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INFOLAPA Nr. 28 

Palīdzēs grūtībās nonākušajiem 

lauksaimniekiem pārorientēties uz 

citu saimniekošanas veidu 

 

 

 

Otrdien, 23. augustā, valdība atbalstīja 

Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos 

grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta 

piešķiršanas kārtību pasākumā “Lauku 

saimniecību modernizācija”. Izmaiņas noteikumos 

sagatavotas, lai rastu iespēju piena lopkopības un 

cūkkopības nozarēs grūtībās nonākušajiem 

lauksaimniekiem pārorientēties uz citu 

saimniekošanas veidu. 

http://www.losp.lv/node/4152 

 

 

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā 

nodrošinās suņu apzīmēšanu ar 

mikroshēmu un reģistrāciju datu bāzē 

 

 

 

Lai nodrošinātu, ka visi suņi ir reģistrēti 

Lauksaimniecības datu centra (LDC) valsts 

vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē un 

padarītu pieejamāku suņu apzīmēšanas un 

reģistrēšanas pakalpojumu iedzīvotājiem, valdība 

otrdien, 23.augustā, apstiprināja Zemkopības 

ministrijas sagatavotos grozījumus 

Veterinārmedicīnas likumā. 

http://www.losp.lv/node/4153 

Pagarināts termiņš dokumentācijas 

sakārtošanai būvēm, kurās darbojas 

veterinārmedicīnas prakses iestādes  

 

 

Lai pilnveidotu veterinārmedicīniskās prakses 

iestāžu reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas 

kārtību, Zemkopības ministrija veikusi grozījumus 

noteikumos, ko otrdien, 23.augustā valdība 

pieņēma.  

http://www.zm.gov.lv/presei/pagarinats-termins-

dokumentacijas-sakartosanai-buvem-kuras-

darbojas-ve?id=8143 

 

http://www.losp.lv/node/4152
http://www.losp.lv/node/4153
http://www.zm.gov.lv/presei/pagarinats-termins-dokumentacijas-sakartosanai-buvem-kuras-darbojas-ve?id=8143
http://www.zm.gov.lv/presei/pagarinats-termins-dokumentacijas-sakartosanai-buvem-kuras-darbojas-ve?id=8143
http://www.zm.gov.lv/presei/pagarinats-termins-dokumentacijas-sakartosanai-buvem-kuras-darbojas-ve?id=8143
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Valdība atbalsta ĀCM uzraudzības 

un apkarošanas ilgtermiņa 

programmas finansējumu  
 

 

 

 

Valdība otrdien, 23.augustā, uzklausīja 

Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto 

informatīvo ziņojumu par Āfrikas cūku mēra 

(ĀCM) uzraudzību un apkarošanu un Pārtikas un 

veterinārā dienesta kapacitāti slimības 

ierobežošana 

http://www.losp.lv/node/4154 

 

Zemkopības ministrs Jānis 

Dūklavs: pārtikas 

mazumtirgotājiem vairāk 

vajadzētu tirgot Latvijā ražoto 

pārtiku 

 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs turpina tikties 

ar Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības veikalu 

ķēžu vadību, lai runātu iespējas pārtikas veikalos 

palielināt Latvijā ražoto pārtikas preču, sevišķi 

piena produktu, pārdošanas apjomu. Otrdien, 23. 

augustā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kā 

arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstisko 

organizāciju pārstāvji tikās ar SIA “Rimi Latvia” 

valdes priekšsēdētāju Valdi Turlo. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-

janis-duklavs-partikas-mazumtirgotajiem-vairak-

vaj?id=8148 

 

 

Pilsētnieku piparotā dzīve laukos: 

stāsts par uzņēmīgiem čili 

audzētājiem Latvijā 
 

 

 

Latvijā audzēts čili? Tas taču nevar būt! Šāds 

aizspriedums varētu būt populārāks par ticību tam, 

ka mūsu platuma grādos audzējami čili. Par 

tirgošanos ar fotogrāfijām kā pierādījumiem, 

latviešu garšu kārpiņu sadraudzību ar čili un 

uzdrīkstēšanos uzsākt ko nebijušu Latvijā, stāsta 

paši vaininieki, gribētos pat teikt – čili pārītis – 

Loreta Birzule un Ronalds Kreilis. 

http://www.delfi.lv/majadarzs/darzi-latvija-un-

pasaule/pilsetnieku-piparota-dzive-laukos-stasts-

par-uznemigiem-cili-audzetajiem-

latvija.d?id=47801135 

 

http://www.losp.lv/node/4154
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-partikas-mazumtirgotajiem-vairak-vaj?id=8148
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-partikas-mazumtirgotajiem-vairak-vaj?id=8148
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-partikas-mazumtirgotajiem-vairak-vaj?id=8148
http://www.delfi.lv/majadarzs/darzi-latvija-un-pasaule/pilsetnieku-piparota-dzive-laukos-stasts-par-uznemigiem-cili-audzetajiem-latvija.d?id=47801135
http://www.delfi.lv/majadarzs/darzi-latvija-un-pasaule/pilsetnieku-piparota-dzive-laukos-stasts-par-uznemigiem-cili-audzetajiem-latvija.d?id=47801135
http://www.delfi.lv/majadarzs/darzi-latvija-un-pasaule/pilsetnieku-piparota-dzive-laukos-stasts-par-uznemigiem-cili-audzetajiem-latvija.d?id=47801135
http://www.delfi.lv/majadarzs/darzi-latvija-un-pasaule/pilsetnieku-piparota-dzive-laukos-stasts-par-uznemigiem-cili-audzetajiem-latvija.d?id=47801135
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LOSP dalīborganizācijas - Latvijas 

Cūku Audzētāju Asociācija direktore 

Dzintra Lejniece Latvijas Radio 

raidījumā "Krustpunktā"  

 

 

 

 

Attiecībā uz meža cūkām jāaizmirst par medību 

ētiku, raidījumā Krustpunktā, runājot par Āfrikas 

cūku mēra izplatību jau arī Kurzemē, atzīst 

Latvijas mednieku asociācijas valdes 

priekšsēdētājs Haralds Barviks. Kamēr populāciju 

praktiski neiznīcināsim, slimība neapstāsies. Cita 

risinājuma nav.  

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/afrikas-

cuku-mera-izplatibas-apturesana-meza-cuku-

populacija-tik.a72490/ 

 

 

 

 

Iznācis žurnāla “Latvijas Lopkopis” 

augusta numurs:  

http://goo.gl/79Rlv9 

 

 

Cūkaudzētāji:PTO atzinums par 

Krievijas aizlieguma nelikumīgumu ir 

tikai formalitāte Delfi.lv 

 

Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) 

lēmums par to, ka Krievijas noteiktais aizliegums 

cūkgaļas importam no Eiropas Savienības (ES) 

atzīstams par nelikumīgu, ir formalitāte, sacīja 

Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja 

Dzintra Lejniece. Viņa arī norādīja, ka PTO 

atzinums neko vairs nevar mainīt. "Tā ir 

formalitāte ar atpakaļejošu datumu. Turklāt 

Krievijas noteiktais aizliegums jau ir stājies spēkā. 

Tāpat Latviju ir skāris arī Āfrikas cūku mēris 

(ĀCM)," atzina Lejniece. 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/cukau

dzetaji-pto-atzinums-par-krievijas-aizlieguma-

nelikumigumu-ir-tikai-formalitate.d?id=47816589 

 

 

https://www.facebook.com/lcaa.lcaa.9
https://www.facebook.com/lcaa.lcaa.9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006970188500
https://www.facebook.com/pages/Latvijas-Radio/105736316127774
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/afrikas-cuku-mera-izplatibas-apturesana-meza-cuku-populacija-tik.a72490/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/afrikas-cuku-mera-izplatibas-apturesana-meza-cuku-populacija-tik.a72490/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/afrikas-cuku-mera-izplatibas-apturesana-meza-cuku-populacija-tik.a72490/
http://goo.gl/79Rlv9
https://www.facebook.com/Delfi.lv/
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/cukaudzetaji-pto-atzinums-par-krievijas-aizlieguma-nelikumigumu-ir-tikai-formalitate.d?id=47816589
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/cukaudzetaji-pto-atzinums-par-krievijas-aizlieguma-nelikumigumu-ir-tikai-formalitate.d?id=47816589
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/cukaudzetaji-pto-atzinums-par-krievijas-aizlieguma-nelikumigumu-ir-tikai-formalitate.d?id=47816589
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CSP uzsāk 2016. gada lauku 

saimniecību struktūras apsekojumu 

Centrālā statistikas pārvalde  
 

 

 

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) pirmdien, 

22. augustā, uzsāks 2016. gada lauku saimniecību 

struktūras apsekojuma datu vākšanu. Šādu 

apsekojumu reizi trīs gados veic visās Eiropas 

Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, 

tostarp Latvijā. Pirmos provizoriskos rezultātus 

paredzēts publicēt nākamā gada aprīlī. 

http://www.losp.lv/node/4156 

Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu 

biodrošības prasību ieviešanai 

cūkkopības saimniecībās  

 

 

Tā kā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir 

oficiāli atzinis dzīvnieku sevišķi bīstamās 

infekcijas slimības – Āfrikas cūku mēra – 

izplatību Latvijas teritorijā un, ņemot vērā 

slimības straujo izplatību, visām cūkkopības 

nozarē strādājošām saimniecībām ir nepieciešams 

ieviest biodrošības prasības. 

http://www.losp.lv/node/4163 

 

 

 

Iepakojums no piena db.lv 

 

 

http://www.losp.lv/node/4156
http://www.losp.lv/node/4163
https://www.facebook.com/DienasBizness/
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LAD aktualitātes:  

Palīdzēs grūtībās nonākušajiem lauksaimniekiem pārorientēties uz citu 

saimniekošanas veidu  http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-

kalendars/aktualitates/palidzes-grutibas-nonakusajiem-lauksaimniekiem-parorienteties-uz-citu-

saimniekosanas-veidu-653 

 

 
 

 

 

Slapjās vasaras dēļ nevar savākt sienu  

 

 

Biežo lietavu dēļ daudzi zemnieki nav sagādājuši 

sienu lopiem. Lauksaimnieki vēl ļoti cer uz 

saulainām dienām, lai varētu tikt vismaz pie 

pakaišiem, jo labu un uzturvielām bagātu sienu 

diez vai vairs varēs iegūt. Daudz mazāk siena, 

nekā vajadzētu, ir nopļauts arī zemnieku 

saimniecībā «Baloži» Stalbes pagastā. Tematu 

turpina Judīte Čunka. 

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/25.08.2016-slapjas-

vasaras-del-nevar-savakt-sienu.id78618/ 

 

Neraugoties uz krīzi nozarē, 

Naukšēnu piensaimniecība Tiltgaļi 

būvēs jaunu kūti par pusmiljonu eiro  

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/ner

augoties-uz-krizi-nozare-nauksenu-

piensaimnieciba-tiltgali-buves-jaunu-kuti-par-

pusmiljonu-eiro-

453248?utm_campaign=article_title&utm_sou

rce=categorypage_kolonnaa&utm_medium=art

iclename 

 

 

 

Neraugoties uz ieilgušo krīzi piena nozarē, 

Naukšēnu novada zemnieku saimniecība Tiltgaļi 

plāno paplašināt piena govju ganāmpulku, 

izbūvējot jaunu fermu un investējot vairāk nekā 

pusmiljonu eiro, atzina saimniecības īpašnieks 

Māris Ošs. Kā liecina ieraksts Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājaslapā, saimniecība 

izsludina iepirkumu liellopu kūts, slaukšanas zāles 

un kūtsmēslu krātuves būvniecībai ar paredzamo 

līgumcenu 699 900 eiro. 

 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/palidzes-grutibas-nonakusajiem-lauksaimniekiem-parorienteties-uz-citu-saimniekosanas-veidu-653
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/palidzes-grutibas-nonakusajiem-lauksaimniekiem-parorienteties-uz-citu-saimniekosanas-veidu-653
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/palidzes-grutibas-nonakusajiem-lauksaimniekiem-parorienteties-uz-citu-saimniekosanas-veidu-653
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/25.08.2016-slapjas-vasaras-del-nevar-savakt-sienu.id78618/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/25.08.2016-slapjas-vasaras-del-nevar-savakt-sienu.id78618/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/neraugoties-uz-krizi-nozare-nauksenu-piensaimnieciba-tiltgali-buves-jaunu-kuti-par-pusmiljonu-eiro-453248
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/neraugoties-uz-krizi-nozare-nauksenu-piensaimnieciba-tiltgali-buves-jaunu-kuti-par-pusmiljonu-eiro-453248
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/neraugoties-uz-krizi-nozare-nauksenu-piensaimnieciba-tiltgali-buves-jaunu-kuti-par-pusmiljonu-eiro-453248
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/neraugoties-uz-krizi-nozare-nauksenu-piensaimnieciba-tiltgali-buves-jaunu-kuti-par-pusmiljonu-eiro-453248?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/neraugoties-uz-krizi-nozare-nauksenu-piensaimnieciba-tiltgali-buves-jaunu-kuti-par-pusmiljonu-eiro-453248?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/neraugoties-uz-krizi-nozare-nauksenu-piensaimnieciba-tiltgali-buves-jaunu-kuti-par-pusmiljonu-eiro-453248?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/neraugoties-uz-krizi-nozare-nauksenu-piensaimnieciba-tiltgali-buves-jaunu-kuti-par-pusmiljonu-eiro-453248?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/neraugoties-uz-krizi-nozare-nauksenu-piensaimnieciba-tiltgali-buves-jaunu-kuti-par-pusmiljonu-eiro-453248?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/neraugoties-uz-krizi-nozare-nauksenu-piensaimnieciba-tiltgali-buves-jaunu-kuti-par-pusmiljonu-eiro-453248?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/neraugoties-uz-krizi-nozare-nauksenu-piensaimnieciba-tiltgali-buves-jaunu-kuti-par-pusmiljonu-eiro-453248?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
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PVD aktualitātes: 
 

Par biodrošības pasākumu neievērošanu piemēros bargākus naudas sodus 
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) veiktie uzraudzības un informatīvie pasākumi un sadarbība 

ar cūku audzētājiem ir nodrošinājuši to, ka Āfrikas cūku mēris (ĀCM) mājas cūkām Latvijā šogad 

nav konstatēts un pēc veiktajām cūku novietņu pārbaudēm, biodrošības prasībām atbilst 87% 

mājas cūku novietņu. Tomēr pārbaužu laikā inspektori visā Latvijas teritorijā joprojām konstatē 

rupjus pārkāpumus.  

http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/par_biodrosibas_pasakumu_neiev 

 

 

 

 
 

 

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 

(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.  

 

 

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas  Lauksaimniecības departamenta Lopkopības un 

ciltsdarba nodaļas speciālisti  ir sagatavojuši   Lauksaimniecības dzīvnieku  īpašniekiem un 

turētājiem skaidrojošu informācija par noteikumos noteikto prasību piemērošanu attiecībā uz 

lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu, reģistrēšanu un pārvietošanu. 

http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/par_biodrosibas_pasakumu_neiev
http://www.losp.lv/node/4104
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Detalizētāk ar šo informāciju Jūs varat iepazīties Lauksaimniecības Datu centrs mājas lapas 

sadaļā: Aktualitātes šeit. 

 

 

Informācija par veidlapas “Pārskats par stāvokli ganāmpulkā” 

aizpildīšanu!  

 
SVARĪGI - ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu saimju (atskaites datumi katra gada 

1. maijs un 1. novembris) vai Kažokzvēru, Trušu, Mājputnu vai Savvaļas dzīvnieku (atskaites 

dat umi katr a gada 1. janvāris un 1. jūlijs) skaitā kādā no esošajām novietnēm vai ir reģistrēta 

jauna novietne, kurā turat bites, savvaļas dzīvniekus, mājputnus, kažokzvērus vai trušus, tad, 

norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēlreiz dzīvnieku skaits visās novietnēs.  

 

Piemērs:  

Novietnē Nr.1 uz 01.07. ir reģistrēti: 10 mājputni un 150 savvaļas dzīvnieki. 

20.07. tiek reģistrēta jauna novietne Nr. 2, kurā atrodas 25 mājputni un 100 truši. 

  

Tad ir jāpaziņo no jauna dzīvnieku skaits abās novietnēs ar atskaites datumu 20.07.: 

Nr. 1 – 10 mājputni un 150 savvaļas dzīvnieki; 

Nr. 2 – 25 mājputni un 100 truši. 

Vairāk informācijas šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/skaidrojosa_informacija 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
  

Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība 

Noteiks Latvijā labāko ražoto kefīru, biezpienu, krējumu, sviestu, nogatavināto Holandes tipa 

puscieto sieru un 2015./2016. gada jauno piena produktu! 

Kooperatīvā sabiedrība „Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība” (LPCS) sadarbībā ar 

Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT 1 organizē Latvijā ražoto augstas kvalitātes piena 

produktu konkursu, kura uzvarētāji tiks apbalvoti starptautiskajā pārtikas izstādē „Riga Food 

2016”. 

http://www.losp.lv/node/4111 

 

LSAB „Trusis un citi” aktivitātes: 
27. augustā plkst.11.00 Kalvenes pamatskolā noslēgsies šīs vasaras Trušu audzētāju dienas, kuras, 

kā ierasts, izceļas arī ar savu kultūras programmu. Šogad uzzināsim Kalvenes pamatskolas jeb 

Tāšu Padures pils vēstures noslēpumus, kā arī, iespējams, apmeklētājus pārsteigs pats grāfs 

Keizerlings ar galma trušiem. 

http://www.losp.lv/node/4150 

 

http://www.ldc.gov.lv/lv/skaidrojosa_informacija
http://www.ldc.gov.lv/lv/skaidrojosa_informacija
http://www.losp.lv/node/4111
http://www.losp.lv/node/4150
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Siera klubs aktivitātes: 
27.augustā Jelgavā Zemgales reģiona konkurss "Biezpiena un maizes gardumi uz svētku galda" 

02.septembrī grāmatas "Piena pasaku kamoliņš" atvēršanas svētki  Aizputes vidusskolā, piedalās 

Aizputes novada skolu audzēkņi 

Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, +371 29487375  

 

Stādaudzētāju asociācijas aktualitātes: 
3.09.- 11.09. Orhideju izstāde. (Orhidejas no Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu 

asociācijas privātkolekcijām) Botāniskais dārzs, Latvijas Universitāte, Kandavas iela 2, Rīga, LV- 

1083, Signe Tomsone, mob: 26390753, e- pasts: signe.tomsone@lu.lv  

 

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.celotajs.lv/lv/news/item/view/588 

 

Latvijas Lauku foruma aktivitātes: 
 

8. KOPIENU SPĒLES – 9. un 10. septembrī Līgatnē 

Cienījamie lauku attīstības entuziasti, virzītāji un atbalstītāji, uzņēmēji un saimnieki,  

Šobrīd, kad jūtam līdzi saviem skaistajiem (kā visa pasaule runā) un pašiem labākajiem (kā paši 

zinām) olimpiešiem Brazīlijā, vairojot patriotiskās jūtas un lepnumu, un kad daļa no jums jau 

atgriezušies darba ritmā, bet citi vēl bauda pelnītu atvaļinājumu, ir pienācis īstais laiks mazliet 

padalīties vienam ar otru par vasarā piedzīvoto, mazliet paspēlēties un, visbeidzot, kopābūt un 

vairot un nostiprināt pārliecību par spēcīgiem un lieliskiem Latvijas laukiem un lauku kopienām. 

http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/588
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 Ar prieku aicinām Jūs un Jūsu kopienas pārstāvjus uz 8. Latvijas Kopienu spēlēm, kas notiks 

2016. gada 9. un 10. septembrī Līgatnē! Aicinām gan jūs pašus, gan jūsu lielos un mazos, kas 

darbojās un jūt līdzi gan mājās, gan pašvaldībās, LLKC reģionālajos centros un vietējās rīcības 

grupās. VAIRĀK INFORMĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA LĪDZ 1. SEPTEMBRIM 

TE: http://llf.partneribas.lv/archives/3142 

 

 

Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 
*no 21.-28.08. biedrības pārstāvji piedalās starptautiskā jauniešu apmaiņā Austrijā  EUROBEING 

"Generation Y - new challenges, new chances"; 

*27.08. dalība ar stendu "Piena, medus, maizes svētkos 2016", Jelgavā. 

  

LSAB „Trusis un citi” aktivitātes: 
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 

 

Trušu dienas „MEŽIŅOS” 

 

20. augustā plkst.11.00 Trušu audzētāju dienas 

norisināsies Kocēnu novada Dikļu pagastā 

Valdmaņu ģimenes šķirnes trušu saimniecībā 

„Mežiņi”. Pasākums „Mežiņos” notiks jau trešo 

gadu pēc kārtas un šoreiz būs apskatāms 

rekordliels trušu šķirņu skaits – 19, turklāt 

apmeklētāji varēs iepazīties ar šo šķirņu 

raksturojumiem. 

http://www.losp.lv/node/4139 

 

 

 

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 

 

LMZN aicina Latvijas zinātniekus un ārzemju zinātniekus, kuru darba tematika ir saistīta ar 

Latviju, pieteikties  līdz 2016.g.30.septembrim Paula Lejiņa balvai lauksaimniecības zinātnēs. Kā 

http://llf.partneribas.lv/archives/3142
http://www.losp.lv/node/4139
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arī  ir iespējams pieteikties LZA jauno zinātnieku darba konkursam. Plašāku informāciju var iegūt 

LZA mājas lapā www.lza.lv  vai avīzē “Zinātnes Vēstnesis” (2016.g.20.jūnijs, Nr.12) 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dokumenti saskaņošanai: 

 
Līdz 31.08. „Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās 

atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai” http://www.losp.lv/node/4144  

 

Līdz 02.09. „Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 

http://www.losp.lv/node/4143  

 

Līdz 31.08. “Prasības olu apritei nelielā apjomā” http://www.losp.lv/node/4142  

 

 
 

 

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

http://www.lza.lv/
mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/4144
http://www.losp.lv/node/4143
http://www.losp.lv/node/4142
mailto:losp@losp.lv

