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INFOLAPA Nr. 9 

 

 

LOSP: Saimniecības var iegūt enerģiju patēriņam no lokāliem 

atjaunojamajiem resursiem (Dienas Bizness) 
 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvji tikušies ar ekonomikas ministri 

Danu Reiznieci - Ozolu, lai diskutētu par aktuālākajiem jautājumiem enerģētikas jomā, kas tieši 

attiecas gan uz lauksaimniecībā nodarbinātajiem, gan visas sabiedrības interesēm, informē LOSP. 

Sarunas laikā tika diskutēts par jautājumiem, kas attiecas uz enerģētikas nozares problēmu 

risināšanu – neatrisināto jautājumu par elektroenerģijas tarifu samazināšanu, OIK nesamērīgajām 

likmēm, par ko maksā jebkurš elektroenerģijas patērētājs, kā arī Enerģētikas attīstības 

pamatnostādņu 2014.–2020.gadam projektu.  

http://www.db.lv/razosana/losp-saimniecibas-var-iegut-energiju-paterinam-no-lokaliem-

atjaunojamajiem-resursiem-428366 

 

LOSP: Vietējo dārzeņu īpatsvars lielveikalos šobrīd pārsniedz 70% 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) apzinājusi situāciju dārzeņu sektorā – 

sazinoties ar nozares un tirgotāju pārstāvjiem, no tirgotāju pārstāvjiem noskaidrojām, ka vietējo 

dārzeņu īpatsvars lielveikalos šobrīd, kad nav aktīvā ražas sezona, pārsniedz 70%, līdz ar to 

jāsecina, ka Zemnieku saeimas (ZSA) apgalvojumi, ka Latvijas lielie veikalu tīkli atsakās iepirkt 

Latvijā audzētus dārzeņus, priekšroku dodot, lētākajai importa produkcijai ir maldinoši. 

http://www.losp.lv/node/3106 

Mazās saimniecības – ilgtspējīgas lauksaimniecības un lauku attīstības pamats 

un nākotne 

Latvijas mazo un vidējo saimniecību pārstāvošā organizācija Latvijas Zemnieku federācija (LZF) 

tika aicināta piedalīties Pasaules mazo lauksaimnieku organizācijas ViaCampesina asamblejā, kas 

notiek 2. – 3. martā Briselē. Sanāksmes laikā tiek runāts par mazo saimniecību – ģimenes 

saimniecību lomu kvalitatīvas pārtikas ražošanā, vienlaicīgi nodrošinot kultūraugu dažādību, videi 

draudzīgu ražošanas metožu izmantošanu, vides saglabāšanu, kultūras un tradīciju saglabāšanu, 

lauku nodarbinātību un lauku apdzīvotību. 

http://www.losp.lv/node/3111 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar Uzbekistānas vēstnieku Latvijā pārrunā 

sadarbības iespējas lauksaimniecībā 

2. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Uzbekistānas Republikas ārkārtējo un 

pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Afzalu Artikovu (Afzal Artikov). Vēstnieka vizītes laikā 

http://www.db.lv/razosana/losp-saimniecibas-var-iegut-energiju-paterinam-no-lokaliem-atjaunojamajiem-resursiem-428366
http://www.db.lv/razosana/losp-saimniecibas-var-iegut-energiju-paterinam-no-lokaliem-atjaunojamajiem-resursiem-428366
http://www.db.lv/razosana/losp-saimniecibas-var-iegut-energiju-paterinam-no-lokaliem-atjaunojamajiem-resursiem-428366
http://www.db.lv/razosana/losp-saimniecibas-var-iegut-energiju-paterinam-no-lokaliem-atjaunojamajiem-resursiem-428366
http://www.losp.lv/node/3106
http://www.losp.lv/node/3111
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zemkopības ministrs informēja par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē Latvijā, kā arī pārrunāja 

abu valstu turpmākās sadarbības iespējas, tostarp tirdzniecības jomā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-uzbekistanas-vestnieku-latvija-

pa?id=4317 

 

Izkopj «Latvijas vietējo» kazu šķirni (Dienas Bizness) 

Medzes pagasta Baroni ir viena no nedaudzajām kazu audzētavām Liepājas apkaimē. No 117 kazām 

slauktais piens pārtop sierā un ceļo pie patērētājiem Rīgā un Liepājā, vēsta reģionālais laikraksts 

Kursas Laiks. Baronu kūts durvis ir vaļā, un kazas arī ziemā dzīvojas pa aploku svaigā gaisā. 

Vienīgi lielā putenī paslēpjoties. Saimnieks Rolands Ekšteins vēro, ka tās labi jūtas - «jo tuvāk pie 

dabas, jo labāk». Protams, nevarot turēt siltumā un tad izdzīt ārā. Pēc neilga pārtraukuma nule 

atsāksies slaukšanas sezona, jo marta sākumā gaidāmi pirmie kazlēni. 

http://www.db.lv/…/izkopj-latvijas-vietejo-kazu-skirni-428…/ 

 

 

Konference par situāciju piensaimniecībā - 17.03. 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Valsts lauku tīkla pasākumu ietvaros 

17.martā rīko konferenci “Piensaimniecības nozares situācija un ražošanas efektivitātes sliekšņi”. 

Aicinām tajā piedalīties lauksaimniekus, nevalstisko organizāciju un nozares pārstāvjus.  

http://www.losp.lv/node/3112 

 

Mazo un vidējo lauksaimnieku intereses tiks iekļautas Kopējā Lauksaimniecības 

politikā 

4. martā, Latvijas Zemnieku federācija (LZF) piedalās Eiropas Komisijas sociālā dialoga grupā par 

Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP).  http://www.losp.lv/node/3114 

SIA “Vecapēni” veiksmīgu dīgstu un zaļumu audzēšanas biznesu izveidojusi 

biroja ēkā 

Ieejot SIA “Vecapēni” dīgstu audzētavā, aizraujas elpa – no karstuma un mitrā gaisa. Nesen 

aplaistīti augi, tāpēc gaisa mitrums aptuveni 200 kvadrātmetru lielajā telpā ir 60 – 80%. Gaisa 

temperatūra telpā ir vismaz plus 26 grādi. Tur atrodas elektriskais sildītājs un arī ventilators. Nē, tā 

nav visu gadu strādājošas saimniecības pieticīga siltumnīca. SIA “Vecapēni”, vislielākais un gandrīz 

vienīgais dīgstu un zaļumiņu audzētājs valstī, pēdējos trīs gadus dīgstus audzē slēgtā telpā bez 

logiem vienā no Rīgas jaunajiem biroju namiem. “Ja dīgstus audzētu siltumnīcā, tad no oktobra līdz 

februārim nepietiktu gaismas. Dīgsti izaugtu pārāk vāji. Savukārt vasarā tie izstiepjas. Mēs patlaban 

visu gadu ar 24 stundu apgaismojumu diennaktī nodrošinām saviem produktiem vienādu kvalitāti,” 

izvēli pamato uzņēmuma īpašnieks Mārtiņš Kaugars. 

http://www.la.lv/siltumnica-bez-logiem-un-stikliem/ 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-uzbekistanas-vestnieku-latvija-pa?id=4317
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-uzbekistanas-vestnieku-latvija-pa?id=4317
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/izkopj-latvijas-vietejo-kazu-skirni-428594/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F3112&h=PAQGhm-Ow&enc=AZONyPt35Nyvm-kRESGEOuGWmygm_n_6kKTowvYzJ1xLtFMFNfFSCGj2M1uFlnOhEMO0akd3GSF0VzBrdB2oLGLMM9O9siwEOKoTAaXdY7FImod2Ey-usZnX2dl3ZJh1nGL4pSYgbxmAEKLVPAhyTMF6poYpXwsvd60bdyS0bF8x3Q&s=1
http://www.losp.lv/node/3114
http://www.la.lv/siltumnica-bez-logiem-un-stikliem/
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Apstiprināta jauna kārtība fasētas pārtikas marķējumam 

Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunus noteikumus par prasībām fasētas pārtikas marķējumam. 

Otrdien, 3.martā, valdība jaunos noteikumus „Prasības fasētas pārtikas marķējumam” apstiprināja, 

un tie, stājoties spēkā, aizstās līdzšinējos Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumus 

Nr.964 „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi”. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-jauna-kartiba-fasetas-partikas-markejumam?id=4321 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: “Piena nozare ir mūsu uzmanības centrā” 

5. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar piena ražotāju, pārstrādātāju un 

mazumtirdzniecības tīklu pārstāvjiem, lai spriestu par iespējamajiem risinājumiem situācijā, kad 

Krievijas sankciju ietekmē ir strauji samazinājušās svaigpiena iepirkuma cenas, kā rezultātā liela 

daļa piena ražošanas saimniecību nonākušās grūtībās. “Piena nozare ir mūsu uzmanības centrā. Līdz 

šim nozarei pēc Krievijas sankciju ieviešanas jau ir piešķirts atbalsts vairāk nekā 20 miljonu eiro 

apmērā. Aicinu piena ražotājus, pārstrādātājus un tirgotājus meklēt izdevīgākos sadarbības modeļus 

un izmantot visas jau šobrīd valsts sniegtās iespējas,” uzsvēra zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-piena-nozare-ir-musu-uzmanibas-

centr?id=4340 

 

ĀCM turpina izplatīties: apstiprināti jauni gadījumi meža cūkām Limbažu 

novada Umurgas pagastā 
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka Limbažu novada Umurgas pagasta mežu 

masīvā 5 atrastajām meža cūkām saņemto laboratorisko analīžu rezultāti apstiprina Āfrikas cūku 

mēra (ĀCM) vīrusu. Līdz šim ĀCM vīruss meža cūkām Limbažu novada Umurgas pagastā nebija 

konstatēts. PVD atgādina: ja meža cūka tiek nomedīta vai atrasta ĀCM karantīnas teritorijā, 

medniekam vai meža cūkas atradējam obligāti jāsazinās ar PVD teritoriālo pārvaldi, kur gadījums 

konstatēts, vai veterinārārstu, kurš ņem laboratoriskos paraugus izmeklēšanai.  

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1358&newsid=97682 

 

 

PVD pārbaudīs, kā izglītības iestāžu pārtikas produktu iepirkumos ievēro 

noteikto 
Lai pārliecinātos, kā tiek pildīti zaļā publiskā iepirkuma pamatprincipi pārtikas produktu piegāžu un 

ēdināšanas pakalpojumu pārtikas iepirkumos, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori, 

sadarbojoties ar pašvaldībām, kompetences ietvaros izlases veidā uzsāk pastiprinātas pārbaudes 

pārtikai, kas tiek piegādāta izglītības iestādēm un izmantota ēdienu gatavošanai. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1358&newsid=97661 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Kazahstānas vēstnieks Latvijā vēlas 

aktivizēt starpvalstu tirdzniecību 
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ceturtdien, 5. martā, tikās ar Kazahstānas Republikas ārkārtējo 

un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Bauržanu Muhamedžanovu (Baurzhan 

Mukhamedzhanov). Vizītes laikā zemkopības ministrs informēja vēstnieku par lauksaimniecības 

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-jauna-kartiba-fasetas-partikas-markejumam?id=4321
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-piena-nozare-ir-musu-uzmanibas-centr?id=4340
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-piena-nozare-ir-musu-uzmanibas-centr?id=4340
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1358&newsid=97682
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1358&newsid=97661
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aktualitātēm Latvijā, kā arī amatpersonas pārrunāja abu valstu turpmākās sadarbības iespējas, 

tostarp tirdzniecībā ar lauksaimniecības un zivsaimniecības produkciju un pārtiku. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-un-kazahstanas-vestnieks-latvija-

vel?id=4334 

 

Zivju produktu marķējumā būs jānorāda arī zivju sugas zinātniskais 

nosaukums 
3. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu par 

zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem. 

Jaunais noteikumu projekts sagatavots, lai noteiktu izplatīšanai mazumtirdzniecībā paredzētajiem 

zivju produktiem marķējumā norādāmo sugu tirdzniecības nosaukumus latviešu valodā.  

http://www.zm.gov.lv/presei/zivju-produktu-markejuma-bus-janorada-ari-zivju-sugas-zinatniskais-

nos?id=4320 

 

 

Latviešu nacionālais augs – kaņepes. Cik tās veselīgas un kur lietot, stāsta to 

audzētājs 

“Kaņepes ir ļoti veselīgas. Ir tik daudz vitamīnu kā nekur. Tās labas priekš māgas, ēstgribu dod. 

Kaņepju putra ātri nobaro, ja vārgs un vājš. Kaņepes vajadzētu katrā ziņā sēt,” Latvijas Vēstures 

institūta Etnogrāfisko materiālu krātuves kolekcijā saglabājusies 1957. gadā Limbažu rajona Plauču 

ciema Imantās pierakstītā 63 gadus vecās Emīlijas Apsītes atziņa par kaņepju audzēšanu. 

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/187011/latviesu-nacionalais-augs--kanepes-zemnieks-ingus-niedra-

jauniesi-smikna-bet-vecaki-cilveki-priecajas 

 

Atteiksies no obligātās videonovērošanas alkohola mazumtirdzniecībā 
Saeima 5.03. galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, paredzot 

atteikties no normas par obligāto videonovērošanu alkohola mazumtirdzniecības vietās. Saeima 

vienojās izslēgt no likuma normu, kas paredz alkoholisko dzērienu tirdzniecības zāles 

pašapkalpošanās zonā un pircēju individuālās apkalpošanas vietā nodrošināt nepārtraukto 

videonovērošanu, kā arī ieraksta saglabāšanu vismaz septiņas dienas. 

http://www.la.lv/atteiksies-no-obligatas-videonoverosanas-alkohola-mazumtirdzniecibas-vietas/ 

 

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus 

piedalīties tirdzniecības misijā un kontaktbiržā Vācijā, kas norisināsies 2015. 

gada 11.-12. maijā Minhenē. 
Minhene un Bavārija tradicionāli ir ļoti svarīgs un ekonomiski augsti attīstīts reģions Vācijā. 

Bavārijas brīvvalsts ir vislielākā no Vācijas 16 federālajām zemēm, kas atrodas valsts 

dienvidaustrumos. Svarīgākās nozares Bavārijā - autorūpniecība, elektronika, ķīmisko izstrādājumu 

ražošana, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, mediji un izdevniecību bizness, tūrisms u.c. 

Tirdzniecības misijas laikā notiks kontaktbirža ar vācu uzņēmējiem, kā arī seminārs Latvijas 

uzņēmumiem par Vācijas tirgus specifiku, biznesa iespējām un juridiskajiem aspektiem. 

Tirdzniecības misija tiks organizēta sadarbībā ar LIAA pārstāvniecību Vācijā, kā arī 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-un-kazahstanas-vestnieks-latvija-vel?id=4334
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-un-kazahstanas-vestnieks-latvija-vel?id=4334
http://www.zm.gov.lv/presei/zivju-produktu-markejuma-bus-janorada-ari-zivju-sugas-zinatniskais-nos?id=4320
http://www.zm.gov.lv/presei/zivju-produktu-markejuma-bus-janorada-ari-zivju-sugas-zinatniskais-nos?id=4320
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/187011/latviesu-nacionalais-augs--kanepes-zemnieks-ingus-niedra-jauniesi-smikna-bet-vecaki-cilveki-priecajas
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/187011/latviesu-nacionalais-augs--kanepes-zemnieks-ingus-niedra-jauniesi-smikna-bet-vecaki-cilveki-priecajas
http://www.la.lv/atteiksies-no-obligatas-videonoverosanas-alkohola-mazumtirdzniecibas-vietas/
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partnerinstitūcijām Vācijas-Baltijas tirdzniecības kameru un Minhenes tirdzniecības un rūpniecības 

kameru. 

Uzņēmumi dalībai tirdzniecības misijā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās 

informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 10 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu 

atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit. 

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām. 

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (aviobiļetes, vietējais transports, 

naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī aviobiļešu un viesnīcas rezervēšanu. 

Provizoriskās izmaksas, veicot laicīgi rezervācijas: 

·         Lidojums Rīga-Minhene-Rīga aptuveni EUR 200 

·         Viesnīca aptuveni EUR 100 par nakti. 

Komersanti savu darbinieku komandējuma izdevumus (aviobiļetes, viesnīcas, dienas nauda) var 

atgūt līdz 70 %, iesniedzot projektu LIAA administrētajā Eiropas Savienības fondu programmā 

"Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings". Vairāk informācijas šeit. 

Lai saņemtu šo pakalpojumu, dalībniekiem būs jāslēdz līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu, kā 

arī jāapliecina nodokļu parādu neesamība. 

Pieteikšanās līdz 12. martam ŠEIT. 

  

Kontaktpersona: 

Jadviga Neimane 

Projektu vadītāja, Eksporta veicināšanas nodaļa 

Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments 

 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 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/ 

 20.februārī - Sākas pieteikšanās programmai "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas 

kampaņas" http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-

pasakumi/304-jaunu-noieta-tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105  

 20.februārī Sākas pieteikšanās pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/104-sociali-

ekonomiskie-pasakumi-97  

 Pieejama arī rokasgrāmata lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma 

sagatavošanai! http://bit.ly/16clIbf  

http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/daudznozaru-uznemumu-tirdzniecibas-misija-minhene-vacija/kriteriji
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/arejo-tirgu-apgusana-arejais-marketings-6-un-turpmakas-kartas
http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/daudznozaru-uznemumu-tirdzniecibas-misija-minhene-vacija/pieteiksanas
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://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=3d333780&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=3d333780&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=e415748d&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/104-sociali-ekonomiskie-pasakumi-97
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/104-sociali-ekonomiskie-pasakumi-97
http://t.co/AN0ZzOHSs7
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http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-

attistibas-strategiju-istenosana-107 

 20.02. - Sākas pieteikšanās programmai "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas 

kampaņas" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-

tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105 

 20.02. -Zivsaimniecības biedrībām sākas pieteikšanās programmai "Investīcijas ražošanas, 

pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/301-investicijas-

razosanas-parstrades-vai-marketinga-iekartas-un-infrastruktura-102 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

26.martā LHA un Piena ražotāju asociācijas kopsapulce 

 

Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības aktivitātes:  

25.martā plkst. 11.00 Ungurpilī, SIA Aloja Starkelsen telpās Joglas ielā 2 

Lauku kopienu parlaments - "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un 

lauku reģionos"  

Līgatne, no 3. - 5. Jūnijs http://www.losp.lv/node/3109 

Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes: 

27.martā, plkst. 11:00 LLKC Ozolniekos būs Latvijas Zemnieku federācijas kopsapulce 

Lauku Ceļotājs aktivitātes:  

"Lauku ceļotājs" ielūdz uz "Lauku tūrisma pavasara semināru" 2015. gada 25.martā! 

Vēlamies aicināt LLTA "Lauku ceļotājs" biedrus, tūrisma nozares profesionāļus un citus 

interesentus uz "Lauku tūrisma pavasara semināru", kas norisināsies 25. martā Siguldas novadā, 

viesu namā "Brūveri". 

LLTA "Lauku ceļotājs" biedriem dalība seminārā bez maksas, citiem interesentiem EUR 7. 

Pasākuma PROGRAMMA. 

Pieteikšanās līdz  20.martam rakstot uz anna@celotajs.lv vai zvanot +371 26433316. 

http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/477 

 

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://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=2537e303&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=2537e303&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=fca6bdcf&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=fca6bdcf&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/301-investicijas-razosanas-parstrades-vai-marketinga-iekartas-un-infrastruktura-102
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/301-investicijas-razosanas-parstrades-vai-marketinga-iekartas-un-infrastruktura-102
http://www.losp.lv/node/3109
http://www.celotajs.lv/lv/e/bruveri
http://www.celotajs.lv/cont/prof/news/2015/LC_kopssapulce_25032015.pdf
mailto:anna@celotajs.lv
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/477
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Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas aktivitātes 

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas kopsapulce 17.03. plkst. 13.00 Mazmežotnē, Rundāles pagastā 

 

Latvijas Biškopības biedrības pasākumi: 
seminārs: tēma „Pavasara sezonas darbi dravā. Atdaleņu veidošana. Bišu māšu 

audzēšana.”, lektors Artūrs Grudovskis - š.g. 7. martā, plkst. 11.00, Aizkraukles sākumskolā, 

Rūpniecības ielā 10, Aizkrauklē; 

seminārs: tēma „Minimālās higiēnas prasības biškopības produktu ražošanā - Bišu 

dravas novietnes atrašanās vieta, potenciālā piesārņojuma riska cēloņi; higiēnas ražošanas 

nosacījumi – telpām, iekārtām, aprīkojumam; higiēnas ražošanas nosacījumi – ūdens apgāde, 

kanalizācija. Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi; procesi produkcijas sagatavošanā, 

prasības biškopības produktiem” – lektore Ineta Eglīte, š.g. 11. martā, plkst. 10.00, Bēnes 

pagasta bibliotēkā, Stacijas ielā 8, Bēnē; 

seminārs: tēma „Aktualitātes biškopībā. MK noteikumi par Amerikas Peru puves 

ierobežošanu. Mazā stropu vabole” – lektores Rita Bartuševica, Ineta Eglīte, š.g. 13. martā, 

plkst. 11.00, Liepājas 15. vidusskola, O. Kalpaka ielā 96, Liepājā; 

  

Biškopju pavasara konference: tēmas „ Varroa ērču ierobežošana bišu saimēs ar bioloģiskām 

metodēm. Bišu māšu nozīme praktiskajā dravošanā. Aktualitātes medus noieta tirgus veicināšanā. 

Praktiskās atziņas no starptautiskā biškopju foruma Baltkrievijā.”, lektori Valters Brusbārdis, Jānis 

Šnikvalds, Armands Gumbris, Baiba Tikuma - š.g. 21. martā, plkst. 10.00, Izstāžu kompleksā 

„Rāmava”, Valdlaučos, Ķekavas novadā. 

 

 

 

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 

mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

