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INFOLAPA Nr. 12 

 

LOSP dalīborganizāciju viedoklis Dienas bizness rakstā: Pesticīds ar ķēdes 

reakciju  

Aizdomās par kancerogēnu turētais pesticīds ir kritiski svarīgs pārtikas cenām, pirmdien raksta 

laikraksts Dienas Bizness.  Aborti, caureja un sapampušas nieres ir starp Latvijas lopkopju 

novērotajām reakcijām pēc ķīmiski apstrādātu izejvielu lietošanas barībā. Jaunākais Pasaules 

Veselības organizācijas (PVO) atzinums populārāko lauksaimniecībā lietoto pesticīdu glifosātu 

ievietojis starp iespējami kancerogēnajiem arī attiecībā pret cilvēku veselību. PVO secinājums gan 

ir neregulatīvs jeb nav legāli saistošs. Šogad ES regulējumu līmenī ir jāizvērtē glifosāta atkārtota 

apstiprināšana par lauksaimniecības herbicīdos lietojamu aktīvo vielu. 

http://www.db.lv/…/dienas-tema-nezalu-naveklis-vies-bazas-4… … 

 

Graudaugu cenas biržās patlaban zemas (Dienas bizness) 

Šogad ziema bija īpaši silta, kas ļāva ziemājiem to ļoti labi pārdzīvot, it īpaši, ja salīdzina ar pērno 

gadu, kad Latvijā bija jāpārsēj lielākā daļa lauku, norāda AS Rīgas Dzirnavnieks valdes loceklis 

Žilvinas Pakeltis. Arī pēdējās nedēļas aukstās naktis nav atstājušas ietekmi uz labību. Patlaban 

ziemas riski ir aiz muguras - šobrīd vairāk ir jāuzrauga situācija un jāgaida pavasaris un vasara, 

cerot, ka nebūs tādu dabas stihiju, kā, piemēram, ilgstošas lietavas, krusa un ilgstošs sausums. 

 http://www.db.lv/…/graudaugu-cenas-birzas-patlaban-zemas-42… 

 

Izsludina pieteikšanos Zemkopības ministrijas konkursam „Sējējs–2015”  

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos 

pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs–2015”. Izvirzīt pretendentus 

konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās 

organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs septiņās grupās un tiks pasniegta arī balva par 

mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. 

http://www.losp.lv/node/3180  

 

LOSP dalīborganizācija -Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība 

rakstā"Vīndaru romantika izrādās sūra" 

Savā brūzī pelnītā maize izrādās ar garozu; vietējie uzraugi ir bargāki nekā Eiropā. Ar mērķi 

atbalstīt lauku tūrismu, dodot iespēju uzņēmējiem, kas gatavi attīstīt nelielus brūžus un vīna 

darītavas, papildināt piedāvājuma klāstu un gūt papildu ienākumus, savulaik veikti atvieglojumi 

Alkoholisko dzērienu aprites likumā. Gandrīz visi uzņēmumi, kas izveidojās, tiešām uzņem tūristus, 

vada ekskursijas un vīna tūres. Dažiem vīndariem vīna darīšana ir kļuvusi par pamatbiznesu, tomēr 

viņi atzīst, ka sākotnēji lēstie apjomi, ka mazam vīndarim vajadzētu saražot tonnu vīna gadā vai 15 

tonnas drusku lielākam vīndarim, rāda, ka ne viens, ne otrs modelis autonomi pastāvēt nespēj. 

 http://www.db.lv/razosana/partika/vindaru-romantika-izradas-sura-

429984?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter … 

 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/dienas-tema-nezalu-naveklis-vies-bazas-429988
http://www.db.lv/razosana/graudaugu-cenas-birzas-patlaban-zemas-429995
http://t.co/KhKIlVyxQt
http://t.co/qSyGdDbu5u
http://t.co/qSyGdDbu5u
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LOSP dalīborganizācija - Latvijas Olu ražotāju asociācija Latvijas Avīzes rakstā 

-  Asociācija prognozē konkurences saasināšanos olu tirgū  

Konkurence starp olu ražotājiem šogad Latvijā varētu pieaugt, prognozēja Latvijas Olu ražotāju 

asociācijas vadītājs Valdis Grimze. Viņš norādīja, ka saistībā ar ražošanas jaudu palielināšanos, kā 

arī jaunu ražotāju ienākšanu vietējā tirgū, konkurence starp olu ražotājiem pieaug un šogad varētu 

pastiprināties vēl vairāk. “No Lietuvas ved, no Igaunijas ved, no Polijas ved. Tā kā sevišķi spīdoša 

situācija nav Latvijas olu ražotājiem,” sacīja Grimze. 

http://www.la.lv/asociacija-prognoze-konkurences-saasinasanos-olu-tirgu/ 

 

Dūklavs: Nav pamata apgalvot, ka piena nozare ir pagalam Diena 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS) intervijā Magdai Riekstiņai. Kā vērtējat Latvijas 

piensaimniecības nozares perspektīvas pēc drīzumā gaidāmās piena kvotu atcelšanas? Patlaban 

neviens to, kā konkrēti mainīsies situācija piensaimniecības nozarē Latvijā un kopumā Eiropas 

Savienībā (ES), nav prognozējis. Tiek pieļauts, ka tās jaunuzbūvētās piena fermas, kas ir 

Skandināvijas valstīs, tiks piepildītas ar govīm un piena produkcijas Eiropā kļūs vairāk, teorētiski 

tas varētu nozīmēt, ka gaidāmas piena cenas izmaiņas. Cena varētu samazināties. Latvijas 

piensaimnieki, paredzot, ka būs izmaiņas, nedaudz piebremzē ar piena kvantitāti. 

http://www.diena.lv/latvija/viedokli/duklavs-nav-pamata-apgalvot-ka-piena-nozare-ir-pagalam-

14093297 

 

LOSP dalīborganizācija - Latvijas Zemnieku federācija: Lobisms pret 

sabiedrību?  

Laikraksta ''Dienas Bizness'' šī gada 27.marta numurā rakstā ''Ietekmīgāko lobistu loks nemainās'' 

minēts arī piemērs par lauksaimnieku nevalstisko organizāciju (NVO) kā kādas grupas biznesa 

interešu ietekmīgu aizstāvi. Latvijas Zemnieku federācijas (LZF) skatījumā situācija ar lobēšanu 

lauksaimniecības nozarē nav tik vienkārša, kā tas aprakstīts. Jēdzienus ''lobēt'' un ''lobisms'' 

sabiedrībā izprot atšķirīgi. Vai jebkuru mērķu ''caursišanu'' Saeimā, valdībā, valsts pārvaldē var 

nosaukt par mūsdienīgu lobismu? Kā novērtēt godaprāta pakāpi, kas virza kādu cilvēku kopu, 

biedrību aktīvi aizstāvēt nelielu biznesa grupējumu šauras intereses? 

http://www.losp.lv/node/3182  

Pieņemtas atvieglotas prasības specifiskā riska materiāla izņemšanai  

Eiropas Savienības (ES) Augu, dzīvnieku, pārtikas un barības pastāvīgās komitejas Bioloģiskās 

drošības sekcijas sanāksmē Briselē ES dalībvalstu eksperti atbalstīja Eiropas Komisijas Regulas 

projektu*. Tas paredz ES dalībvalstīm, kurām ir piešķirts nenozīmīga govju sūkļveida 

encefalopātijas (GSE) riska statuss, tostarp arī Latvijai, atvieglotus nosacījumus specifiskā riska 

materiāla (SRM) izņemšanai. Turpmāk SRM, kas jāizņem kautuvēs no liellopiem, kuri vecāki par 

12 mēnešiem, būs galvaskauss bez apakšžokļa, acis, galvas un muguras smadzenes. Savukārt SRM, 

kas jāizņem kautuvēs no aitām, kazām, kuras vecākas par 12 mēnešiem, būs galvaskauss, acis, 

mandeles, galvas un muguras smadzenes, bet no visa vecuma aitām, kazām – liesa un resnās zarnas. 

http://www.zm.gov.lv/presei/pienemtas-atvieglotas-prasibas-specifiska-riska-materiala-iznemsanai-

?id=4442 

 

http://www.la.lv/asociacija-prognoze-konkurences-saasinasanos-olu-tirgu/
http://www.diena.lv/latvija/viedokli/duklavs-nav-pamata-apgalvot-ka-piena-nozare-ir-pagalam-14093297
http://www.diena.lv/latvija/viedokli/duklavs-nav-pamata-apgalvot-ka-piena-nozare-ir-pagalam-14093297
http://t.co/u1c36BuNTG
http://www.zm.gov.lv/presei/pienemtas-atvieglotas-prasibas-specifiska-riska-materiala-iznemsanai-?id=4442
http://www.zm.gov.lv/presei/pienemtas-atvieglotas-prasibas-specifiska-riska-materiala-iznemsanai-?id=4442
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Apstiprinātas prasības mākslīgai zivju pavairošanai privātos ezeros 

31. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas 

nosaka kārtību, kādā uzskaitāmi un dabiskajās ūdenstilpēs ielaižami zivju resursu atražošanai un 

pavairošanai paredzētie zivju mazuļi. Jaunajā noteikumu projektā papildus iekļautas arī prasības 

mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanai. Jaunie zivju pavairošanas 

noteikumi paredz jau līdz šim spēkā esošo kārtību, ka zivju mazuļi dabiskajās ūdenstilpēs tiek 

ielaisti, īstenojot Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnes 2011.–

2016. gadam, kā arī citos gadījumos. Zivju mazuļu uzskaiti audzētavās un izlaišanai dabiskajās 

ūdenstilpēs nodrošina attiecīgas komisijas. Valsts zinātniskā institūta „Pārtikas drošības, dzīvnieku 

veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” (BIOR) izaudzēto un izlaisto zivju mazuļu 

uzskaites komisijas sastāvu apstiprina zemkopības ministrs, bet privātajās zivju audzētavās 

izaudzēto un izlaisto zivju mazuļu uzskaites komisiju izveido pašvaldība, kuras valdījumā atrodas 

attiecīgā publiskā ūdenstilpe, ūdenstilpes īpašnieks vai apsaimniekotājs. 

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinatas-prasibas-maksligai-zivju-pavairosanai-privatos-

ezeros?id=4444 

 

Dienas tēma: Piena kvotas beidzas izdevīgā brīdī  

Ierobežojumu atcelšana – kā starta šāviens attīstīties gribošajiem piena ražotājiem. Līdz pat 

pēdējam Latvija balansējusi uz naža asmens, un daudz noteiks tas, kā būs nostrādājuši ražotāji 

pēdējā dienā pirms kvotu sistēmas krišanas 31. martā. Ir vai nav pārsniegtas piena kvotas, būs 

skaidrs ap 10. aprīli, sola Lauksaimniecības datu centra (LDC) direktora vietniece Erna 

Galvanovska. «Prognozējam kvotu izpildi par 99,9%,» viņa saka. Kvotu sistēmas laikā pieninieki 

strādājuši arvien ražīgāk, gada vidējo izslaukumu no vienas saimniecības palielinot vairāk nekā 

četras reizes. «Domāju, ka miljonu tonnu sasniegsim. Bet saražot jau var, taču – ko tālāk?» vaicā 

Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks. «Aktivitātes cerībā 

iekustināt vietējo tirgu ir guldītas smiltājā. Pašlaik 50% piena apēdam uz vietas, atlikušais jāizved. 

Arī cenu tagad vairāk diktēs situācija pasaulē, un tieši industriālo produktu cena. Nupat vājpiena 

pulveris bija sasniedzis divus tūkst. EUR par tonnu, bet cena jau iet uz leju. Piena iepirkuma cena 

Latvijā jau ilgāku laiku ir ap 22 centiem, un izskatās, ka aprīlī nekas būtiski nemainīsies,» prognozē 

J. Šolks. «Cenu kāpums ES netiek prognozēts, tomēr nozare Latvijā kāps uz augšu, lai arī nelieliem 

soļiem. Ja piena iepirkuma cena sasniegs vidējo ES līmeni, tad miljonu tonnu gadā mēs noteikti 

sasniegsim. Tas būtu optimāls līmenis Latvijai,» piebilst E. Galvanovska. 

 

Dravnieki ziemu vērtē divējādi (Dienas bizness) 

Lai gan pavasaris vismaz pagaidām ar siltumu nelutina, tas netraucē dravniekus kļūt rosīgiem. Jo 

vairāk tāpēc, ka šogad bites jau veikušas pirmos izlidojumus pat februārī. Biškopji šobrīd steidz 

gādāt kāres un apsekot, kā pārziemojušas bišu saimes. Atkarībā no tā tiek plānota arī šīgada medus 

raža, vēsta regionālais laikraksts Dzirkstele. Jaungulbenes pagasta pieredzējušais biškopis Armunds 

Galviņš bišu stropos ielūkojās jau marta pirmajā pusē, lai izvērtētu barības daudzumu bitēm un 

pārliecinātos, cik veselīgas saimes, lai, laikam kļūstot siltākam, sāktu medus vākšanu. 
http://www.db.lv/…/la…/dravnieki-ziemu-verte-divejadi-430096 … 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinatas-prasibas-maksligai-zivju-pavairosanai-privatos-ezeros?id=4444
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinatas-prasibas-maksligai-zivju-pavairosanai-privatos-ezeros?id=4444
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/dienas-tema-piena-kvotas-beidzas-izdeviga-bridi-430185
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/dravnieki-ziemu-verte-divejadi-430096
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Zemkopības ministrijas projekts iekļauts septiņu pasaules mēroga balvai 

izvirzīto Latvijas pretendentu vidū 

Septiņi Latvijas IKT projekti izvirzīti Informācijas sabiedrības pasaules samita (World Summit on 

Information Society) „WSIS projektu balvai 2015”, tostarp arī par Baltijas ceļu. Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrija aicina ikvienu nobalsot, lai atbalstītu Latvijas uzvaru. „WSIS 

projektu balvai 2015” balvai ir izvirzīta arī Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu vienotā 

informācijas vide, kas nodrošina resorā izmantojamo informācijas tehnoloģiju risinājumu 

centralizāciju, un padara pakalpojumus daudz pieejamākus klientiem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-projekts-ieklauts-septinu-pasaules-meroga-

balva?id=4446 

Atgādinām - 2015. gada platību maksājumu iesniegumu pieņemšana sāksies 20. 

aprīlī un ilgs līdz 22. Maijam 

Zemkopības ministrija informē, ka no 20. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimniekiem būs iespējams 

iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015. gadu. Ja 

iepriekšējos gados beigu termiņš iesniegumu pieņemšanai bez samazinājuma sankcijām bija 15. 

maijs, tad šogad, ņemot vērā to, ka ir ļoti daudzas izmaiņas platību maksājumu saņemšanā, tas ir 

pagarināts par vienu nedēļu līdz 22. maijam. 

http://www.losp.lv/node/3184 

 

Zemes iegādes programmā lauksaimniekiem piešķirti aizdevumi 29,4 miljonu 

eiro vērtībā 

Zemkopības ministrija informē, ka VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2015. gada 31. martam ir 

pieņēmis lēmumu par 582 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 29,4 miljonu eiro vērtībā 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Par 

apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 14 981 hektārus lauksaimniecības 

zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 2065 eiro par hektāru. Pārsvarā 

lauksaimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā līdz šim nomāto zemi. 

http://www.losp.lv/node/3186 

Mazie zemnieki atbrīvoti no zaļināšanas prasības 

Kādi pasākumi jāveic zaļināšanā 10–10,5 ha aramzemes gabalā? Iepriekšējos gados šī zeme platību 

maksājumiem bija pieteikta kā pastāvīgās pļavas un ganības. K. PUKS MADONAS NOVADĀ. Ja 

10–10,5 ha lielais aramzemes gabals arī šogad platību maksājumiem tiks pieteikts kā pastāvīgās 

pļavas un ganības, no zaļināšanas prasībām (prasība par kultūraugu dažādošanu un prasība 

ekoloģiski nozīmīgām platībām) saimnieks ir atbrīvots, jo viņa veiktās lauksaimnieciskās darbības 

neatstāj noplicinošu ietekmi uz vidi. 

http://www.la.lv/zalinasana-aramzemei/ 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-projekts-ieklauts-septinu-pasaules-meroga-balva?id=4446
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-projekts-ieklauts-septinu-pasaules-meroga-balva?id=4446
http://www.losp.lv/node/3184
http://www.losp.lv/node/3186
http://www.la.lv/zalinasana-aramzemei/
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Lauksaimnieki un lauku iedzīvotāji tiek aicināti piedalieties sarunā par to, 

kāpēc laukos ir tā, kā ir?! 

Latvijas Zemnieku federācija (LZF) aicina lauksaimniekus un lauku iedzīvotājus uz sirsnīgu un 

atvērtu sarunu par globalizācijas ietekmi uz dzīvi un darbu laukos, iegūstot atbildes uz ikdienā 

pārdomātiem  jautājumiem par to: 

 kāpēc joprojām turpinās iedzīvotāju aizplūšana no laukiem? 

 kāpēc būt mazam un vidējam uzņēmējam kļūst arvien grūtāk? 

 kāpēc vietējā produkcija un tirgus piekāpjas starptautiskām korporācijām? 

http://www.losp.lv/node/3181 

Desa ar sojas olbaltumvielām  (Dienas bizness) 

Forevers piemērs izgaismo situāciju ar jaunās pārtikas regulas ievērošanu – uzņēmumi nogaida, bet 

PVD reaģē preventīvi. 5–10% kritumu realizētajai produkcijai piedzīvojis viens no lielākajiem gaļas 

pārstrādes uzņēmumiem Latvijā Forevers. Pagājušā gada decembrī, beidzoties pārejas laikam jauno 

Eiropas Parlamenta un padomes prasību ieviešanai par pārtikas marķēšanu, Forevers cītīgi 

iznīcināja neiztērēto iepakojuma materiālu un etiķetes, lai ieviestu jaunas, papildinātas ar 

informāciju. 

http://www.db.lv/razosana/partika/desa-ar-sojas-olbaltumvielam-

429666?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Sarūk cukura, augu eļļu, graudu un gaļas cena pasaulē (Dienas bizness) 
ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) veidotais pārtikas cenu indekss martā 

samazinājās par 1,5%, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi un par 18,7%, salīdzinot ar pērnā gada 

attiecīgo periodu, informē FAO pārstāvji. Straujākais kritums vērojams cukura cenām, kuras 

sasniegušas zemāko līmeni kopš 2009. gada. Tāpat straujš samazinājums bijis augu eļļas, graudu un 

gaļas cenām, savukārt augušas piena produktu cenas pasaulē. Rezultātā indeksa vērtība martā 

sasniedza 173,8 punktus. Indekss kopš 2014. gada aprīļa slīd uz leju. 

http://www.db.lv/finanses/saruk-cukura-augu-ellu-graudu-un-galas-cena-pasaule-430313 … 

 

 

Garauši kļūs par biznesu (Dienas bizness) 
Linda Strazda Jaunalūksnes pagastā iecerējusi izveidot sertificētu šķirnes trušu audzētavu – pirmie 

truši jau iegādāti. L.Strazda atzīst – lai to visu izveidotu, darba vēl ir ļoti daudz, bet pamazām un 

mērķtiecīgi viņa savu ieceri īstenos, vēsta reģionālais laikraksts Alūksnes Ziņas. 

http://www.db.lv/…/lauksaim…/garausi-klus-par-biznesu-430326  

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 LLKC un LAD kopīgi rīkotie semināri lauksaimniekiem 2015.gada pavasarī 

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

505 … 

http://www.losp.lv/node/3181
http://www.db.lv/razosana/partika/desa-ar-sojas-olbaltumvielam-429666
http://www.db.lv/razosana/partika/desa-ar-sojas-olbaltumvielam-429666?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/desa-ar-sojas-olbaltumvielam-429666?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://t.co/k3CSvRv5v6
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/garausi-klus-par-biznesu-430326
http://t.co/8WsLq1xA7Z
http://t.co/8WsLq1xA7Z
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 Zaļināšana - Saskaņā ar ES regulu, no 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums par 

klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas būs 

cieši sasaistīts ar vienoto platības maksājumu (VPM). Saimniecībām obligāti būs jāizpilda 

zaļināšanas prakses, lai saņemtu VPM un zaļināšanas maksājumu. Ja tas netiks darīts, 

zaļināšanas maksājums tiks samazināts vai netiks izmaksāts. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/  

 E-pakalpojums "Sezonas laukstrādniem” http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-

kalendars/aktualitates/pieejams-e-pakalpojums-sezonas-laukstradnieki-507 …   

 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 
 

„Siera klubs” aktivitātes 

 

9.aprīlī PKS"Straupe" zemniekiem - piena ražotājiem seminārs "Baltā zelta - piena produktu 

daudzveidība'  

16.aprīlī  novadu laikrakstu žurnālistiem preses konferencē sieru un siera ēdienu degustācijas 

organizēšana, informācijas sniegšana par nozari 

23.aprīlī Madonas novadā seminārs "Lauksaimniecības produkcijas popularizēšana" 

Visu aprīli Latvijas vispārizglītojošās skolās turpinās konkurss 

 "Piena pasaku kamoliņš"             

 

Seminārs „Kūdras humusvielu koncentrāts - graudaugu, kartupeļu, pākšaugu, dārzeņu un 

ogulāju ražīguma garantija Nr.1.”  

Rāmavā, izstādē ”Pavasaris 2015”, aicinām uz semināru „Kūdras humusvielu koncentrāts - 

graudaugu, kartupeļu, pākšaugu, dārzeņu un ogulāju ražīguma garantija Nr.1.” LOSP biedrs 

Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociācija, lai sekmētu Latvijas lauksaimniecības 

attīstību, izstādē ”Pavasaris 2015” (9.-12.aprīlis) aicina uz semināru par Kūdras humusvielu 

koncentrātu, organisko mēslošanas līdzekļu, lietošanu lauksaimniecībā visu kultūraugu ražības 

paaugstināšanai, vienlaicīgi, sekmējot augsnes auglību. 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://t.co/O4KZspcABB
http://t.co/O4KZspcABB
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
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http://www.losp.lv/node/3188 

 

Konkurss ”Latvijas humusvielu mēslojums skaistai ainavai un dāsnai ražai” 

Mērķis. Popularizēt Latvijā labās prakses piemērus par Latvijas humusvielu mēslošanas līdzekļu, 

kas iegūti no kūdras, pielietošanu. Konkurss tiek rīkots balstoties uz Latvijas humusvielu ražotāju 

un patērētāju asociācijas (LHRPA) un GreenOK preču zīmes produktu ražotāju ierosinājumu, kā arī 

atbalstot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras iniciēto sociālo kampaņu „LATVIJAS 

LABUMS”. http://www.losp.lv/node/3189 

 

Latvijas Lauku foruma aktivitātes:  

 

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 Šķirnes trušu audzētāju asociācija" 

9.-12. aprīlis, i/k Rāmava, Biedrība " Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācija" piedāvā apmeklēt 

šķirnes trušu izstādi-pārdošanu, izstādes " PAVASARIS 2015" ietvaros. 9.-10.aprīlī šķirnes trušus 

vērtēs Slovākijas eksperts-vērtētājs Milošs Supuka. 

Lauku kopienu parlaments - "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un 

lauku reģionos"  

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

 

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://www.losp.lv/node/3188
http://www.losp.lv/node/3189
http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/
http://www.losp.lv/node/3109
mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

