (Dienas 

bizness) 
Kā laikrakstam Dienas Bizness norāda bijušais iekšlietu ministrs Māris Gulbis, kurš nesen 

iesaistījies ārstniecības augu audzēšanas biznesā, pieprasījums pēc bioloģiski audzētām kumelītēm 

ir liels ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs. Tiesa, lai sāktu drogu eksportu, nepieciešami lieli 

ieguldījumi, lai spētu nodrošināt attiecīgu apjomu. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/bijusais-iekslietu-ministrs-gulbis-iesaistijies-

arstniecibas-augu-biznesa-

451694?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=article

name 

 

 

Jaunā dzīvnieku audzēšanas regula atnesīs stingrāku kontroli 
Eiropas Parlaments ir apstiprinājis ES Parlamenta un Padomes regulu “Par zootehniskajiem un 

ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma 

vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza 

Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus 

aktus dzīvnieku audzēšanas jomā ("Dzīvnieku audzēšanas regula")”, kas stājusies spēkā 29.jūnijā.  

Dzīvnieku audzēšanas regulā iekļautie nosacījumi regulēs šķirnes liellopu, cūku, aitu, kazu un 

zirgu, kā arī krustojuma vaislas cūku audzēšanu. Jaunā ES likuma mērķis ir attīstīt ES dzīvnieku 

audzēšanu un uzlabot tās konkurētspēju, kā arī noteikt vienotas prasības ES dalībvalstīm.    

http://www.zm.gov.lv/presei/jauna-dzivnieku-audzesanas-regula-atnesis-stingraku-

kontroli?id=5540 

 

 

Kādās situācijās izmaksājams vēl iepriekšējā plānošanas perioda ELFLA un 

EZF atbalsts  
Ir beidzies 2007.–2013.gada plānošanas perioda izdevumu attiecināmības periods, kas Eiropas 

Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA) ir 2015.gada 31.decembris un Eiropas 

Zivsaimniecības fondam (EZF) - 2016.gada 31.marts. Tādēļ finansējums atbalsta saņēmējiem 

vairs nav izmaksājams no šiem fondiem. 

 Tomēr ir atsevišķas situācijas, kas prasa atbalsta saņēmējiem izmaksāt finansējumu no valsts 

budžeta par uzsāktajām un pārņemtajām saistībām 2007.-2013.gada plānošanas periodā, un par to 

otrdien, 12.jūlijā, lēma valdība, pieņemot grozījumu kārtībā par ELFLA un EZF administrēšanu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/kadas-situacijas-izmaksajams-vel-iepriekseja-planosanas-perioda-

elfla-?id=8034 

 

 

 

http://www.la.lv/lietavas-un-veji-leknakajos-laukos-atnesusi-veldri/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/bijusais-iekslietu-ministrs-gulbis-iesaistijies-arstniecibas-augu-biznesa-451694
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/bijusais-iekslietu-ministrs-gulbis-iesaistijies-arstniecibas-augu-biznesa-451694?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/bijusais-iekslietu-ministrs-gulbis-iesaistijies-arstniecibas-augu-biznesa-451694?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/bijusais-iekslietu-ministrs-gulbis-iesaistijies-arstniecibas-augu-biznesa-451694?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/bijusais-iekslietu-ministrs-gulbis-iesaistijies-arstniecibas-augu-biznesa-451694?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:171:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:171:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:171:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:171:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:171:TOC
http://www.zm.gov.lv/presei/jauna-dzivnieku-audzesanas-regula-atnesis-stingraku-kontroli?id=5540
http://www.zm.gov.lv/presei/jauna-dzivnieku-audzesanas-regula-atnesis-stingraku-kontroli?id=5540
http://www.zm.gov.lv/presei/kadas-situacijas-izmaksajams-vel-iepriekseja-planosanas-perioda-elfla-?id=8034
http://www.zm.gov.lv/presei/kadas-situacijas-izmaksajams-vel-iepriekseja-planosanas-perioda-elfla-?id=8034
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Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību mazo lauku saimniecību attīstībai 
14. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, 

kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku 

saimniecības. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu un vienkāršotu atbalsta piešķiršanas 

kārtību. 

https://www.zm.gov.lv/presei/precize-atbalsta-pieskirsanas-kartibu-mazo-lauku-saimniecibu-

attistiba?id=5442 

 

Latvijas laukos visapdraudētākā suga ir cilvēki 
Šomēnes sabiedriskajā diskusijā iezīmējās divi svarīgi notikumi, kas skāra tādu jautājumu kā 

cilvēka apdzīvotās vides un dabas attiecības. Salacgrīvas novada dome savā ārkārtas sēdē izlēma, 

ka atbalstīs tikai tādu dzelzceļa līnijas Rail Baltica maršrutu, kas nešķērsos Salacgrīvas novada 

blīvi apdzīvoto daļu, un piedāvāja dzelzceļa līniju novirzīt vairāk uz meža masīviem. No atbildīgo 

ierēdņu puses sekoja iebildumi, ka šāds lēmums esot ļoti slikts, jo tā sekas varot būt nežēlīga 

Eiropas tiesvedība pret Latviju. Dzelzceļa līnija būšot pārāk tuvu Vitrupes ielejas liegumam. Par 

šādu rīcību ES saberzīšot putekļos Latvijas valsti. 

http://nra.lv/viedokli/juris-paiders-3/177909-latvijas-laukos-visapdraudetaka-suga-ir-cilveki.htm 

 

 
Lauksaimniekus reģionos aicina piedalīties zāles pļaušanas iepirkumos 
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs tuvākajā laikā reģionos plāno izsludināt iepirkumus mehāniskai 

zāles pļaušanai gar ceļmalām. 

Visā Latvijas teritorijā VAS Latvijas autoceļu uzturētājs veikusi zāles pļaušanas darbus valsts 

autoceļu nodalījumu joslās, lai uzlabotu autovadītājiem ceļu un tiem pieguļošo teritoriju 

pārredzamību. 

http://www.losp.lv/node/4080 

 
CFLA izsludinājusi projektu atlasi par ES fondu atbalstu jaunu produktu 

ieviešanai ražošanā; aicina vērot semināra tiešraidi 
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi 

Ekonomikas ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Kopumā šim 

mērķim pieejamais ERAF finansējums ir 60 miljoni eiro. 

http://cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2016/cfla-izsludinajusi-projektu-atlasi-par-es-fondu-atbalstu-jaunu-

produktu-ieviesanai-razosana-aicina-verot-seminara-tiesraidi 

 
Jauna kārtība PVN piemērošanā graudaugiem (LLKC) 
Atsevišķām preču un pakalpojumu grupām “PVN likumā” tiek paredzēta īpaša PVN piemērošanas 

kārtība – nodokļa apgrieztā maksāšana jeb reverss. Jau ilgstoši PVN reverss piemērojams 

kokmateriālu darījumos. Tāpat nodokļa apgriezto maksāšanu piemēro būvniecības 

pakalpojumiem, mobilo telefonu, planšetdatoru un metāllūžņu piegādēm. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/gramatvediba/jauna-kartiba-pvn-piemerosana-graudaugiem 

 

https://www.zm.gov.lv/presei/precize-atbalsta-pieskirsanas-kartibu-mazo-lauku-saimniecibu-attistiba?id=5442
https://www.zm.gov.lv/presei/precize-atbalsta-pieskirsanas-kartibu-mazo-lauku-saimniecibu-attistiba?id=5442
http://nra.lv/viedokli/juris-paiders-3/177909-latvijas-laukos-visapdraudetaka-suga-ir-cilveki.htm
http://www.losp.lv/node/4080
http://cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2016/cfla-izsludinajusi-projektu-atlasi-par-es-fondu-atbalstu-jaunu-produktu-ieviesanai-razosana-aicina-verot-seminara-tiesraidi
http://cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2016/cfla-izsludinajusi-projektu-atlasi-par-es-fondu-atbalstu-jaunu-produktu-ieviesanai-razosana-aicina-verot-seminara-tiesraidi
http://new.llkc.lv/lv/nozares/gramatvediba/jauna-kartiba-pvn-piemerosana-graudaugiem
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Jānis Dūklavs: ES jāpiešķir lauksaimniekiem tiešs finansiāls atbalsts  
18.jūlijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē piedalīsies ES Lauksaimniecības un 

zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē. Šī ir pirmā ministru padomes sanāksme Slovākijas 

prezidentūrā. Sanāksmes laikā ministri apspriedīs ES tirgus situāciju un atbalsta pasākumus, 

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) zaļināšanas nosacījumus, kā arī uzklausīs EK 

informāciju lauksaimniecības produktu starptautiskās tirdzniecības jautājumos. Slovākijas 

prezidentūra arī iepazīstinās ministrus ar savu darba programmu.  

http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-es-japieskir-lauksaimniekiem-tiess-finansials-atbalsts-

?id=8042 

 

Apstiprināti noteikumi par ES fondu investīcijām 2,97 miljardu eiro apmērā 
 (Līdz šim ir apstiprināti Ministru kabineta (MK) noteikumi par Eiropas Savienības (ES) fondu 

investīcijām 2,97 miljardu eiro apmērā, liecina valdībā piektdien apstiprinātais ziņojums par ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu. Finanšu ministrijā (FM) aģentūrai 

BNS norādīja, ka līdz šim ir apstiprināti 76 MK noteikumi, kas aptver gandrīz 70% Latvijai 

2014.–2020. gada plānošanas periodā pieejamā ES fondu investīciju apjoma. ES fondu 

finansējuma ieviešanu regulējošie MK noteikumi ir galvenais priekšnoteikums reālai projektu 

īstenošanas uzsākšanai. Savukārt līdz šā gada beigām ir mērķis nodrošināt MK noteikumu 

apstiprināšanu līdz 90% no plānošanas periodā pieejamā ES fondu finansējuma 4,4 miljardu eiro 

apmērā. 

http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/apstiprinati-noteikumi-par-es-fondu-investicijam-2-97-

miljardu-eiro-apmera.d?id=47679587 

 

 

Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 
Saistībā ar izmaiņām ES normatīvajos aktos Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi grozījumus 

noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu biškopībai un tā administrēšanu, ko piektdien, 

15.jūlijā, akceptēja valdība.  

http://www.zm.gov.lv/presei/mainas-biskopibas-gada-sakums-un-atskaisu-iesniegsanas-

termini?id=8044 

 

Latvija uzvar tiesvedībā pret Eiropas Komisiju 
Eiropas Savienības Vispārējā tiesa 2016. gada 14. jūlijā pasludināja Latvijai labvēlīgu spriedumu 

lietā T-661/14, kurā Latvija lūdza atcelt Eiropas Komisijas lēmumu, ar kuru Latvijai vajadzēja 

atmaksāt izdevumus 741 624,24 EUR apmērā. 

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzīst, ka, pateicoties veiksmīgai Tieslietu un Zemkopības 

ministrijas ekspertu sadarbībai, Latvija ir paudusi pamatotus argumentus  savā prasībā pret Eiropas 

Komisiju. Līdz ar to, Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts ir apliecinājusi, ka sekmīgi 

aizsargā savas intereses un, vēršoties pret Eiropa 

https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/latvija-uzvar-tiesvediba-pret-eiropas-

komisiju-1 

 

 

 
 

http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-es-japieskir-lauksaimniekiem-tiess-finansials-atbalsts-?id=8042
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-es-japieskir-lauksaimniekiem-tiess-finansials-atbalsts-?id=8042
http://www.delfi.lv/temas/eiropas-savieniba
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/apstiprinati-noteikumi-par-es-fondu-investicijam-2-97-miljardu-eiro-apmera.d?id=47679587
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/apstiprinati-noteikumi-par-es-fondu-investicijam-2-97-miljardu-eiro-apmera.d?id=47679587
http://www.zm.gov.lv/presei/mainas-biskopibas-gada-sakums-un-atskaisu-iesniegsanas-termini?id=8044
http://www.zm.gov.lv/presei/mainas-biskopibas-gada-sakums-un-atskaisu-iesniegsanas-termini?id=8044
https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/latvija-uzvar-tiesvediba-pret-eiropas-komisiju-1
https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/latvija-uzvar-tiesvediba-pret-eiropas-komisiju-1
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LAD aktualitātes: 

 

Noteiktas likmes programmām "Skolas piens" un "Augļi skolai" 

2016./2017.mācību gadam 

2016./2017.mācību gadam tiek noteikts pārējo izmaksu (kas ietver pārstrādes, iepakošanas un 

transportēšanas izmaksas) līmenis atkarībā no iepakojuma tilpuma: 

 pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem - 0,4871 EUR/l; 

 pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem - 0,1624 EUR/l. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noteiktas-likmes-skolas-pienam-un-

augliem-skolai-2016-2017-macibu-gadam-646 

Uzsākta pieteikšanās mācībām par ES nozīmes zālāju apsaimniekošanu 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) uzsācis pieteikumu pieņemšanu uz 

mācībām lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014. -2020. gadam pasākuma “Agrovide un 

klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas 

saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju 

ražības klase). 

http://www.losp.lv/node/4073 

 

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 24.augustam izsludina 

projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" 

apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem". 

 

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī 

tūrisma aktivitātēm  
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 11. jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu 

iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 

darbību radīšanā un attīstīšanā". 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību 

lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus 

ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.  

http://www.losp.lv/node/4022 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noteiktas-likmes-skolas-pienam-un-augliem-skolai-2016-2017-macibu-gadam-646
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noteiktas-likmes-skolas-pienam-un-augliem-skolai-2016-2017-macibu-gadam-646
http://www.losp.lv/node/4073
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-1-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-223
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276
http://www.losp.lv/node/4022
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-atbalsts-par-aitu-matem-67
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VAAD aktualitātes: 
 

Apkopojums par integrētajā augu audzēšanā lietojamiem augu aizsardzības līdzekļiem 

http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/110-apkopojums-par-integretaja-augu-audzesana-

lietojamiem-augu-aizsardzibas-lidzekliem-aal 

 

Pa kultūraugiem:  http://noverojumi.vaad.gov.lv/integreta-audzesana/integretaja-augu-aizsardziba-

lietojamie-augu-aizsardzibas-lidzekli 

 

 

 

 

 

 

LDC aktualitātes: 
 

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:  
Aicinām pieteikties - SIERZIŅUS! 

Esam uzsākuši jaunu projektu ar mērķi izveidot ar sieru un siera ražošanu saistītus tūrisma 

maršrutus lauku apvidos. Izcelsim arī Eiropas Savienības kvalitātes shēmas „Aizsargāta 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāde”, „Aizsargāts cilmes vietas nosaukums”, „Garantētas tradicionālas 

īpatnības”. ES pārtikas kvalitātes shēmu aizsardzībā šobrīd no Latvijas ir tradicionālais Jāņu siers, 

taču arī citi mūsu lieliskie sieri ir pelnījuši ievērību un papildu popularizēšanas iespēju, ko dod 

projekts. 
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/588 

 

Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 
23.07. plkst. 16:00  JZK  atvērtā valdes sēde Vidzemes pusē, Smiltenes nov. Z/s "Vaczilakši"  
 

No 05.08.-12.08. Latvijā viesojas Devonas Jaunie zemnieki no Angljas. Dodamies braucienā pa 

jauno zemnieku saimniecībām pa visu Latviju. Projekta nosaukums "Young Farmers in action in 

Latvia". 

http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/110-apkopojums-par-integretaja-augu-audzesana-lietojamiem-augu-aizsardzibas-lidzekliem-aal
http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/110-apkopojums-par-integretaja-augu-audzesana-lietojamiem-augu-aizsardzibas-lidzekliem-aal
http://noverojumi.vaad.gov.lv/integreta-audzesana/integretaja-augu-aizsardziba-lietojamie-augu-aizsardzibas-lidzekli
http://noverojumi.vaad.gov.lv/integreta-audzesana/integretaja-augu-aizsardziba-lietojamie-augu-aizsardzibas-lidzekli
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/588
callto:05.08.-12.08
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Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes  
"Aitu dienas 2016" - 5. un 6.augustā zemnieku saimniecībā “Klimpas” 

http://www.losp.lv/node/3989 

 

 

LSAB „Trusis un citi” aktivitātes: 
Šovasar, 23. jūlijā plkst.11.00 Trušu audzētāju dienas pirmo reizi norisināsies Ogres novada 

Madlienas pagastā Māras Ostrovskas šķirnes trušu saimniecībā Mārasdārzs.  

Trušu dienas atklās Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrības „Trusis un citi” vadītāja Ilga 

Mihmele, kura stāstīs par truškopības pamatprincipiem un informēs par jaunumiem trušu 

audzēšanā Eiropā. Pieredzē dalīsies Mārasdārza saimniece Māra Ostrovska, kurai ir desmit gadu 

veiksmīga pieredze trušu audzēšanā.  Saimniecība izceļas arī ar kvalitatīvām trušādām un to 

izstrādājumiem, tāpēc šoreiz Māra stāstīs apmeklētājiem tieši par trušu ādu sagatavošanu, 

ģērēšanas iespējām un to izstrādājumiem.  Būs iespēja aplūkot svaigi ģērētas trušādas un dažādus 

to izstrādājumus.  Notiks saimniecības apskate, ielūkojoties trušu mītnēs.  Nobeigumā uzstāsies un 

pieredzē dalīsies ilggadējā trušu audzētāja Ranta Legzdiņa.  

 Aicinām piedalīties visus trušu audzētājus un citus interesentus!  

Dalībnieku ierašanās 23.07.2016. no plkst. 10.00. Adrese: CIELAVAS, Madlienas pagasts, Ogres 

novads. Vēlams pieteikt dalību Mārai Ostrovskai e-pastā: maraostrovska@inox.lv.  

Trušu dienas organizē LSAB „Trusis un citi”. Tās norisinās dažādos Latvijas novados ar mērķi 

veicināt trušu audzētāju zināšanas truškopībā, dalīties pieredzē un informēt par jaunumiem nozarē. 

Pasākumā iesaistās dažādi truškopības speciālisti, kuri labprāt dalās pieredzē un atbild uz 

apmeklētāju jautājumiem.  

Vēl šovasar trušu audzētāju dienas norisināsies:  

20. augustā plkst.11.00 Kocēnu novada Dikļu pagasta „Mežiņos”; 

27. augustā plkst.11.00 Aizputes novada Kalvenes pamatskolā. 

Papildu informācijai: 

Ilga Mihmele 

LSAB „Trusis un citi” vadītāja 

Tālr. 29140842 

 

Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes: 

16.07.2016. Biškopju vasaras saiets, sākums plkst. 10.00, Upmaļos, Līgatnes pagastā, Līgatnes 

novadā. 

Konsultācijas par biškopjiem aktuālām bišu veselības tēmām un biškopju diskusijas interešu 

grupās plkst. 11.15-17.00: 

 11.15 Pieredze bioloģiskajā biškopība (biškopis Andrejs Briedis)  

 11:15 Praktiskie pacēlāju demonstrējumi izmantošanai biškopībā (biškope – konsultane 

Santa Biļinska) 

 11:15 Praktiskā pieredze dravošanā (biškope Baiba Tikuma) 

 12:00 Aktualitātes biškopībā un lauksaimniecībā (valdes priekšsēdētājs Armands Krauze) 

 12:00 Dezinfekcija dravā (biškopis Armands Gumbris)  

https://t.co/HTqz3cg4Kh
mailto:maraostrovska@inox.lv
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 13:00 Bišu slimību un kaitēkļu ierobežošana dravā (LBB pētniece – veterinārārste Ineta 

Eglīte) 

17.07.2016. plkst. 9.30 praktiskās nodarbības pie biškopjiem 

 

Siera klubs aktivitātes: 
16.jūlijā - Vidzemes reģiona konkurss  Smiltenē "Biezpiena un maizes gardumi uz svētku galda" 

30.jūlijā  Latgales reģiona konkurss Rēzeknē "Biezpiena un maizes gardumi uz svētku galda' 

13.augustā Valmierā "Latvijas novadu Siera diena" 

Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, +371 29487375  

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:  
1) Šo sestdien – 16. jūlijā no plkst. 13:00 - 18:00 LBLA kampaņas "BioLoģiski!" 

informatīvais degustāciju stends gaidīs apmeklētājus Jūrmalas pilsētas svētkos! Būsim atrodami 

izziņas zonā - Horna dārzā!  

 

2) 19. jūlijā Jelgavā, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā norisināsies noslēdzošās 

„BioLoģiskās sarunas”, kurās par bioloģisko pārtiku un bioloģisko lauksaimniecību stāstīs un 

diskutēs ZS "Geidas" saimniece Gundega Jēkabsone un kampaņas koordinatore Liene Brizga – 

Kalniņa! 

https://www.facebook.com/BioLogiski/photos/a.1478967955718616.1073741828.1476505899298

155/1742867509328658/?type=3&theater 

 

3) 23. jūlijā no 11:00-17:00 Kaņepes kultūras centrā Skolas ielā 15, Rīgā notiks muzikāla, 

izgaršojama un izglītojoša rosība – Bioloģiskais festivāls. Tajā pulcēsies bioloģiskās pārtikas 

ražotāji, pavāri, eksperti. Aicinām visus, kas interesēja par bioloģisko pārtiku – te būs īstā vieta, lai 

satiktu cilvēkus, kas to ražo, lolo un liek uz mūsu šķīvjiem.  

 

Plašāka informācija http://biologiski.lv/zinas/aicinam-uz-biologisko-festivalu-23-julija  

 

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes:  
Lauku izmēģinājumu un laboratoriju- eksperimentu  skates norises grafiks 2016.gadam. 

Tuvākās skates 

 20.jūlijā plkst.11- SIA " Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs", Mg.lauks.Regīna 

Rancāne- direktore., mob.26551272 

 22.jūlijā plkst.11 - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts " 

BIOR" Dr.med.vet.Ph.D Aivars Bērziņš- direktors., mob. 28638292 

 3.novembrī plkst.14 - Skates- konkursa godalgoto vietu paziņošana, apbalvošana LLU SIA 

MPS " Vecauce"  ražas svētkos   " Vecauce 2016" Dr.agr.Dainis Lapiņš- LLMZS 

Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs, LLZI Direktoru padomes valdes loceklis. 

mob.29279269 

 

 

https://www.facebook.com/BioLogiski/photos/a.1478967955718616.1073741828.1476505899298155/1742867509328658/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BioLogiski/photos/a.1478967955718616.1073741828.1476505899298155/1742867509328658/?type=3&theater
http://biologiski.lv/zinas/aicinam-uz-biologisko-festivalu-23-julija
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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 

 

 

 
 

 

 

 

Citi pasākumi  

19.jūlijā Lauku diena - Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas efektivitāte lauku 

pupu sējumos 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 

Kuldīgas  konsultāciju biroja rīkots seminārs – Lauku diena 

VLT pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un 

dārzkopībā” ietvaros 

Tēma:   Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas efektivitāte  lauku pupu sējumos 

Norises vieta: z/s”Akmeņkalni”, Gudenieku  pagasts, Kuldīgas  novads 

Datums: 2016.gada 19.jūlijs,   plkst.11:00 

http://www.losp.lv/node/4056 

 

 
 

 

 

 

Dokumenti saskaņošanai: 

 
Līdz 15.07.2016. “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā” http://www.losp.lv/node/4075  

 

Līdz 20.07.2016. „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” http://www.losp.lv/node/4081  

 

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/4056
http://www.losp.lv/node/4075
http://www.losp.lv/node/4081
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Līdz 21.07.2016. „Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības 

produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā” 
http://www.losp.lv/node/4058  
 

Līdz 25.08.2016."Augu aizsardzības likumā" http://www.losp.lv/node/4074 

 

 

 
 

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

http://www.losp.lv/node/4058
http://www.losp.lv/node/4074
mailto:losp@losp.lv

