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ES cukura kvotu sistēmai pienācis gals 
Pati pēdējā spēkā esošā lauksaimniecības kvotu 

sistēma, kas regulē cukura ražošanu Eiropas 

Savienībā (ES), pārstājusi eksistēt 30. septembrī – 

gandrīz 50 gadus pēc tās ieviešanas, liecina 

Eiropas Komisijas (EK) publiskais paziņojums. 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/es-

cukura-kvotu-sistemai-pienacis-

gals.d?id=49291791 

 

 

 

Valdība atbalsta pazeminātās PVN 

likmes ieviešanu svaigiem augļiem, ogām 

un dārzeņiem 
Valdība otrdien, 3.oktobrī, apstiprināja grozījumus 

Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Grozījumi 

paredz ieviest pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 

samazināto 5 procentu likmi Latvijai raksturīgiem 

svaigiem augļiem, ogām, dārzeņiem un 

kartupeļiem, tostarp mazgātiem, mizotiem, 

lobītiem, grieztiem un fasētiem, bet ne termiski 

vai kā citādi apstrādātiem, piemēram, saldētiem, 

sālītiem, kaltētiem. 

http://www.losp.lv/node/4961 

 

ZM ministrs J.Dūklavs: ES nākamajā plānošanas periodā jāpabeidz tiešo 

maksājumu izlīdzināšana lauksaimniekiem http://www.losp.lv/node/4960 

 

 

 

 

Lauku atbalsta dienests iesniegumus 

pieņems tikai tiešsaistē  
Zemkopības ministrija (ZM) ir veikusi grozījumus 

Lauku atbalsta dienesta likumā, ko valdība 

otrdien, 3.oktobrī, apstiprināja. Grozījumi noteic, 

ka iesniegums valsts atbalsta un Eiropas 

Savienības atbalsta saņemšanai, kā arī tam 

pievienotie dokumenti Lauku atbalsta dienestā 

(LAD) pretendentam turpmāk būs jāiesniedz 

tiešsaistē, izmantojot elektronisko pieteikšanās 

sistēmu (EPS). Kā arī grozījumi paredz LAD 

izdoto dokumentu nosūtīšanu atbalsta 

pretendentam tiešsaistē, izmantojot EPS. 

http://www.losp.lv/node/4962 

 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/es-cukura-kvotu-sistemai-pienacis-gals.d?id=49291791
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/es-cukura-kvotu-sistemai-pienacis-gals.d?id=49291791
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/es-cukura-kvotu-sistemai-pienacis-gals.d?id=49291791
http://www.losp.lv/node/4961
http://www.losp.lv/node/4960
http://www.losp.lv/node/4962
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Zemkopības ministrs un ES 

lauksaimniecības komisārs ir 

vienisprātis par vienlīdzīgu atbalstu 

visiem ES lauksaimniekiem 
5. oktobrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 

tikās ar ES lauksaimniecības un lauku attīstības 

komisāru Filu Hoganu, kurš šodien apmeklēja 

Latviju darba vizītē. Zemkopības ministrs Jānis 

Dūklavs ar Filu Hoganu pārrunāja Latvijas 

lauksaimniekiem gan pašlaik, gan nākotnē 

aktuālos jautājumus. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-

un-es-lauksaimniecibas-komisars-ir-vienispratis-

pa?id=9050 

 

 

 

Rāmavā atklāj industrijas izstādi 

“Lauksaimniecības un meža tehnika. 

Lauku sēta 2017” 
Plānots, ka izstādē būs iespējams vērot 

prezentāciju un apmeklēt diskusiju ciklu par 

aktualitātēm meža īpašniekiem. Meža īpašnieki 

varēs uzzināt par lauksaimniecībā neizmantojamo 

meža zemju apmežošanu un meža atjaunošanu, kā 

arī kopšanas cirtēm kokaugu stādījumos, Latvijas 

meža īpašnieku sasniegumiem strādājot kopā, 

privāto mežu sertifikāciju, Eiropas Savienības 

fondu atbalstu meža īpašniekiem.  

http://laukos.la.lv/ramava-atklaj-industrijas-

izstadi-lauksaimniecibas-un-meza-tehnika-lauku-

seta-2017/ 

 

 

Atvieglota pārraudzības datu iegūšana gaļas liellopu saimniecībās Zemkopības 

ministrija (ZM) ir sagatavojusi izmaiņas gaļas liellopu pārraudzības kārtībā, ko valdība otrdien, 

3.oktobrī, pieņēma.  

http://www.zm.gov.lv/presei/atvieglota-parraudzibas-datu-iegusana-galas-liellopu-saimniecibas-

?id=9044 

 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministri Lauksaimniecības un 

zivsaimniecības ministri lems par nozvejas kvotām Baltijas jūrā 
Pirmdien, 9.oktobrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Luksemburgā piedalīsies ES 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē.  

http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-un-zivsaimniecibas-ministri-lems-par-nozvejas-

kvotam-?id=9052 

 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-un-es-lauksaimniecibas-komisars-ir-vienispratis-pa?id=9050
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-un-es-lauksaimniecibas-komisars-ir-vienispratis-pa?id=9050
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-un-es-lauksaimniecibas-komisars-ir-vienispratis-pa?id=9050
http://laukos.la.lv/ramava-atklaj-industrijas-izstadi-lauksaimniecibas-un-meza-tehnika-lauku-seta-2017/
http://laukos.la.lv/ramava-atklaj-industrijas-izstadi-lauksaimniecibas-un-meza-tehnika-lauku-seta-2017/
http://laukos.la.lv/ramava-atklaj-industrijas-izstadi-lauksaimniecibas-un-meza-tehnika-lauku-seta-2017/
http://www.zm.gov.lv/presei/atvieglota-parraudzibas-datu-iegusana-galas-liellopu-saimniecibas-?id=9044
http://www.zm.gov.lv/presei/atvieglota-parraudzibas-datu-iegusana-galas-liellopu-saimniecibas-?id=9044
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-un-zivsaimniecibas-ministri-lems-par-nozvejas-kvotam-?id=9052
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-un-zivsaimniecibas-ministri-lems-par-nozvejas-kvotam-?id=9052
http://www.losp.lv/node/4951
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Pērk/ pārdod sienu, salmus ruļļos, skābbarību, skābsienu.... 
 

 
http://www.losp.lv/node/4951 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Latvijas Zemnieku Federācijas aktivitātes:  

 
Latvijas Zemnieku federācija aicina uz mācībām „Ģimeņu (mazo) zemnieku 

saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību” 
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 

pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 

2017.gada 9.-10.oktobrī Rucavā organizē pirmās no deviņām mācībām „Ģimeņu (mazo) zemnieku 

saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”. Mācību kurss plānots visos Latvijas 

reģionos.   http://www.losp.lv/node/4937 

  

Tiek izsludināts konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos” 
Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta 

deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas simtgadi, šodien, 

2017. gada 5.septembrī, izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu „Latvijas lauki 

gadsimtu griežos” un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Konkursa mērķis ir 

popularizēt Latvijas laukus, parādot vērtības, ar kurām lepojamies – lauku sētas skaistumu un 

unikalitāti, zemnieka darbu un tā attīstību cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas lauku ainavas 

skaistumu ikviena mākslinieka acīm. http://www.losp.lv/node/4917 

 

Latvijas Agronomu biedrības aktualitātes: 
Latvijas agronomu biedrības valdes sēde 11.10 plkst.11.00  ZM ēkā 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/4951
http://www.losp.lv/node/4951
http://www.losp.lv/node/4951
http://www.losp.lv/node/4937
http://www.losp.lv/node/4917
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Jauno Zemnieku kluba aktivitātes: 
No 20.-21.oktobrim Jauno zemnieku klubs organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz 

Naukšēniem.  Programmā būs graudkopības, piena lopkopības, zirgkopības saimniecības. 

Iepazīsim lauku tūrismu, smiltsērkšķu un cidoniju audzētāju, viesosimies Naukšēnu vīna darītvā 

un tiksimies ar jauno lauksaimnieku, kurš realizē apjomīgu projektu jaunas liellopu fermas 

kompleksa celtniecībā.  Pieteikties varēs līdz 17.oktobrim jzk@jzk.lv 

http://www.losp.lv/node/4965 

 

Tuvojās pieteikšanās jauniešu izaugsmes forumam “Solis 2017”! 
No šī gada 3.-5.novembrim biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs” jau sesto gadu rīko jauniešu 

izaugsmes forumu, motivētiem jauniešiem, “Solis 2017”. 

http://www.losp.lv/node/4964 

 

 
 

Lauku ceļotāja aktivitātes:  
Lauku celotajs riko reģionālos seminārus rudenī. Katrā pasakumā informēsim par jaunumiem 

nozarē, atskatīsimies un izvērtēsim aizvadīto tūrisma sezonu un informēsim par aktualitātēm 

asociācijas darbībā. Katrā seminārā būs sava  tēma jaunu produktu izveidē un attīstībā kopā ar 

zinošiem vieslektoriem. 

Plānojiet datumus un piesakieties! Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 29451717. 

 

Kurzeme: 1. novembrī viesu mājā “Garīkas”, Skrundas novads. 

 Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā - dažādu lauksaimniecības, 

zvejniecības, pārtikas un amatniecības mantojuma iesaiste tūrisma produktā. 

 Kulinārais ceļš „Livonijas garša“ - kas un kā šodien ir uz mūsu galda kopš Livonijas 

laikiem. 

mailto:jzk@jzk.lv
http://www.losp.lv/node/4965
http://www.losp.lv/node/4964
mailto:anna@celotajs.lv
http://www.celotajs.lv/lv/e/garikas
http://www.celotajs.lv/lv/project/14
http://www.celotajs.lv/lv/project/16


 

 Infolapa_34_6.10.2017.  www.losp.lv   

 

=> PROGRAMMA (pdf, 344 KB) 

Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 26433316. 

Latgale: 10. novembrī Rēzeknes novada "Lūznavas muižā", sadarbībā ar Latgales Tūrisma 

asociāciju. 
 Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā - dažādu lauksaimniecības, 

zvejniecības, pārtikas un amatniecības mantojuma iesaiste tūrisma produktā. 
=> PROGRAMMA (pdf, 640 KB) 

Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 26433316. 

Zemgale: 14. novembrī Bauskas novada atpūtas kompleksā “Miķelis”. 

 Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā - dažādu lauksaimniecības, 

zvejniecības, pārtikas un amatniecības mantojuma iesaiste tūrisma produktā. 

 Lauku tūrisma mārketinga aktivitātes Japānas tirgū. Produkta izveide mūsu tālo tirgu 

viesiem - kas strādā, no kā jāuzmanās, kas mums īpašs. Atskats uz mārketinga aktivitātēm 

Japānas tirgū, u.c. tālo tirgu aktualitātes. 
=> PROGRAMMA (pdf, 432 KB) 

Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 26433316. 

 
 

Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 
LŠTAA ar saviem trušiem piedalīsies I.K. Rāmava rīkotajā izstādē "Lauksaimniecības un meža 

tehnika. Lauku Sēta 2017" kura norisināsies no 05.-07.10.2017. 

 

 Siera klubs aktivitātes: 

3.oktobrī seminārs "Meistara diena  Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā 

6.okt. kopā ar Vidzemes TV divu filmu filmēšana Latgalē "100 receptes Latvijas simtgadei" 

9., 10. un 11. oktobris - konkursu"Tautiskie raksti siera, biezpiena un maizes gardumos" 

uzvarētāji  apmeklē Briseli, Eiropas Parlamentu u.c. 

17.okt. seminārs "Meistara diena" Jelgavas Amatu skolā 

19.sept. Rīgas restorānu šefpavāri dodas uz AS"Smiltenes" piens" - praktisks seminārs 

"Kā top un kā garšo piens un piena produkti" 

Filmas jauniešiem "Mūžīgais piens" montāža 

Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. 

+371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv 

 

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.celotajs.lv/cont/prof/news/2017/171101_Garikas_programma.pdf
mailto:anna@celotajs.lv
http://www.celotajs.lv/lv/e/luznavasmuiza
http://www.celotajs.lv/lv/project/14
http://www.celotajs.lv/cont/prof/news/2017/Latgales_10.11.17.pdf
mailto:anna@celotajs.lv
http://www.celotajs.lv/lv/e/mikelis
http://www.celotajs.lv/lv/e/mikelis
http://www.celotajs.lv/lv/project/1
http://www.celotajs.lv/cont/prof/news/2017/14_11_17_programma_Mi%C4%B7elis.pdf
mailto:anna@celotajs.lv
callto:05.-07.10.2017
callto:+371%2029487375
http://www.sieraklubs.lv/
mailto:info@slieka.lv
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LOSP pārstāvji medijos: 
 

 

*) 2.10.2017. www.delfi.lv LOSP dalīborganizācijas Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju 

savienības  valdes priekšsēdētajas vietnieks Ilgvars Krūmiņš "Palielinās risks, ka visu kartupeļu 

ražu šogad Latvijā neizdosies novākt" http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/palielinas-

risks-ka-visu-kartupelu-razu-sogad-latvija-neizdosies-novakt.d?id=49292027 

  

*) 2.10.2017. Dienas bizness LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs  Nodokļu reforma: 

Būtiskākie ieguvumi uzņēmējiem  

  

*) 2.10.2017. www.laukos.lv (Latvijas Avīze) Piena iepirkuma cena atkal 

pakāpusies http://laukos.la.lv/piena-iepirkuma-cena-atkal-pakapusies/ 

  

*)  3.09.2017. Dienas bizness - LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs -  Visi Lauku 

attīstības programmas mērķi nav 

sasniegti http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/visi-lauku-attistibas-

programmas-merki-nav-sasniegti-467255 

   

*) 4.09.2017. www.tvnet.lv Lauksaimnieki ir noskaņoti pret OCTA iegādi, ja auto netiek izmantots 

ceļu satiksmē http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/680035-

lauksaimnieki_ir_noskanoti_pret_octa_iegadi_ja_auto_netiek_izmantots_celu_satiksme?utm_sour

ce=tvnet 

  

*) 4.09.2017. www.delfi.lv Lauksaimnieki ir noskaņoti pret OCTA iegādi, ja auto netiek izmantots 

ceļu satiksmē Delfi.lv http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/lauksaimnieki-ir-noskanoti-

pret-octa-iegadi-ja-auto-netiek-izmantots-celu-satiksme.d?id=49300883 

  

*) 4.09.2017. www.laukos.lv  LOSP: OCTA iegāde neizmantotam auto varētu būt apdrošinātāju 

lobijs http://laukos.la.lv/losp-octa-iegade-neizmantotam-auto-varetu-but-apdrosinataju-lobijs/ 
 

*) 04.10.2017 Diena: Atbalstīs vietējos ražotājus - LOSP komentārs (Raksts 

pielikumā) https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/atbalstis-vietejos-razotajus-14181988 

  

*) 04.10.2017. Latvijas Radio 1 17:05, Lauksaimnieki pret OCTA, ja transportlīdzekli neizmanto 

ceļu satiksmē. LOSP valdes priekšsēdētājs 

E.Treibergs.  http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/octa-apdrosinasana-transportam-ko-

neizmanto-satiksme-ja-vai-ne.a93085/ 

  

*) 3.10.2017. TV3 Ziņas - LOSP gaļas grupas vadītāja Dzintra Lejniece -  Par samzināto PVN 

(08:50 min) https://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/879520?autostart=true 

  

*) 4.10.2017 LSM.LV Latvijas Sabiedriskie mediji -  Lauksaimnieku organizācija iebilst pret 

OCTA visai lauksaimniecības tehnikai, http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/lauksaimnieku-

organizacija-iebilst-pret-octa-visai-lauksaimniecibas-tehnikai.a252532/ 
 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/palielinas-risks-ka-visu-kartupelu-razu-sogad-latvija-neizdosies-novakt.d?id=49292027
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/palielinas-risks-ka-visu-kartupelu-razu-sogad-latvija-neizdosies-novakt.d?id=49292027
https://www.facebook.com/edgars.treibegs?fref=mentions
http://laukos.la.lv/piena-iepirkuma-cena-atkal-pakapusies/
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/visi-lauku-attistibas-programmas-merki-nav-sasniegti-467255
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/visi-lauku-attistibas-programmas-merki-nav-sasniegti-467255
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/680035-lauksaimnieki_ir_noskanoti_pret_octa_iegadi_ja_auto_netiek_izmantots_celu_satiksme?utm_source=tvnet
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/680035-lauksaimnieki_ir_noskanoti_pret_octa_iegadi_ja_auto_netiek_izmantots_celu_satiksme?utm_source=tvnet
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/680035-lauksaimnieki_ir_noskanoti_pret_octa_iegadi_ja_auto_netiek_izmantots_celu_satiksme?utm_source=tvnet
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/lauksaimnieki-ir-noskanoti-pret-octa-iegadi-ja-auto-netiek-izmantots-celu-satiksme.d?id=49300883
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/lauksaimnieki-ir-noskanoti-pret-octa-iegadi-ja-auto-netiek-izmantots-celu-satiksme.d?id=49300883
http://laukos.la.lv/losp-octa-iegade-neizmantotam-auto-varetu-but-apdrosinataju-lobijs/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/atbalstis-vietejos-razotajus-14181988
https://www.facebook.com/LatvijasRadio1/?fref=mentions
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/octa-apdrosinasana-transportam-ko-neizmanto-satiksme-ja-vai-ne.a93085/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/octa-apdrosinasana-transportam-ko-neizmanto-satiksme-ja-vai-ne.a93085/
https://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/879520?autostart=true
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/lauksaimnieku-organizacija-iebilst-pret-octa-visai-lauksaimniecibas-tehnikai.a252532/
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/lauksaimnieku-organizacija-iebilst-pret-octa-visai-lauksaimniecibas-tehnikai.a252532/
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*) 4.10.2017. Panorāma - LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs - OCTA jāiegādājas arī 

visai lauksaimniecības tehnikai https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/04.10.2017-octa-jaiegadajas-ari-visai-

lauksaimniecibas-tehnikai.id107737/ 
 

*) 4.10.2017. LNT Ziņas LOSP valdes priekšsēdētajs Edgars Treibergs par OCTA polisēm 

lauksaimniecībā LNT Latvija Ziņas ( 01:27 min) https://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas 

 

*) 5.10.2017. www.laukos.lv un Latvijas Avīze LOSP valdes priekšsēdētajs Edgars Treibergs  

Kompensācija nav peļņai, bet palīdzībai  http://laukos.la.lv/kompensacija-nav-pelnai-bet-

palidziba/ 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 
Lauksaimnieki iesnieguši pieteikumus kompensācijām par plūdos cietušajām platībām. Kopumā 

saņemti 2981 pieteikumi. Kompensācijai pieteiktas vairāk nekā 74,1 tūkstoši ha lielas zaudētās 

ražas platības, 2,9 tūkstoši ha lielas bojā gājušo ziemāju sējumu platības un 13,5 tūkstoši tonnas 

bojāta sagatavotā siena. Vairāk lasi http://www.lad.gov.lv/…/lauksaimnieki-iesniegusi-

pieteikumu… 

 

Provizoriskās atbalsta likmes un izmaksas termiņi 2017.gadā 

No 20.oktobra sāksies vienotā platībmaksājuma, maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai 

citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansa izmaksāšana 

lauksaimniekiem. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/atbalsta-likmes/ 

 
Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 

No 9.oktobra var pieteikties atbalstam trīs apakšpasākumos: 

8.1 "Meža ieaudzēšana"; 

8.4 "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana"; 

8.5 "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-atbalsts-mezsaimnieciba-
764 

 

Kalendārs: 
Līdz 20. oktobrim notiek pieteikšanās kredītprocentu daļējai dzēšanai; 

Līdz 1. novembrim notiek pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas 

kvalitātes shēmā"; 

Līdz 1. novembrim notiek pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības 

shēmā". 

 

 

 
 

 

 

 

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/04.10.2017-octa-jaiegadajas-ari-visai-lauksaimniecibas-tehnikai.id107737/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/04.10.2017-octa-jaiegadajas-ari-visai-lauksaimniecibas-tehnikai.id107737/
https://www.facebook.com/LNT.LV/?fref=mentions
https://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas
http://laukos.la.lv/kompensacija-nav-pelnai-bet-palidziba/
http://laukos.la.lv/kompensacija-nav-pelnai-bet-palidziba/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lad.gov.lv%2Flv%2Faktualitates-un-kalendars%2Faktualitates%2Flauksaimnieki-iesniegusi-pieteikumus-kompensacijam-par-pludos-cietusajam-platibam-777&h=ATOsB1guRGaH6Adm1vQVEDnihskDiK98iaVTbUxydAkJKWfwA2QAJyz3ouDeiC_-6yhmWAU-QXMY02UU9GAhUjdcTt2ueoau2wmPHkglmGt8kVcowVn4ZNLUyqULMjpnp2YHhGjpbsxB6j6yM3LAQ4P5jOqcbK3-M7xp_epQGAQrNiuCCJP_TW5908ne4SnhFJBX-AjBgZcXVHgh3QcRsxWo1Jynt7e3C2gEYFoWeyzLZaEQbHRx5U71mD6KqT3eV0fgLa2awNsoiZqARCZPJUwZZo-JnHnAAZjnjrhcZw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lad.gov.lv%2Flv%2Faktualitates-un-kalendars%2Faktualitates%2Flauksaimnieki-iesniegusi-pieteikumus-kompensacijam-par-pludos-cietusajam-platibam-777&h=ATOsB1guRGaH6Adm1vQVEDnihskDiK98iaVTbUxydAkJKWfwA2QAJyz3ouDeiC_-6yhmWAU-QXMY02UU9GAhUjdcTt2ueoau2wmPHkglmGt8kVcowVn4ZNLUyqULMjpnp2YHhGjpbsxB6j6yM3LAQ4P5jOqcbK3-M7xp_epQGAQrNiuCCJP_TW5908ne4SnhFJBX-AjBgZcXVHgh3QcRsxWo1Jynt7e3C2gEYFoWeyzLZaEQbHRx5U71mD6KqT3eV0fgLa2awNsoiZqARCZPJUwZZo-JnHnAAZjnjrhcZw
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/atbalsta-likmes/
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=0c205c50&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=621bde59&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=d0565843&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-atbalsts-mezsaimnieciba-764
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-atbalsts-mezsaimnieciba-764
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=872c5b02&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=3f764ee5&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=3f764ee5&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=514dccec&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=514dccec&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=514dccec&e=39b825c6
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Citi pasākumi:  
Semināri gaļas liellopu audzētājiem kuros dalīsimies zināšanās par liellopu nobarošanu, tās 

ekonomiskajiem aspektiem, kā arī dažādiem praktiskiem padomiem darba organizēšanā un lopu 

veselības stāvokļa uzturēšanā/uzlabošanā. http://www.losp.lv/node/4945 

 

 
Kursi „Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas un kopšanas pasākumi”  

http://www.losp.lv/node/4953  

 
 

Semināri - ganāmpulku īpašniekiem un gaļas šķirņu liellopu pārraugiem 

http://www.losp.lv/node/4952 

 

 

http://www.losp.lv/node/4945
http://www.losp.lv/node/4953
http://www.losp.lv/node/4952
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Progresīvas prakses un zinātnes atziņu pielietojamība energoresursu un 

apkārtējai videi draudzīgu tehnoloģiju apguvē pārtikas ražošanas uzņēmumos 
http://www.losp.lv/node/4950 

 

 

 

Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem  

 
Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem – sējumu izsalšana, 

nosmakšana zem ledus garozas vai izsušana zem sniega segas, kā arī krusas, lietus, vētras un 

veldres riskiem. http://www.losp.lv/node/4963  

 
 
 

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

http://www.losp.lv/node/4950
http://www.losp.lv/node/4963

