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INFOLAPA Nr. 10 

 

LOSP: Esam gandarīti par PVD iniciatīvu 
Pamatojoties uz Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) informāciju par to, ka ir uzsāktas 

pastiprinātas pārbaudes veikalos, tirgos un vairumtirdzniecības noliktavās - Lauksaimnieku 

organizāciju sadarbības padome (LOSP) izsaka gandarījumu par šo apņemšanos, jo tā būtiski 

sakārtos vietējo svaigu dārzeņu tirgu. 

http://www.losp.lv/node/3132 

 

 

LOSP dalīborganizācijas Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs 

Jānis Šolks (Dienas Bizness) Diētu govīm pārtrauks kvotu brīvlaišana /Raivis 

Bahšteins/  
Sagaidāms, ka martā piena iepirkuma cena būs atpakaļ vismaz decembra līmenī, ja ne pat nedaudz 

augstāka, tomēr nozarē problēmu netrūkst 

Tā DB intervijā stāsta Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs 

Jānis Šolks. Pieninieki negrib attapties panikas lēkmē, tāpēc nekavējoties pieprasa pārstrādātājiem 

pieejamu atbalstu, nediskriminējot nevienu no iesaistītajiem posmiem. 

http://www.db.lv/…/dienas-tema-dietu-govim-partrauks-kvotu-… … 

 

 

Čigāne rosina uz Saeimas ēkas jumta novietot bišu stropus ( Latvijas Avīze) 
Lai izceltu Latvijas videi draudzīgo attieksmi un digitālos risinājumus, Saeimas Eiropas lietu 

komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne (V) lūgusi parlamenta Prezidiju atbalstīt divu līdz trīs bišu 

stropu izvietošanu uz Saeimas ēkas jumta. Lai izceltu Latvijas videi draudzīgo attieksmi un 

digitālos risinājumus, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē Parlamentārās 

dimensijas laikā 2015.gada pavasarī iecerēts sākt ilgtermiņa projektu, kam pagaidām dots 

nosaukums “Saeimas bišu drava”. 

http://www.la.lv/cigane-rosina-uz-saeimas-ekas-jumta-novietot-bisu-stropus/ 

 

 

Zemes cenas atkal palēkušās (Latvijas Avīze) 
Pagājušā gada laikā piedzīvots kārtējais cenu kāpums lauksaimniecībā izmantojamai zemei. 

 Salīdzinājumā ar 2013. gadu Zemgalē un Vidzemē – par 20%, bet daudzviet Latgalē un Kurzemē – 

pat līdz 35%. Pērn novados darījumu skaita ziņā lauksaimniecībā izmantojamās zemes, arīdzan 

mežu tirgus bijis pats rosīgākais. Cenas cēlušās galvenokārt uz nosacīti lētāko un agrāk retāk 

pieprasīto zemes gabalu rēķina. 

http://www.la.lv/zemes-cenas-atkal-palekusas/  

 

Labākie augļu un ogu stādi dārzam + Stādaudzētavu karte 
Stundu stāvu domādama, kuras šķirnes ābelīti pirkt… Šo sajūtu pazīst katrs, pavasarī dodoties uz 

stādaudzētavu. Labu stādu netrūkst, arī šķirņu izvēle ir varen plaša. Piedāvājumā ir ābeļu, bumbieru, 

plūmju, ogulāju stādi – tā dēvētais pamatsortiments, taču katra audzētava lepojas ar kaut ko īpašu. 

http://www.losp.lv/node/3132
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/dienas-tema-dietu-govim-partrauks-kvotu-brivlaisana-428909
http://www.la.lv/cigane-rosina-uz-saeimas-ekas-jumta-novietot-bisu-stropus/
http://www.la.lv/zemes-cenas-atkal-palekusas/
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Kāda būtu pati labākā izvēle, ko gardu, neparastu un izturīgu noteikti derētu iestādīt dārzā, lūdzām 

ieteikt pašiem stādaudzētavu saimniekiem. 

http://www.la.lv/labakie-stadi-darzam/ 

 

Kvotu atcelšana atbrīvos gan piena ražošanas apjomus, gan nositīs cenu 
Turpmāko piena cenu uzvedību pagaidām eksperti neņemas prognozēt. “Pienu vajadzēs un visi to 

pirks, tikai jautājums – par kādu cenu? Šobrīd piena iepirkuma cena ir tik zema, ka zemāk tai vairs 

nav kur krist,” klāsta “Lauksaimnieku apvienības” valdes priekšsēdētāja Sandra Stricka. Pēc LPCS 

datiem, šā gada janvārī piena iepirkuma cena Latvijā bija 22,8 centi/kg, kas ir ievērojami mazāk 

nekā pagājušā gada janvārī, kad cena bija 34 centi/kg. 

http://www.la.lv/piena-upes-klus-straujakas/ 

 

PVD sāk pastiprinātas svaigu dārzeņu pārbaudes 
Sākoties jaunajai svaigu dārzeņu sezonai, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzsācis 

pastiprinātas pārbaudes veikalos, tirgos un vairumtirdzniecības noliktavās, informē PVD pārstāve 

Anna Joffe. Dienesta inspektori pārbaudēs īpašu uzmanību pievērsīs tam, vai svaigu dārzeņu 

marķējumā norādītā izcelsmes valsts atbilst pavaddokumentiem un patērētāji netiek maldināti, no 

citām valstīm ievestos dārzeņus un augļus uzdodot par vietējiem. 

http://www.la.lv/pvd-sak-pastiprinatas-svaigu-darzenu-parbaudes/ 

 

Nedēļas nogalē veikalos nonāks pirmā Latvijas gurķu raža 
Nedēļas nogalē Latvijas veikalos būs pieejama pirmā vietējā šā gada gurķu raža, pastāstīja 

aptaujātie dārzeņu audzētāji. 

Dārzeņu audzētāju kooperatīvās sabiedrības “Baltijas dārzeņi” valdes loceklis Jānis Bušs teica, ka 

pirmā kooperatīva gurķu raža veikalos būs pieejama jau Sieviešu dienā, 8.martā. “Katrai sievietei pa 

gurķim nesanāks, bet nadzīgākajām tiks,” sacīja Bušs. 

Savukārt “Baltijas dārzeņu” tomāti veikalos būs pieejami aprīļa sākumā. “Pagaidām uz ķekara ir 

pirmie zaļie bumbuļi, bet gatavi būs aprīļa sākumā,” sacīja Bušs. 

http://www.la.lv/nedelas-nogale-veikalos-nonaks-pirma-latvijas-gurku-raza/ 

 

 

Lauki tukšojas par spīti politikai. Saruna ar VARAM vadītāju Kasparu 

Gerhardu (Latvijas Avīze) 
Kad pēc partiju stīvēšanās un šīs valdības sastādīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija (VARAM) tomēr palika Nacionālās apvienības rokās, jaunais “vecais ministrs” Kaspars 

Gerhards “LA” kā galveno konceptuālās atšķirības iezīmi nosauca Latvijas reģionālo attīstību ne 

tikai attīstības centros, bet visā teritorijā. “Lai ikvienu cilvēku aizsniedz pakalpojumi, nevis viņš, 

visādu mobilitātes programmu veicināts, pamet savas mājas. Ja laukos cilvēks ir gatavs ko darīt, 

viņam jābūt iespējām to paveikt,” rudenī teica ministrs. Kā sokas šo ideju iedzīvināšanā, pēc 

mazliet vairāk nekā 100 dienām atbild Kaspars Gerhards. 

http://www.la.lv/lauki-tuksojas-par-spiti-politikai/ … 

 

 

 

http://www.la.lv/labakie-stadi-darzam/
http://www.la.lv/piena-upes-klus-straujakas/
http://www.la.lv/pvd-sak-pastiprinatas-svaigu-darzenu-parbaudes/
http://www.la.lv/nedelas-nogale-veikalos-nonaks-pirma-latvijas-gurku-raza/
http://www.la.lv/lauki-tuksojas-par-spiti-politikai/
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Ideju mežs: Koki tagad aug ātrāk (Dienas Bizness) 
Vairāku iemeslu – koku selekcijas, mežkopības, augsnes uzlabošanas, klimata izmaiņu – dēļ Latvijā 

koki aug ātrāk, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. Tie kļūst garāki un resnāki, nekā tas 

notika pirms 50 – 70 gadiem, liecina Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava pētījumi daudzu 

gadu garumā. Mežzinātnieki vairākus gadu desmitus parauglaukumos salīdzinājuši, kā apmērā un 

garumā pieņemas tie koku sugu īpatņi, kas mežā iesējušies, un tie, kuri gājuši cauri selekcijai – 

labāko indivīdu atlasei. Rezultāti pierāda selekcionēto stādu priekšrocības salīdzinājumā ar vidējo 

rezultātu audzēs, kuras atjaunojušās ar sēklām. Tas komplektā ar atbilstošu mežkopības praksi – 

stādīšanu, kopšanu – sniedz izredzes mežu īpašniekiem iegūt koksnes ražu mežā ievērojami ātrāk, 

nekā vedina domāt pašlaik valstī noteiktais ciršanas vecums konkrētai koku sugai. Vienlaikus tā būs 

iespēja kokrūpniekiem iegūt nepieciešamo apaļkoksni koksnes izstrādājumu ražošanai, tādējādi 

stiprinot vienas no Latvijas tautsaimniecības stūrkameņiem konkurētspēju. 

 http://www.db.lv/…/m…/ideju-mezs-koki-tagad-aug-atrak-428817 

 

 

 

Lielos ražotājus grib noturēt Latvijā, cērpot OIK (Dienas Bizness) 

/Māris Ķirsons/ 
No 1. jūlija energoefektīvajiem energoietilpīgajiem eksportētājiem, kuri patērētu vairāk par vienu 

GWh, varētu tikt ierobežots OIK maksājums viena milj. eiro apmērā, šo iespēju varētu izmantot trīs 

līdz pieci uzņēmumi. 

Tā uz DB jautājumu atbildēja ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola. Viņa atzina, ka pašlaik 

notiek darbs pie tā, lai tiktu izstrādāts mehānisms, kas energoietilpīgajiem eksportētājiem ļautu 

būtiski samazināt elektrības cenu šīm kompānijām. Runa ir par obligātās iepirkumu komponentes 

(OIK) maksājuma būtisku samazināšanu. Ekonomikas ministre atgādināja, ka situācija, kad Latvijas 

energoietilpīgās kompānijas par elektroenerģiju maksā dārgāk nekā konkurenti, piemēram, Vācijā, 

nav pieņemama. Tāpēc viņu, tiekoties ar energoietilpīgo kompāniju vadību, nepārsteidzot bažas par 

to ieguldījumiem ražošanā citās valstīs, kur ir zemākas elektroenerģijas izmaksas. Pēc a/s Enerģijas 

publiskais tirgotājs informācijas, 2015. gadā OIK apmērs nemainīsies un tiks saglabāts līdzšinējā 

apmērā – 2,679 centi/kWh. 

http://www.db.lv/…/lielos-razotajus-grib-noturet-latvija-ce… 

 

 

Starptautiska konference: EKONOMIKAS IZAUGSME UN SOCIĀLĀ 

ATTĪSTĪBA PILSĒTĀS UN LAUKOS"" 
Rīgā, 2015. gada 25. martā 

Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes iela 55 –  LV-1010 –  Rīga – Latvija 

  

Konferences mērķis ir izvērtēt iespējas stimulēt ekonomikas izaugsmi un sociālo attīstību pēc 

ekonomiskās un finanšu krīzes. Pasākumā tiks apspriesti jautājumi, kā ES var sekmēt šo procesu un 

kāds ieguldījums būtu jāveic pilsoniskajai sabiedrībai gan laukos, gan pilsētā. 

  

Konferencē būs EESK Dažādu interešu' grupas pārstāvji no Latvijas, kuri aktīvi piedalīsies šajā 

pasākumā: 

Gunta Anča, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas priekšsēdētāja; 

Andris Gobiņš, ''Eiropas Kustība Latvijā'' prezidents; 

http://www.db.lv/razosana/mezsaimnieciba/ideju-mezs-koki-tagad-aug-atrak-428817
http://www.db.lv/razosana/lielos-razotajus-grib-noturet-latvija-cerpot-oik-428905
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Armands Krauze, Latvijas Biškopības biedrības priekšsēdētājs. 

  

Esat laipni aicināti reğistrēties vietnē: REĞISTRĀCIJA. Lūdzam reģistrēties līdz 2015. gada 18. 

martam. 

Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē  
http://www.losp.lv/node/3129 

 

 

Latvijas zemes fonda pārvaldītāja būs akciju sabiedrība „Attīstības finanšu 

institūcija” 
Otrdien, 10. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto rīkojuma projektu, 

kas nosaka, ka Latvijas zemes fonda pārvaldītāja būs akciju sabiedrība „Attīstības finanšu 

institūcija”. Rīkojums nosaka, ka pārvaldītājs veidos, uzturēs un pārvaldīs Latvijas zemes fondu. 

Latvijas zemes fonda mērķis ir nacionālā līmenī veicināt lauksaimniecības zemes resursu 

aizsardzību un pieejamību, racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī lauksaimniecības 

zemes platību saglabāšanu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zemes-fonda-parvalditaja-bus-akciju-sabiedriba-attistibas-

fin?id=4354 

 

Apstiprināta tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 
No 2015.gada tiek ieviesta tiešo maksājumu reforma, un Ministru kabineta (MK) noteikumi par 

tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem nosaka atsevišķus tiešo maksājumu 

piemērošanas noteikumus. Tiešo maksājumu (TM) īstenošanas noteikumi galvenokārt ir noteikti ES 

regulās, un MK noteikumos paredzētas tikai īstenošanas nosacījumi jautājumos, kuros regulās ir 

paredzēts attiecīgs deleģējums dalībvalstij. Tādēļ valdība otrdien, 10.martā, apstiprināja MK 

noteikumus "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem". 

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-tieso-maksajumu-pieskirsanas-kartiba-

lauksaimniekiem?id=4355 

 

 

Paredzēts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai  
10. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas 

nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai 

un īstenošanai. Noteikumi sagatavoti, lai noteiktu kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansēto Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–

2020. gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 

un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēto Rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana”. Abu atbalsta pasākumu mērķis ir atbalstīt sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju sagatavošanu un īstenošanu, tā nostiprinot LEADER jeb sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības pieeju, kas uzlabo uz vietējām vajadzībām balstītus pārvaldības mehānismus vietējā līmenī 

un pilnveido ilgtspējīgas attīstības potenciālu lauku teritorijā un zivsaimniecībai nozīmīgā teritorijā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/paredzets-atbalsts-vietejas-attistibas-strategijas-sagatavosanai-

?id=4353 

 

http://selectsurvey-gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=784In7l&Preview=true
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-econonomic-growth-social-progress
http://www.losp.lv/node/3129
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zemes-fonda-parvalditaja-bus-akciju-sabiedriba-attistibas-fin?id=4354
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zemes-fonda-parvalditaja-bus-akciju-sabiedriba-attistibas-fin?id=4354
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-tieso-maksajumu-pieskirsanas-kartiba-lauksaimniekiem?id=4355
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-tieso-maksajumu-pieskirsanas-kartiba-lauksaimniekiem?id=4355
http://www.zm.gov.lv/presei/paredzets-atbalsts-vietejas-attistibas-strategijas-sagatavosanai-?id=4353
http://www.zm.gov.lv/presei/paredzets-atbalsts-vietejas-attistibas-strategijas-sagatavosanai-?id=4353
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Latvijas dzērvenes un mellenes ir labi pārziemojušas, atzīst asociācija 

LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Augļkopju asociācijas (LAA) valdes 

priekšsēdētāja Māra Rudzāte. 
"Ogulājiem nav ne vainas, mellenēm pagaidām ir labi," sacīja Rudzāte, piebilstot, ka laika apstākļi 

mellenāju un dzērvenāju ziemošanai līdz šim ir bijuši labvēlīgi. 

Vienlaikus viņa piebilda - nav zināms, kā ogulājus ietekmēs turpmākie laika apstākļi. "Jāskatās, kā 

būs tālāk. (..) Ja būs pavasaris, piemēram, ar kaut kādu baigo mitrumu un karstumu, tad tur ir vienas 

slimības [kas ogulājiem var kaitēt], ja mitrums un aukstums - tad citas slimības. Tā kā mēs nekad 

nevar prognozēt, kā tur īsti ar slimībām būs," sacīja LAA valdes priekšsēdētāja. 

Delfi.lv http://www.delfi.lv/…/latvijas-dzervenes-un-mellenes-ir-lab… … 

 

 

SPRK uzdod “Augstsprieguma tīklam” pārrēķināt tarifus; paredz mazāku 

kāpumu 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome ceturtdien uzdeva AS 

“Augstsprieguma tīkls” pārrēķināt tarifus un iesniegt laboto tarifu projektu līdz šī gada 7.aprīlim. 

Sagaidāms, ka, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, pārvades sistēmas pakalpojumu 

tarifs pēc pārrēķina samazināsies, informē SPRK. Regulatorā skaidro, ka pagājušā gada beigās AS 

“Augstsprieguma tīkls” iesniedza SPRK pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu. Regulators 

šā gada 25.februārī saņēma pieprasīto papildu informāciju.  

http://www.la.lv/sprk-uzdod-augstsprieguma-tiklam-parrekinat-tarifus-paredz-mazaku-kapumu/ 

 

 

Laimes zemi atrod tepat - Latvijā (Dienas Bizness) 
Pirms pieciem gadiem, kad kādreizējais jaungulbenietis Dainis Vaniņš kopā ar draudzeni Ludmilu 

atgriezās savā dzimtajā pusē un interesējās, kur varētu apmesties, pagastā neviens tā īsti neticēja, ka 

abi jaunie cilvēki savu dzīvi ir gatavi veidot laukos, audzēt lopus, apstrādāt zemi, cīnīties ar 

aizaugušajiem laukiem un glābt vecās saimniecības ēkas no sabrukšanas. Šobrīd Ludmila un Dainis 

audzina savu pusotru gadu veco meitiņu Anastasiju, audzē gaļas lopus, tiek galā ar 75 aitu 

ganāmpulku un soli pa solim attīsta saimniecību, vēsta reģionālais laikraksts Dzirkstele. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/laimes-zemi-atrod-tepat-latvija-429105/ …? 

 

 

Piena ražotājiem izmaksāts teju viss ES ārkārtas atbalsts (Latvijas Avīze) 
No Eiropas Komisijas (EK) piešķirtā ārkārtas atbalsta 7,72 miljonu eiro apmērā Krievijas embargo 

cietušajiem Latvijas piena ražotājiem līdz šim ir izmaksāti 7,715 miljoni eiro, pastāstīja Lauku 

atbalsta dienesta (LAD) Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža. 

Viņa norādīja, ka palīdzībai kopumā ir pieteikušies 9186 piena ražotāji, no kuriem 9155 atbalsts ir 

sniegts. Savukārt 31 piena ražotājam atbalsts kopumā 4,2 tūkstošu eiro apmērā vēl ir jāizmaksā, 

tiklīdz LAD noskaidros precīzu informāciju par atbalsta saņēmējiem. 

http://www.la.lv/piena-razotajiem-izmaksats-teju-viss-ek-arkartas-atbalsts/ … 

 

 

 

https://www.facebook.com/Delfi.lv
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.delfi.lv%2Fbizness%2Flauksaimnieciba%2Flatvijas-dzervenes-un-mellenes-ir-labi-parziemojusas-atzist-asociacija.d%3Fid%3D45670588&h=_AQFV7T_c&enc=AZN2bjSV9U0mr-b7Tw8KESIHVBcHm_yCG1nC1EsJZ6W--sSMGzSg_VwgfUWpUyzxSbUGl-36VCrp4Lcu4e_YHEY_lFtIjkoRz26Lv12O5MvS_Lb0cRHSW2xwwVfaYOAODCgIH3Sbk65khWudnvpZXitRmecWKZyFIOQYb-6lKsLYvg&s=1
http://www.la.lv/sprk-uzdod-augstsprieguma-tiklam-parrekinat-tarifus-paredz-mazaku-kapumu/
http://t.co/3LiHOfjSpA
http://t.co/DTyz637vXO
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Kā top?: Biohumuss uzņēmumā BioEC (Dienas Bizness) 
Šoreiz portāls db.lv apciemoja sliekkomposta jeb biohumusa BioEC ražotni Engures novada 

Smārdes pagastā! Uzņēmums ir dibināts 2010. gadā. Pēc tam uzņēmuma dibinātāji uzrakstījuši 

divus Eiropas Savienību fondu projektus, kurus īstenojot tapa ražotne. Tad iegādāta tehnika un 

ražošanas licence Austrijā, stāsta kompānijas vadītājs Egils Laukmanis. 

http://www.db.lv/foto-video/ka-top-biohumuss-uznemuma-bioec-428876/ …? 

 

 

Latvijas augļkopji vietējo tirgu nepiepildīs vēl 10-20 gadus 
Augi ziemu pārcietuši labi vai pat izcili, bet labas ražas prognozes bremzē bažas par laikapstākļu 

«atriebību» pavasarī, piektdien raksta laikraksts Dienas Bizness.  

Kopumā augļkopji un lauksaimnieki maigo ziemu vērtē ar dalītām jūtām. «Nopirku slēpes, bet 

sniega nav jau otro gadu! Bet augļkokiem – ziema kā paradīzē,» atzīst augļkopības saimniecības 

Akmentiņi Lietuvas pierobežā saimnieks Jānis Baltiņš, kurš saimnieko kopā ar Daci Drošprāti, 

saimniecības Gaidas īpašnieci. Pēc šādas ziemas arī raža sagaidāma laba, norāda J. Baltiņš. Latvijas 

Augļkopju asociācijas, kas apvieno 400 lielāko Latvijas augļkopju, konsultants par jautājumiem 

ābolu audzēšanā Guntis Ofkants vērtē, ka ziema parasti nepaiet pilnīgi bez sekām, tāpēc daba vēl 

varot paņemt savu daļu. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/latvijas-auglkopji-vietejo-tirgu-nepiepildis-vel-10-20-

gadus-429148/? 

 

Kampaņas par atbildīgu pārtikas patēriņu “Beidz spēlēt pārtikas cirku!” 

atklāšana Rīgas Centrāltirgū 
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai kopā ar biedrību “homo ecos:” šā gada 19.martā no plkst. 

11.00 līdz 13.00 Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā uzsāk sociālo kampaņu par atbildīgu pārtikas 

patēriņu “Beidz spēlēt pārtikas cirku!”. 

Kampaņa tiks īstenota no 19. marta līdz 31. maijam, un tās laikā sabiedrība vairāk uzzinās par 

lokālās rīcības ietekmi uz globālo attīstību, vidi, ekonomiku un cilvēkiem Latvijā un pasaulē, 

izmantojot atbildīga pārtikas patēriņa piemēru. Atklāšanas pasākumā Rīgas Centrāltirgū plašsaziņas 

līdzekļu pārstāvji, lūgtie viesi un tirgus apmeklētāji uzzinās gan par kampaņas ietvaros plānotajām 

aktivitātēm, gan atbildīgu pārtikas patēriņu kopumā. 

http://www.losp.lv/node/3134 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 Apstiprināta tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem  

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/apstiprinata-tieso-maksajumu-

pieskirsanas-kartiba-lauksaimniekiem-498  

 20.martā Beidzas pieteikšanās pasākumam "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga 

iekārtās un infrastruktūrā" http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-

http://t.co/daT81VKQQj
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/latvijas-auglkopji-vietejo-tirgu-nepiepildis-vel-10-20-gadus-429148
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/latvijas-auglkopji-vietejo-tirgu-nepiepildis-vel-10-20-gadus-429148/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/latvijas-auglkopji-vietejo-tirgu-nepiepildis-vel-10-20-gadus-429148/
http://www.losp.lv/node/3134
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=d39e550b&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/apstiprinata-tieso-maksajumu-pieskirsanas-kartiba-lauksaimniekiem-498
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/apstiprinata-tieso-maksajumu-pieskirsanas-kartiba-lauksaimniekiem-498
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=6164ced0&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=6164ced0&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
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investicijas/atbalsta-pasakumi/301-investicijas-razosanas-parstrades-vai-marketinga-iekartas-

un-infrastruktura-102  

 20.martā Beidzas pieteikšanās pasākumam "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  

 25.martā Sākas pieteikšanās pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" 

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

grupu-un-organizaciju-izveide-189 

 Kā aizpildīt Lauku bloku precizēšanas pieteikumu? Paskaties LAD sagatavoto video! 

http://bitly.com/1BYJToC  

 Pieejama operatīvā informācija pasākumam ''Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās''  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/ 

 Pieejama arī rokasgrāmata lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma 

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

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-

attistibas-strategiju-istenosana-107 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 

 

Latvijas Lauku foruma aktivitātes:  

 

Līdz 24. martam ir iespēja pieteikties dalībai ATTĪSTĪBASFORUMĀ: http://lapas.lv/questionnaire-

lv/attistibas-forums1/ 

 

No 2015. gada 3. līdz 5. jūnijam Līgatnē notiks starptautisks trīs dienu pasākums – Attīstības 

forums, kas būs viens no nozīmīgākajiem notikumiem attīstības jomā Latvijas prezidentūras ES 

Padomē laikā. 120 kopienu aktīvistu un līderu, ekspertu, viedokļu līderu, politikas veidotāju un 

lēmumu pieņēmēju foruma centrālā tēma ir globalizācija – mijiedarbība starp lokālo un globālo; 

savas izpratnes veidošana par globālajiem problēmjautājumiem un to saikni ar mūsu katra ikdienas 

dzīvi un mūsu ikdienas izvēļu ietekmi uz globālajiem izaicinājumiem. 

Vairāk informācijas un darba kartība te: http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-

projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/ 

 

Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

26.martā LHA un Piena ražotāju asociācijas kopsapulce 

 

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://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=4795169d&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=4795169d&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=9eb35590&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/razotaju-grupu-un-organizaciju-izveide-189
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/razotaju-grupu-un-organizaciju-izveide-189
http://t.co/C4Q2mNc0Ia
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=59711df6&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/
http://t.co/AN0ZzOHSs7
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
http://lapas.lv/questionnaire-lv/attistibas-forums1/
http://lapas.lv/questionnaire-lv/attistibas-forums1/
http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/
http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/
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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 

 

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas aktivitātes 

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

Pasākuma gaitā ZM speciālisti sniegs informāciju par aktuālo sēklkopības nozarē - jaunumiem ES 

un Latvijas tiesību dokumentos un atbalstu sēklu ražotājiem. Lauku atbalsta dienesta pārstāvji 

informēs par saistītā atbalsta sēklām administrēšanu. Valsts augu aizsardzības dienesta speciālisti 

informēs par sēklu kontroli un jauno šķirņu reģistrāciju Latvijā. Darba kārtībā ir paredzēta Bauskas 

novada sēklkopības saimniecības “Eriņi” apskate un pieredzes apmaiņa.  

 

Biedrības “Latvijas aitu audzētāju asociācija” aktivitātes: 

17.martā, biedrības “Latvijas aitu audzētāju asociācija” rīkotajā gadskārtējā kopsapulcē. Tajā 

aitkopji ar Lauksaimniecības datu centra, Pārtikas un veterinārā dienesta un Lietuvas aitu audzētāju 

asociācijas pārstāvjiem pārrunās aktuālos jautājumus nozarē. Kopsapulce notiks ZM ēkas 2.stāva 

zālē, Republikas laukumā 2, Rīgā, sākums pulksten 11.00.  
 

Latvijas Biškopības biedrības pasākumi:  
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. 

 

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 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

