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FOTO: Ēberliņu drava izplešas  
Dienvidkurzemes lielākais fasētā medus un 

biškopības produktu ražotāja – Ēberliņu dravas 

– īpašnieks Krists Ēberliņš šogad sagaida labu 

medus ražu. Tā sviešana sākās ap Jāņiem, un, 

kā atzīst pats bitenieks, medus raža gaidāma 

laba par spīti vēlajam pavasarim un vēsajiem 

laika apstākļiem. 

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaim

nieciba/foto-eberlinu-drava-izplesas-

464514?utm_campaign=footer_news&utm_sou

rce=startpage_bottom 

 

 

 

 

 

 

 

Līdz 31. jūlijam klienti bez maksas 

var atjaunot elektrotīkla pieslēguma 

jaudu   
Klienti, kuri līdz ar AS “Sadales tīkls” sadales 

sistēmas pakalpojumu tarifu struktūras 

izmaiņām 2016. gada 1.augustā samazināja 

elektrotīkla pieslēguma jaudu savos īpašumos, 

vēl līdz šā gada 31. jūlijam elektrotīkla jaudu 

savos objektos var atjaunot bez maksas.  

http://www.losp.lv/node/4827 

 

 

 

 

 

 

No 2018. gada–izmaiņas atbrīvojuma 

piemērošanai par ekoloģiski 

nozīmīgas platības prasības izpildi  
Viena no zaļināšanas maksājuma prasībām ir 

ekoloģiski nozīmīgas platības izveide. 

Respektīvi, lauksaimniekiem, kuru aramzemes 

platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, 

ir jānodrošina ekoloģiski nozīmīgas platības 

izveide platībā, kas atbilst vismaz 5% no 

aramzemes. Latvijā par ekoloģiski nozīmīgu 

platību tiek atzītas laukmales, kā arī zeme, ko 

aizņem koku un krūmu puduri, dižkoki, 

papuve, slāpekli piesaistošie kultūraugi, 

starpkultūras vai zālāju pasēja. 

http://www.losp.lv/node/4835 

 

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/foto-eberlinu-drava-izplesas-464514
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/foto-eberlinu-drava-izplesas-464514?utm_campaign=footer_news&utm_source=startpage_bottom
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/foto-eberlinu-drava-izplesas-464514?utm_campaign=footer_news&utm_source=startpage_bottom
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/foto-eberlinu-drava-izplesas-464514?utm_campaign=footer_news&utm_source=startpage_bottom
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/foto-eberlinu-drava-izplesas-464514?utm_campaign=footer_news&utm_source=startpage_bottom
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F4827&h=ATNL_qf-NljM7uLafFiSdBQu7J-L34WYf5PsVuKqiyDt291dJPTCZBSht2n5u_DZzVaAJ75jGRz36LZIcMtYuTTvTLQ7nCKAt_E7f2ptzsFIoa3agoH660KmIDWbqszBUFWnlU0y7YDJZf3ngvZJwZSksw&enc=AZMtMXKoMgXYATzlnOGJs3eXpUQkznBUXVT7cn96VmWLq_u_DqFwRwGare-ov8uovS5c6TIqYIgOC92Yd__9fCp172GDwlgB16GfJjT0Khl2bEBUJys9cKMR-Qd7Li70yHb_4ws_DvcxdJLp8EvUps8vyk1JsyxmOymTL4lGm-9kdHmn0KRLXsUNr4GSPBaMBLBQ8JwypIueGuE8scW1tMz1&s=1
http://www.losp.lv/node/4835
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Svarīgi! Ekoloģiski nozīmīga platība: papuvei 

jābūt uzturētai vismaz sešus mēnešus pēc kārtas 

kārtējā gadā un vismaz līdz 15.jūlijam! 

 

 

 
 

 

Lauku pupas apsēduši kaitēkļi. Kas 

līdzams? 
Valsts Augu Aizsardzības dienests (VAAD) 

vērš lauka pupu audzētāju uzmanību uz to, ka 

pupu laukos strauji izplatās kaitēkļi un 

slimības, portālu laukos.lv informēja VAAD 

pārstāvji. 

http://laukos.la.lv/lauku-pupas-apsedusi-

kaitekli-kas-lidzams/ 

 

 

 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

 

LBB plānotie semināri un pasākumi: 
Biškopju vasaras saiets 22.07.2017. JIP Mārupīte, Mārupes novadā. 

Ierašanās no plkst. 9.00 

Interešu grupu tēmas: 

11.15 Kvalitatīva vaska sagatavošana pārstrādei, vaska maiņas pret šūnām 

priekšnosacījumi (Jānis Malcenieks) 

• 11:15 Bišu māšu audzēšana (biškopis Kārlis Skujiņš) 

• 11:15 Monoflorā medus ražošana (biškopis Jānis Vainovskis) 

• 12:00 Vaska šūnu novecošanās dravā un sekas neveicot šūnu nomaiņu neveiksmes māšu 

apsēklošanā 2017. gada pavasarī (biškopis Imants Dauksts) 

• 12:00 Dravošana korpusu sistēmā (biškopis Armands Gumbris)  

• 13:00 Praktiskie pacēlāju demonstrējumi izmantošanai biškopībā (biškopis Mārtiņš 

Grabovskis) 

Plašāka pasākuma programma www.strops.lv 

  

Plānotie semināri: 

Seminārs: „Bišu saimju apstrāde pret varrozi” lektore Baiba Tikuma š.g. 25. jūlijā, plkst. 11.00, 

http://laukos.la.lv/lauku-pupas-apsedusi-kaitekli-kas-lidzams/
http://laukos.la.lv/lauku-pupas-apsedusi-kaitekli-kas-lidzams/
http://www.strops.lv/
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“Valkarājos”, Usmas pagastā, Ventspils nov.; 

Seminārs: „Bišu saimju apstrāde pret varrozi” lektore Baiba Tikuma š.g. 26. jūlijā, plkst. 11.00, 

Dundagas ielā 4, Talsos; 

Seminārs: tēma: „Bišu saimju apstrāde pret varrozi” lektors Armands Gumbris š.g. 25. jūlijā, 

plkst. 11.00, Smiltenes kultūras centrā, Gaujas ielā 1, Smiltenē; 

Seminārs: tēma: „Bišu saimju apstrāde pret varrozi” lektors Armands Gumbris š.g. 27. jūlijā, 

plkst. 11.00, “Jaungrēvelēs”, Annas pag., Alūksnes nov. 

  

Ogres nodaļas biškopju saiets – seminārs: „Medus kvalitāte, ražošanas prasības. Ziemošanas 

problēmas, saimju sagatavošana nākamajai ziemošanai. Medus žāvēšana, COLLOS 

anketēšana” lektori Ineta Eglīte, Valters Brusbārdis, Jānis Sulutaurs š.g. 29. jūlijā, plkst. 

10.00, Mednieku ielā 4, Ciemupē, Ogres nov. 

  

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:  
Biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” Padomes sēde 18.07.2017.plkst. 

11:00 AREI Priekuļu pētniecības centrs- PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA! 

 
 

Siera klubs aktualitātes:” 
22.jūlijā Cēsīs, Rožu laukumā notiks svētki "Latvijas novadu Siera diena" 

29.jūlijā Vidzemes reģiona konkurss "Tautiskie raksti siera, biezpiena un maizes gardumos" 

5.augustā Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros notiks mūsu organizētais  Latgales reģiona 

konkurss "Tautiskie raksti siera, biezpiena un maizes gardumos". 
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Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības aktualitātes: 
Govju svētki Vecaucē - 28.jūlijā 

http://www.losp.lv/node/4728 

 

Latvijas Zirgaudzētāju biedrības aktualitātes: 
Pasaules kausa Rīgas posmam konkūrā - 25 gadu jubileja! http://www.losp.lv/node/4826 
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība sadarbībā ar Latvijas Jātnieku federāciju 27.-30.07.2017. organizē 

CSI2*-W, CSIYH1* - Kleistos  Rīga : http://www.leflatvia.lv/web/?id=417635 

 

 
 

 

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 
22.jūlijā ,,Jaunļobās,, Dobeles nov. - Izglītojošs seminārs truškopībā. 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/4728
http://www.losp.lv/node/4826
http://www.leflatvia.lv/web/?id=417635
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Stādu audzētāju biedrības aktualitātes: 
15.jūlijā - Stādu gadatirgus NBD Salaspilī Nacionālais Botāniskais dārzs, Salaspils, Miera iela 1 

 

27.jūlijs Onavas Puķu dienas - Bulduru Dārzkopības vidusskola, Viestura iela 6, Jūrmala 

www.bulduri.lv; www.onava.lv 

 

28.-30.jūlijs Hortenziju dienas, Stādaudzētava ''Saulesķirši'', Saules iela 8, Ādaži, Velta Breidaka 

mob.29897159 

 

Latvijas Meža īpašnieku biedrības aktivitātes: 
Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam „Sakoptākais mežs” 

Lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzinātu labas mežsaimniecības prakses 

piemērus privātajos mežos, meža īpašnieki tiek aicināti pieteikt dalību konkursā „Sakoptākais 

mežs”. Konkurss šogad organizēts pirmo reizi un ir vērsts uz to, lai informētu sabiedrību par 

pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku 

kultūrvides saglabāšanu. 

http://www.losp.lv/node/4708 

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras aktivitātes:  
Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienās Kurzemē 2017” 
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903 

 

2017.gada Uzņēmēju dienās reģionos http://www.losp.lv/node/4446 

 

 
 

 

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 

 

 

 

 

http://www.bulduri.lv/
http://www.onava.lv/
http://www.losp.lv/node/4708
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903
https://t.co/XLEgnIDOQb
mailto:info@slieka.lv
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LOSP pārstāvji medijos: 
 

*) 10.07.2017. LETA "Lauksaimnieki neatbalsta rosinājumu strauji palielināt minimālo algu" 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) kopumā atbalsta grozījumus ar nodokļu 

reformu saistītajā uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā un likumā par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli, bet neatbalsta rosinājumu strauji palielināt minimālo algu - no patlaban noteiktajiem 380 

eiro līdz 430 eiro jau no nākamā gada, aģentūru LETA informēja LOSP. 

http://www.nozare.lv/nozares/agro/item/20170710145710014AC78487541E0678/ 

 

 

*) 10.07.2017 Finance.net / TVNET - Lauksaimnieki neatbalsta rosinājumu strauji palielināt 

minimālo algu 

http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/668129-

lauksaimnieki_neatbalsta_rosinajumu_strauji_palielinat_minimalo_algu?utm_source=tvnet 

 

 
 

*) Delfi.lv - 11.07.2017. Lauksaimnieki neatbalsta strauju minimālās algas kāpumu 

Kā uzsvēris LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs, tāpat līdz 2023. jāpagarina 

atvieglojums, "kas dod iespēju zemes pārdevējam, kurš zemi pārdod lauksaimniekam, nemaksāt 

IIN, kā arī IIN režīmā tiek saglabāta esošā IIN likme 10% un esošā IIN aprēķināšanas kārtība 

zemes nomas darījumiem". 

http://m.delfi.lv/bizness/article.php?id=49033291 

 

*) Neatkarīgā rīta avīze - 11.07.2017. "Minimālās algas paaugstināšana neapmierinot 

lauksaimniekus" 

http://nra.lv/ekonomika/latvija/215318-minimalas-algas-paaugstinasana-neapmierinot-

lauksaimniekus.htm 

 

*) 11.07.2017. www.apollo.lv - Lauksaimnieki pret rosinājumu strauji palielināt minimālo algu 

http://apollo.tvnet.lv/zinas/lauksaimnieki-pret-rosinajumu-strauji-palielinat-minimalo-

algu/800338?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Apollolv-

ZinasLatvija+%28Apollo.lv+-+Zi%C5%86as+-+Latvij%C4%81%29 

 

 

*) 11.07.217. www.laukos.lv  LOSP: Lauksaimnieki atbalsta nodokļu reformas tālāku virzību 

http://laukos.la.lv/losp-lauksaimnieki-atbalsta-nodoklu-reformas-talaku-virzibu/ 

 

 

 

http://www.nozare.lv/nozares/agro/item/20170710145710014AC78487541E0678/
http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/668129-lauksaimnieki_neatbalsta_rosinajumu_strauji_palielinat_minimalo_algu?utm_source=tvnet
http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/668129-lauksaimnieki_neatbalsta_rosinajumu_strauji_palielinat_minimalo_algu?utm_source=tvnet
http://m.delfi.lv/bizness/article.php?id=49033291
http://nra.lv/ekonomika/latvija/215318-minimalas-algas-paaugstinasana-neapmierinot-lauksaimniekus.htm
http://nra.lv/ekonomika/latvija/215318-minimalas-algas-paaugstinasana-neapmierinot-lauksaimniekus.htm
http://apollo.tvnet.lv/zinas/lauksaimnieki-pret-rosinajumu-strauji-palielinat-minimalo-algu/800338?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Apollolv-ZinasLatvija+%28Apollo.lv+-+Zi%C5%86as+-+Latvij%C4%81%29
http://apollo.tvnet.lv/zinas/lauksaimnieki-pret-rosinajumu-strauji-palielinat-minimalo-algu/800338?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Apollolv-ZinasLatvija+%28Apollo.lv+-+Zi%C5%86as+-+Latvij%C4%81%29
http://apollo.tvnet.lv/zinas/lauksaimnieki-pret-rosinajumu-strauji-palielinat-minimalo-algu/800338?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Apollolv-ZinasLatvija+%28Apollo.lv+-+Zi%C5%86as+-+Latvij%C4%81%29
http://laukos.la.lv/losp-lauksaimnieki-atbalsta-nodoklu-reformas-talaku-virzibu/
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*) focus.lv   11.07.2017. Lauksaimnieki neatbalsta rosinājumu strauji palielināt minimālo algu 

http://focus.lv/news/lauksaimnieki-neatbalsta-rosinajumu-strauji-palielinat-minimalo-algu?14460 

 

 
 

 

*) LOSP valdes locekle un Latvijas Zemnieku federācija valdes priekšsēdētāja Agita Hauka 

Latvijas Radio1 raidījumā Pēcpusdiena Par nodokļu reformu! 

(7:17 min) http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/valdiba-akceptejusi-vairaku-ar-nodoklu-

reformas-saistitu-likumu-.a89176/ 

 
 

*) 12.07.2017. LETA, "Lauksaimnieku NVO iebilst pret Dūklava demisijas pieprasījumu" 

Latvijas lauksaimnieku, zivsaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas ražotāju pārstāvošās nevalstiskās 

organizācijas (NVO) ir nosūtījušas vēstuli Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, kurā iebilst 

pret atsevišķu politisko organizāciju un institūciju vēlmi pieprasīt zemkopības ministra Jāņa 

Dūklava (ZZS) demisiju. 

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/668475-

lauksaimnieku_nvo_iebilst_pret_duklava_demisijas_pieprasijumu?utm_source=tvnet 

 

*) 12.07.2017. www.nra.lv “Dūklavs profesionālos pienākumus pilda ļoti augstā līmenī” 

mežsaimnieku, Latvijas pārtikas ražotāju un pārstrādātāju nozares, nav pieņemama atsevišķu 

politisko organizāciju un institūciju vēlme savas revolucionārās pārliecības dēļ pieprasīt 

zemkopības ministra Jāņa Dūklava demisiju. Šāda vēlme “šūpot” ministra krēslu, par pamatu 

ņemot sarunas, kuru prettiesiskās darbības vēl joprojām nav pierādītas, ir nekas cits, kā vēlme 

priekšvēlēšanu laikā musināt sabiedrību ar populistiskiem paziņojumiem un akcijām. 

http://nra.lv/ekonomika/latvija/losp/215688-duklavs-profesionalos-pienakumus-pilda-loti-augsta-

limeni.htm 

 

http://focus.lv/news/lauksaimnieki-neatbalsta-rosinajumu-strauji-palielinat-minimalo-algu?14460
https://www.facebook.com/Latvijas-Zemnieku-feder%C4%81cija-416876925134094/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pecpusdiena/?fref=mentions
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/valdiba-akceptejusi-vairaku-ar-nodoklu-reformas-saistitu-likumu-.a89176/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/valdiba-akceptejusi-vairaku-ar-nodoklu-reformas-saistitu-likumu-.a89176/
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/668475-lauksaimnieku_nvo_iebilst_pret_duklava_demisijas_pieprasijumu?utm_source=tvnet
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/668475-lauksaimnieku_nvo_iebilst_pret_duklava_demisijas_pieprasijumu?utm_source=tvnet
http://nra.lv/ekonomika/latvija/losp/215688-duklavs-profesionalos-pienakumus-pilda-loti-augsta-limeni.htm
http://nra.lv/ekonomika/latvija/losp/215688-duklavs-profesionalos-pienakumus-pilda-loti-augsta-limeni.htm
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*) 12.07.2017. www.laukos.lv (Latvijas Avīze)   

Lauksaimnieki neļaus šūpot Dūklava krēslu http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-nelausot-supot-

duklava-kreslu/ 

 

*) 11.07.2017. LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs Radio Baltkom par situāciju 

lauksaimniecības nozarē 

http://www.mixnews.lv/mixtv/programmi/8232 

 

*)  13.07.2017. www.tvnet.lv  "LOSP: Latvijas kautuves ir orientētas uz zemākas kvalitātes 

liellopu gaļas piedāvājumu" 

http://financenet.tvnet.lv/nozares/668625-

losp_latvijas_kautuves_ir_orientetas_uz_zemakas_kvalitates_liellopu_galas_piedavajumu 

 

*) 13.07.2017. www.delfi.lv  

LOSP: Latvijas kautuves ir orientētas uz zemākas kvalitātes liellopu gaļas piedāvājumu  

http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/losp-latvijas-kautuves-ir-orientetas-uz-zemakas-

kvalitates-liellopu-galas-piedavajumu.d?id=49044485 

 

*) 13.07.2017. www.diena.lv  

LOSP: Latvijas kautuves ir orientētas uz zemākas kvalitātes liellopu gaļas piedāvājumu 

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/losp-latvijas-kautuves-ir-orientetas-uz-zemakas-

kvalitates-liellopu-galas-piedavajumu-14176280 

 

*) 13.07.2017. www.lvportals.lv 

LOSP: Tikai kopīga nozares dalībnieku sadarbība var uzlabot liellopu gaļas tirgu 

http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/288602-losp-tikai-kopiga-nozares-dalibnieku-

sadarbiba-var-uzlabot-liellopu-galas-tirgu/ 

 

*) 13.07.2017. LOSP: Tikai kopīga nozares dalībnieku sadarbība var uzlabot liellopu gaļas tirgu 

http://www.losp.lv/node/4836 

 
 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

LAD kalendārs: 

27. Jūlijs -Beidzas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.2.apakšpasākumā 

"Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"  

27. Jūlijs - Beidzas pieteikšanās pasākumam "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"  

31. Jūlijs -Beidzas projekta idejas iesniegumu pieņemšana apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas 

Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un 

ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" ietvaros. 

 

 

 

http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-nelausot-supot-duklava-kreslu/
http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-nelausot-supot-duklava-kreslu/
https://www.facebook.com/edgars.treibegs?fref=mentions
https://www.facebook.com/RadioBaltkom/?fref=mentions
http://www.mixnews.lv/mixtv/programmi/8232
http://financenet.tvnet.lv/nozares/668625-losp_latvijas_kautuves_ir_orientetas_uz_zemakas_kvalitates_liellopu_galas_piedavajumu
http://financenet.tvnet.lv/nozares/668625-losp_latvijas_kautuves_ir_orientetas_uz_zemakas_kvalitates_liellopu_galas_piedavajumu
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/losp-latvijas-kautuves-ir-orientetas-uz-zemakas-kvalitates-liellopu-galas-piedavajumu.d?id=49044485
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/losp-latvijas-kautuves-ir-orientetas-uz-zemakas-kvalitates-liellopu-galas-piedavajumu.d?id=49044485
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/losp-latvijas-kautuves-ir-orientetas-uz-zemakas-kvalitates-liellopu-galas-piedavajumu-14176280
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/losp-latvijas-kautuves-ir-orientetas-uz-zemakas-kvalitates-liellopu-galas-piedavajumu-14176280
http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/288602-losp-tikai-kopiga-nozares-dalibnieku-sadarbiba-var-uzlabot-liellopu-galas-tirgu/
http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/288602-losp-tikai-kopiga-nozares-dalibnieku-sadarbiba-var-uzlabot-liellopu-galas-tirgu/
http://www.losp.lv/node/4836
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-3-starpteritoriala-un-starpvalstu-sadarbiba-283
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/16-1-atbalsts-eiropas-inovaciju-partneribas-lauksaimniecibas-razigumam-un-ilgtspejai-lauksaimniecibas-raziguma-un-ilgtspejas-darba-grupu-projektu-istenosanai-286
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/16-1-atbalsts-eiropas-inovaciju-partneribas-lauksaimniecibas-razigumam-un-ilgtspejai-lauksaimniecibas-raziguma-un-ilgtspejas-darba-grupu-projektu-istenosanai-286
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/16-1-atbalsts-eiropas-inovaciju-partneribas-lauksaimniecibas-razigumam-un-ilgtspejai-lauksaimniecibas-raziguma-un-ilgtspejas-darba-grupu-projektu-istenosanai-286
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LDC informācija: 

 
Novietņu adrešu precizēšana 

Lauksaimniecības datu centrs atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem veic novietņu adrešu 

sakārtošanu datu bāzē. Novietnēm, par kurām nav informācijas Valsts adrešu reģistrā, adreses 

laukā redzams ieraksts “adrese nav atrasta Valsts adrešu reģistrā”: 

 

 
 

Uzspiežot jautājuma zīmei (?), atveras skaidrojošā informācija:  

 

 

 

Lai sakārtotu novietnes datus atbilstoši Valsts adrešu reģistram, lūdzam dzīvnieku 

īpašniekus vai turētājus zvanīt Datu centram un precizēt novietnes adresi un ģeogrāfiskās 

koordinātes. 

Telefoni: 67027240, 67095062, 67095069, 22019664 vai 22019774.  

 

 

Citi pasākumi: 

Fermu diena „Šarolē aitu izmantošanas iespējas Latvijā”: http://www.losp.lv/node/4859 

 
 

 

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

callto:67027240,%2067095062
callto:67095069,%2022019664
http://www.losp.lv/node/4859

