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INFOLAPA Nr. 36 
 

 

 

 

 

Latvijā vecos produktus tirgot 

nevarēs  
Lai arī Zemkopības ministrijas (ZM) 

speciālisti šopavasar solīja izstrādāt 

vadlīnijas pārtikas ar beigušos derīguma 

termiņu izmantošanai, tas nenotiks, 

pirmdien vēsta laikraksts Dienas 

Bizness.   

ZM pārstāve Dagnija Muceniece sacīja, 

ka ZM tikai veica aptauju, bet vadlīnijas 

netaps, jo tā neesot ZM prioritāte.  

http://www.db.lv/…/latvija-vecos-

produktus-tirgot-nevares-4… 

 

 

 

 

 

Izgriezt pogas lielveikaliem  
Rīgas Centrāltirgū buksē vairāku projektu 

virzība – Gastronomijas paviljons tiks 

atklāts tikai nākamgad, arī multimodālā 

centra būvniecība aizkavēsies  

Par šo projektu virzību un plāniem stāsta 

jaunais Rīgas Centrāltirgus (RCT) valdes 

priekšsēdētājs Artis Druvinieks. Viņš 

plāno izveidot modernu tirgu, īpašu 

uzsvaru liekot uz kultūras sadaļu.  

http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba

-un-

pakalpojumi/mazumtirdznieciba/izgriezt-

pogas-lielveikaliem-467874 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lauksaimniekiem par plūdu 

postījumiem izmaksās 14,87 

miljonus eiro; zināmi izmaksu 

nosacījumi 
Latvijas lauksaimniekiem par plūdu 

postījumiem no valsts budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” izmaksās 14,87 miljonus 

eiro, paredz Zemkopības ministrijas (ZM) 

sagatavotais rīkojuma projekts, kas 

iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā. 

http://laukos.la.lv/lauksaimniekiem-par-

pludu-postijumiem-izmaksas-14,87-

miljonus-eiro-zinami-izmaksu-

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/latvija-vecos-produktus-tirgot-nevares-467667
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/latvija-vecos-produktus-tirgot-nevares-467667
http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba-un-pakalpojumi/mazumtirdznieciba/izgriezt-pogas-lielveikaliem-467874
http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba-un-pakalpojumi/mazumtirdznieciba/izgriezt-pogas-lielveikaliem-467874
http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba-un-pakalpojumi/mazumtirdznieciba/izgriezt-pogas-lielveikaliem-467874
http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba-un-pakalpojumi/mazumtirdznieciba/izgriezt-pogas-lielveikaliem-467874
http://laukos.la.lv/lauksaimniekiem-par-pludu-postijumiem-izmaksas-14,87-miljonus-eiro-zinami-izmaksu-nosacijumi/
http://laukos.la.lv/lauksaimniekiem-par-pludu-postijumiem-izmaksas-14,87-miljonus-eiro-zinami-izmaksu-nosacijumi/
http://laukos.la.lv/lauksaimniekiem-par-pludu-postijumiem-izmaksas-14,87-miljonus-eiro-zinami-izmaksu-nosacijumi/
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 nosacijumi/ 

 

 

 

 

 

 

 

Baltijas un Skandināvijas 

lauksaimnieki Eiropas Komisāru 

aicina rast atbalsta mehānismus 

lietavu skartajiem reģioniem 
Oktobra sākumā Latvijas, Lietuvas, 

Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Dānijas 

lauksaimnieku organizācijas kopīgi 

nosūtīja vēstuli Eiropas Savienības 

Lauksaimniecības un lauku attīstības 

Komisāram Filam Hoganam ar 

aicinājumu steidzamības kārtā rast 

atbalsta mehānismus lietavu skarto 

reģionu lauksaimniekiem. 

http://www.losp.lv/node/4986 

 

  

 

 

 

 

Krūmmelleņu biznesa aizkulises. 

“Blueberry Land” par eksportu, 

kooperāciju un viesstrādniekiem 
Ar Alekseju Fomičovu, kurš lielogu 

mellenes audzē kopš 2006. gada, 

tiekamies tāpēc, ka viņa uzņēmums 

Blueberry Land pērn sāka ogu eksportu 

uz Igauniju un šogad sāka darboties 

Somijā.  

http://laukos.la.lv/krummellenu-biznesa-

aizkulises-blueberry-land-par-

kooperaciju-eksportu-un-

viesstradniekiem/ 

 

 

 

 

Govju skaits turpina sarukt; 

piena iepirkuma cena – kāpt 
Šogad septembrī nodotā svaigpiena 

apmērs Latvijā samazinājies par 2,2% 

salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo 

mēnesi un bija 72 246 tonnas, liecina 

Lauksaimniecības datu centra (LDC) 

apkopotā informācija. 

http://laukos.la.lv/govju-skaits-turpina-

sarukt-piena-iepirkuma-cena-kapt/ 

 

 

 
Miljonāru saraksts. Vērtīgāko 

http://laukos.la.lv/lauksaimniekiem-par-pludu-postijumiem-izmaksas-14,87-miljonus-eiro-zinami-izmaksu-nosacijumi/
http://www.losp.lv/node/4986
http://laukos.la.lv/krummellenu-biznesa-aizkulises-blueberry-land-par-kooperaciju-eksportu-un-viesstradniekiem/
http://laukos.la.lv/krummellenu-biznesa-aizkulises-blueberry-land-par-kooperaciju-eksportu-un-viesstradniekiem/
http://laukos.la.lv/krummellenu-biznesa-aizkulises-blueberry-land-par-kooperaciju-eksportu-un-viesstradniekiem/
http://laukos.la.lv/krummellenu-biznesa-aizkulises-blueberry-land-par-kooperaciju-eksportu-un-viesstradniekiem/
http://laukos.la.lv/govju-skaits-turpina-sarukt-piena-iepirkuma-cena-kapt/
http://laukos.la.lv/govju-skaits-turpina-sarukt-piena-iepirkuma-cena-kapt/
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lauksaimniecības uzņēmumu 

TOP 100 
Pēc tam kad “LA” 15. septembrī 

publicēja Latvijas vērtīgāko zemnieku 

saimniecību sarakstu, daudzi lasītāji 

interesējās, kāpēc šādi dati nav apkopoti 

arī par pārējiem lauksaimniecības 

uzņēmumiem. Šodien “LA” sadarbībā ar 

“Lursoft” pirmoreiz publicē Latvijas 100 

visvērtīgāko lauksaimniecības uzņēmumu 

– akciju sabiedrību, SIA un kooperatīvo 

sabiedrību – sarakstu. 

http://laukos.la.lv/100-vertigakie-

lauksaimniecibas-uznemumi/ 

 

 

 

Pērk/ pārdod sienu, salmus ruļļos, skābbarību, skābsienu.... 
 

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

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Gaļas liellopu audzētāju biedrība: 
Gaļas liellopu audzētāju biedrība 27.oktobrī organizē tikšanos gaļas liellopu audzētājiem, kuriem 

interesē liellopu nobarošana. Sanāksmē ar savu pieredzi dalīsies SIA Hereford pārstāvis Jesper 

Zants Holm. SIA Hereford ir uzņēmums ar ilgadēju pieredzi gaļas liellopu audzēšanā. Jau pavisam 

drīz plānoajs arī sava veikala atvēršana Rīgā. 

Viesosies arī SIA Āma, kas ir neliels bioloģiskas liellopu gaļas pārstrādes uzņēmums Cēsu pusē. 

Sanāksme notiks Zemkopības ministrijas 315.telpā no 12:00-14:00. 

Pieteikties var rakstot e-pastu: nvo.glab@gmail.com vai pa tālruni 28628983. 

 

http://laukos.la.lv/100-vertigakie-lauksaimniecibas-uznemumi/
http://laukos.la.lv/100-vertigakie-lauksaimniecibas-uznemumi/
http://www.losp.lv/node/4951
http://www.losp.lv/node/4951
http://www.losp.lv/node/4951
mailto:nvo.glab@gmail.com
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Jauno Zemnieku kluba aktivitātes: 
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 Ceļotājs rīko 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. 
=> 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”. 

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
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
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 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 Zemnieku federācijas aktivitātes: 

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 šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 
LŠTAA piedalīsies Lietuvā rīkotajā trušu izstādē no 11.11-12.11.2017. pilsētā Vilkaviškis 

 

LŠTAA piedalīsies ar saviem trušiem izstādē Chovatel 2017 pilsētā Lysa nad Labem (Čehijā) kura 

notiks 17.11. -  19.11.2017. 

 

Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes: 
Biškopju semināri: 

seminārs: tēma: „Varras ierobežošanas preparāti un to lietošana" – lektore Baiba Tikuma š.g. 24. 

oktobrī, plkst. 12.00, Rēzeknes lauku konsultāciju birojā, Dārzu ielā 7, Rēzeknē; 

seminārs: tēma: „Varras ierobežošanas preparāti un to lietošana" – lektore Baiba Tikuma š.g. 27. 

oktobrī, plkst. 11.00, Liepājas 15. vidusskolā, O. Kalpaka ielā 96, Liepājā 

seminārs: tēma: „Jaunākās aktualitātes biškopībā" – lektors Armands Gumbris š.g. 31. oktobrī, 

plkst. 17.30, Latvijas Dabas muzejā, Kr. Barona ielā 4, Rīgā. 

 

Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” organizēts pasākums uzņēmējiem 
26.oktobrī Ropažos, Ropažu Kultūras un izglītības cenrā, notiks biedrības “Ropažu Garkalnes 

partnerība” organizēts pasākums uzņēmējiem. 

Darba kārtība: http://www.losp.lv/node/4992  

 

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
http://www.losp.lv/node/4917
callto:11.11-12.11.2017
callto:17.11.%20-%2019.11.2017
http://www.losp.lv/node/4992
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"Trusis un citi" aktivitātes: 

 
28.oktobrī Kazdangā, kultūras namā, mūsu gada izstāde "Trusis un citi 2017". 

Pasākums plkst.10.00 līdz 18.00. Būs truši un citi zvēri. 

http://www.losp.lv/node/4987 

 
 

 

 

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: 
 

 

 

*) 16.10.2017. Dienas bizness -  LBLA valdes priekšsēdētājs G.Norkārklis komentārs (Pielikumā)  
 

http://www.losp.lv/node/4987
mailto:info@slieka.lv
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*) 16.10.2017. Dienas bizness - Jaudu samazināšana nav risinājums  

http://www.db.lv/ekonomika/energetika/jaudu-samazinasana-nav-risinajums-467674 
 
 

 
 

 

*) 17.10.2017. Dienas Bizness -  «Cietes ražošana ir apdraudēta, jo situācija ir kritiska. Ražošanai 

nepieciešamie kartupeļu krājumi beidzas šonedēļ,» atklāj SIA Aloja-Starkelsen galvenā agronome, 

Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle.  

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/apdraudeta-cietes-razosana-467717 

 

*) 19.10.2017. Dienas bizness  "Mazinās lauksaimnieku iebildumi pret grozījumiem OCTA 

likumā" Mazinās lauksaimnieku iebildumi pret pretrunīgi vērtētajiem grozījumiem Sauszemes 

transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) likumā, 

šodien pēc OCTA konsultatīvās padomes sēdes žurnālistiem sacīja Lauksaimnieku organizāciju 

sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: 

www.db.lv/finanses/apdrosinasana/mazinas-lauksaimnieku-iebildumi-pret-grozijumiem-octa-

likuma-467863 

  

*) 19.10.2017. Diena.lv  Mazinās lauksaimnieku iebildumi pret grozījumiem OCTA likumā  

"Šodienas sēdē pārliecinājāmies, ka apdrošinātāji ir pretimnākoši, un jau nākamajā sanāksmē 

varēsim runāt par mums svarīgiem jautājumiem, piemēram, apdrošināšanas termiņiem, 

apdrošināmajām tehnikas vienībām, iespējams, varētu ar vienu polisi apdrošināt vairākas tehnikas 

vienības, tāpat vēl jādiskutē par OCTA polises cenu utt.," stāstīja Treibergs. 

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/mazinas-lauksaimnieku-iebildumi-pret-grozijumiem-

octa-likuma-14183070 

 

http://www.db.lv/ekonomika/energetika/jaudu-samazinasana-nav-risinajums-467674
http://www.db.lv/ekonomika/energetika/jaudu-samazinasana-nav-risinajums-467674
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/apdraudeta-cietes-razosana-467717
http://www.db.lv/finanses/apdrosinasana/mazinas-lauksaimnieku-iebildumi-pret-grozijumiem-octa-likuma-467863
http://www.db.lv/finanses/apdrosinasana/mazinas-lauksaimnieku-iebildumi-pret-grozijumiem-octa-likuma-467863
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/mazinas-lauksaimnieku-iebildumi-pret-grozijumiem-octa-likuma-14183070
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/mazinas-lauksaimnieku-iebildumi-pret-grozijumiem-octa-likuma-14183070
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*) 11.10.2017. LTV1 4 studija  Joprojām nav skaidrības par lauksaimniecības tehnikas 

apdrošināšanu https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/11.10.2017-joprojam-nav-skaidribas-par-

lauksaimniecibas-tehnikas-apdrosinas.id108262/ 

 

*) 19.10.2017. Diena  Dūklavs: Samazinātā PVN likme cels vietējo augļu un dārzeņu audzētāju 

konkurētspēju. Reizniece-Ozola, parakstot memorandu, solīja sekot līdzi tam, vai tirgotāji 

vienošanos izpildīs. Arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes priekšsēdētājs Edgars 

Treibergs piebilda, ka lauksaimnieki rūpīgi sekos, vai tirgotāji ievēro vienošanos un gādā par 

iespējami īsākām pārtikas piegādes ķēdēm. https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/duklavs-

samazinata-pvn-likme-cels-vietejo-auglu-un-darzenu-audzetaju-konkuretspeju-14183061 

 

*) 23.10.2017. Mājās kompensēs daļēji, cerības uz Briseli db.lv LOSP valdes priekšsēdētājs 

Edgars Treibergs un LOSP valdes loceklis Gustavs Norkārklis komentē situāciju par plūdu radīto 

zaudējumu plānotajām kompensācijām! 

 

 

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/11.10.2017-joprojam-nav-skaidribas-par-lauksaimniecibas-tehnikas-apdrosinas.id108262/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/11.10.2017-joprojam-nav-skaidribas-par-lauksaimniecibas-tehnikas-apdrosinas.id108262/
https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/duklavs-samazinata-pvn-likme-cels-vietejo-auglu-un-darzenu-audzetaju-konkuretspeju-14183061
https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/duklavs-samazinata-pvn-likme-cels-vietejo-auglu-un-darzenu-audzetaju-konkuretspeju-14183061
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*)  18.10.2017. Druva: Paveiktais augstu novērtēts  

Divas mūsu puses lauksaimnieces - SIA "Stalbes Agro" vadītāja, ilggadēja lauksaimniecības 

darbiniece Aija Balode un Raunas novada Drustu pagasta zemnieku saimniecības "Ozolkalns" 

saimniece Rūta Kļaviņa - saņēmušas konkursa "Sējējs 2017" apbalvojumus. 

 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 
 

LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 
Lauku atbalsta dienests no 16.oktobra, ir uzsācis izmaksāt Vienotā platības maksājuma un 

maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansus. Bioloģisko 

maksājumu avansus dienests sāks izmaksāt no 1.novembra. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-uzsacis-platibu-maksajumu-

izmaksu-784 

 

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/#_ga=2.198277167.1479856958.1508485257-1858193009.1422969967 

 
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".  

 

 

Kalendārs: 
23. oktobrī Saldū notiks tikšanās ar lauksaimniekiem; 

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

kvalitātes shēmā"; 

 Līdz 1. novembrim notiek pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai bioloģiskās 

lauksaimniecības shēmā". 

 

 
 

 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-uzsacis-platibu-maksajumu-izmaksu-784
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-uzsacis-platibu-maksajumu-izmaksu-784
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/atbalsta-likmes/#_ga=2.198277167.1479856958.1508485257-1858193009.1422969967
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/atbalsta-likmes/#_ga=2.198277167.1479856958.1508485257-1858193009.1422969967
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=8f412342&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=53372751&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=3d0ca558&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=11136c38&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=e1cdbc8a&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=e1cdbc8a&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=eb6d32b6&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=eb6d32b6&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=eb6d32b6&e=39b825c6
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Valsts lauku tīkla aktivitātes: 
Valsts Lauku tīkla mājaslapā publicētas ekspertu, kas piedalījušies EK un COPA-COGECA darba 

grupās, atskaites. 

“Fitosanitārie jautājumi”, Andrejs Vītoliņš 
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/fitosanitarie-jautajumi/darba-grupa-
fitosanitarie-jautajumi-2017gada 

“Laukaugi, proteīnaugi un eļļas augi”, Aigars Šutka 
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/graudaugi-ellas-augi-un-proteinaugi/darba-
grupa-laukaugi-proteinaugi 

 
 

 

LDC jaunumi: 

 

 
Liellopu, aitu, kazu īpašniekiem! 

Lai savlaicīgi apzīmētu jaundzimušos dzīvniekus, divus mēnešus pirms dzīvnieka 

piedzimšanas jāpasūta identifikācijas līdzekļi. 
Ganāmpulki, kuri izmanto LDC elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, LDC mājas lapas 

autorizētajā sadaļā var veikt pasūtījumu un izsekot pasūtījuma izpildes gaitai. 

 

Informējam, ka ir iespēja izvēlēties pasūtījumu piegādi:  
  

 Piegāde uz pakomātu. 3.00 Eiro par piegādi tiek iekļauts pasūtījuma rēķinā. 

Pakomātu atrašanās vietas skatīt šeit:  https://www.omniva.lv/privats/adreses 

 Piegāde ar kurjeru. Izcenojumi un piegādes zonas skatīt šeit: 

http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru 

 

Identifikācijas līdzekļu pasūtīšanai un izpildes, piegādes gaitas noskaidrošanai var zvanīt 

darba dienās: 

tel. 67095064, 

mob. 26352914 LMT 

mob. 28891636 TELE2 

 
 

 

Citi pasākumu: 

 

Semināri - ganāmpulku īpašniekiem un gaļas šķirņu liellopu pārraugiem 

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

 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/fitosanitarie-jautajumi/darba-grupa-fitosanitarie-jautajumi-2017gada
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/fitosanitarie-jautajumi/darba-grupa-fitosanitarie-jautajumi-2017gada
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/graudaugi-ellas-augi-un-proteinaugi/darba-grupa-laukaugi-proteinaugi
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/graudaugi-ellas-augi-un-proteinaugi/darba-grupa-laukaugi-proteinaugi
https://www.omniva.lv/privats/adreses
http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru
http://www.losp.lv/node/4952
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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. 

 

 
 

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


