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Veikalos masveidā tiek ievesta Spānijas 

cūkgaļa, radot vietējās cūkgaļas deficītu 

Pēdējo nedēļu laikā lielās partijās Latvijā tiek 

ievesta Spānijas cūkgaļa, tādējādi no veikalu 

plauktiem izspiežot vietējo produkciju, aģentūru 

LETA informēja Latvijas Cūku audzētāju 

asociācijas vadītāja Dzintra Lejniece. 

http://apollo.tvnet.lv/zinas/veikalos-masveida-

tiek-ievesta-spanijas-cukgala-radot-vietejas-

cukgalas-

deficitu/775884?utm_source=facebook&utm_cam

paign=news&utm_medium=like_button 

 

 

 

 

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem 

pirms nāves liks maksāt vairāk   
2017. gadā vairumam mikrouzņēmumu nodokļa 

maksātāju jārēķinās ar lielākiem nodokļu 

maksājumiem dažu simtu vai pat vairāku tūkstošu 

eiro apmērā. Izņēmums ir tie, kuriem ir liels 

apgrozījums, bet tikai viens darbinieks, otrdien 

raksta laikraksts Dienas Bizness.  

http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/mikrou

znemumu-nodokla-maksatajiem-pirms-naves-liks-

maksat-vairak-

455833?utm_campaign=article_title&utm_source

=startpage_main&utm_medium=articlename 

 

 

 

 

 

Latvijas cūkkopju nedienas LNT Latvija 

Ziņās (18:33) Latvijas Cūku Audzētāju 

Asociācija Latvijas Cūku Audzētāju asociācija/ 

Latvian Pig producers asociation Dzintra Lejniece 

http://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-

zinas/780052… … 

http://apollo.tvnet.lv/zinas/veikalos-masveida-tiek-ievesta-spanijas-cukgala-radot-vietejas-cukgalas-deficitu/775884?utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_medium=like_button
http://apollo.tvnet.lv/zinas/veikalos-masveida-tiek-ievesta-spanijas-cukgala-radot-vietejas-cukgalas-deficitu/775884?utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_medium=like_button
http://apollo.tvnet.lv/zinas/veikalos-masveida-tiek-ievesta-spanijas-cukgala-radot-vietejas-cukgalas-deficitu/775884?utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_medium=like_button
http://apollo.tvnet.lv/zinas/veikalos-masveida-tiek-ievesta-spanijas-cukgala-radot-vietejas-cukgalas-deficitu/775884?utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_medium=like_button
http://apollo.tvnet.lv/zinas/veikalos-masveida-tiek-ievesta-spanijas-cukgala-radot-vietejas-cukgalas-deficitu/775884?utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_medium=like_button
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/mikrouznemumu-nodokla-maksatajiem-pirms-naves-liks-maksat-vairak-455833
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/mikrouznemumu-nodokla-maksatajiem-pirms-naves-liks-maksat-vairak-455833
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/mikrouznemumu-nodokla-maksatajiem-pirms-naves-liks-maksat-vairak-455833?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_main&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/mikrouznemumu-nodokla-maksatajiem-pirms-naves-liks-maksat-vairak-455833?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_main&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/mikrouznemumu-nodokla-maksatajiem-pirms-naves-liks-maksat-vairak-455833?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_main&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/mikrouznemumu-nodokla-maksatajiem-pirms-naves-liks-maksat-vairak-455833?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_main&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/mikrouznemumu-nodokla-maksatajiem-pirms-naves-liks-maksat-vairak-455833?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_main&utm_medium=articlename
https://www.facebook.com/LNT.LV/
https://www.facebook.com/lcaa.lcaa.9
https://www.facebook.com/lcaa.lcaa.9
https://www.facebook.com/lcaa09/
https://www.facebook.com/lcaa09/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006970188500
http://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas/780052?autostart=true
http://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas/780052?autostart=true
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Graudaudzētāji saņems atbalstu  
Valdība otrdien, 25.oktobrī, uzklausīja 

Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo 

ziņojumu par situāciju graudkopībā Latvijā, kā arī 

lēma par izmaiņām tiešmaksājumu piešķiršanas 

kārtībā.  

http://www.losp.lv/node/4286 

 

 

 

 

Nosaka 9,76 miljonu eiro atbalsta 

piešķiršanas kārtību piena ražotājiem  
Otrdien, 25. oktobrī, valdība atbalstīja 

Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto 

noteikumu projektu, kas nosaka Eiropas 

Savienības (ES) ārkārtas pielāgošanas atbalsta 

piešķiršanas kārtību piena ražotājiem. Noteikumu 

projekts nosaka kritērijus par 9,76 miljonu eiro 

lielā atbalsta piešķiršanu Latvijas piena 

ražotājiem, lai sekmētu tirgus stabilizāciju un 

veicinātu saimniecību ekonomisko ilgtspēju. 

http://www.losp.lv/node/4287 

 

 

 

 

 

LV starp ES bioloģiskās 

lauksaimniecības pirmrindniecēm:  
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-16-

3537_en.htm 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrija ministre Dana 

Reizniece-Ozola ar LOSP, ZSA un 

LLKA pārstāvjiem pārrunāja  plānotos 

uzlabojumus nodokļu politikā. 
http://www.losp.lv/node/4289 

 

https://t.co/4xQxdqyPtW
http://www.losp.lv/node/4287
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-16-3537_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-16-3537_en.htm
https://www.facebook.com/FinansuMinistrija/
https://www.facebook.com/pages/Dana-Reizniece-Ozola/204408842969557
https://www.facebook.com/pages/Dana-Reizniece-Ozola/204408842969557
http://www.losp.lv/node/4289
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Bīstamais cūku mēris iekaro arvien 

jaunas teritorijas  
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) no 

laboratorijas saņēmis izmeklējumu rezultātus, kas 

apstiprina Āfrikas cūku mēri divām Dundagas 

pagasta mežā atrastām meža cūkām, informē 

PVD. Jau vēstīts, ka iepriekš Kurzemes pusē 

Āfrikas cūku mēris tika konstatēts meža cūkām 

Slampes pagastā, Tukuma novadā. 

http://www.la.lv/afrikas-cuku-meris-iekaro-

arvien-jaunas-teritorijas/ 

 

 

 

 

 

2016.gada 27. oktobrī ARŠANAS 

MĀCĪBAS UN SACENSĪBAS Kaspara 

Duges zemnieku saimniecības „Terēņi’’ 

tīrumā. 
http://www.dojuslatvija.lv/lv/par-

mums/jaunumi/arsanas-sacensibas/ 

 

 

Burtniekos elektrības rēķini pieaug 

trīskārt, bet tur nezina, ka viņiem 

jāatbalsta lieluzņēmumi Valmierā un 

Rīgā  
Kaut arī uzņēmumā “Sadales tīkls” pūlas iestāstīt, 

ka elektrības sadārdzinājums lielāko daļu 

iedzīvotāju nemaz neskaršot un ka izdevumu 

samazināšanai vajagot pārskatīt pieslēgumu 

jaudas, Burtnieku novada iedzīvotājiem kopš 1. 

augusta rēķini izauguši dramatiski. 

http://www.la.lv/sausminas-par-elektribas-

rekiniem/ 

http://www.la.lv/afrikas-cuku-meris-iekaro-arvien-jaunas-teritorijas/
http://www.la.lv/afrikas-cuku-meris-iekaro-arvien-jaunas-teritorijas/
http://www.dojuslatvija.lv/lv/par-mums/jaunumi/arsanas-sacensibas/
http://www.dojuslatvija.lv/lv/par-mums/jaunumi/arsanas-sacensibas/
http://www.la.lv/sausminas-par-elektribas-rekiniem/
http://www.la.lv/sausminas-par-elektribas-rekiniem/
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Elektrības cenas: Jezgas iemesls ir 

atšķirības starp veco un jauno strāvu 
“Vai ir normāli, ka par saņemto produktu maksā 

tik, cik tas maksā?” uz manu jautājumu par 

“Sadales tīkla” abonēšanas maksas ieviešanas 

sekām ar pretjautājumu atbild Ekonomikas 

ministrijas (EM) parlamentārais sekretārs Vilnis 

Ķirsis (“Vienotība”).  
http://www.la.lv/afrikas-cuku-meris-iekaro-arvien-

jaunas-teritorijas/ 

 

 

Plānots veidot Latvijas Augļkoku un 

ogulāju augu šķirņu sarakstu 
Eiropas Savienībā patlaban tiek veidota sistēma, 

kas nosaka augļu koku un ogulāju šķirņu un 

piegādātāju reģistrāciju, tādējādi radot kopēju ES 

augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstu, kā arī 

sarakstu katrā dalībvalstī. Tālab Zemkopības 

ministrija sagatavojusi noteikumu projektu par 

augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu, 

ko ceturtdien, 27.oktobrī, izsludināja Valsts 

sekretāru sanāksmē.  

http://www.zm.gov.lv/presei/planots-veidot-

latvijas-auglkoku-un-ogulaju-augu-skirnu-

sarakstu-?id=8305 

 

 

Eiropas Parlaments nākamgad prasa 

vairāk naudas darbavietām, īpaši - 

jauniešiem, bēgļu krīzes risināšanai, 

zemniekiem un kultūrai: 

http://eptwitter.eu/eZaz Vajadzīgos līdzekļus 

eiroparlamentārieši cer rast, pārskatot ES 

Daudzgadu budžetu 2014.-2020.gadam: 
http://eptwitter.eu/eZa3 Tagad sāksies sarunas ar 

otru ES likumdevēju – ES Padomi jeb 

dalībvalstīm. 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/oktobris

_jaunumi/es-daudzgadu-bud-ets--eiroparlament-

riesi-prasa-rezervi-iesp-jam-m-kr-z-m.html 

 

http://www.la.lv/afrikas-cuku-meris-iekaro-arvien-jaunas-teritorijas/
http://www.la.lv/afrikas-cuku-meris-iekaro-arvien-jaunas-teritorijas/
http://www.zm.gov.lv/presei/planots-veidot-latvijas-auglkoku-un-ogulaju-augu-skirnu-sarakstu-?id=8305
http://www.zm.gov.lv/presei/planots-veidot-latvijas-auglkoku-un-ogulaju-augu-skirnu-sarakstu-?id=8305
http://www.zm.gov.lv/presei/planots-veidot-latvijas-auglkoku-un-ogulaju-augu-skirnu-sarakstu-?id=8305
http://eptwitter.eu/eZaz
http://eptwitter.eu/eZa3
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/oktobris_jaunumi/es-daudzgadu-bud-ets--eiroparlament-riesi-prasa-rezervi-iesp-jam-m-kr-z-m.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/oktobris_jaunumi/es-daudzgadu-bud-ets--eiroparlament-riesi-prasa-rezervi-iesp-jam-m-kr-z-m.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/oktobris_jaunumi/es-daudzgadu-bud-ets--eiroparlament-riesi-prasa-rezervi-iesp-jam-m-kr-z-m.html


 

 Infolapa_38_28.10.2016.  www.losp.lv   

 

 

 

 

LAD aktualitātes:  

 

Lauksaimnieki jau saņem vairākus platību maksājumus 
LAD informē, ka kopš šā gada oktobra vidus lauksaimnieki saņem Vienotā platību maksājuma 

(VPM) avansus 70% apmērā apmērā no kopējās provizoriskās maksājuma. Ir uzsākts izmaksāt arī 

maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumu (ADSI). 

http://www.losp.lv/node/4290 

1.novembris – Beidzas pieteikšanās programmai Atbalsts dalībai bioloģiskās 

lauksaimniecības shēmā  http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-

veidi/23-atbalsts-dalibai-biologiskas-lauksaimniecibas-shema-158  

1.novembris -  Beidzas pieteikšanās  programmai Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas 

kvalitātes shēmā  http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/24-

atbalsts-dalibai-nacionalaja-partikas-kvalitates-shema-159  

 

1.novembris - Sākas augļu un dārzeņu piegādes periods programmai "Atbalsts augļu 

un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Augļi skolai")" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/valsts-un-es-

atbalsts-auglu-un-darzenu-piegadei-skoleniem-visparejas-izglitibas-iestades-(-skolas-auglis-

)-112  

 

 

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 

 

 

 

Asociācija: Kartupeļi Latvijā novākti; 

kopējā raža vismaz par 15% mazāka kā 

pērn  
Kartupeļu ražas vākšana Latvijā ir noslēgusies un 

ievāktais ražas apjoms Latvijā kopumā ir vismaz 

par 15% mazāks, salīdzinot ar pagājušo gadu, 

aģentūrai LETA sacīja Kartupeļu audzētāju un 

pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja 

Aiga Kraukle. 

http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/asociacija-

kartupeli-latvija-novakti-kopeja-raza-vismaz-par-

15-mazaka-ka-pern-14158744 

 

http://www.losp.lv/node/4290
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/23-atbalsts-dalibai-biologiskas-lauksaimniecibas-shema-158
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/23-atbalsts-dalibai-biologiskas-lauksaimniecibas-shema-158
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/24-atbalsts-dalibai-nacionalaja-partikas-kvalitates-shema-159
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/24-atbalsts-dalibai-nacionalaja-partikas-kvalitates-shema-159
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=b5782a3d&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=b5782a3d&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/valsts-un-es-atbalsts-auglu-un-darzenu-piegadei-skoleniem-visparejas-izglitibas-iestades-(-skolas-auglis-)-112
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/valsts-un-es-atbalsts-auglu-un-darzenu-piegadei-skoleniem-visparejas-izglitibas-iestades-(-skolas-auglis-)-112
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/valsts-un-es-atbalsts-auglu-un-darzenu-piegadei-skoleniem-visparejas-izglitibas-iestades-(-skolas-auglis-)-112
http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/asociacija-kartupeli-latvija-novakti-kopeja-raza-vismaz-par-15-mazaka-ka-pern-14158744
http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/asociacija-kartupeli-latvija-novakti-kopeja-raza-vismaz-par-15-mazaka-ka-pern-14158744
http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/asociacija-kartupeli-latvija-novakti-kopeja-raza-vismaz-par-15-mazaka-ka-pern-14158744
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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 

 

 
 

 

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:  

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 

 

 

http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/par_biodrosibas_pasakumu_neiev
http://www.ldc.gov.lv/lv/skaidrojosa_informacija
http://www.ldc.gov.lv/lv/skaidrojosa_informacija
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

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. 

 

Siera klubs aktivitātes:  
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  

 

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 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/4274
callto:+371%2029487375
mailto:sieraklubs@inbox.lv
mailto:info@slieka.lv


 

 Infolapa_38_28.10.2016.  www.losp.lv   

 

 

 

 

Izstādes: 
 

Nākamā gada pavasarī, no 28. līdz 30. aprīlim, Izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā notiks starptautiskā 

lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības izstāde „Nature Expo 2017”, kurā ik gadu 

spēcīgākie nozares uzņēmumi tiekas ar potenciālajiem klientiem, sadarbības partneriem un 

izplatītājiem.  

  

Vēlaties veicināt sava biznesa attīstību, palielināt apgrozījumu un apsteigt konkurentus? Tad 

piedalieties „Nature Expo 2017”! 

 

Aicinām Jūs jau tagad saplānot pavasara mārketinga aktivitātes un pieteikt dalību „Nature Expo 

2017”! Izvēlieties piemērotāko ekspozīcijas vietu par nebijuši labu cenu! 

  

Kā arī tiek piemērota pamatmaksājuma atlaide -10%, ja maksājums tiek veikts līdz 22.11.2016 vai 

-5%, ja maksājums tiek veikts līdz 22.12.2016! 

  

Turklāt izstādē notiks arī dažādi semināri, prezentācijas un sacensības. Ja arī Jūs vēlaties rīkot 

kādu pasākumu, aicinām savlaicīgi pieteikties! 

 Kontaktpersona:Artūrs Bidiņš, Projektu vadītājs 

Mob. +371 26579824 

Tālr. +371 67065009 

Fakss: +371 67067551 

E-pasts: arturs.bidins@bt1.lv 

www.bt1.lv 
 

 

 

 

 

Jūsu iespējas izstādē: 

-          prezentēt savu tehniku, preces un 

pakalpojumus; 

-          stimulēt produkcijas noietu un palielināt 

darījumu apjomu; 

-          atrast uzticamus izplatītājus; 

-          iegūt pieeju nozīmīgiem tirgiem Baltijā, 

Eiropā un pasaulē; 

-          iegūt jaunus klientus un sadarbības 

partnerus; 

-          saņemt jaunus pasūtījumus; 

-          smelties jaunas idejas biznesa attīstībai; 

-          iegūt informāciju par jaunumiem nozarē 

no pirmavotiem; 

-          satikt nozares ekspertus un piedalīties 

nozares gada notikumā! 

Izstādes apmeklētāji: 

-          lauksaimnieki; 

-          mežsaimnieki; 

-          zemkopji; 

-          dārzkopji; 

-          mežu īpašnieki; 

-          mežizstrādes un 

lauksaimniecības uzņēmumu vadītāji; 

-          tirdzniecības pārstāvji; 

-          nozaru speciālisti; 

-          un citi, kas darbojas šajās 

nozarēs. 

callto:+371%2026579824
callto:+371%2067065009
callto:+371%2067067551
mailto:arturs.bidins@bt1.lv
http://www.bt1.lv/
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LOSP medijos: 

 25.10.2016. LOSP viedoklis Dienas biznesā - Zvirbuļa tiesības pie vanagu galda  

http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-zvirbula-tiesibas-pie-vanagu-galda-455832 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, kas pārstāv vairāk nekā 14 tūkstošu pašmāju 

lauksaimnieku intereses, palikusi pie nostājas, ka «ir savi plusi un savi mīnusi». Latvijai kā 

mazam spēlētājam ES dalībvalstu vidū CETA varētu nozīmēt arī konkurences saasināšanos kopējā 

ES tirgū. Ieguvēji varētu būt piensaimnieki, paveroties jaunām eksporta iespējām. 

 

  Lauksaimnieki ar Finanšu ministri pārrunāja nozarei svarīgus jautājumus 

http://www.losp.lv/node/4289 

 

 25.10.2016. NRA - Andis Pinkulis: Tiem, kas savas jaudas izmanto efektīvi, rēķini 

samazināsies: http://nra.lv/latvija/189097-andis-pinkulis-tiem-kas-savas-jaudas-izmanto-

efektivi-rekini-samazinasies.htm 

- Kāpēc tad lauksaimniekiem ir tāds šoks par augusta elektrības rēķiniem? 

Lai stāstītu par šīm izmaiņām, mēs jau no šā gada sākuma tikāmies ar Pensionāru 

savienību, ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, ar Lauksaimnieku organizāciju 

sadarbības padomi (LOSP) u.c. organizācijām.  
- Jau šā gada februārī mēs tikāmies ar LOSP, informējām, ka sadales tarifu struktūra mainīsies un 

fiksētās maksas komponente pieaugs, bet maksa par kilovatstundas piegādi samazināsies. Mēs 

skaidrojām, ka tiem, kas savas jaudas izmanto efektīvi, nekas būtiski nemainīsies. Savukārt tiem, 

kas savas jaudas izmanto ļoti efektīvi, rēķini pat samazināsies. 

  

 (BNS) – 28.10.2016.  "Rīgas Centrāltirgus": pie katra tirgotāja mēs nevaram nolikt 

kontrolētāju  

Sadarbojoties ar Zemkopības ministriju, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Lauku 

atbalsta dienestu, mums varētu būt pieejama informācija, cik un ko attiecīgais ražotājs ir 

izaudzējis. Ja viņš atbrauc ar dokumentiem, kuros ir norādīts, ka viņš audzē dārzeņus un ogas, tad 

to arī tirdzniecības sezonā tirgo.  

   

 

 

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/4285  
 

 

 

Sludinājumi: 

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

http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-zvirbula-tiesibas-pie-vanagu-galda-455832
http://www.losp.lv/node/4289
http://nra.lv/latvija/189097-andis-pinkulis-tiem-kas-savas-jaudas-izmanto-efektivi-rekini-samazinasies.htm
http://nra.lv/latvija/189097-andis-pinkulis-tiem-kas-savas-jaudas-izmanto-efektivi-rekini-samazinasies.htm
http://www.losp.lv/node/4280
http://www.losp.lv/node/4285
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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  

 

callto:371%2029%20235%20928
http://www.granuletaiskalkis.lv/
mailto:dace@granuletaiskalkis.lv
mailto:losp@losp.lv

