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Imigrējošs darbaspēks: ko tas varētu 

nozīmēt Latvijas dzīves līmenim?   
Latvijas tautsaimniecība patlaban aug lēni, šā gada 

otrajā ceturksnī gada izaugsmes tempam 

sasniedzot vien 0.8%, arī izaugsmes prognoze šim 

gadam ir samazināta. Taču Latvijas 

tautsaimniecībā novērtētā faktiskā un potenciālā 

ražošanas apjoma starpība ir tuva nullei jau pāris 

gadus, un bezdarba līmenis ir tuvs dabiskajam. Tas 

nozīmē, ka, ja vēlamies tālāk palielināt Latvijas 

ekonomiku, būtu vajadzīgas kā papildu 

investīcijas, tā papildu darba rokas. 

http://www.db.lv/viedokli/imigrejoss-darbaspeks-

ko-tas-varetu-nozimet-latvijas-dzives-limenim-

455422?utm_source=newsletter&utm_medium=e

mail&utm_campaign=newsletter 

 

 

 

 

 

Apbalvoti konkursa “Sējējs 2016” laureāti 

Apbalvoti konkursa “Sējējs 2016” laureāti: 

http://www.losp.lv/node/4278 

LOSP vārdā sveicam visus laureātus un jo īpaši 

mūsu dalīborganizāciju pārstāvjus un sadarbības 

partnerus nominācijās:Jaunais veiksmīgais 

zemnieks, Laureāts Kocēnu novada z/s “Zilūži ”, 

saimnieko Jānis Grasbergs (Grasbergs) 

Lauksaimniecības kooperatīvs, Laureāts, 

Veicināšanas balvas, Salaspils novada LPKS 

“Baltijas Ogu kompānija”, vadītāja Māra Rudzāte 

Zinātne lauku attīstībai, Laureāts Dr. habil.oec. 

Baiba Rivža, par zinātnisko darbu un pētniecisko 

projektu kopumu lauku attīstībai (2015.-2016. 

gadā) 

Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā, Piešķir 

balvu zootehniķei Maldai Poikānei. 

http://www.losp.lv/node/4278 

FOTO: http://www.losp.lv/node/4277  

 

http://www.db.lv/viedokli/imigrejoss-darbaspeks-ko-tas-varetu-nozimet-latvijas-dzives-limenim-455422
http://www.db.lv/viedokli/imigrejoss-darbaspeks-ko-tas-varetu-nozimet-latvijas-dzives-limenim-455422
http://www.db.lv/viedokli/imigrejoss-darbaspeks-ko-tas-varetu-nozimet-latvijas-dzives-limenim-455422?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/viedokli/imigrejoss-darbaspeks-ko-tas-varetu-nozimet-latvijas-dzives-limenim-455422?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/viedokli/imigrejoss-darbaspeks-ko-tas-varetu-nozimet-latvijas-dzives-limenim-455422?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/viedokli/imigrejoss-darbaspeks-ko-tas-varetu-nozimet-latvijas-dzives-limenim-455422?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F4278&h=JAQEE82TJAQE2Ef9BVraIBKQwFtSgf_YW573f1b74KDz_EA&enc=AZPn-V99z8zXJXPkY254qv1jPLwZlUSFhFv5WhkEhYrf5u76gSD0z8bZnnb1Wpifo3N0BfJKyYuUKOjmUsZK6cA1i6z99VSmhOK5yp51dW2GG5_nyuWBjH74cQJ5byRxdgVaggMvhHDFH6w2h_8l6iPsDseDaPPyHny8F3APnGRW19M6UtBidJ8po1eAl3FmSsZDl5iUpZndBntDoeOg8BpM&s=1
https://www.facebook.com/grasbergs/
https://www.facebook.com/baiba.rivza
http://www.losp.lv/node/4278
http://www.losp.lv/node/4277
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Nav politiskās gribas novērst krāpšanu 

Centrāltirgū 

Par spīti regulārajām dienestu pārbaudēm, 

masveida pircēju krāpšana Rīgas Centrāltirgū 

nebūt nav izskausta - izmantojot Latvijas 

zemnieku saimniecību izkārtnes un uzdodot par 

Latvijā audzētu produkciju, tiek tirgoti ievestie 

augļi un dārzeņi. Centrāltirgū notiekošā patērētāju 

maldināšana nebeigsies, ja nebūs politiskās gribas. 

http://www.irlv.lv/2016/10/18/nav-politiskas-

gribas-noverst-krapsanu-centraltirgu 

 

 

 

 

 

 

"Cūkgaļas kvalitātes diena" - 28.oktobris  

28.oktobrī Igates pilī notiks Cūku Selekcijas 

organizāciju rīkotais pasākums "Cūkgaļas 

kvalitātes diena"!  Pielikumā Cūkgaļas kvalitātes 

dienas programma.  

Dalība pasākumā obligāti ir jāreģistrē!  

Lūdzam informāciju par savu dalību pasākumā 

(vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, tālrunis) 

līdz š.g. 24.oktobrim nosūtīt uz e-pastu: 

valentina@ccc.lv vai pa tālruni 27032233. 

http://www.losp.lv/node/4281 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Amatnieki-Riekstiņi» par skaistāko lauku 

saimniecību atzīta pēc 25 gadu ilga darba 

Par Latvijas skaistāko lauku saimniecību šajā gadā 

atzīta Baltinavas novada zemnieku saimniecība 

“Amatnieki-Riekstiņi”. Saimnieks dzimtas mājā 

sāka saimniekot pirms 25 gadiem. 

Ceturtdaļgadsimta laikā saimniecība kļuvusi 

plašāka gan teritorijas, gan apbūves ziņā. Šobrīd 

tajā ir nodarbināti vairāk nekā 30 darbinieki, un 

nākotnē šis skaits varētu pieaugt. 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/cilvekstasti/dzive/ama

tnieki-riekstini-par-skaistako-lauku-saimniecibu-

atzita-pec-25-gadu-ilga-darba.a206206/ 

http://www.irlv.lv/2016/10/18/nav-politiskas-gribas-noverst-krapsanu-centraltirgu
http://www.irlv.lv/2016/10/18/nav-politiskas-gribas-noverst-krapsanu-centraltirgu
mailto:valentina@ccc.lv
http://www.losp.lv/node/4281
http://www.lsm.lv/lv/raksts/cilvekstasti/dzive/amatnieki-riekstini-par-skaistako-lauku-saimniecibu-atzita-pec-25-gadu-ilga-darba.a206206/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/cilvekstasti/dzive/amatnieki-riekstini-par-skaistako-lauku-saimniecibu-atzita-pec-25-gadu-ilga-darba.a206206/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/cilvekstasti/dzive/amatnieki-riekstini-par-skaistako-lauku-saimniecibu-atzita-pec-25-gadu-ilga-darba.a206206/
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Milda KM sākusi pelēko zirņu eksportu uz 

Austrāliju  

Konservu un pārtikas piedevu ražotāja SIA Milda 

KM sākusi eksportu uz Austrāliju, turp nosūtot 

pirmās kravas ar pelēko ziņu konserviem, kā arī 

izvērš tirdzniecību Japānā, kur lielākais noiets ir 

Ukraiņu boršča zupai, aģentūru LETA informēja 

uzņēmuma tirgvedības vadītāja Elīna Cape. 

http://www.db.lv/razosana/milda-km-sakusi-

peleko-zirnu-eksportu-uz-australiju-455655 

 

 

 

Vietējie dārzeņi poļu ražas ēnā   

Tonnu daudz, kvalitāte klibo – sausā un slapjā 

sezona ietekmējusi pašmāju dārzeņu ražu, bet 

tirgū valda lētās ārvalstu produkcijas ražotāju 

diktēti noteikumi, trešdien vēsta laikraksts Dienas 

Bizness. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/vieteji

e-darzeni-polu-razas-ena-455623? 

 

 

 

 

Izvēlas bioloģisko saimniekošanas veidu 

Ivetas Ķēniņas mērķis ir panākt, lai viņas 

zemnieku saimniecību atzīst par bioloģisko 

saimniecību. Ugāles “Cepļukalnos” jau tagad tiek 

audzēti veselīgi dārzeņi un ogas. 

http://laukutikls.lv/nozares/partika/raksti/izvelas-

biologisko-saimniekosanas-veidu 

 

 

 

 

 

 

DB viedoklis: Meklēt pārtiku «importa 

atkritumos»  

Kamēr fantazējam par nākotni, citas valstis steidz 

ieņemt arī mūsu izsapņoto nišu. Atsaucoties uz 

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa sacīto, 

atklājot šī gada starptautisko pārtikas izstādi Riga 

Food, inovācijas un bioloģiskā pārtika ir Latvijas 

nākotnes stāsts.  

http://www.db.lv/…/db-viedoklis-meklet-partiku-

importa-atkr… … 

http://www.db.lv/razosana/milda-km-sakusi-peleko-zirnu-eksportu-uz-australiju-455655
http://www.db.lv/razosana/milda-km-sakusi-peleko-zirnu-eksportu-uz-australiju-455655
http://www.db.lv/razosana/milda-km-sakusi-peleko-zirnu-eksportu-uz-australiju-455655
http://www.db.lv/razosana/milda-km-sakusi-peleko-zirnu-eksportu-uz-australiju-455655
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/vietejie-darzeni-polu-razas-ena-455623
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/vietejie-darzeni-polu-razas-ena-455623
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/vietejie-darzeni-polu-razas-ena-455623
http://laukutikls.lv/nozares/partika/raksti/izvelas-biologisko-saimniekosanas-veidu
http://laukutikls.lv/nozares/partika/raksti/izvelas-biologisko-saimniekosanas-veidu
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-meklet-partiku-importa-atkritumos-455670
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-meklet-partiku-importa-atkritumos-455670
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LAD aktualitātes:  

 

 
 

 

PVD aktualitātes: 
 

Par biodrošības pasākumu neievērošanu piemēros bargākus naudas sodus 
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) veiktie uzraudzības un informatīvie pasākumi un sadarbība 

ar cūku audzētājiem ir nodrošinājuši to, ka Āfrikas cūku mēris (ĀCM) mājas cūkām Latvijā šogad 

nav konstatēts un pēc veiktajām cūku novietņu pārbaudēm, biodrošības prasībām atbilst 87% 

mājas cūku novietņu. Tomēr pārbaužu laikā inspektori visā Latvijas teritorijā joprojām konstatē 

rupjus pārkāpumus.  

http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/par_biodrosibas_pasakumu_neiev 

 

 

 

 

 

 

Svarīga informācija lauksaimniekiem par 

elektroenerģijas pieslēgumu jaudām 

Pielikumā pievienota katra reģiona AS “ Sadales 

tīkla” klientu apkalpošanas vadītāja 

kontaktinformācija, kur vērsties, lai izvēlētos 

labāko variantu kā optimizēt sev nepieciešamās 

elektroenerģijas pieslēgumu jaudas. 

http://www.losp.lv/node/4237 

 

 

 

 

 

LAD sāk platību maksājumu avansu izmaksas  

16.okt., LETA. Sākot ar šodienu, Lauku atbalsta 

dienests (LAD) sāk vienotā platības maksājuma 

avansa izmaksu 70% apmērā, kā arī pasākuma 

"Maksājums apgabaliem, kuros ir dabas vai citi 

specifiski ierobežojumi" un pasākuma "Bioloģiskā 

lauksaimniecība" avansu izmaksu 85% apmērā. 

Nozare http://www.losp.lv/node/4275 

 

 

http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/par_biodrosibas_pasakumu_neiev
http://www.losp.lv/node/4237
https://www.facebook.com/nozare/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F4275&h=OAQHCLUTIAQEyrN4c5pShV7TmUvDrnh4q0GdIoZWf-jQUUQ&enc=AZNIQKWi-pw__6WLjfMtOtH4RM0DsRrYgCn4KVy4zyf8W5XAPK3F54tpuQZJe1cN2495lhUIgBPWIyKBOPxpqi1gzCP4lvIT6vH84W8mMBFGhkk3qSWmup8ZsgyhdOzRHmzqb9mG5Pp_5-WeyN3VqnDp2a3TL_PucQdsjYskjPxLrthzFmyEEuKFvGhsCLqAdQWqE8AB0va_niDDaklZ29_W&s=1
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VAAD aktualitātes: 
 

Aktualitātes bioloģiskajiem lauksaimniekiem 
Atgādinām, ka ziemāju labībām tuvojas pēdējais iesnieguma iesniegšanas termiņš individuālās 

atļaujas saņemšanai sēklas, kas nav iegūtas ar bioloģisko lauksaimniecības ražošanas metodi, 

izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Kārtība kādā notiek individuālo atļauju izsniegšana 

nav mainījusies. Iesnieguma iesniegšanas termiņš ziemāju labībām līdz 15.septembrim (pasta 

zīmogs). Katra iesniegumā norādītā šķirne tiek izvērtēta atsevišķi, līdz ar to katrai šķirnei tiek 

izsniegta sava individuālā atļauja. Valsts nodevas par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas 

materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav 

iegūtas, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi, apmērs ir 7,11 eiro. 

 http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7036 

 

 

 

LDC aktualitātes: 
 

Par kritušo dzīvnieku izslēgšanu 
Informējam, ja nobeigušies dzīvnieki tiek atdoti dzīvnieku savācējuzņēmumiem 

(Reneta,Baltic Trade), īpašniekam vai turētājam septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka 

nobeigšanās pašiem ir jāziņo datu centram par kritušajiem dzīvniekiem novietnē elektroniski 

vai papīra formā. 

Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS. 

________________________ 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

 

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas  Lauksaimniecības departamenta Lopkopības un 

ciltsdarba nodaļas speciālisti  ir sagatavojuši   Lauksaimniecības dzīvnieku  īpašniekiem un 

turētājiem skaidrojošu informācija par noteikumos noteikto prasību piemērošanu attiecībā uz 

lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu, reģistrēšanu un pārvietošanu. 

Detalizētāk ar šo informāciju Jūs varat iepazīties Lauksaimniecības Datu centrs mājas lapas 

sadaļā: Aktualitātes šeit. 

 
Informācija par veidlapas “Pārskats par stāvokli ganāmpulkā” aizpildīšanu!  

 
SVARĪGI - ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu saimju (atskaites datumi katra gada 

1. maijs un 1. novembris) vai Kažokzvēru, Trušu, Mājputnu vai Savvaļas dzīvnieku (atskaites 

datumi katra gada 1. janvāris un 1. jūlijs) skaitā kādā no esošajām novietnēm vai ir reģistrēta jauna 

novietne, kurā turat bites, savvaļas dzīvniekus, mājputnus, kažokzvērus vai trušus, tad, norādot 

jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēlreiz dzīvnieku skaits visās novietnēs.  

 

Piemērs:  

http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7036
http://www.ldc.gov.lv/lv/skaidrojosa_informacija
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Novietnē Nr.1 uz 01.07. ir reģistrēti: 10 mājputni un 150 savvaļas dzīvnieki. 

20.07. tiek reģistrēta jauna novietne Nr. 2, kurā atrodas 25 mājputni un 100 truši. 

  

Tad ir jāpaziņo no jauna dzīvnieku skaits abās novietnēs ar atskaites datumu 20.07.: 

Nr. 1 – 10 mājputni un 150 savvaļas dzīvnieki; 

Nr. 2 – 25 mājputni un 100 truši. 

Vairāk informācijas šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/skaidrojosa_informacija 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 

 

Latvijas Cūkaudzētāju asociācijas aktivitātes: 
Mudina Latvijas iedzīvotājus sekot līdzi cūkgaļas izcelsmei  
Lai veicinātu Latvijā audzēto cūku gaļas noietu vietējā tirgū, Latvijas cūku selekcijas organizācijas 

28.oktobrī organizēs pasākumu Cūkgaļas kvalitātes diena, kur aicināti piedalīties gan cūku 

audzētāji un gaļas pārstrādes uzņēmumi, gan arī tirgotāji, informēja centra direktore Dzintra 

Lejniece. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/mudina-latvijas-iedzivotajus-sekot-lidzi-cukgalas-

izcelsmei-

455732?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=article

name 

 

Stādu audzētāju biedrības aktivitātes: 
Stādaudzētāja biļetens - oktobra numurs! http://www.losp.lv/node/4274 
 

Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes - semināri: 
seminārs: tēma „Aktualitātes biškopībā, aktuālie darbi dravā" – lektori Juris Šteiselis, Baiba 

Tikuma š.g. 31. oktobrī, plkst. 10.00, RPIVA, Kalna ielā 19, Kuldīgā. 

 

Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība 
28.oktobrī Salaspils kultūras namā ''Rīgava''   notiks   ciltsdarba projekta ''Dzīvnieku darbaspēju 

un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumi'' noslēguma sanāksme. Uz sanāksmi aicinātas 

projektā iesaistītās saimniecības un organizācijas. Ierašanās uz ielūgumiem. 

SIA ''Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība'' valde. 

 

Siera klubs aktivitātes:  
27 okt. jaunajiem pavāriem Ogres tehnikumā  "Meistara diena" 

11.nov. pasākums Zemkopības ministrijā konkursa "Biezpiena un maizes gardumi uz svētku 

galda" uzvarētājām 

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

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

 

http://www.ldc.gov.lv/lv/skaidrojosa_informacija
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/mudina-latvijas-iedzivotajus-sekot-lidzi-cukgalas-izcelsmei-455732?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/mudina-latvijas-iedzivotajus-sekot-lidzi-cukgalas-izcelsmei-455732?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/mudina-latvijas-iedzivotajus-sekot-lidzi-cukgalas-izcelsmei-455732?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/mudina-latvijas-iedzivotajus-sekot-lidzi-cukgalas-izcelsmei-455732?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.losp.lv/node/4274
callto:+371%2029487375
mailto:sieraklubs@inbox.lv
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Lauku Ceļotājs aktivitātes: 

Lauku ceļotāja kopsapulce-seminārus http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/598 

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes:  
 

31.10.2016 – Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības  un  meža  zinātņu  nodaļas  un 

Latvijas Lauksaimniecības  un  meža  zinātņu  akadēmijas prezidija kopsēde. 

  

Noslēgusies dokumentu pieņemšana LLMZA organizētā doktorantu – topošo zinātnieku darbu 

konkursā 2016. gada sezonā.  Septembra beigās, oktobra mēnesī konkursantu otrās kārtas labāko 

darbu ziņojumi tiks uzklausīti LLMZA Prezidija paplašinātās sēdēs. Balvas konkursantiem 

pasniedz LLMZA „Ražas svētkos 2016” SIA LLU MPS Vecaucē 2016. gada 03. novembrī. 

 

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju- eksperimentu  skates norises grafiks 2016.gadam. 

Tuvākās skates 

 3.novembrī plkst.14 - Skates- konkursa godalgoto vietu paziņošana, apbalvošana LLU SIA 

MPS " Vecauce"  ražas svētkos   " Vecauce 2016" Dr.agr.Dainis Lapiņš- LLMZS 

Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs, LLZI Direktoru padomes valdes loceklis. 

mob.29279269 

 

 

Latvijas Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 

 
 

 

 

 

 

Šogad jau 5.gadu biedrība "Latvijas Jauno 

Zemnieku Klubs" rudenī, no 28.-30.oktobrim, 

organizē  lauku jauniešu izaugsmes forumu 

"SOLIS 2016", kura mērķis ir attīstīt jauniešos 

interesi kā arī sniegt informāciju par 

uzņēmējdarbības iespējām lauku reģionos. 

Šogad ir plānots, ka forums notiks Iecavā viesu 

namā "Iecupe" pulcējot 50 jauniešus no visiem 

Latvijas reģioniem. 

http://www.losp.lv/node/4235 

http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/598
https://t.co/r96ChIC5Mh
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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 

 

 

 

 

Dokumenti saskaņošanai: 
 

Līdz 27.10.2016. ”Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi” 

http://www.losp.lv/node/4284 

 

Līdz 27.10.2016. “Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzņēmumos, 

veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un 

veterinārmedicīnā” http://www.losp.lv/node/4276  
 

 

 

 

 

LOSP medijos: 

 

 

 
 

19.10. LOSP Pārstāvju sapulce - Diskutē par 

veselības aprūpi laukos LTV.lv Dienas ziņās 

Latvijas Republikas Veselības Ministrija 

(04:30 minūtē ) 

 https://ltv.lsm.lv/…/raksts/19.10.2016-

dienas-zinas.id82334/ …  

 

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/4284
http://www.losp.lv/node/4276
https://www.facebook.com/LatvijasTv/
https://www.facebook.com/pages/Latvijas-Republikas-Veselibas-Ministrija/309308922481578
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.10.2016-dienas-zinas.id82334/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.10.2016-dienas-zinas.id82334/
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LOSP Panorāmā (19.10.2016.) Laukos 

dzīvojošie dusmīgi par ārstu nepieejamību 

(Maija Migla)  http://www.lsm.lv/…/laukos-

dzivojosie-dusmigi-par-arstu-ne…/ 

 

 

 

 

 

 

 

LOSP TV3 ziņas Veselības ministre par 

bezcerīgo situāciju nozarē: Ar trim 

kartupeļiem desmit cilvēkus nepaēdināsim 

http://skaties.lv/…/veselibas-ministre-par-

bezcerigo-situa…/ … 

 

 

 

 

 
 
 
 

20.10.2016. - NRA.LV - Veselības ministre 

savulaik izjutusi spiedienu no privātā biznesa 

puses - http://nra.lv/veseliba/188613-

veselibas-ministre-savulaik-izjutusi-

spiedienu-no-privata-biznesa-puses.htm 

 

 

 

20.10.2016. Eco media - Čakša savulaik 

izjutusi spiedienu par valsts kvotu nodošanu 

privātajam biznesam  

http://ecomedia.lv/caksa-savulaik-izjutusi-

spiedienu-par-valsts-kvotu-nodosanu-

privatajam-biznesam/ 

 

https://www.facebook.com/panorama.de/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011361729190
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/laukos-dzivojosie-dusmigi-par-arstu-nepieejamibu-caksa-norada-uz-naudas-trukumu.a206209/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/laukos-dzivojosie-dusmigi-par-arstu-nepieejamibu-caksa-norada-uz-naudas-trukumu.a206209/
https://www.facebook.com/TV3zinas/
http://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/veselibas-ministre-par-bezcerigo-situaciju-nozare-ar-trim-kartupeliem-desmit-cilvekus-nepaedinasim/
http://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/veselibas-ministre-par-bezcerigo-situaciju-nozare-ar-trim-kartupeliem-desmit-cilvekus-nepaedinasim/
http://nra.lv/veseliba/188613-veselibas-ministre-savulaik-izjutusi-spiedienu-no-privata-biznesa-puses.htm
http://nra.lv/veseliba/188613-veselibas-ministre-savulaik-izjutusi-spiedienu-no-privata-biznesa-puses.htm
http://nra.lv/veseliba/188613-veselibas-ministre-savulaik-izjutusi-spiedienu-no-privata-biznesa-puses.htm
http://ecomedia.lv/caksa-savulaik-izjutusi-spiedienu-par-valsts-kvotu-nodosanu-privatajam-biznesam/
http://ecomedia.lv/caksa-savulaik-izjutusi-spiedienu-par-valsts-kvotu-nodosanu-privatajam-biznesam/
http://ecomedia.lv/caksa-savulaik-izjutusi-spiedienu-par-valsts-kvotu-nodosanu-privatajam-biznesam/
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LOSP LNT Ziņās - 20.10.2016. "Elektrības 

sadales tarifi: klienti aktīvi atsakās no 

liekajām jaudām" - LOSP izpilddirektors 

Guntis Vilnītis 

http://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/elektri

bas-sadales-tarifi-klienti-aktivi-atsakas-no-

liekajam-jaudam/ 

 

 

 

 

 

 

Citi pasākumi: 

Progresīvas prakses un zinātnes atziņu pielietojamības, kvalitatīvu un konkurētspējīgu pārtikas 

produktu ražošanā Specializācija: Alus sensorā novērtēšana http://www.losp.lv/node/4280 

Profesionālās pilnveides izglītības programma Zirgkopības pamati http://www.losp.lv/node/4246 

 

 

 

Sludinājumi: 

Te ir darbs: 
Dārzu mākslas uzņēmums Galantus meklē PROJEKTU VADĪTĀJU darbam ar mūsu jaunāko 

nozari – PAKLĀJZĀLIENS. Aicinām pieteikties pamatoti ambiciozu, atvērtu un zinošu personību, 

kas vēlas radīt un piedalīties dinamiskā projektā, kura mērķis ir pacelt paklājzāliena kā Galantus 

produkta atpazīstamību un pārdošanu atbilstoši labākajai pasaules praksei. Izaicinājumus, 

panākumus, novērtējumu un izaugsmi garantējam! 

Kontaktpersona: Ansis Birznieks Valdes loceklis/diplomēts dārzkopis, + 371 29 235 928 

_________________ 

 

Uzņēmums nodarbojamies ar spirta ražošanu no graudiem. Vēlamies piedāvāt graudu sīrupu 

lopbarībai, kas paliek pēc spirta izvilkšanas no graudiem. Varbūt starp Jūsu biedriem ir 

saimniecības, kuras tas varētu interesēt? Kontaktinformācija: Dainis mob.27046266 

________________ 

 

SIA BIO industrija piedāvā bioloģisko granulēto kaļķi 500 kg maisos. Var izkliedēt uz sējumiem. 

Nav jāiestrādā. Vairāk informācijas: http://www.granuletaiskalkis.lv/  

dace@granuletaiskalkis.lv  

 

 

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

 

http://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/elektribas-sadales-tarifi-klienti-aktivi-atsakas-no-liekajam-jaudam/
http://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/elektribas-sadales-tarifi-klienti-aktivi-atsakas-no-liekajam-jaudam/
http://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/elektribas-sadales-tarifi-klienti-aktivi-atsakas-no-liekajam-jaudam/
http://www.losp.lv/node/4280
http://www.losp.lv/node/4246
callto:371%2029%20235%20928
http://www.granuletaiskalkis.lv/
mailto:dace@granuletaiskalkis.lv
mailto:losp@losp.lv

