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Vai mazie zemnieki bremzē laukus? 

Zemnieku federācija par viensētnieka 

domāšanu un noslāņošanos  
Biedrība Latvijas Zemnieku federācija (LZF) ir viena 

no vecākajām lauksaimnieku nevalstiskajām 

organizācijām. Tā darbojas jau kopš 1990. gada un 

pārstāv vairāk nekā 6000 lauksaimniekus visā 

Latvijā. 

http://laukos.la.lv/noslanosanas-valstij-par-labu-

nenak/ 

 

 

 

 

"Latgales dārzeņu loģistika": Cilvēki 

arvien vairāk izvēlas bez pesticīdiem 

audzētus dārzeņus http://lat.vesti.lv/news/26153 

 

 

 

 

LAD direktore brīdina: Īpaši stingri tiks 

pārbaudīts, vai izvirzītais mērķis ir 

sasniegts http://www.db.lv/finanses/finansejums/es-

nauda/lad-direktore-bridina-ipasi-stingri-tiks-

parbaudits-vai-izvirzitais-merkis-ir-sasniegts-

465111?utm_campaign=footer_news&utm_source=st

artpage_bottom 

 

 

 

 
 

 

Kur aug tavs kāposts? Biozemnieki satiek 

pircēju “pa tiešo”  
Šķiet, nav jāpierāda, ka no lauku vistu olām cepta 

omlete vai biskvīts garšas ziņā pārspēj omleti, 

biksvītu vai jebkuru citu ēdienu, kas gatavots no 

olām, ko dējušas lielfermu būros iesprostotas vistas. 

http://laukos.la.lv/bernibas-garsa/ 
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Graudaugu kopraža šogad varētu būt 

ievērojami labāka nekā pērn 

Saglabājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, ziemāju 

raža gaidāma laba un arī graudaugu kopraža varētu 

būt ievērojami labāka nekā pērn, informēja Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) 

pārstāvji. 

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

gu-kopraza-sogad-varetu-but-ieverojami-labaka-

neka-pern.d?id=49079743 

 

 

 

 
 

Kāpēc subsidējam ārzemnieku biznesu? 

“Lazdiņu” saimniece par “baranku” 

vietējā kartupeļa audzētājam 
Agronome Dagnija Hincenberga ar kartupeļu 

audzēšanu savā saimniecībā Lazdiņi Ozolnieku 

novada Sidrabenes (Salgales) pagastā nodarbojas jau 

divdesmit piecus gadus. Šajā laikā gūta gan vērtīga 

pieredze, gan dažādas atziņas, kas vedina uz 

nopietnām pārdomām gan par kartupeļu audzēšanas 

biznesu, gan par mūsu lauksaimniecības politiku 

kopumā. 

http://laukos.la.lv/skumji-subsidejam-arzemnieku-

biznesu/ 

 

 

Gleznot un vingrot – ar sieru. Ieskats Siera svētkos Cēsīs | Laukos.lv 
22. jūlijā, jau piecpadsmito reizi pēc kārtas notika vieni no gada garšīgākajiem svētkiem – 

Latvijas novadu Siera diena. Šajā gadā tie ieripoja skaistajā Vidzemes pilsētā Cēsīs. Šā gada 

jaunums: siera gleznu reprodukcija. Kulinārās kultūras mantojuma fonda “Māras pūrs” 

dibinātāja Ramona Jirgena izveidojusi mākslas darbu, kas izgatavots no Latvijā ražotiem 

sieriem. http://laukos.la.lv/anmana-glezna-no-siera/ 

 

 

Bezmaksas pienu, augļus un dārzeņus varēs saņemt ne tikai skolēni, bet arī 

bērnudārzu audzēkņi, informē Lauku Atbalsta dienestā.  
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/bezmaksas-pienu-auglus-un-darzenus-bez-maksas-

vares-sanemt-ari-bernudarzos/ 
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Vieta, kur nosalušus jērus silda ar džinu 
Šetlande ir Skotijai piederoša salu grupa 300 km uz 

ziemeļiem Atlantijas okeānā. Plašajās, bet 

nabadzīgajās sūnu un ķērpju apaugušajās kalnu 

ganībās dzīvo Šetlandes aitas, bet tuvāk ciematiņiem 

iekoptos ganību zālājos – gaļas šķirņu krustojumu 

aitu mātes ar jēriem. Saimniekiem Deividam un 

Lilianai Leslijiem šogad bija 55. jēru sezona. 

http://laukos.la.lv/setlande-nosalusu-jeru-silda-ar-

dzinu/ 

 

 

 

 

Aicina ziņot par baldriāna un kumelīšu 

atradnēm Latvijas pļavās 
Lai apzinātu Latvijas unikālos ārstniecības augu 

resursus, Vides risinājumu institūta pētnieki šogad 

sākuši gan ārstniecības baldriāna, gan kumelītes, gan 

pienenes ģenētisko paraugu – sēklu – ievākšanu. 

Nākamgad starptautiska zinātnieku komanda 

Priekuļos veidos eksperimentālu dārzu, kurā atlasīs 

bioloģiski un ekonomiski vērtīgākos un Latvijas 

klimatam piemērotākos ārstniecības un aromātisko 

augu genotipus. 

http://laukos.la.lv/doma-par-pienenu-un-baldrianu-

saknu-eksportu/ 

 

 

 

Dietoloģe Lolita Neimane veic 

eksperimentu un secina - vistas gaļa 

patērētājiem lietošanā ir droša  

 Latvijas Diētas un Uztura speciālistu asociācijas 

vadītāja, dietoloģe Lolita Neimane turpina analizēt 

kvalitatīvas un drošas vistas gaļas pieejamību tirgū, 

par ko lika aizdomāties Putnu fabrikas Ķekava 

reklāma, kurā pausts, ka Ķekavā audzētie putni aug 

bez jebkādas hormonu un antibiotiku izmantošanas.  

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/petijums-

vistas-gala-pateretajiem-lietosana-ir-drosa-

465183?utm_campaign=footer_news&utm_source=s

tartpage_bottom 
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Kumelīšu lielsaimnieks  
Ārstniecības un garšaugu audzēšanas SIA Field and 

Forest pārstrādā izaudzēto izejvielās farmācijas, 

kosmētikas un pārtikas produktu ražotājiem Eiropā, 

veic pētījumus, lai paplašinātu audzējamo augu 

sortimentu 

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

ba/kumelisu-lielsaimnieks-465175 

 

 

 

 

 

 

Biotopu apsaimniekotājiem jāķeras pie 

mācībām | Laukos.lv  
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 

(LLKC) aicina nekavēties ar pieteikšanos rudenī 

gaidāmajām mācībām Lauku attīstības programmas 

aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana 

zālājos” tos saimniekus, kuriem šis ir jau otrais 

dalības gads pasākumā. 

http://laukos.la.lv/biotopu-apsaimniekotajiem-

jakeras-pie-macibam/ 

 

 

 

 

PK posma “Grand Prix” maršrutā uzvar 

igaunis Reins Pills, labākais no Latvijas 

sportistiem – Kristaps Neretnieks iegūst 

piekto vietu 
http://www.losp.lv/node/4888 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatīvā sabiedrība „Durbes grauds” 

atklāj jaunu graudu pieņemšanas 

kompleksu  

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas 

(LLKA) biedrs – kooperatīvā sabiedrība „Durbes 

grauds” jūlija beigās pirms jaunās ražas sezonas 

sākuma atklāja jaunu graudu pieņemšanas 

kompleksu, kurā ieguldītā kopējo investīciju summa 

ir 2,6 miljoni eiro. 

http://www.llka.lv/aktualitates/kooperativa-

sabiedriba-durbes-grauds-atklaj-jaunu-graudu-

pienemsanas-kompleksu/2978/ … 
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Sviesta cena – rekordaugsta db.lv  
Sviesta cena jūlijā sasniegusi augstāko līmeni pēdējo 

gadu laikā – DB aprēķini liecina, ka dažu ražotāju 

sviesta cena pārsniegusi 13 eiro/kg 

Arī paši ražotāji uzsver, ka sviests sadārdzinās un tam 

esot objektīvi iemesli. «Sviesta cenu kāpumu 

izraisījis piena tauku deficīts vienotajā Eiropas 

Savienības tirgū,» skaidro Food Union grupā 

ietilpstošā Rīgas piena kombināts valdes 

priekšsēdētājs, Food Union grupas finanšu direktors 

Eiropā Normunds Staņēvičs. 

http://www.db.lv/…/razosana/partika/sviesta-cena-

rekordaugs… 

 

 

 

 

 

 

 

Aicina ziņot par baldriāna un kumelīšu 

atradnēm Latvijas pļavās 
Lai apzinātu Latvijas unikālos ārstniecības augu 

resursus, Vides risinājumu institūta pētnieki šogad 

sākuši gan ārstniecības baldriāna, gan kumelītes, gan 

pienenes ģenētisko paraugu – sēklu – ievākšanu. 

Nākamgad starptautiska zinātnieku komanda 

Priekuļos veidos eksperimentālu dārzu, kurā atlasīs 

bioloģiski un ekonomiski vērtīgākos un Latvijas 

klimatam piemērotākos ārstniecības un aromātisko 

augu genotipus. 

http://laukos.la.lv/doma-par-pienenu-un-baldrianu-

saknu-eksportu/ 

 

 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

 

Biedrība “Gaļas liellopu audzētāju biedrība”aktualitātes: 
Biedrība “Gaļas liellopu audzētāju biedrība”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 

pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros 

organizē apmācības gaļas liellopu audzētājiem, š.g. 17.-18.augustā 

Apmācību tēma ir “Ciltsdarba loma ganāmpulka izkopšanā, pareiza ganāmpulka atražošana un 

pārraudzība” un apmācības paredzētas gaļas liellopu audzētājiem. Lektore, ciltsdarba 

eksperte Ieva Freidenfelde, apmācībās apskatīs dažādas tēmas.  

Apmācību dalībniekiem ir jāveic līdzmaksājums par dalību apmācībās 32 EUR (bez PVN) 

vērtībā (7 EUR mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam 

https://www.facebook.com/DienasBizness/?fref=mentions
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/sviesta-cena-rekordaugsta-465172
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/sviesta-cena-rekordaugsta-465172
http://laukos.la.lv/doma-par-pienenu-un-baldrianu-saknu-eksportu/
http://laukos.la.lv/doma-par-pienenu-un-baldrianu-saknu-eksportu/
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pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un 

tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem). 

http://www.losp.lv/node/4887 

 

Latvijas Lauku forums aktivitātes: 
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.  

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 

 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemes bioloģiskajām saimniecībām 

 http://www.lbla.lv/pieredzes-apmainas-brauciens-uz-vidzemes-biologiskajam-saimniecibam 

 

Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības aktualitātes: 
Kartupeļu  lauka dienas notiks:  

15.augustā pl.10.00 Ungurpilī SIA Aloja Starkelsen teritorijā. Bioloģiskie un konvencionālie 

izmēģinājumi cietes šķirnēm un Europlant pārtikas šķirnēm.  Informācija pa t. 26312666 

17.augustā pl.10.00 Ādažos pie meristēmu laboratorijas. Agrico pārtikas šķirņu izmēģinājumi. 

Piedalās Agrico pārstāvis no Nīderlandes. Informācija pa t.29131512 

18.augustā pl.10.00 Varakļānu novadā z/s Dzenīši. Bioloģiskie izmēģinājumi cietes un pārtikas 

šķirnēm. Piedalās Agrico pārstāvis no Nīderlandes. Informācija pa t. 26312666 

 

Siera klubs aktualitātes: 
5.augustā Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros notiks mūsu organizētais  Latgales reģiona 

konkurss "Tautiskie raksti siera, biezpiena un maizes gardumos". 

 

LLMZA aktualitātes: 

1.       DALĪBA LATGALES SIEVIEŠU UZŅĒMĒJU VASARAS NOMETNĒ ’’ATELPA- 2017’’ UN 

VPP EKOSOC- LV ‘’TAUTSAIMNIECĪBAS TRANSFORMĀCIJA, GUDRA IZAUGSME, 

PĀRVALDĪBA UN TIESISKAIS IETVARS VALSTS UN SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGAI 

ATTĪSTĪBAI – JAUNAS PIEEJAS ILGTSPĒJĪGAS ZINĀŠANU SABIEDRĪBAS 

VEIDOŠANAI‘’ PĒTĪJUMU REZULTĀTU APSPRIEŠANA, 4.- 6. augusts, Aglonas novadā; 

2.       Dalība APP "Dārzkopības institūta" 60 gadu jubilejā un 5 pētnieku apbalvošana par būtisku 

ieguldījumu augļkopības zinātnes, izglītības un institūta attīstībā- Ph.  Gunāram Lācim, Dr. sc. ing. 

http://www.losp.lv/node/4887
mailto:laukuforums@gmail.com
http://tel.nr/
http://www.lbla.lv/pieredzes-apmainas-brauciens-uz-vidzemes-biologiskajam-saimniecibam
http://www.lbla.lv/pieredzes-apmainas-brauciens-uz-vidzemes-biologiskajam-saimniecibam
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Dalijai Segliņai, Dr. biol Sarmītei Strautiņai,  Dr. biol. Lailai Ikasei, Ph.D Pawel Gornas, 18. 

augustā, Dobelē.  

 

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:  
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: 

 
 Kapitāls: Iznīdēt ēnu ekonomiku = kontrolēt tirgu  

  

Lai samazinātu ēnu ekonomikas ietekmi lauksaimniecības un pārtikas preču apritē tirgos, valdība 

ir atbalstījusi Arvila Ašeradena vadītās Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto projektu - 

grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību 

http://www.losp.lv/node/4708
https://t.co/XLEgnIDOQb
mailto:info@slieka.lv
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Šie grozījumi nav kaut kas ašs un spontāns, un to iniciators patiesībā ir nevalstiskais sektors, 

konkrēti - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP), kura pērn sāka diskusiju par 

ēnu ekonomikas samazināšanas nepieciešamību lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā, 

tostarp aktualizējot ari jautājumu par lauksaimniecības preču izcelsmes valsts nekorektu 

norādīšanu, tādējādi maldinot pircējus par to, vai konkrētais produkts ir ražots Latvijā vai ievests 

no kādas ārvalsts. LOSP viedokli par to, ka ir nepieciešams mainīt normatīvo regulējumu, 

atbalstīja arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija. Rezultātā 

EM grozījumus noteikumos ir izstrādājusi visai rūpīgi, fokusā paturot galveno uzdevumu - ciņu 

pret ēnu ekonomiku, kura, pēc neatkarīgu pētnieku domām, Latvijā joprojām ir plašāka un 

naudīgāka nekā kaimiņvalstis. 

  

Ēnu ekonomika Latvijā ir viens no tiem caurumiem jeb - precīzāk - apvedceļiem, kas padara 

šķidrāku valsts budžetu, tāpēc ministriem, uzņēmējiem un sabiedrībai attieksmē pret ēnām vismaz 

teorētiski ir jābūt vienos ierakumos. 

  

Tas - makroekonomiski. Mikroekonomiskā situācija gan nav tik vienkārša. Latvijas iedzīvotāju 

ienākumu līmenis joprojām ir tālu no optimālā, bet inflācijas atgriešanās un valdības plāni veikt 

vēl vienu nodokļu likmju celšanas raundu (nosaucot to par nodokļu sistēmas reformu) biznesa un 

sociālo optimismu nekādi nevairo. 

  

Šādā kontekstā EM piedāvājums, kurā ir paredzēts cīņā pret ēnu ekonomiku paplašināt tirgus 

uzraudzības iestāžu pilnvaras un noteikt, ka ielu tirdzniecības organizatora un tirgus pārvaldītāja 

darbību uzrauga un kontrolē ari Valsts ieņēmumu dienests (VID), Pārtikas un veterinārais dienests 

(PVD) un pašvaldības policija, ir vērtējams visnotaļ pozitīvi. Protams, ar noteikumu, ka šī 

uzraudzība un kontrole tiks efektīvi organizēta praksē, turklāt izslēdzot, šķiet, visuresošos 

korupcijas riska elementus. 

  

Kā jaunā kārtība izpaudīsies dzīvē? Pašvaldības turpmāk izsniegs izziņas tirdzniecības 

dalībniekiem par pašaudzēto svaigo augļu, dārzeņu, ogu un svaigās gaļas izcelsmi, tādējādi 

uzņemoties līdzatbildību par šis informācijas patiesumu. Turklāt reizi mēnesi pašvaldības informēs 

VID un PVD par izsniegtajām atļaujām ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai, 

norādot tirdzniecības dalībniekus un realizējamo preču grupas. 

  

Atbildību par preču izcelsmi turpmāk dalīs ari tirdzniecības organizators un tirgus pārvaldītājs, 

kura pienākums nu ir sekot, lai tirgotājs korekti norāda informāciju par sevi un savu preci, kā arī 

izveidot tirdzniecības dalībnieku uzskaites reģistru tirgos un nodrošināt uzraudzības un kontroles 

iestādēm piekļuvi šim reģistram. Tirdzniecības organizators un tirgus pārvaldītājs tagad varēs 

noteikt gadījumus, kad viņam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu ar tirgotāju. 

  

Vārdu sakot, papīrs nu ir, turklāt pietiekami kvalitatīvs un bez pārspīlētām prasībām. 

Kontrolējošajām institūcijām ir jāgādā, lai tas ari darbotos korekti. Un bez pārspīlējumiem. 

  

 

2) www.laukos.lv - 4.07.2017. LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Piensaimnieku Savienība 

valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks "Sviesta un krējuma cienītājiem grūti laiki; cenas turpinās 

kāpumu". Pēdējos mēnešos piena produktu cenas veikalos ir ievērojami kāpušas, atsevišķiem 

produktiem pat divas reizes, turklāt prognozes liecina, ka cenu kritums nav gaidāms. Drīzāk ir 
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bažas, ka piena pārstrādes uzņēmumi piena iepirkuma cenu pieaugumu nespēs paši segt bez 

pircēju palīdzības, norāda Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes 

priekšsēdētājs Jānis Šolks. 

http://laukos.la.lv/sviesta-un-krejuma-cienitajiem-gruti-laiki-cenas-turpinas-kapumu/ 

 

3) Dienas bizness 3.08.2017. Raksts "Sviesta cena – rekordaugsta" (Raksts pielikumā) 

LPCS valdes priekšsēdētāja Jāņa Šolka komentārs 

 

4) Jāņa šolka intervija LETA 3.08.2017.  (Intervija pielikumā) 

Šolks: piena pārstrādātājiem būs grūti segt turpmāku piena iepirkuma cenu kāpumu  

Pēdējos mēnešos piena produktu cenas veikalos ir ievērojami kāpušas, atsevišķiem produktiem pat 

teju divas reizes. Diemžēl prognozes liecina, ka cenu kritums nav gaidāms. Drīzāk ir bažas, ka 

piena pārstrādes uzņēmumi pašlaik novērojamo piena iepirkuma cenu pieaugumu nespēs paši segt 

bez patērētāju palīdzības. Kādas ir prognozes par piena iepirkuma un galaproduktu cenu 

tendencēm, kā vērtējama kopējā situācija Latvijas piensaimniecībā un kā piena pārstrādātājiem 

sokas ar eksportu, intervijā aģentūrai LETA stāsta Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības 

(LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks. 

 

5) LPCS valdes priekšsēdētāja Jāņa Šolka dienas citāts "Dienas bizness" 4.08.2017.  

 
 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

Kalendārs: 
 21. Augusts  

Sākas pieteikšanās pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"  

 21. Augusts  

Sākas pieteikšanās pasākumam "Kontrole un izpilde"  

 21. Augusts  

 Sākas pieteikšanās pasākumam "Inovācija" 

 

 

 

 

http://laukos.la.lv/sviesta-un-krejuma-cienitajiem-gruti-laiki-cenas-turpinas-kapumu/
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/sviesta-cena-rekordaugsta-465172
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/22-02-produktivi-ieguldijumi-akvakultura-225
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/kontrole-un-izpilde-220
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/inovacija-273
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Ar 1.augustu sākas projektu iesniegumu pieņemšana "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību 

nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" http://www.lad.gov.lv/…/bus-pieejams-atbalsts-ar-

lauksaimni… 

 

 
 

  

 
 

 

Citi pasākumi: 
Kursi: Lauksaimniecības dzīvnieki – aitu ēdināšana  

http://www.losp.lv/node/4880 

 
 

 
 

 

 

 

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

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/bus-pieejams-atbalsts-ar-lauksaimniecibu-nesaistitam-saimnieciskajam-aktivitatem-743
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/bus-pieejams-atbalsts-ar-lauksaimniecibu-nesaistitam-saimnieciskajam-aktivitatem-743
https://t.co/EAKBEUdoTi

