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Brīvs no ĢMO – ne visās pašvaldībās  
Daļa Latvijas pašvaldību ĢMO aizlieguma noteikšanu 

joprojām uzskata par lozungu lēmumu, pirmdien vēsta 

laikraksts Dienas Bizness. 

http://www.db.lv/…/lauksaimnieciba/brivs-no-gmo-ne-

visas-pa… 

 

 

 

 

 

 

Latgales bekons varētu saņemt valsts 

kompensāciju par likvidētajām cūkām  
AS Latgales bekons, kura novietnē atklāts Āfrikas cūku 

mēris (ĀCM) un tiks likvidēti aptuveni 6000 lopu, pēc 

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) slēdziena varētu 

saņemt valsts kompensāciju, pastāstīja Zemkopības 

ministrijas (ZM) pārstāve Dagnija Muceniece. 

http://www.db.lv/…/latgales-bekons-varetu-sanemt-valsts-

kom… 

 

 

 

 

Pienu slauc arvien vairāk 
Šogad jūnijā nodotā svaigpiena apmērs Latvijā pieaudzis 

par 3,8% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo mēnesi 

un bija 77 539 tonnas, liecina Lauksaimniecības datu centra 

(LDC) dati. 

http://laukos.la.lv/pienu-slauc-arvien-vairak/ 

 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: Latvijas galvenā prioritāte sarunās par KLP 

nākotni ir tiešo maksājumu izlīdzināšana 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 17.un 18. jūlijā Briselē piedalījās ES Lauksaimniecības un 

zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē, kur Igaunijas prezidentūras vadībā tiek apspriesti 

Eiropas Komisijas (EK) visaptverošās sabiedriskās aptaujas par ES Kopējās lauksaimniecības 

politikas (KLP) modernizēšanu rezultāti. Diskusijas laikā ministri pauda dalībvalstu sākotnējo 

pozīciju jautājumā par KLP nākotni pēc 2020. gada. 

http://www.losp.lv/node/4862 

 

 

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/brivs-no-gmo-ne-visas-pasvaldibas-464713
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/brivs-no-gmo-ne-visas-pasvaldibas-464713
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/a-s-latgales-bekons-konstatets-afrikas-cuku-meris-464704?utm_campaign=footer_news&utm_source=ajax_loaded_menu
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/a-s-latgales-bekons-konstatets-afrikas-cuku-meris-464704?utm_campaign=footer_news&utm_source=ajax_loaded_menu
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/latgales-bekons-varetu-sanemt-valsts-kompensaciju-par-likvidetajam-cukam-464711
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/latgales-bekons-varetu-sanemt-valsts-kompensaciju-par-likvidetajam-cukam-464711
http://laukos.la.lv/pienu-slauc-arvien-vairak/
http://www.losp.lv/node/4862
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Atādinām, ka klienti, kuri līdz ar AS “Sadales 

tīkls” sistēmas pakalpojumu tarifu struktūras 

izmaiņām 2016.gada 1.augustā savos objektos 

samazināja elektrotīkla ieslēguma jaudu, vēl līdz 

šā gada 31.jūlijam to var atjaunot bez maksas. 

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

 

 

 

 
 

 

 

ĀCM ierobežošanas pasākumu izmaksas segs no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  
http://www.losp.lv/node/4863 

 

Precizē slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtību 
Otrdien, 18. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

noteikumos, kas nosaka slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtību. Izmaiņas 

noteikumos sagatavotas, lai precizētu piena daudzuma mērīšanas līdzekļu pārbaudīšanas nosacījumus 

un virspārraudzības kārtību. 

http://www.zm.gov.lv/presei/precize-slaucamo-govju-un-slaucamo-kazu-parraudzibas-

kartibu?id=8900 

 

Pieņemti noteikumi briežu hroniskās novājēšanas slimības uzraudzībai un 

kompensācijas piešķiršanas kārtība  
Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi jaunus noteikumus briežu hroniskās novājēšana slimības 

uzraudzībai un kontrolei un veikusi grozījumus noteikumos par zaudējumu kompensāciju, kas 

radušies valsts uzraudzībā esošas dzīvnieku infekcijas slimības vai epiziootijas uzliesmojuma laikā. 

Valdība otrdien, 18.jūlijā, jaunos noteikumus un grozījumus apstiprināja.  

http://www.zm.gov.lv/presei/pienemti-noteikumi-briezu-hroniskas-novajesanas-slimibas-

uzraudzibai-u?id=8902 

 

Aktualizēts Lauksaimniecības datu centra maksas pakalpojumu cenrādis  
Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi izmaiņas Lauksaimniecības datu centra (LDC) publisko 

pakalpojumu cenrādī, ko valdība otrdien, 18.jūlijā, pieņēma. Grozījumi aktualizē un precizē sniegto 

pakalpojumu veidus un ievieš jaunus. http://www.zm.gov.lv/presei/aktualizets-lauksaimniecibas-

datu-centra-maksas-pakalpojumu-cenradis-?id=8901 

 

Latvijas pieredze noderīga Ukrainas Agrārās politikas un pārtikas ministrijai 

normatīvo aktu pielāgošanai ES normatīviem 
Piektdien, 21. jūlijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies darba vizītē uz Ukrainu, lai ar 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F4827&h=ATNjU7tLY2lpcxwjbVXjLzRRnnrsRlDYy1TWvXSJnsGiNO3kfHRPfo1PAtYiCoJRVf45bcMjdAKZmczr3O67xpCb9fBTOrSMlqO0AFiDiqmT9Nfzh9MA-ZACsURiEXx-Jy6gBtlQwcDLxRxBerxanoN_&enc=AZOEOZZIzRnwEq92wVnlXWQ3oNeCjXWZjSVDi3wI1L83P8RBYU0n0bIqVHvOp3gY0eiUQ2rUEsuOpqwuLFa-8lz0e585S4mZ0jEvrWvXn3gNoRWHfWWuyj5wmyyBEIXRwsge_tNlrZUIckeUHrKFAlWrgYAsmGVwlX5GdMOSG1Yp40Bvq6SMhjOMS6a9mhG7TU9ya9C5w8-t-VwkZMSP8nDc&s=1
http://www.losp.lv/node/4863
http://www.zm.gov.lv/presei/precize-slaucamo-govju-un-slaucamo-kazu-parraudzibas-kartibu?id=8900
http://www.zm.gov.lv/presei/precize-slaucamo-govju-un-slaucamo-kazu-parraudzibas-kartibu?id=8900
http://www.zm.gov.lv/presei/pienemti-noteikumi-briezu-hroniskas-novajesanas-slimibas-uzraudzibai-u?id=8902
http://www.zm.gov.lv/presei/pienemti-noteikumi-briezu-hroniskas-novajesanas-slimibas-uzraudzibai-u?id=8902
http://www.zm.gov.lv/presei/aktualizets-lauksaimniecibas-datu-centra-maksas-pakalpojumu-cenradis-?id=8901
http://www.zm.gov.lv/presei/aktualizets-lauksaimniecibas-datu-centra-maksas-pakalpojumu-cenradis-?id=8901
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Ukrainas Agrārās politikas un pārtikas ministra pirmo vietnieku Maksimu Martiņuku pārrunātu abu 

ministriju turpmāko sadarbību. Ņemot vērā Latvijas pieredzi lauksaimniecības, lauku 

uzņēmējdarbības un lauku reģionu attīstībā, Ukraina ir izteikusi vēlmi pārņemt Latvijas zināšanas 

lauksaimniecības, pārtikas preču ražošanas un aprites uzraudzības harmonizācijā atbilstoši ES 

prasībām. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-pieredze-noderiga-ukrainas-agraras-politikas-un-partikas-

mini?id=8914 

 

 

 
 

 

Kartupeļu šogad būšot tikpat, cik pērn | 

Laukos.lv  
Kā atzina Kartupeļu Audzētāju un pārstrādātāju savienības 

vadītāja Aiga Kraukle, patlaban gaidāmo ražas apmēru ir 

pāragri prognozēt. Taču daudzviet kartupeļu bumbuļu skaits 

ir ļoti labs, tāpēc nav bažu, ka kartupeļu raža varētu būt 

sliktāka nekā pērn. 
http://laukos.la.lv/kartupelu-sogad-busot-tikpat-cik-pern/ 

 

  

 
 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

 
Jau desmito gadu tiek rīkots pasākums "Staltbriežu un dambriežu buļļu ģenētiskās kvalitātes 

vērtēšana", kura ietvarot norisināsies arī zinātniski – praktiskā konference “TEORĒTISKIE UN 

PRAKTISKIE APSEKTI VEIKSMĪGAI BRIEŽAUDZĒŠANAI” 26.07.-27.07.2017. 

Programma http://www.losp.lv/node/4871  

Konferences darba valoda: angļu / krievu 

Pasākuma noslēguma apbalvošanas pasākums: 28.07.2017 Safari park More. 

Pieteikšanās dalībai pasākumos: deerparks@inbox.lv 

 
 

 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-pieredze-noderiga-ukrainas-agraras-politikas-un-partikas-mini?id=8914
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-pieredze-noderiga-ukrainas-agraras-politikas-un-partikas-mini?id=8914
http://laukos.la.lv/kartupelu-sogad-busot-tikpat-cik-pern/
callto:26.07.-27.07.2017
http://www.losp.lv/node/4871
mailto:deerparks@inbox.lv
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Latvijas Lauku forums aktivitātes: 
3.Latvijas Lauku kopienu parlaments jūnija vidū Kandavā pulcēja vairāk kā 200 dalībnieku, 

tostarp LOSP pārstāvjus – Gunti Vilnīti un Kristu Garkalni. Pasākumā atbalstīti 10 būtiskākie 

virzieni lauku nākotnes attīstībai nākamajiem diviem gadiem, paužot nepieciešamību iekļaut 

vairākus punktus turpmākajos plānošanas dokumentos. Tāpat parlamenta dalībnieki rosinājuši 

Ministru kabineta un NVO memoranda padomei aktīvi rīkoties, lai Ministrijas un pašvaldības 

uzlabotu tiesisko vidi dažādu funkciju deleģēšanai nevalstiskām organizācijām, kā arī veicinātu 

sabiedrības iespējas iesaistīties caurspīdīguma veicināšanā valsts pārvaldē un pašvaldību darbā. Ar 

rezolūciju un prezentācijām iespējams iepazīties: http://ej.uz/Kopienuparlaments  

 
Jūlijā un augustā biedrība "Latvijas Lauku forums" uzņems delegācijas no Moldovas un 

Armēnijas, lai izzinātu Latvijas praksi un iepazītos ar piemēriem Latvijas laukos, un iegūto 

pieredzi izmantotu veicinot lauku attīstību savās valstīs.  

No Moldovas ieradīsies 20 dalībnieki, starp kuriem būs NVO, lauku uzņēmēju, pašvaldību un 

Lauksaimniecības Ministriju pārstāvji. Viesi 5 dienu ilgā vizītē tiksies ar Vidzemes VRG un 

pārliecināsies par Lauku Kopienu parlamenta nozīmīgumu Igaunijā notiekošajā Lauku parlamentā. 

Šī pieredze viņiem nepieciešama, lai veiksmīgi izveidotu VRG sadarbības tīklu Moldovā.  

Armēņu delegācijas mērķis ir izzināt lauku tūrisma attīstību un Start up uzņēmumu un to atbalsta 

iespējas. Delegācijas sastāvā būs 12 armēņu viesi, kas pārstāvēs dažadas vecumu grupas un ir ar 

plašu pieredzes spektru. Viesi 7 dienu ilgajā vizīte iepazīsies ar Vidzemes un Latgales VRG un 

uzņēmēju stāstiem.  

Abas grupas 31. jūlijā tiksies ar LOSP un ZM, kā arī citu organizāciju pārstāvjiem, lai uzzinātu 

vairāk par lauku attīstības jautājumiem no valsts pārvaldes un NVO puses. Gadījumā, ja vēlaties 

sadarboties ar šīm valstīm vai tikties ar kādu no delegāciju pārstāvjiem, lūdzam sazināties ar 

Latvijas Lauku forumu, mūsu e-pasts: laukuforums@gmail.com un tel.nr.: 28855427.  

 

 

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, 

“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, 

http://ej.uz/Kopienuparlaments
mailto:laukuforums@gmail.com
http://tel.nr/
http://www.strops.lv/
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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. 

  

 

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". 

 

 

 

 
 

 

 

 

Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības aktualitātes: 
Govju svētki Vecaucē - 28.jūlijā 

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

 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/4728
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Latvijas Zirgaudzētāju biedrības aktualitātes: 
Sporta centrā „Kleisti” notiks Pasaules kausa izcīņas posms jāšanas sportā Rīga–2017 

Sporta centrā „Kleisti” no 28. līdz 30. jūlijam notiks Pasaules kausa (PK) Centrāleiropas zonas 

posms jāšanas sportā šķēršļu pārvarēšanā Rīga–2017, kurā piedalīsies Latvijas un citu Eiropas 

valstu spēcīgākie jātnieki. 

Paredzams, ka Rīgas posma sacīkstēs šogad kopā startēs vairāk nekā 70 jātnieku ar aptuveni 120 

zirgiem. Sacensības, kam piešķirta CSI2*-W/CSIYH1* kategorija, ir svarīgākais gada notikums 

Latvijas jāšanas sportā, un šogad svin 25 gadu jubileju kopš pirmās norises reizes. 

 
http://www.losp.lv/node/4866 

 

 

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

 

Stādu audzētāju biedrības aktualitātes: 
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:  

http://www.losp.lv/node/4866
http://www.bulduri.lv/
http://www.onava.lv/
http://www.losp.lv/node/4708
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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 

 

 

 

 

 

LOSP pārstāvji medijos: 
 

*) 20.jūlijs LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs LNT Ziņas (23:21min) Par biotopu 

kartēšanu  

https://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas 

 

 

http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903
https://t.co/XLEgnIDOQb
mailto:info@slieka.lv
https://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas


 

 Infolapa_23_21.07.2017.  www.losp.lv   

 

 

*) 1.07.2017. Riga TV24 - LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs  

http://play24.lv/video/9508/dienas-personiba-viesos-armands-krauze-edgars-treibergs 

 

 

*) Bauskas Dzīve: Pārtikas ražošanas atbalsts – mūsdienīgs un vienkāršs 

Antra Ērgle 2017. gada 18. jūlijs 

Apjomīgās aptaujas datus izmantos kopējās lauksaimniecības politikas atjaunošanai 

  

Briselē 7. jūlijā notika kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) modernizēšanai veltīta 

konference «KLP: tavs viedoklis» («CAP: Have Your Say»), kurā prezentēja no februāra līdz 

maijam rīkotās sabiedrības aptaujas rezultātus. Jau vēstīts, ka tā šogad noritēja visās Eiropas 

Savienības (ES) valstīs, lai pēc lauksaimniecības un lauku attīstības komisāra Fila Hogana 

ierosinājuma papildinātu Eiropas Komisijas (EK) speciālistu sagatavotos KLP uzlabošanas 

priekšlikumus. 

Edgars Treibergs, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs: 

Jāizlīdzina maksājumi. Viena no galvenajām LOSP prasībām par KLP nākotni ir tiešo maksājumu 

izlīdzināšana. Tiem ir jābūt vienādiem visās ES dalībvalstīs un jānovērš tiešo maksājumu atbalsta 

atšķirības starp ES dalībvalstīm jau pašā finanšu perioda sākumā, pārtraucot graut mūsu 

lauksaimnieku konkurētspēju ES vienotajā tirgū. Nākotnē viens no KLP problēmjautājumiem ir 

zaļināšanas prasība par ilggadīgo zālāju saglabāšanu. LOSP uzskata, ka tā diskriminē lopkopības 

saimniecības, tādēļ jau tagad būtu jālabo nosacījumi un jāpiedāvā saprātīgi risinājumi ilggadīgo 

zālāju saglabāšanai. 

http://www.bauskasdzive.lv/laikraksta-arhivs/partikas-razosanas-atbalsts-musdienigs-un-

vienkarss-165511 

  

*) LETA, 18.07.2017.  Bērzaines pagastā trešdien notiks LOSP izbraukuma sapulce 

http://www.nozare.lv/nozares/agro/item/65EB86D4-0C76-4101-B91F-

16D19C5107AD/?phase=LOSP 

  

*) Lai arī Āfrikas cūku mēris no skaļākajiem virsrakstiem kādu laiku bija pazudis, tā izplatīšanās 

Latvijā nav rimusies – teju ik nedēļu šovasar izskan informācija par slimības atklāšanu arvien 

jaunos pagastos. Telefonintervija ar LOSP dalīborganizācijas Latvijas Cūku audzētāju asociācijas 

direktori Dzintru Lejnieci 

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.07.2017-telefonintervija-ar-dzintru-lejnieci.id102262/ 

  

*) Iznīcina cūku mēra skartos dzīvniekus Latgalē 

LOSP dalīborganizācijas Latvijas Cūku audzētāju asociācijas direktore Dzintra Lejniece  

Panorāma 19.07.2017.  

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/18.07.2017-iznicina-cuku-mera-skartos-dzivniekus-latgale.id102247/ 

  

  

*) LOSP izbraukuma sapulce uz Vidzemes puses saimniecību “Zilūži”. Paldies visiem par dalību 

un paldies Zilūžu saimniekam par uzņemšanu un gardajiem saldējumiem! 

Foto šeit: http://www.losp.lv/node/4870 

  
 

 

http://play24.lv/video/9508/dienas-personiba-viesos-armands-krauze-edgars-treibergs
http://www.bauskasdzive.lv/laikraksta-arhivs/partikas-razosanas-atbalsts-musdienigs-un-vienkarss-165511
http://www.bauskasdzive.lv/laikraksta-arhivs/partikas-razosanas-atbalsts-musdienigs-un-vienkarss-165511
http://www.nozare.lv/nozares/agro/item/65EB86D4-0C76-4101-B91F-16D19C5107AD/?phase=LOSP
http://www.nozare.lv/nozares/agro/item/65EB86D4-0C76-4101-B91F-16D19C5107AD/?phase=LOSP
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.07.2017-telefonintervija-ar-dzintru-lejnieci.id102262/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/18.07.2017-iznicina-cuku-mera-skartos-dzivniekus-latgale.id102247/
http://www.losp.lv/node/4870
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LAD aktualitātes: 
 

LAD kalendārs: 

 

Sākusies pieteikšanās atbalstam  
"No 2017.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Sadarbība”. 

Atbalsts pieejams divos apakšpasākumos: 

  16.1 Atbalsts EIP* lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma 

un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai 

16.2 Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei Sadarbība" 

 

Kalendārs 

27.jūlijā beidzas pieteikšanās pasākumam "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" 

27.jūlijā beidzas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.2.apakšpasākumā 

"Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" 

31.jūlijā beidzas pieteikšanās pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" 
 

 

Viduslatvijas RLP pārceļas uz jaunām telpām! 
 

No 2017.gada 24.jūlija Viduslatvijas RLP Jēkabpilī atradīsies Rīgas ielā 111.  

Laipni lūdzam!  

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/viduslatvijas-rlp-parcelas-uz-

jaunam-telpam!-752 

 

 

Apdrošināšana 
Pasākumā "Riska pārvaldība" atbalsts līdz 65% apmērā no apdrošināšanas polises iegādes 

izdevumiem par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu! 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/riska-

parvaldiba-234 

 

 

 

 
 

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”: 

 

http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=a25db09e&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=cc663297&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=cc663297&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=c6c6bcab&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/viduslatvijas-rlp-parcelas-uz-jaunam-telpam!-752
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/viduslatvijas-rlp-parcelas-uz-jaunam-telpam!-752
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/riska-parvaldiba-234
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/riska-parvaldiba-234
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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: Aizkraukles novada z/s „Dārznieki”, kvalitatīva zālāju apsaimniekošana lopkopības 

saimniecībā http://www.losp.lv/node/4864 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

callto:67027240,%2067095062
callto:67095069,%2022019664
https://t.co/wpqpJSaBbd
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Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 


