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INFOLAPA Nr. 39 

Baltijas valstu un Somijas lauksaimnieki Briselē norādīs uz kritisko situāciju 

piena nozarē 

Šodien, 3.decembrī, Baltijas valstu un Somijas lauksaimnieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji 

Briselē organizēs protesta aktivitātes, lai pievērstu Eiropas Komisijas un deputātu uzmanību uz 

kritisko situāciju piena lopkopības nozarē, kuru izraisīja Krievijas Federācijas noteiktais pārtikas 

embargo. Plānots, ka deputātiem tiks dalītas piena pudeles, uz kuru etiķetēm tiks norādīta valstu 

solidaritāte un izklāstīta situācija piena nozarē katrā valstī. 

http://www.losp.lv/node/2920 

 

Dūklavs: 7,7 miljonus no EK saņems tikai ražojošās piensaimniecības (TVnet) 
Eiropas Komisijas (EK) 7,7 miljonu eiro atbalsts tiks piešķirts tikai ražojošajām piensaimniecībām, 

savukārt naudas izsniegšanas kritēriji tiks izstrādāti steidzamības kārtā jau tuvākajās nedēļās, šodien 

pēc Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēdes aģentūrai LETA atzina 

zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

http://financenet.tvnet.lv/zinas/536552-

duklavs_77_miljonus_no_ek_sanems_tikai_razojosas_piensaimniecibas 

 

Par biedrības Dzīvnieku Brīvība sižetu raidījumā Nekā Personīgi un 

iespējamiem labturības normu pārkāpumiem 

 Komentāru sniedz Latvijas Zvēraudzētāju Asociācijas valdes locekle Sandra Vilciņa 

 Atsaucoties uz 23. novembra raidījuma Nekā Personīgi sižetu, Latvijas Zvēraudzētāju asociācija 

vēlas norādīt vairākas neprecizitātes, kas maldina ne tikai mediju pārstāvjus, bet arī visu sabiedrību. 

Vēlamies vērst mediju uzmanību un aicinām, lai informācija par zvērkopību Latvijā tiktu pasniegta 

objektīvi, balstoties uz patiesiem faktiem atbilstošiem esošai situācijai.  

Komentāru sniedz Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes 

priekšsēdētājs Edgars Treibergs 

Kažokzvēru nozare ir tāds pats bizness kā jebkura lauksaimniecības nozare, līdz ar to ir absurdi 

apgalvot, ka kāds savas saimniecības ietvaros veicinātu slimu, savainotu dzīvnieku turēšanu, 

kaitējot dzīvnieku labturībai un veselībai. Tas būtu ne tikai pret ētikas principiem, bet arī pret 

jebkura biznesa pamatprincipiem, jo šajā gadījumā gala produkts ir kvalitatīva kažokāda, savukārt 

neaudzējot zvēru pēc augstākajiem standartiem arī nevar iegūt kvalitatīvu produktu.  

http://www.losp.lv/node/2913 

Cūkgaļas cenas rūk. Tikai ne veikalā (Latvijas Avīze) 

Kā liecina “Latvijas Avīzes” veiktā aptauja, cūkgaļai cenas ir būtiski samazinājušās un šobrīd daļa 

cūkaudzētāju atrodas uz izdzīvošanas sliekšņa. Viena no lielākajiem cūkaudzētājiem SIA “Ulbroka” 

direktors Aivars Kokts sarunā ar “Latvijas Avīzi” norādīja, ka šobrīd nozari visvairāk ietekmē 

http://www.losp.lv/node/2920
http://financenet.tvnet.lv/zinas/536552-duklavs_77_miljonus_no_ek_sanems_tikai_razojosas_piensaimniecibas
http://financenet.tvnet.lv/zinas/536552-duklavs_77_miljonus_no_ek_sanems_tikai_razojosas_piensaimniecibas
http://www.losp.lv/node/2913
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Krievijas noteiktās sankcijas, nevis bīstamā cūku slimība. Iepriekš cūku cenas dzīvsvarā svārstījās 

no 1,35 līdz 1,40 eiro/kg, bet šobrīd cena sarukusi jau zem viena eiro par kilogramu. “Galvenokārt 

tas noticis Krievijas noteiktā embargo dēļ, Āfrikas cūku mēris šo situāciju maz ietekmē,” skaidro 

Aivars Kokts. 

Arī Latvijas Cūku audzētāju asociācijas (LCAA) direktore Dzintra Lejniece klāsta, ka cenas ir 

būtiski sarukušas – jūlijā cena bija 1,26 eiro/kg, bet šobrīd – ap 0,96. Pašlaik poļi un lietuvieši par 

dzīvsvara kilogramu maksājot 0,88 – 0,92 eiro, bet Latvijā cena svārstās no 0,92 līdz 1 eiro. Tas 

esot ievērojami mazāk nekā pirms gada. 

http://www.la.lv/cukgalas-cenas-ruk-tikai-ne-veikala/ 

 

Latvijas un Zviedrijas lauksaimniecības ministri pārrunā prezidentūras 

prioritātes lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā 

2.decembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Zviedrijas lauksaimniecības ministru 

Svenu-Ēriku Buštu (Sven-Erik Bucht). Tikšanās laikā ministri pārrunāja prioritāros jautājumus, kas 

saistīti ar Latvijas prezidentūru ES Padomē 2015. gada pirmajā pusgadā. 
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-un-zviedrijas-lauksaimniecibas-ministri-parruna-prezidenturas?id=3910 

 
Pašreizējais cūkgaļas iepirkuma cenas līmenis nesedz ražošanas pašizmaksu 

(Dienas Bizness) 
Cūkgaļas nozarē Latvijā saasinās situācija, jo Krievijas embargo netiešā ietekme šobrīd pastiprina 

Āfrikas cūku mēra dēļ noteikto gaļas aprites ierobežojumu radītās problēmas, liecina jaunākais 

Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums. 

http://www.db.lv/razosana/pasreizejais-cukgalas-iepirkuma-cenas-limenis-nesedz-razosanas-

pasizmaksu-423680?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter …  

 

Valsts finansiāli atbalstīs vaislas sivēnmāšu saglabāšanu ganāmpulku ciltskodolā 

Cūkkopība 2014.gadā cietusi lielus finansiālus un dzīvnieku ģenētiskā potenciāla zaudējumus, ko ir 

izraisījis Latvijā uzliesmojušais Klasiskais un Āfrikas cūku mēris, kā arī Krievijas noteiktais preču 

importa aizliegums. Ja 2014.gada 1.oktobrī pārraudzības ganāmpulkos kopumā bija 26 291 vaislas 

sivēnmāte, tad jau 1.novembrī vaislas sivēnmāšu kopējais skaits bija samazinājies līdz 25 574 

dzīvniekiem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/valsts-finansiali-atbalstis-vaislas-sivenmasu-saglabasanu-ganampulku-

c?id=3891 

Veicina komposta un biohumusa ražošanas nozares attīstību 

Otrdien, 25. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas 

noteikumos, kas nosaka veselības aizsardzības un veterinārās prasības tādu dzīvnieku izcelsmes 

blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam. Izmaiņas 

noteikumos nosaka prasības komposta sagatavošanai no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem. 

Šādu kompostu var laist tirgū un izmantot kā organisko mēslojumu un augsnes ielabotāju. 

http://www.zm.gov.lv/presei/veicina-komposta-un-biohumusa-razosanas-nozares-attistibu?id=3890  

http://www.la.lv/cukgalas-cenas-ruk-tikai-ne-veikala/
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-un-zviedrijas-lauksaimniecibas-ministri-parruna-prezidenturas?id=3910
http://t.co/ojubfxl7wm
http://t.co/ojubfxl7wm
http://www.zm.gov.lv/presei/valsts-finansiali-atbalstis-vaislas-sivenmasu-saglabasanu-ganampulku-c?id=3891
http://www.zm.gov.lv/presei/valsts-finansiali-atbalstis-vaislas-sivenmasu-saglabasanu-ganampulku-c?id=3891
http://www.zm.gov.lv/presei/veicina-komposta-un-biohumusa-razosanas-nozares-attistibu?id=3890
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Arī par nefasētu pārtiku būs jāsniedz informācija galapatērētājam 
Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 27.novembrī, izsludināts noteikumu projekts, kas pēc 

apstiprināšanas valdībā noteiks, kādai informācijai jābūt norādītai, pārdodot nefasētu pārtiku. 

Noteikumi skars tirgotājus, kuri gala patērētājam vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā pārdod 

pārtiku bez iepakojuma vai ko tirdzniecības vietā iepako pēc patērētāja lūguma, vai ko piegādā 

tiešajai pārdošanai. Noteikumu projektā noteiktās prasības neattieksies uz pārtiku, ko tirdzniecības 

vietā patērētājs pats ievieto jebkura veida iepakojumā vai iesaiņojumā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/ari-par-nefasetu-partiku-bus-jasniedz-informacija-

galapateretajam?id=3902 

 

Latvija un Gruzija uzlabos sadarbību lauksaimniecības jomā 

Trešdien, 26. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Gruzijas lauksaimniecības 

ministru Otaru Daneliu (Otar Danelia), lai pārrunātu abu valstu turpmāko sadarbību tirdzniecībā ar 

lauksaimniecības un pārtikas precēm. Kā zināms, Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču 

ražotāji pēc Krievijas embargo ieviešanas vēl aktīvāk meklē jaunus noieta tirgus saražotajai 

produkcijai. Zemkopības ministra Jānis Dūklavs uzsvēra, ka Latvijas ražotāji ir gatavi eksportē 

dažādus piena, gaļas u.c. produktus uz Gruziju. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-un-gruzija-uzlabos-sadarbibu-lauksaimniecibas-joma?id=3904 

 

Kooperatīvs: Novembrī dārzeņu cenas vidēji kritušās par 30% (Dienas Bizness) 

Šā gada novembrī, salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada, dārzeņu cenas Latvijā vidēji ir 

kritušās par 30%, aģentūrai BNS pastāstīja Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas 

(LLKA) un biedrības Zemnieku saeima biedre, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 

sabiedrības Mūsmāju dārzeņi vadītāja Edīte Strazdiņa. 

«Vidēji dārzeņu cenas [šā gada novembrī salīdzinājumā ar pagājušā gada novembri] ir kritušās par 

kādiem 30%,» sacīja Strazdiņa. 

http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/kooperativs-novembri-darzenu-cenas-videji-

kritusas-par-30-proc-

423787?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Kompensēs bakteriālās iedegas ierobežošanas pasākumu izdevumus 

Bakteriālā iedega (Erwinia amylovora) ir ļoti bīstama augļkoku slimība, kas var izpostīt līdz pat 

80% no augļu dārza stādījuma. Inficēties var ābeles, bumbieres, vilkābeles, pīlādži, klintenes, 

cidonijas, krūmcidonijas, korintes, eriobotrijas un ugunsērkšķi, kas pārsvarā ir Latvijas augļkopībai 

nozīmīgas augu sugas. 

Šogad augu veģetācijas periodā (no maija līdz septembra vidum) Valsts augu aizsardzības dienesta 

(VAAD) inspektori kopumā veikuši 1729 pārbaudes, noņemti 1066 augu paraugi, no tiem 27 

paraugos konstatēta bakteriālā iedega. VAAD pieņemti 10 lēmumi par fitosanitāro pasākumu 

piemērošanu, tas nozīmē 242 koku iznīcināšanu, tajā skaitā 122 ābeļu, 52 bumbieru, 52 vilkābeļu, 

15 krūmcidoniju un viena pīlādža, kā arī 580 m vilkābeļu dzīvžoga, 27 metri konrinšu dzīvžoga un 

84 vilkābeļu sējeņu iznīcināšanu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/ari-par-nefasetu-partiku-bus-jasniedz-informacija-galapateretajam?id=3902
http://www.zm.gov.lv/presei/ari-par-nefasetu-partiku-bus-jasniedz-informacija-galapateretajam?id=3902
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-un-gruzija-uzlabos-sadarbibu-lauksaimniecibas-joma?id=3904
http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/kooperativs-novembri-darzenu-cenas-videji-kritusas-par-30-proc-423787?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/kooperativs-novembri-darzenu-cenas-videji-kritusas-par-30-proc-423787?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/kooperativs-novembri-darzenu-cenas-videji-kritusas-par-30-proc-423787?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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http://www.zm.gov.lv/presei/kompenses-bakterialas-iedegas-ierobezosanas-pasakumu-

izdevumus?id=3892 

 

Veicina komposta un biohumusa ražošanas nozares attīstību  
Otrdien, 25. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas 

noteikumos, kas nosaka veselības aizsardzības un veterinārās prasības tādu dzīvnieku izcelsmes 

blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam. Izmaiņas 

noteikumos nosaka prasības komposta sagatavošanai no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem. 

Šādu kompostu var laist tirgū un izmantot kā organisko mēslojumu un augsnes ielabotāju 

http://www.zm.gov.lv/presei/veicina-komposta-un-biohumusa-razosanas-nozares-

attistibu?id=3890 

 

Lauksaimnieki: Papildu piešķirtais 51 miljons eiro nodrošinās vien izdzīvošanu   

Nākamajā gadā plānotais 51 miljona eiro piešķīrums Zemkopības ministrijai būs labs atbalsts 

lauksaimniekiem, tomēr vienlaikus tā ir minimālā summa, kas nodrošinās saimniecību pastāvēšanu, 

bet joprojām negarantēs konkurētspēju starp pārējām Eiropas valstīm, aģentūrai LETA atzina 

lauksaimnieku organizāciju vadītāji. 

«Ņemot vērā ne īpaši labvēlīgo gadu lauksaimniekiem, ir svarīgi saglabāt visus līdzšinējos atbalsta 

mehānismus, tostarp nacionālās subsīdijas, bezakcīzes dīzeļdegvielu un nodokļu sistēmu. Tādēļ tā ir 

minimālā summa, kas nodrošina saimniecību pastāvēšanu, bet joprojām nenodrošinās 

konkurētspējīgus apstākļus starp pārējām Eiropas valstīm,» norādīja biedrības Zemnieku saeima 

priekšsēdētājs Juris Lazdiņš. 

Vienlaikus viņš atzina, ka ir gandarīts par valdības lēmumu atbalstīt lauksaimniekus un cer, ka 

solījums tiks realizēts arī dzīvē. 

Savukārt Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ģenerālsekretārs Dīns Cielavs 

atzina, ka piešķirtais finansējums nozari neatstās «pabērna lomā», tikmēr nākotnē sakarā ar 

sarežģīto situāciju nozarei varētu būt nepieciešams vēl papildu atbalsts. 

«Finanšu ministrija ir sākusi apzināties lauksaimniecības nozares būtiskumu, neatstājot to pabērna 

lomā. Tomēr jāņem vērā, ka Krievijas embargo ietekme uz lauksaimniecību atstājusi būtisku 

ietekmi, īpaši uz piena nozares attīstību. Tādēļ valstij, iespējams, arī turpmāk būs nepieciešami 

līdzekļi nozares tālākai atbalstīšanai, ja to nenodrošinās atbildīgās Eiropas Savienības institūcijas,» 

sacīja Cielavs. 

Kā ziņots, sestdien valdība apstiprināja precizēto Latvijas budžeta plāna projektu 2015.gadam, kurā 

Zemkopības ministrijai plānots finansējums 33 miljonu eiro apmērā, lai 2015.gadā nodrošinātu 

papildu valsts tiešmaksājumus lauksaimniekiem 51 miljona eiro apmērā. 

Kā ziņots, iepriekš lauksaimnieku organizācijas, pamatojoties uz 15.aprīlī valdības sēdē izskatīto 

Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu, dažādos atbalstos 2015.gadā papildus pieprasīja 

72,89 miljonus eiro, bet 2016.gadā - 70,06 miljonus eiro. Savukārt finansējuma apjoms, ko valdības 

piedāvājumā iezīmēja premjere, attiecīgi bija 50,96 miljoni eiro un 26,24 miljoni eiro. 

http://www.zm.gov.lv/presei/kompenses-bakterialas-iedegas-ierobezosanas-pasakumu-izdevumus?id=3892
http://www.zm.gov.lv/presei/kompenses-bakterialas-iedegas-ierobezosanas-pasakumu-izdevumus?id=3892
http://www.zm.gov.lv/presei/veicina-komposta-un-biohumusa-razosanas-nozares-attistibu?id=3890
http://www.zm.gov.lv/presei/veicina-komposta-un-biohumusa-razosanas-nozares-attistibu?id=3890
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/lauksaimnieki-papildu-pieskirtais-51-miljons-eiro-nodrosinas-vien-izdzivosanu-423560
http://www.db.lv/finanses/makroekonomika/valsts-budzeta-izdevumi-pieaugs-par-gandriz-240-miljoniem-eiro-423556
http://www.db.lv/finanses/makroekonomika/valsts-budzeta-izdevumi-pieaugs-par-gandriz-240-miljoniem-eiro-423556
http://www.db.lv/finanses/makroekonomika/valsts-budzeta-izdevumi-pieaugs-par-gandriz-240-miljoniem-eiro-423556
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Plānots, ka nākamā gada valsts budžeta projekts Saeimā tiks iesniegts 10.decembrī. 

Notiks konference „Latvijas piensaimniecība kā konkurētspējīga 

tautsaimniecības nozare” 

Lai kopīgās diskusijās noskaidrotu, kāda ir sagaidāma Latvijas piensaimniecības nākotne, Latvijas 

Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu, š.g. 11.decembrī organizē 

konferenci „Latvijas piensaimniecība kā konkurētspējīga tautsaimniecības nozare”. Pēdējo mēnešu 

krīze piensaimniecībā aktualizējusi jautājumu par to, kā piensaimniekiem strādāt turpmāk, lai 

veicinātu nozares konkurētspēju. http://www.llka.lv/lv/component/content/article/21-

attention/1224-konference.html  

 

 

 

 

Lauku tīkla aktivitātes: 

ES atbalsts pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos". 

LAD Viduslatvijas RLP rīko semināru ES atbalsts pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos". 

Informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem. 

http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/notikumi/2014-12-04-000000/es-atbalsts-pasakuma-

ieguldijumi-materialajos  

 

Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana 

(putnkopība). 

Rēzeknes nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs Tēma: Lauksaimniecības produkciju ražojošo 

saimniecību konkurētspējas palielināšana (putnkopība).Praktiskajā pieredzē un zināšanās par 

putnkopības nozari dalīsies zemnieku saimniecības „Gribēni” īpašniece Līga Roga. Seminārā laikā 

tiks izskaidrota. http://laukutikls.lv/seminari/lauksaimniecibas-produkciju-razojoso-saimniecibu-

konkuretspejas-palielinasana-putnkopiba-0 

 

Netradicionālo dzīvnieku audzēšana 

Gulbenes nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs Tēma: Netradicionālo dzīvnieku audzēšana 

Pieteikties mācībām var zvanot pa tālruni 29465820 (Aija), 64473852 vai personīgi Gulbenes 

birojā. Ozolu ielā 1, Gulbenē. Izglītojošā seminārā stāstīs par netradicionālo dzīvnieku audzēšanu. 

http://laukutikls.lv/seminari/netradicionalo-dzivnieku-audzesana/dalibnieki  

Netradicionālo dzīvnieku audzēšana (kazkopība). 

SIA LLKC Ludzas nodaļa aicina visus interesentus 4.decembrī apmeklēt izglītojošo semināru par 

netradicionālo dzīvnieku audzēšanu (kazkopību). http://laukutikls.lv/seminari/netradicionalo-

dzivnieku-audzesana-kazkopiba/dalibnieki  

 

Izglītojošais seminārs - Meža zemes apsaimniekošana aizsargjoslās gar ūdeņiem un īpaši 

http://www.llka.lv/lv/component/content/article/21-attention/1224-konference.html
http://www.llka.lv/lv/component/content/article/21-attention/1224-konference.html
http://www.llka.lv/lv/component/content/article/21-attention/1224-konference.html
http://www.llka.lv/lv/component/content/article/21-attention/1224-konference.html
http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/notikumi/2014-12-04-000000/es-atbalsts-pasakuma-ieguldijumi-materialajos
http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/notikumi/2014-12-04-000000/es-atbalsts-pasakuma-ieguldijumi-materialajos
http://laukutikls.lv/seminari/lauksaimniecibas-produkciju-razojoso-saimniecibu-konkuretspejas-palielinasana-putnkopiba-0
http://laukutikls.lv/seminari/lauksaimniecibas-produkciju-razojoso-saimniecibu-konkuretspejas-palielinasana-putnkopiba-0
http://laukutikls.lv/seminari/lauksaimniecibas-produkciju-razojoso-saimniecibu-konkuretspejas-palielinasana-putnkopiba-0
http://laukutikls.lv/seminari/lauksaimniecibas-produkciju-razojoso-saimniecibu-konkuretspejas-palielinasana-putnkopiba-0
http://laukutikls.lv/seminari/netradicionalo-dzivnieku-audzesana/dalibnieki
http://laukutikls.lv/seminari/netradicionalo-dzivnieku-audzesana/dalibnieki
http://laukutikls.lv/seminari/netradicionalo-dzivnieku-audzesana-kazkopiba/dalibnieki
http://laukutikls.lv/seminari/netradicionalo-dzivnieku-audzesana-kazkopiba/dalibnieki
http://laukutikls.lv/seminari/netradicionalo-dzivnieku-audzesana-kazkopiba/dalibnieki
http://laukutikls.lv/nozares/mezsaimnieciba/notikumi/2014-12-04-000000/izglitojosais-seminars-meza-zemes-apsaimniekosana
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aizsargājamās dabas teritorijās 

Seminārā - Normatīvi, kurus jāievēro meža īpašniekiem, apsaimniekojot īpašumus aizsargjoslās gar 

ūdeņiem un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Dabas aizsardzība meža apsaimniekošanā, 

atmirusī koksne un ekoloģiskie koki. http://laukutikls.lv/nozares/mezsaimnieciba/notikumi/2014-

12-04-000000/izglitojosais-seminars-meza-zemes-apsaimniekosana  

 

Aizvadīta fermu diena „Valtos” 

LLKC Lopkopības kompetenču centra un Lopkopības nodaļas demonstrējuma „Šarolē šķirnes 

zīdējteļu piebarošanas efektivitāte” notika Skrundas novada Skrundas pagasta z/s „Valti”. 

http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/aizvadita-fermu-diena-valtos  

 

Aicinām uz konferenci par krājaizdevu sabiedrībām 

Zemkopības ministrija un Valsts Lauku tīkls 4. decembrī Rēzeknē organizē konferenci „Krājaizdevu 

sabiedrības kā alternatīvs finanšu instruments pašvaldību teritorijās” 

http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/aicinam-uz-konferenci-par-krajaizdevu-

sabiedribam 

 

Notiks seminārs par demonstrējumiem augkopībā 

LLKC aicina uz noslēguma semināru „Demonstrējumi lauku saimniecībās augkopībā”, kas notiks 

11. decembrī.  

http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/notiks-seminars-par-demonstrejumiem-

augkopiba  

 

Apmācības mednieku kandidātiem 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" 

aicina pieteikties mednieku un medību vadītāju kandidātu kursiem. 

http://laukutikls.lv/nozares/mezsaimnieciba/raksti/apmacibas-mednieku-kandidatiem-1 

 

 

ES lietu aktualitātes: 

 
 

Latvijas lauksaimnieku pārstāve Maija Pontāga 3. - 4. novembrī 2014, piedalījās COPA-COGECA 

un EK darba grupā Liellopi un teļi. 

 

• Darba grupā skatītie jautājumi: 

• Liellopu sūkļveida encefalopātija (GSE) un specifisko risku materiāls; 

• Tirgus situācija; 

• Liellopu liemeņu klasifikācijas un cenu ziņošanas vienkāršošana, un administratīvā sloga 

samazināšana; 

• Liellopu gaļas marķēšana un nosaukuma “teļa gaļa” izvērtēšana; 

• Sekundāro tiesību aktu sagatavošana par liellopu elektronisko identificēšanu; 

• Eksporta iespējas uz trešajām valstīm, EK aktivitātes eksporta veicināšanai (pārrunas par 

sanitārajiem sertifikātiem, politiskās un diplomātiskās sarunas); 

http://laukutikls.lv/nozares/mezsaimnieciba/notikumi/2014-12-04-000000/izglitojosais-seminars-meza-zemes-apsaimniekosana
http://laukutikls.lv/nozares/mezsaimnieciba/notikumi/2014-12-04-000000/izglitojosais-seminars-meza-zemes-apsaimniekosana
http://laukutikls.lv/nozares/mezsaimnieciba/notikumi/2014-12-04-000000/izglitojosais-seminars-meza-zemes-apsaimniekosana
http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/aizvadita-fermu-diena-valtos
http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/aizvadita-fermu-diena-valtos
http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/aicinam-uz-konferenci-par-krajaizdevu-sabiedribam
http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/aicinam-uz-konferenci-par-krajaizdevu-sabiedribam
http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/aicinam-uz-konferenci-par-krajaizdevu-sabiedribam
http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/notiks-seminars-par-demonstrejumiem-augkopiba
http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/notiks-seminars-par-demonstrejumiem-augkopiba
http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/notiks-seminars-par-demonstrejumiem-augkopiba
http://laukutikls.lv/nozares/mezsaimnieciba/raksti/apmacibas-mednieku-kandidatiem-1
http://laukutikls.lv/nozares/mezsaimnieciba/raksti/apmacibas-mednieku-kandidatiem-1
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• Jaunās iespējas, ko radījusi liellopu gaļas veicināšana (politiskās  vienošanās ietvaros par 

lauksaimniecības produktu veicināšanu); 

• Neformālās sarunas. 

• Zemāk skat. saiti uz eksperta atskaiti, kas ievietota VLT mājas lapā. Jautājumu / komentāru 

gadījumā griezties pie eksperta.  
  
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/liellopi-un-teli/liellopu-un-telu-darba-grupa-3-4-
novembri-2014 

 

 

  

 

LAD aktualitātes: 

 

• Mācību semināri pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos": 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/macibu-seminari-

pasakumam-ieguldijumi-materialajos-aktivos-474  

• 15.decembrī Beidzas pieteikšanās pasākumā ''Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana'': 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-

zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95  

• 8.decembrī sākas pieteikšanās pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 

4.1.apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās": 

http://www.losp.lv/node/2894 

• No 2014.gada 8.decembra līdz 2015.gada 15.janvārim. Lauku atbalsta dienests (LAD) 

izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

divos apakšpasākumos: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts 

ieguldījumiem pārstrādē” 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-pasakuma-ieguldijumi-

materialajos-aktivos-469 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

 

Latvijas Lauku foruma aktivitātes: 

 

DIŽPROJEKTS 2014. 

Šogad jau 5. reizi tiks noteikts LEADER Dižprojektu - Vietējo iniciatīvas grupu projektu, kas 

realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas 

lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. 

4. decembrī partnerības "Lielupe" darbības teritorijā Zaļeniekos notiks pieteikto Dižprojektu izstāde 

un vērtēšana, un LLF desmitgades svinību laikā nominēsim šīgada titula ieguvējus.   

http://laukutikls.lv/copa_cogeca/294-liellopi_un_teli/4284-liellopu_un_telu_darba_grupa_9_10_aprili_2014_brisele
http://laukutikls.lv/copa_cogeca/294-liellopi_un_teli/4284-liellopu_un_telu_darba_grupa_9_10_aprili_2014_brisele
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/macibu-seminari-pasakumam-ieguldijumi-materialajos-aktivos-474
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/macibu-seminari-pasakumam-ieguldijumi-materialajos-aktivos-474
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95
http://www.losp.lv/node/2894
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-469
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-469
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Šobrīd ir pieteikti jau 20 kandidāti no visiem Latvijas reģioniem, iepazīsties ar dižprojektiem 

te:http://llf.partneribas.lv/index.php 

BALSO PAR DIŽPROJEKTIEM LĪDZ 4. DECEMBRIM - draugiem.lv/llf , 

facebook.com/laukuforums vai zvanot 28855427! 

 

SEMINĀRS PAR VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU IZSTRĀDES VADLĪNIJĀM 

Norises vieta: Zaļenieku muiža, Jelgavas novads 

Norises laiks: 2014. gada 4. decembris plkst. 10:00 - 16.00 

Aicinām piedalīties Valsts Lauku tīkla seminārā, kas tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Lauku 

forumu par vietējās attīstības stratēģiju izstrādes vadlīnijām! Pieteikšanās 

rakstot laukuforums@gmail.com, sekojiet aktuālajai informācijai: llf.partneribas.lv 

 

LATVIJAS LAUKU FORUMA DESMIT GADU JUBILEJAS SVINĪBAS 

Norises laiks: 2014. gada 4. decembris no plkst. 17.00 Norises vieta: Zaļenieku muiža, Jelgavas 

novads. Svinīgā gaisotnē pārlaposim Latvijas Lauku foruma 10 gadu piezīmes, kā arī apbalvosim 

Latvijas Dižprojekta 2014 laureātus. Piesaki ierašanos līdz 30. novembrim, rakstot 

uz laukuforums@gmai.com vai zvanot LLF birojam - 28855427 

 

SEMINĀRS "EFEKTĪVS UN DAUDZVEIDĪGS VRG DARBS AR MĀJRAŽOTĀJIEM" 

Norises vieta: semināra sākums Lielvircavas muižā, Platones pagastā, Jelgavas novadā, noslēgums - 

Jelgavā 

Norises laiks: 2014. gada 5. decembris plkst. 10:00 -16.00 

Seminārā diskutēsim par šajā periodā paveikto gan vietējā, gan nacionālā un starptautiskā mērogā. 

Identificēsim dažādas iniciatīvas un aktivitātes, ko vietējās rīcības grupas var veikt vietējo ražotāju 

atbalstam, izstrādājot ieteikumus un idejas nākamajam periodam. Ziņojumus sniegs partnerības 

"Lielupe", "Latvijas lauku foruma", Jelgavas novada pašvaldības, zīmola "Latvijas Mājražotāji" un 

citi eksperti. 

Semināra laikā arī praktiski piedzīvosim gan mājražotāju darbības veidus un aktivitāšu rezultātus, 

gan saražotos produktus, kā arī iepazīsimies ar jaunatklāto amatnieku veikalu Jelgavā.  

Vairāk informācijas: llf.partneribas.lv, pieteikšanās rakstot laukuforums@gmail.com. 

 

 

Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes: 
 

Latvijas Slieku audzētāju asociācija, katru dienu, pēc iepriekšējas reģistrēšanās, organizē 
sliekkopības entuziastiem un visiem interesentiem seminārus  Mālpils Biotehnoloģiju Centrā 
(MBC), kur varēs iepazīties: 

 

- ar bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu kompostēšanu; 

- ar slieku audzēšanu un barošanu; 

- ar biohumusa ražošanu; 

- ar ražošanas iekārtu demonstrēšanu un iepazīstināšanu ar vermitehnoloģijām; 

Dalības maksa - 10eur/no cilvēka. 

Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712 

 

 

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

http://llf.partneribas.lv/index.php
http://draugiem.lv/llf
http://facebook.com/laukuforums
mailto:laukuforums@gmail.com
http://llf.partneribas.lv/
mailto:laukuforums@gmai.com
http://llf.partneribas.lv/
mailto:laukuforums@gmail.com
mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

