Iesniedzams SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
vai Lauku atbalsta dienestā
līdz 01.06.2015.

Konkursa „Sējējs – 2015”
PIETEIKUMS
Grupā „Bioloģiskā lauku saimniecība”
Ziņas par saimniecību
Novads_________________________ pagasts, pilsēta ____________________________________
Pasta indekss_________________
Saimniecības īpašuma forma, nosaukums_______________________________________________
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
_______________________________ ________________________________ ____________________
(bankas nosaukums)
(konta Nr.)
(bankas kods)
Īpašnieks vai vadītājs (pasvītrot)______________________________________________________
(vārds, uzvārds, dzimšanas gads)
Tālruņa (mobilā) Nr. ____________________, E-pasta adrese ______________________________
Izglītība un specialitāte______________________________________________________________
Ražošana
Saimniecības specializācija (aizpilda tikai saimniecības)__________________________________
Saimniecības kopplatība______________________ ha
t.sk. LIZ
______________________ha
tīrumi
______________________ha
augļu dārzi, ogulāji___________________ ha
meži
______________________ha
Saimniecības sējumi
______________________ha
t.sk. graudaugi ______________________ha
kartupeļi
______________________ha
atklātā lauka dārzeņi __________________ha
stādījumi segtajās platībās ______________ha
citi
________________ha
Lopu skaits
___________________
liellopi
___________________
t.sk. slaucamās govis_______________
cūkas
___________________
t.sk. sivēnmātes___________________
aitas
___________________
kazas
___________________
zirgi
___________________
mājputni
___________________
citi
___________________
Saimniecības lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumi 2012.gadā____________________
2013.gadā ____________________
2014.gadā ____________________
Ražošanas principi (atzīmēt ar X)
Kultūraugu kaitēkļu, slimību un nezāļu apkarošana ar bioloģiskajām metodēm
Zaļmēslojuma kultūraugu (āboliņa, citu tauriņziežu u.c.) īpatsvars sējumu struktūrā

Produkcija un tās realizācija 2014.g. (atzīmēt ar X)
Piegādā produkciju izglītības iestādēm
Produkciju realizē bioloģiski sertificētam pārstrādes uzņēmumam
Produkciju piegādā marķētu galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas
piegādā galapatērētājam
Ieguldījums dabas un vides aizsardzībā (atzīmēt ar X)
Mēslošanas līdzekļu (kūtsmēslu, kompostu) uzglabāšana un lietošana
Ieguldījumi saimniecības energoefektivitātes uzlabošanai
Pārstrāde un pievienotā vērtība saimniecībā (atzīmēt ar X)

Pārstrāde, mājražošana
Saimniecības veikals
Ēdināšana
Tūrisms
citi
Bioloģiskās ražošanas popularizēšana (atzīmēt ar X)

Piedalīšanās konkursos, izstādēs, publikācijas un uzstāšanās plašsaziņas līdzekļos
Dalība bioloģiskās lauksaimniecības biedrībā
Citas aktivitātes (atzīmēt ar X)

Dalība un aktivitāte pagasta/novada saimnieciskajā,
sabiedriskajā dzīvē
Sadarbība ar zinātniskajām institūcijām un inovācijas
Īpaši sasniegumi
Līdzdalība konkursā iepriekšējos gados:
Konkursa dalībnieka
izvirzītājs:

_______________ gadā laureāts
_____________ gadā dalībnieks

__________________________ __________________________________
(organizācijas nosaukums)
(atbildīgās personas vārds, uzvārds/paraksts)

Datums:
Konkursa dalībnieks

_______________________ ____________________________________
(uzņēmuma nosaukums)
(atbildīgās personas vārds, uzvārds/paraksts)

Pieteikums jāaizpilda skaidri un salasāmi, precīzi norādot nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., bankas
nosaukumu, bankas kodu, konta Nr.
Uz atsevišķas lapas(-ām) pielikumā jāiesniedz īss saimniecības raksturojums.

Drozdovska 67027875
liga.drozdovska@zm.gov.lv

