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INFOLAPA Nr. 25 

 
 

Aicinām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošos nepakļaut sevi 

nevajadzīgam riskam (Valsts darba inspekcija) 
Lauksaimniecības un mežsaimniecības aktīvajā sezonā, kā ierasts, pieaug to darbinieku skaits, kas 

tiek nodarbināti uz konkrētu laiku – pāris mēnešiem gadā. Lai arī lauksaimniecībā un 

mežsaimniecībā ir nodarbināti tikai apmēram 8% no visiem strādājošajiem Latvijā, nereģistrētā 

nodarbinātība un letālie nelaimes gadījumi 2015. gadā visbiežāk tika konstatēti tieši 

lauksaimniecības / mežsaimniecības uzņēmumos, tāpēc VDI aicina - pirms darbu uzsākšanas 

ikvienam rūpīgi izvērtēt, vai izvēlētā darba apstākļi ir droši un nerada riskus dzīvībai, kā arī, vai 

darba tiesiskās attiecības ir sakārtotas. 

http://www.losp.lv/node/4107 

 

 

EK Latvijas piensaimnieku atbalstam piešķir nepilnus 10 miljonus eiro 

(Latvijas Avīze) 
Eiropas Komisija (EK) pirmdien pieņēma 500 miljonu eiro vērtu pasākumu paketi lauksaimnieku, 

jo īpaši piensaimnieku, atbalstam pašreizējo tirgus grūtību pārvarēšanai, kas tostarp paredz, ka 

Latvijas piensaimnieki un citi lopkopji tiks atbalstīti ar nepilniem 10 miljoniem eiro, liecina EK 

publiskotā informācija. EK lēmums paredz, ka Latvijas piensaimnieku un citu lopkopju atbalstam 

atvēlēti 9 760 362 eiro. 

http://www.la.lv/ek-latvijas-piensaimnieku-atbalstam-pieskir-nepilnus-10-miljonus-eiro/ 

 

 

Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi, lai 

neizplatītos ĀCM 
Ņemot vērā bīstamo situāciju, kad Latvijas kaimiņvalstīs – Igaunijā un Lietuvā, kā arī Polijā šogad 

mājas cūkām ir konstatēts Āfrikas cūku mēris (ĀCM), Zemkopības ministrija (ZM) un Pārtikas un 

veterinārais dienests (PVD) atgādina visu cūku dzimtas dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem – lai 

pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar šo bīstamo dzīvnieku infekcijas slimību, ir stingri 

jāievēro biodrošības pasākumi. Tie jāievēro gan tradicionālo mājas cūku, gan meža cūku un 

eksotisko šķirņu cūku dzimtas dzīvnieku (Mangalica, Pekinas cūka, Vjetnamas cūka, pundurcūka, 

cūku dzimtas mīļdzīvnieki u.c.) īpašniekiem un turētājiem, gan zooloģisko dārzu un “minizoo” 

turētājiem, kā arī visiem, kuri cūkas tur savam priekam kā mājas vai istabas dzīvniekus. 

http://www.losp.lv/node/4103 

 

 

Bites Rīgā! Viesnīca Rīgas centrā uz jumta izvieto 12 bišu stropus (Dienas 

bizness) 
Viesnīca Radisson Blu Elizabete Hotel, kura atrodas pašā Rīga centrā, Elizabetes ielā 73, mēneša 

garumā sadarbībā ar biškopjiem no Baltu Dravas realizēja unikālu projektu, izvietojot uz 8 stāvus 

augstās viesnīcas ēkas jumta 12 bišu stropus, informē viesnīcas pārstāvji. 

https://www.facebook.com/darbainspekcija/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F4107&h=5AQG5D7lhAQFYX-PdJ6M2pRZDBmy3eIXAWAcPOUsxm-vctA&enc=AZMd6v8NqYVPx0UvQ_LrEwp_ophdrNu8knzPEiiC7OJTWXrkTzt1YYEQ_Xp7IghARVL7NsMBo7bGEtvEYwc9WruTYAkBosd2tOY74XIIK7RBpxS_vXIScZ0_x3xgrJGANQ8cdhFJ_9XWFs4Usvr7Zgn94wCvT6Ov64UJ0elYmcWRsYQ3txbe7IGXd-H5kxXvBAn4o9LVMTyRLjCqKkDG5xRY&s=1
http://www.la.lv/ek-latvijas-piensaimnieku-atbalstam-pieskir-nepilnus-10-miljonus-eiro/
http://www.losp.lv/node/4103
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Bites uz viesnīcas jumta rosījās no 17. jūnija līdz 18. jūlijam, un šī mēneša ietvaros blakus esošais 

Vērmanes dārzs ļāva tām saražot vairāk nekā 30 kg medus, kas turpmāk tiks ne tikai pasniegts 

viesnīcas visiem, bet no tā plānots gatavot arī īpašu Radisson Blu Elizabete Hotel medalu. 

db.lv Radisson Blu Elizabete Hotel http://www.db.lv/…/foto-viesnica-rigas-centra-uz-jumta-

izvi… …? 

 

 

Šveicieši investē ekonomiski izdevīgā gaļas «superizlašu» biznesā Baltijā 

(Dienas bizness) 
Šveices uzņēmēji investē 1,8 miljonus eiro, lai no Baltijas valstīm varētu eksportēt līdz pat 200 

tonnām izcilāko liellopu gaļas gabalu, aizstājot Dienvidamerikas dārgo importu ar lētāku, bet 

ekoloģiski tīrāku Baltijas piedāvājumu, stāsta SIA Baltic Vianco Trading vadītāja Alma Spangere. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/sveiciesi-investe-ekonomiski-izdeviga-galas-

superizlasu-biznesa-baltija-

452062?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

 

Latvijā audzētās ogas - avenes, ērkšķogas, jāņogas un upenes - pieejamas 

“Maxima Latvija” veikalos  
Visos lielākajos “Maxima Latvija” XXX un XX formāta veikalos iedzīvotājiem ir iespējams 

iegādāties vietējās avenes, ērkšķogas, jāņogas un upenes. “Lai gan vasara jau ir vidū, aveņu, 

jāņogu, upeņu un ērkšķogu sezona ir nesen tik sākusies. Vasaras laikā iedzīvotāji labprāt savus 

iepirkumu groziņus papildina ar dažādām vietējām veltēm, tai skaitā, ogām, lai iepriecinātu savu 

ģimeni gan ar dažādiem saldiem ēdieniem, kas pagatavoti no vasaras ogām, gan svaigā veidā 

baudītu gardās ogas,” norāda „Maxima Latvija” Komunikācijas speciāliste Zane Udrase. 

http://www.maxima.lv/jaunumi/svarigas-zinas/latvija-audzetas-ogas-avenes-erkskogas-janogas-

un-upenes-pieejamas-maxima-latvija-veikalos- 

 

 

Zaļie iepirkumi – iespēja ēdinātājiem un vietējiem ražotājiem  
Zaļie publiskie iepirkumi (turpmāk – ZPI) ir laba iespēja, kā pašvaldības un valsts iestādes var 

sekmēt Latvijā ražoto kvalitatīvo lauksaimniecības un pārtikas produktu noieta īpatsvara 

pieaugumu, piemērojot ZPI kritērijus un prasības pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumu 

iepirkumos. Kā zemkopības ministrs varu apliecināt, ka Latvijā ražotā lauksaimnieciskā un 

pārtikas produkcija ir droša un kvalitatīva un ZPI sistēma nodrošina to pieejamību publiskajā 

ēdināšanā. Turklāt, īstenojot ZPI, pašvaldības sekmē vietējo produktu patēriņu, kas savukārt dod 

lielākus ieņēmumus pašvaldību un valsts budžetā. Un te veidojas šī būtiskā likumsakarība – vairāk 

patērējam vietējo produkciju, vairāk naudas paliek reģionos un vairāk līdzekļu mēs varam ieguldīt 

izglītībā, veselības aprūpē, drošībā, kultūrā un citās nozīmīgās jomās. 

http://www.losp.lv/node/4091 

 

 

Zinātnieki bruģē ceļu Latvijas tradicionālajiem kūpinājumiem 
Latvija 2014. gadā ilgās sarunās ar Eiropas Komisiju panāca, ka atļautā benzo(a)pirēna normai 

kūpinātos produktos nepiemēro tūlītēju samazinājumu, bet piešķir atkāpes periodu līdz 2017. gada 

https://www.facebook.com/DienasBizness/
https://www.facebook.com/RadissonBluElizabeteHotel/
http://www.db.lv/ipasums/foto-viesnica-rigas-centra-uz-jumta-izvieto-12-bisu-stropus-452069
http://www.db.lv/ipasums/foto-viesnica-rigas-centra-uz-jumta-izvieto-12-bisu-stropus-452069
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/sveiciesi-investe-ekonomiski-izdeviga-galas-superizlasu-biznesa-baltija-452062
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/sveiciesi-investe-ekonomiski-izdeviga-galas-superizlasu-biznesa-baltija-452062
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/sveiciesi-investe-ekonomiski-izdeviga-galas-superizlasu-biznesa-baltija-452062?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/sveiciesi-investe-ekonomiski-izdeviga-galas-superizlasu-biznesa-baltija-452062?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/sveiciesi-investe-ekonomiski-izdeviga-galas-superizlasu-biznesa-baltija-452062?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.maxima.lv/jaunumi/svarigas-zinas/latvija-audzetas-ogas-avenes-erkskogas-janogas-un-upenes-pieejamas-maxima-latvija-veikalos-
http://www.maxima.lv/jaunumi/svarigas-zinas/latvija-audzetas-ogas-avenes-erkskogas-janogas-un-upenes-pieejamas-maxima-latvija-veikalos-
https://t.co/lZEN5OwnmD
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1. septembrim. Tātad no nākamā gada 1. septembra, ja Latvija nepamatos nepieciešamību 

turpmākai atkāpei, kūpinātās zivīs un kūpinātu zivju produktos, kā arī kūpinātā gaļā un kūpinātas 

gaļas produktos benzo(a)pirēna daudzums nedrīkstēs pārsniegt 2 μg/kg patlaban pieļaujamo 5 

μg/kg vietā. Savukārt benzo(a)pirēna, benzantracēna, benzofluorantēna un krizēna summa (PAO4) 

12 μg/kg – patlaban pieļaujamo 30 μg/kg vietā.  

http://www.zm.gov.lv/presei/zinatnieki-bruge-celu-latvijas-tradicionalajiem-

kupinajumiem?id=8049 

 

 

Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 
Zemkopības ministrijā arvien biežāk tiek saņemta informācija par savvaļas medījamo dzīvnieku 

postījumiem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Atgādinām, ka Medību likumā tika veiktas 

izmaiņas, lai samazinātu šo postījumu apmēru. 

http://www.zm.gov.lv/presei/par-savvalas-medijamo-dzivnieku-postijumiem?id=8060 

 

 

Saimnieki aizstāv zaļo līniju, bet iesaka pārskatīt prasības 
No zemes privātīpašniekiem, kuru īpašumi atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, bieži 

atskan žēlabas, ka, lūk, valsts noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi viņiem traucējot 

saimniekot. Ieguvumi no zemes vai meža esot mazāki nekā zaudējumi, ko rada gan šie 

ierobežojumi, gan valstij maksātie nodokļi. 

Apmeklējot dažas saimniecības, kurām noteikti šie ierobežojumi, un uzrunājot to īpašniekus, 

atklāju, ka vienmēr tā gluži nav – viņi spēj sadzīvot gan ar ierobežojumiem, gan prasmīgi 

saimniekot. Taču viņu neizpratne un iebildumi ir par ko citu. 

http://www.la.lv/saimnieki-aizstav-zalo-liniju/ 

 
 

 
 

 

LAD aktualitātes: 

 

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

2016./2017.mācību gadam 

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

transportēšanas izmaksas) līmenis atkarībā no iepakojuma tilpuma: 

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

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

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

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

Uzsākta pieteikšanās mācībām par ES nozīmes zālāju apsaimniekošanu 

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

http://www.zm.gov.lv/presei/zinatnieki-bruge-celu-latvijas-tradicionalajiem-kupinajumiem?id=8049
http://www.zm.gov.lv/presei/zinatnieki-bruge-celu-latvijas-tradicionalajiem-kupinajumiem?id=8049
http://www.zm.gov.lv/presei/par-savvalas-medijamo-dzivnieku-postijumiem?id=8060
http://www.la.lv/saimnieki-aizstav-zalo-liniju/
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noteiktas-likmes-skolas-pienam-un-augliem-skolai-2016-2017-macibu-gadam-646
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noteiktas-likmes-skolas-pienam-un-augliem-skolai-2016-2017-macibu-gadam-646
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mācībām lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014. -2020. gadam pasākuma “Agrovide un 

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

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

ražības klase). 

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

 

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

projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" 

apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem". 

 

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī 

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

iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 

darbību radīšanā un attīstīšanā". 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību 

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

ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.  

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

 

 

 

 

 

 
 

 

VAAD aktualitātes: 
 

Atgādinājums par glifosātu pareizu lietošanu!  
Atgādinājums par glifosātu pareizu lietošanu! Kad drīkst un kad nedrīkst lietot glifosātu saturošus 

augu aizsardzības līdzekļus!! http://www.losp.lv/node/4104  

 

 

 

 

 

 

 

LDC aktualitātes: 
 

Par kritušo dzīvnieku izslēgšanu 
Informējam, ja nobeigušies dzīvnieki tiek atdoti dzīvnieku savācējuzņēmumiem 

http://www.losp.lv/node/4073
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-1-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-223
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276
http://www.losp.lv/node/4022
http://www.losp.lv/node/4104
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(Reneta,Baltic Trade), īpašniekam vai turētājam septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka 

nobeigšanās pašiem ir jāziņo datu centram par kritušajiem dzīvniekiem novietnē elektroniski 

vai papīra formā. 

Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS. 

________________________ 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 

  

Latvijas Zirgaudzētāju asociācijas aktivitātes: 
Sporta centrā „Kleisti” notiks Pasaules kausa izcīņas posms jāšanas sportā Rīga–2016  

http://www.losp.lv/node/4092 

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:  

1)Jau šo sestdien – Bioloģiskais festivāls! Kampaņa BioLoģiski! pulcinās bioloģiskās pārtikas 

ēdājus, ražotājus, gatavotājus un ekspertus festivālā 23. Jūlijā. 23. jūlijā no 11:00-17:00 Kaņepes 

kultūras centrā Skolas ielā 15, Rīgā notiks muzikāla, izgaršojama un izglītojoša rosība – 

Bioloģiskais festivāls. Tajā pulcēsies bioloģiskās pārtikas ražotāji, pavāri, eksperti, un, protams, 

ēdāji. Aicinām visus, kas interesēja par bioloģisko pārtiku – te būs īstā vieta, lai satiktu cilvēkus, 

kas to ražo, lolo un liek uz mūsu šķīvjiem. http://www.losp.lv/node/4085  

2) Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija organizē “Zaļo tirdziņu” 23. jūlijā no plkst. 

11:00 līdz 17:00 laukumā aiz Kaņepes kultūras centra norisināsies Latvijas Bioloģiskās 

lauksaimniecības asociācijas “Zaļais tirdziņš”, kura apmeklētājiem būs iespēja ne vien nobaudīt un 

iegādāties plašu bioloģiski ražotu produktu klāstu no dažādām Latvijas bioloģiskajām 

saimniecībām un uzņēmumiem, bet arī aprunāties ar pašiem zemniekiem klātienē!  
http://www.losp.lv/node/4102  

 

Stādaudzētāju asociācijas aktualitātes: 
Stādaudzētāja biļetens - jūlija numurs! http://www.losp.lv/node/4100 

 

Lauku ceļotājs aktivitātes:  
Aicinām pieteikties - SIERZIŅUS! 

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

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

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

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

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

projekts. 

http://www.losp.lv/node/4092
http://www.losp.lv/node/4085
http://www.losp.lv/node/4102
http://www.losp.lv/node/4100
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http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/588 

 

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

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

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

Latvia". 

 

Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes  
"Aitu dienas 2016" - 5. un 6.augustā zemnieku saimniecībā “Klimpas” 

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

 

 

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

Madlienas pagastā Māras Ostrovskas šķirnes trušu saimniecībā Mārasdārzs.  

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

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

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

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

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

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

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

pieredzē dalīsies ilggadējā trušu audzētāja Ranta Legzdiņa.  

 Aicinām piedalīties visus trušu audzētājus un citus interesentus!  

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

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

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

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

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

apmeklētāju jautājumiem.  

Vēl šovasar trušu audzētāju dienas norisināsies:  

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

27. augustā plkst.11.00 Aizputes novada Kalvenes pamatskolā. 

Papildu informācijai: 

Ilga Mihmele 

LSAB „Trusis un citi” vadītāja 

Tālr. 29140842 

 

Latvijas Lauku forums aktivitātes: 

Šogad jau trešo gadu "Latvijas Lauku forums" ir saņēmis atbalstu Ārlietu ministrijas attīstības 

sadarbības projektu konkursā, lai kopā ar biedru organizācijām īstenotu attīstības sadarbības 

projektu. 2016. gada projektā tiks turpināts iepriekšējos gados iesākto un šogad kopā tiks sperts 

liels solis - partnerību veidošana Moldovā.  

http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/588
callto:05.08.-12.08
https://t.co/HTqz3cg4Kh
mailto:maraostrovska@inox.lv
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Projekta ietvaros 29.07.2016. Daugavpilī sadarbībā ar LPS un VARAM notiks seminārs 

par DAUDZPUSĒJĀ DIALOGA LOMU LATVIJAS UN MOLDOVAS ATTĪSTĪBAS 

SADARBĪBAS VEICINĀŠANĀ, kura mērķis ir informēt par Latvijas un Moldovas reģionu, 

vietējo pašvaldību un nevalstisko organizāciju līdzšinējo sadarbību un attīstības perspektīvām, kā 

arī identificēt problēmjautājumus un iespējamos risinājumus, lai veicinātu ciešākas sadarbības 

veidošanos starp dažāda līmeņa Latvijas un Moldovas organizācijām, kā arī noteikt 

priekšnosacījumus veiksmīgam nacionālajam dialogam attīstības sadarbības veicināšanai. 

Aicinām rast iespēju piedalīties nacionālā dialoga pasākumā, daloties savā pieredzē sadarbībā ar 

Moldovu, sniedzot priekšlikumus priekšnosacījumiem sadarbības aktivizēšanai. Lūdzam par 

dalību informēt līdz š.g. 26.jūlijam, informāciju par dalībniekiem sūtot man uz e-pasta 

adresi: svetlana.tomsone@gmail.com, vai zvanot pa t.26691977. 

Kā arī aicinām piedalīties tās organizācijas, kuras nākotnē ir ieinteresētas veidot sadarbību ar 

Moldovu! 

Darba kārtība un vairāk informācijas te: http://llf.partneribas.lv/archives/3103 

 

 

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

13.augustā Valmierā "Latvijas novadu Siera diena" 

Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, +371 29487375  

 

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

Tuvākās skates 

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

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

Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs, LLZI Direktoru padomes valdes loceklis. 

mob.29279269 

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 

 

 

 
 

 

 

mailto:svetlana.tomsone@gmail.com
http://llf.partneribas.lv/archives/3103
mailto:info@slieka.lv
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Citi pasākumi  
 

Sākusies pieteikšanās mācībām par zālāju biotopiem un to apsaimniekošanu  

http://www.mc.llu.lv/index.php/karnew/331-sakusies-pieteiksanas-macibam-par-zalaju-biotopiem-

un-to-apsaimniekosanu 

 

 

 
 

 

 

 

Dokumenti saskaņošanai: 

 
 

Līdz 25.07.2016. “Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā” 

http://www.losp.lv/node/4090 

 

Līdz 28.07.2016. „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” http://www.losp.lv/node/4106 

Līdz 05.08.2016. “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” http://www.losp.lv/node/4105 

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

 

 

 

 

 

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

http://www.mc.llu.lv/index.php/karnew/331-sakusies-pieteiksanas-macibam-par-zalaju-biotopiem-un-to-apsaimniekosanu
http://www.mc.llu.lv/index.php/karnew/331-sakusies-pieteiksanas-macibam-par-zalaju-biotopiem-un-to-apsaimniekosanu
http://www.losp.lv/node/4090
http://www.losp.lv/node/4106
http://www.losp.lv/node/4105
http://www.losp.lv/node/4074
mailto:losp@losp.lv

