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DB viesojas Baltezera 

kokaudzētavā  
Pašlaik SIA Kokaudzētava Baltezers 

tirdzniecībā piedāvā 600-700 dažādas 

augu sugu šķirnes. «Kopumā dārzā un 

kolekcijā ir aptuveni 1000 dažādu augu 

šķirņu – no tā vairuma, ko esam 

iegādājušies vai kādā citā veidā ieguvuši, 

cenšoties adaptēt un pielāgot Latvijas 

klimatam,» stāsta saimnieks. Baltezerā 

iekopts plašs dārzs, kur klienti var 

smelties idejas savam krāšņumstūrītim. 

http://www.db.lv/ekonomika/vide/mezsai

mnieciba/foto-db-viesojas-baltezera-

kokaudzetava-465288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerija: Ražas kulšana Jelgavas 

pusē 
Zemgalē, tajā skaitā Jelgavas pusē, pilnā 

sparā rit jaunās ražas kulšana. Lai gan šīs 

vasaras laikapstākļi nav īpaši labvēlīgi, 

tomēr ziemāju raža gaidāma laba. 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centra dati liecina, ka kopumā graudaugi 

šogad aizņem 706 500 ha, kur ziemāju 

platības ir 374 900 ha. Jūlijā kopražas 

prognoze ir 689 700 tonnas. Pērn graudu 

kopraža bija 2,703 miljoni tonnu, tikmēr 

visu laiku rekords tika sasniegts 

2015.gadā, kad tika novākts 3,01 miljons 

tonnu graudu. 

 Laukos.lv http://laukos.la.lv/galerija-

razas-kulsana-jelgavas-puse/ 

 

http://www.db.lv/ekonomika/vide/mezsaimnieciba/foto-db-viesojas-baltezera-kokaudzetava-465288
http://www.db.lv/ekonomika/vide/mezsaimnieciba/foto-db-viesojas-baltezera-kokaudzetava-465288
http://www.db.lv/ekonomika/vide/mezsaimnieciba/foto-db-viesojas-baltezera-kokaudzetava-465288
https://www.facebook.com/laukos.lv/?fref=mentions
http://laukos.la.lv/galerija-razas-kulsana-jelgavas-puse/
http://laukos.la.lv/galerija-razas-kulsana-jelgavas-puse/
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Bagātie maksās, nabagie slīks? 

Kurzemnieki mēģina “pacelt” 

padomjlaiku meliorāciju 
Šajā ES plānošanas periodā pirmo reizi 

saņemts būtisks, tomēr aizvien 

nepietiekams atbalsts padomju laikā 

būvētu meliorācijas sistēmu atjaunošanai. 

Tāpat pirmo reizi ES atbalstītajos 

meliorācijas projektos ir jābūt iekļautam 

zaļajam komponentam. Saimnieki 

meliorācijas sistēmu uzturēšanā ik gadu 

tērē lielu naudu, tomēr veicamie darbi 

bez valsts un ES naudas nav paceļami. 

http://laukos.la.lv/bagatie-maksas-

nabagie-sliks/ 

 

 

 

 

Atgādinām un informējam ka 

Lauksaimniecības uzņēmumu 

pārbaudes sāksies 4.septembrī 
Valsts darba inspekcija 

http://www.losp.lv/node/4890 

 

 

 
Dienas Bizness 9.08.2017. 

Veiktas izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju teritoriālajos un 

ekonomiskās zonas ūdeņos 
Lai nodrošinātu ES prasību* izpildi, Zemkopības ministrija (ZM) ir precizējusi noteikumus par 

rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, ko valdība otrdien, 

8.augustā, pieņēma.  

http://www.zm.gov.lv/presei/veiktas-izmainas-noteikumos-par-rupniecisko-zveju-teritorialajos-

un-ek?id=8940 

 

 

http://laukos.la.lv/bagatie-maksas-nabagie-sliks/
http://laukos.la.lv/bagatie-maksas-nabagie-sliks/
https://www.facebook.com/darbainspekcija/?fref=mentions
http://www.losp.lv/node/4890
http://www.zm.gov.lv/presei/veiktas-izmainas-noteikumos-par-rupniecisko-zveju-teritorialajos-un-ek?id=8940
http://www.zm.gov.lv/presei/veiktas-izmainas-noteikumos-par-rupniecisko-zveju-teritorialajos-un-ek?id=8940
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Mana pieredze: Latvijas cigoriņi 

Polijā pārtop kafijā  
Skrundas novadā audzētos cigoriņu pārstrādā 

kafijā Polijā. SIA BiAgro Kurzeme Skrundas 

novada Raņķu pagastā cigoriņus audzē 120 ha 

platībā. Visa izaudzētā cigoriņu raža tiek 

pārstrādāta SIA Granova, kas pieder vācu 

uzņēmumam Laroma G.m.b.H un atrodas 

līdzās BiAgro Kurzeme. Pēc pārstrādes 

cigoriņi nonāk kafijas rūpnīcā Polijā, kur no 

Latvijā audzētās izejvielas gatavotais ekstrakts 

tiek izmantots pazīstamās kafijas Inka 

ražošanā – to izgatavotājs eksportē uz 

daudzām pasaules valstīm.  

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

mnieciba/mana-pieredze-latvijas-cigorini-

polija-partop-kafija-

465357?utm_campaign=social&utm_medium

=twitter&utm_source=article 

 

 

Kā top?: Saldējums Pols vafeļu 

glāzītē  

http://www.db.lv/ekonomika/razo
sana/ka-top-saldejums-pols-vafelu-
glazite-465238 
 

 

 

 

 

Vai Latvijas tirgus zemniekam 

vēlīgs? Saimnieki par ražu un 

sezonas strādniekiem 
Svārstīgie šīs sezonas laikapstākļi pat 

pieredzējušiem saimniekiem traucēja noteikt 

pareizus sēšanas un stādīšanas laikus, līdz ar 

to kartupeļu, sīpolu, gurķu, ķirbju un citu 

dārzeņu raža šogad nav tā labākā. Tādēļ 

jautājām, kāds iznākums sagaidāms un ko 

zemnieki kopumā domā par savas produkcijas 

tirgu un nepieciešamo sezonas strādnieku 

skaitu. 

http://laukos.la.lv/kadu-prognozejat-auglu-un-

darzenu-razu/ 

 

 

 
 

 

 

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/mana-pieredze-latvijas-cigorini-polija-partop-kafija-465357
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/mana-pieredze-latvijas-cigorini-polija-partop-kafija-465357
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/mana-pieredze-latvijas-cigorini-polija-partop-kafija-465357?utm_campaign=social&utm_medium=twitter&utm_source=article
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/mana-pieredze-latvijas-cigorini-polija-partop-kafija-465357?utm_campaign=social&utm_medium=twitter&utm_source=article
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/mana-pieredze-latvijas-cigorini-polija-partop-kafija-465357?utm_campaign=social&utm_medium=twitter&utm_source=article
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/mana-pieredze-latvijas-cigorini-polija-partop-kafija-465357?utm_campaign=social&utm_medium=twitter&utm_source=article
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/mana-pieredze-latvijas-cigorini-polija-partop-kafija-465357?utm_campaign=social&utm_medium=twitter&utm_source=article
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/ka-top-saldejums-pols-vafelu-glazite-465238
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/ka-top-saldejums-pols-vafelu-glazite-465238
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/ka-top-saldejums-pols-vafelu-glazite-465238
http://laukos.la.lv/kadu-prognozejat-auglu-un-darzenu-razu/
http://laukos.la.lv/kadu-prognozejat-auglu-un-darzenu-razu/
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Cik maksā sviests Lietuvā un Vācijā? 
Šāds apakšvirsraksts dots laikraksta 

“Tagesspiegel” rakstam par to, ka sviests 

Vācijā patlaban ir tik dārgs kā vēl nekad. 

Zemnieki ražo mazāk, taču pieprasījums aug 

visos segmentos. Vācijā pēdējo sešu mēnešu 

laikā sviesta cenas augušas no 40 līdz 60%. 

Savukārt gada griezumā piena produktu cenas 

kopumā augušas par 13%, kur lielāko 

pienesumu devis tieši sviesta cenas kāpums. 

Izdevums arī norāda, ka vienlaikus kāpj cenas 

arī citiem sviesta produktiem, piemēram, 

bioloģiskajam sviestam tas ir trīskāršojies. 

http://laukos.la.lv/cik-maksa-sviests-lietuva-

un-vacija/ 

 

  
 

 

 

 

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 

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 

 

 

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 

http://laukos.la.lv/cik-maksa-sviests-lietuva-un-vacija/
http://laukos.la.lv/cik-maksa-sviests-lietuva-un-vacija/
http://www.losp.lv/node/4887
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LLMZA aktualitātes: 
 

LZA LMZN un LLMZA plānotās aktivitātes: 

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. 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 

 

 

http://www.losp.lv/node/4708
https://t.co/XLEgnIDOQb
mailto:info@slieka.lv
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LOSP pārstāvji medijos: 
  

*) LETA, 8.08.2017. LOSP: piena produktu cenu kāpums veikalos neatspoguļojas ražotāju 

maciņos 

Piena produktu cenu kāpums veikalos neatspoguļojas piena ražotāju maciņos, uzsvēra 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) Piena grupas vadītājs Guntis Gūtmanis. 

http://www.nozare.lv/nozares/agro/item/2017080809594803E2E61BB5407A080E/ 

 

 

*) TVNET, 8.08.2017. LOSP: piena produktu cenu kāpums veikalos neatspoguļojas ražotāju 

maciņos 

Piena produktu cenu kāpums veikalos neatspoguļojas piena ražotāju maciņos, uzsvēra 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) Piena grupas vadītājs Guntis Gūtmanis. 

http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/672067-

losp_piena_produktu_cenu_kapums_veikalos_neatspogulojas_razotaju_macinos 

 

 

*) 8.08.2017. 13:06 "Krustpunktā" - Piena nozare un piena produktu cenas" Kas notiek 

piena nozarē? Sviesta cena veikalos nu jau ir pārkāpusi 2 eiro atzīmi. Vai un kāds straujam šī piena 

produkta cenu pieaugumam ir pamats? Sarunā piedalās Latvijas Piensaimnieku Centrālās 

savienība valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks, Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Lauksaimniecības fakultātes asoc. profesore Dr.oec. Ingūna Gulbe un Latvijas Tirgotāju 

asociācijas vadītājs Henriks Danusēvičs. 

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/piena-nozare-un-piena-produktu-cenas.a90300/ 

 

*) 8.08.2017. DELFI.LV Piena produktu cenu kāpums veikalos neatspoguļojas ražotāju 

maciņos, pauž LOSP 

Delfi.lv http://m.delfi.lv/bizness/article.php?id=49118429 

 

*) 8.08.2017. Kasjauns.lv "Piena produktu cenu kāpums neatspoguļojas ražotāju maciņos" 

Piena produktu cenu kāpums veikalos neatspoguļojas piena ražotāju maciņos, uzsvēra 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) Piena grupas vadītājs Guntis Gūtmanis.  

http://jauns.lv/raksts/bizness/249956-piena-produktu-cenu-kapums-neatspogulojas-razotaju-

macinos 

 

*) MIXFM, Baltcom Radio - 8.08.2017. 

Крестьяне недовольны закупочными ценами на молоко (+ОПРОС) (4) 

Рост цен на молочные продукты в магазинах на кошельках их производителей не 

сказывается, заявил представитель Латвийского совета по сотрудничеству 

сельскохозяйственных организаций (ЛСССХО) Гунтис Гутманис. 

http://www.mixnews.lv/ru/society/news/225379_krestyane-nedovolny-zakupo4nymi-cenami-na-

moloko-opros/ 

 

*) 8.augusts Radio Baltcom -  Янис Шолкс в программе "Разворот" #MIXTV 

http://www.mixnews.lv/mixtv/programmi/8309 

 

http://www.nozare.lv/nozares/agro/item/2017080809594803E2E61BB5407A080E/
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/672067-losp_piena_produktu_cenu_kapums_veikalos_neatspogulojas_razotaju_macinos
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/672067-losp_piena_produktu_cenu_kapums_veikalos_neatspogulojas_razotaju_macinos
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/piena-nozare-un-piena-produktu-cenas.a90300/
https://www.facebook.com/Delfi.lv/?fref=mentions
http://m.delfi.lv/bizness/article.php?id=49118429
http://jauns.lv/raksts/bizness/249956-piena-produktu-cenu-kapums-neatspogulojas-razotaju-macinos
http://jauns.lv/raksts/bizness/249956-piena-produktu-cenu-kapums-neatspogulojas-razotaju-macinos
javacript:void%280%29;
http://www.mixnews.lv/ru/society/news/225379_krestyane-nedovolny-zakupo4nymi-cenami-na-moloko-opros/
http://www.mixnews.lv/ru/society/news/225379_krestyane-nedovolny-zakupo4nymi-cenami-na-moloko-opros/
https://www.youtube.com/watch?v=-QnaamPwFHg
http://www.mixnews.lv/mixtv/programmi/8309
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*) Mixnews.lv  (8.08.2017. )  Переработчики молока: мы заменили Россию другими 

рынками экспорта 

Латвийским переработчикам молока удалось прийти в себя после российского эмбарго и 

заменить Россию на другие экспортные рынки, заявил глава Центрального союза 

переработчиков молока Янис Шолкс. 

 http://www.mixnews.lv/ru/economics/news/225300_pererabot4iki-moloka-my-zamenili-rossiyu-

drugimi-rynkami-eksporta/ 

 

 

*) 9.08.2017. Latvijas Avīze: Latvijas Avīze: Vai sviests kļūs par delikatesi? 

Tirgotāji brīdina arī par piena, krējuma, biezpiena, siera cenu kāpumu.  

Loģiski spriežot, situācijā, kad sviesta cena veikalā uzlēkusi nepieredzētos augstumos, arī 

zemniekiem būtu par pienu jāsaņem lielāka maksa, taču tas tā nav. "Lai gan svaru kausiem 

vajadzētu būt līdzvērtīgiem, tomēr tā nav noticis, jo tie pāris centi, kas kopš krīzes pielikti pie 

piena cenas, nav adekvāti cenai, ko pircējs veikalā maksā par sviesta paciņu," saka Lauksaimnieku 

organizāciju sadarbības padomes Piena grupas vadītāja vietniece, saimniecības "Dimanti" 

īpašniece Sandra Stricka. Viņasprāt, ir tikai apsveicami, ka pasaulē sviests beidzot tiek novērtēts 

un sabiedrība sapratusi, ka augu tauki nav nekas veselīgs. "Cilvēku vēlme ēst veselīgāk nosaka, 

kāpēc palielinājies pieprasījums pēc sviesta. Taču piena ražotājiem, lauksaimniekiem, nav skaidrs, 

kas šajā cenu kāpumā ir ieguvējs. Lauksaimnieks tas noteikti nav, jo piena cena daudziem piena 

ražotājiem joprojām nesedz pašizmaksu," saka zemnieku pārstāve. 

(Raksts pielikumā) 

 

*) www.laukos.lv 9.08.2017. - Sviests varētu kļūt par delikatesi  

Tas tā nav, neviens uz Krieviju neko neved. Un, ja pat tas tā būtu, mūsu apjomi nevarētu ietekmēt 

tirgu. Nevajag pārvērtēt Krievijas nozīmi, uz pasaules augošā pieprasījuma fona tas ir tikai piliens 

jūrā,” saka Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības LPCS valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks. 

Viņš ir pārliecināts, ka sviesta cenas kāpums ir likumsakarīgs iznākums pasaules tirgos 

notiekošajam. Piemēram, pirms gada sviesta tonna biržā maksāja vidēji 2370 eiro, bet šodien šis 

rādītājs ir jau ap 5600 eiro. 

http://laukos.la.lv/vai-sviests-klus-par-delikatesi/ 

  

 

*)  Latvijas Radio1 - raidījumā Krustpunktā, 9.08.2017. -  LOSP dalīborganizācijas - Latvijas 

Cūku audzētāju asociācijas pārstāve Dzintra Lejniece - Kāda situācija šobrīd ir cūkkopības 

nozarē? 

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/kada-situacija-sobrid-ir-cukkopibas-nozare.a90329/ 

 

*) Diena: 10.08.2017.  "Piena produktu cenu kāpums veikalos neatspoguļojas ražotāju 

maciņos" 

Piena produktu cenu kāpums veikalos neatspoguļojas ražotāju maciņos, norāda Lauksaimnieku 

organizāciju sadarbības padomes (LOSP) Piena grupas vadītājs Guntis Gūtmanis. Viņš norāda – 

lai gan veikalos atsevišķu piena produktu cenas pēdējos mēnešos ir teju dubultojušās, piena 

ražotāji ienākumu pieaugumu nejūt, turklāt viņi praktiski nevar ietekmēt cenas veikalos, raksta 

LETA. 

 

 

http://www.mixnews.lv/ru/economics/news/225300_pererabot4iki-moloka-my-zamenili-rossiyu-drugimi-rynkami-eksporta/
http://www.mixnews.lv/ru/economics/news/225300_pererabot4iki-moloka-my-zamenili-rossiyu-drugimi-rynkami-eksporta/
http://laukos.la.lv/vai-sviests-klus-par-delikatesi/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/kada-situacija-sobrid-ir-cukkopibas-nozare.a90329/
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*) LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Olu ražotāju asociācijas vadītāja Solvita Gulbes 

komentārs Dienas biznesā 9.08.2017.  

Asociācija: Ārpus sprostiem turētu dējējvistu olas izvēlas aptuveni 2% pircēju db.lv 

http://www.db.lv/…/asociacija-arpus-sprostiem-turetu-dejejv… 

Ārpus sprostiem turētu dējējvistu ražotas olas izvēlas aptuveni 2% pircēju, kas skaidrojama ar 

būtisko cenu starpību ar sprostos turētu dējējvistu ražotajām olām, aģentūru LETA informēja 

Latvijas Olu ražotāju asociācijas vadītāja Solvita Gulbe. 

 

*) Dienas bizness, 9.augusts, "Jaunas kaltes dos lielākas jaudas" LOSP dalīborganizācijas - 

Lauksaimnieku apvienība valdes loceklis Ivars Ādamsons - par kooperāciju graudu nozarē.  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/DienasBizness/?fref=mentions
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/asociacija-arpus-sprostiem-turetu-dejejvistu-olas-izvelas-aptuveni-2-proc-pirceju-465386
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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"  

 

 
 

 

VAAD informācija: 

 

Atgādinājums par glifosātu saturošu AAL pareizu lietošanu 
http://www.losp.lv/node/4893 

 

 

 

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

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
http://www.losp.lv/node/4893

