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INFOLAPA Nr. 37 

 

LOSP medijos: 

 

 

Aicinām interesentus uz semināru „Kā izplatīt vietējo pārtiku Bizness-Biznesam (B2B) tīklā” 

13.novembrī, plkst.10:00, Zemkopības ministrijā, 314.telpā notiks praktiskais seminārs – diskusija 

„Kā izplatīt vietējo pārtiku Bizness-Biznesam (B2B) tīklā”. Seminārā aicinām piedalīties vietējās 

pārtikas ražotājus un to apvienojošās organizācijas, kā arī vietējās pārtikas izplatītājus, kooperatīvo 

sabiedrību un citu mazo pārtikas produktu ražotāju apvienojošās organizācijas. Diskutēsim par 

projektā ”Baltic Sea Food” - rastajiem risinājumiem, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas 

jūras reģiona lauku teritorijās. 

http://www.losp.lv/node/6260 

 

Eiropas Komisijas jaunais pārtikas saraksts apdraud Latvijas kaņepju audzētāju uzņēmējdarbību. 

Vēloties apkarot apreibinošās marihuānas audzētājus, Eiropas Komisija (EK) draud Latvijas 

iedzīvotājiem atņemt iespēju dzert kaņepju tēju. EK, veidojot jaunu pārtikas produktu sarakstu, 

vēlas kaņepju tēju iekļaut tā sauktajā stingrajā sarakstā. Tas apdraud Latvijai raksturīgā produkta – 

kaņepju tējas – brīvu izplatību https://skaties.lv/…/eiropas-komisijas-jaunais-partikas-sa…/ 

 
 

 

Paplašina pārstrādāto dārzeņu klāstu  

SIA Ķeizarsils iegulda ražošanas iekārtās un novembrī ar zīmolu Ezerkauliņi sāks ražot štovētus 

kāpostus – tradicionālā garša tiks uzlabota ar burkāniem un tomātiem. 

https://www.db.lv/zinas/paplasina-parstradato-darzenu-klastu-492116 

 

Raidījuma Zaļais Stūris rubrikā “Meža Aktualitātes” ciemojas Latvijas Meža īpašnieku 

biedrības dalībniece Aiga Grasmane. 

Galvenā sarunas tēmu par Braku mežu, kurā notiek Īstena drāma Blaumaņa mājvietu apkārtnē, kā arī 

par personīgo pieredzi meža audzēšanā. Vasaras otrā pusē, rudenī cilvēkiem patīk doties mežā, lasīt, 

sēnes, ogas. Kā īpašnieks skatās uz to, ka viņa mežā nāk sveši cilvēki un kaut ko vāc? 

https://www.radioswh.lv/2019/09/meza-aktualitates-aiga-grasmane-19-09-2019/ 

 

LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnitis 17.10.2019. piedalījās 4. Starptautiskajā konferencē 

“Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības 

kontekstā” un informē par "Lauksaimniecības nozīmi Latvijas bioekonomikas nozaru kontekstā” ! 

- Inovatīvas vērtību ķēdes bioekonomikā t.sk. lauksaimniecībā, pārtikas rūpniecībā, var nodrošināt 

jaunu noieta tirgu bioekonomikas nozaru produkcijai un blakusproduktiem, tādējādi palielinot 

http://www.losp.lv/node/6260
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/eiropas-komisijas-jaunais-partikas-saraksts-apdraud-latvijas-kanepju-audzetaju-uznemejdarbibu/?fbclid=IwAR0zh732kVpmqbxnWqnosU1SR8a1jClYkojgQqCtqVDXTYqM8Dcc4bT2Dus
https://www.db.lv/zinas/paplasina-parstradato-darzenu-klastu-492116
https://www.radioswh.lv/raidijumi/zalais-sturis/
https://www.radioswh.lv/2019/09/meza-aktualitates-aiga-grasmane-19-09-2019/
https://www.facebook.com/guntis.vilnitis?__tn__=K-R&eid=ARAWkP3vHqJfDzg8evJfz04lhwDY0epBLFhKiBT4MBF0mD3Om3J6PbVGOnAbEH4LoAJiV7S3t2oRDSMU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-7yE7pSt5YoPMF9MpnIffy8c9SJLUbyD72gsoOYkVNAFTL9lyrLg6H4a7F5I9wCzQuUP1ErJ6hDEdZsXWr2YUbUje7RZlaDhRz2TWaZNHS3TEbd_vGr9A0B_8rsejdjpGFHQyxq4-XsL4o4vO9I3AC6sx_fNfJ2VyFXvmjMB1Wn4jf2NByQsv3h0SXqAKVXV2GINvXKFAgErif5jswqJhkznEq6IVCU_e3JwnGQmneldYfmhAaAZ_GHx-sE_fTR3d
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lauksaimnieku un lauku iedzīvotāju ienākumus, gūstot līdz 40% papildu peļņas, kas pilnībā atbilst 

redzējumam par plaukstošām un noturīgām lauku kopienām Eiropā.  

-Tiek bremzēta racionāla dabas saglabāšana un lielas LIZ platības nākotnē tiks izņemtas no iespējas 

nodrošināt cilvēci ar pārtiku, liedz viņam strādāt un pelnīt, atrasties viņa dabiskajā vidē. 

Bažas, ka ES ar laiku arī buferjoslai var attiecināt Regulējumu, kurš aizliegs saimniecisko darbību. 

 

 
 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Jauno zemnieku kluba aktualitātes: 

 

 
No šī gada 25. līdz 27.oktobrim norisināsies astotais biedrības “Latvijas Jauno Zemnieku klubs” 

rīkotais jauniešu izaugsmes forums “Solis 2019”. Norises vieta šogad izvēlēta Madonas novada 

viesu namā "Naktsvijoles" un kā katru gadu forums ir gatavs uzņemt un pulcēt kopā aptuveni 50 

lauku entuziastus un jauniešus līderus, kas nebaidās doties pretī izaicinājumiem un vēlas iegūt 

jaunu pieredzi, idejas, kontaktus un vienkārši domubiedrus. http://www.losp.lv/node/6242   

 

Latvijas Dārznieks aktualitātes: 

Galveno dārzeņu mazumtirdzniecības cenas Oktobra sākumā (avots “Latvijas dārznieks”) 

 

Mazumtirdzniecības cenas 41.ned.  

   

Produkts 

Maxima 

Latvija 

Maxima 

Lietuva 

Bietes sveramas 0.33 0.39 

Bietes vārītas 0.5kg 0.65 0.69 

Burkāni sverami 0.37 0.45/0.26A 

Gurķi garie, gb. 0.93 0.99 

http://www.losp.lv/node/6242
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Gurķi lauka 2.24 1.89 

Kartupeļi sverami 0.38 0.45 

Kāposti sverami 0.48 0.49 

Salāti podiņos 0.58/0.49A 0.99 

Sīpoli sverami 0.33 0.49 

Skābēti kāposti 

0.8kg 0.99A 1.89 

Tomāti sverami 1.82 1.49 

Tomāti ķekaros 1.48   

Tomati plūmju   2.49 

A - akcijas cena    

“Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” aktivitātes: 

Konkurss: Dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem 

piensaimniecībā 2019. gadā 

http://www.losp.lv/node/6084  

Siera klubs aktivitātes: 

no 28.10.līdz 31.10. pieredzes brauciens uz Lietuvu par ES reģistros iekļautajiem produktiem. 

 

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 

 

 

NOZARES AKTUALITĀTES 

 

Lauksaimnieki vienotā platībmaksājuma avansu sāks saņemt no 16. oktobra!! 

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut vairākām ES dalībvalstīm, tostarp arī Latvijai, izmaksāt 

lielāku vienotā platības un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu. Vienotā platības 

maksājuma avanss tiks izmaksāts 70 procentu, un bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums - 

85 procentu apmērā. http://www.losp.lv/node/6256 

 

Ķiploku audzēšana - uz popularitātes viļņa   

Piecu gadu laikā ķiploku audzēšanas platību apjomi palielinājušies seškārt. 

   https://www.db.lv/zinas/kiploku-audzesana-uz-popularitates-vilna-492119 

 

ZAĻAIS STŪRIS: Zemkopības ministrs par klimata pārmaiņām  

10. oktobra raidījumā ZAĻAIS STŪRIS studijā raidījuma vadītāji Jānis Kļaviņš un Māris Olte, kā arī 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Šodien runāsim mazāk par zemkopību, bet vairāk par klimata 

http://www.losp.lv/node/6084
mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/6256
https://www.db.lv/zinas/kiploku-audzesana-uz-popularitates-vilna-492119
https://radioswh.lv/raidijumi/zalais-sturis/
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pārmaiņām ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. https://www.radioswh.lv/2019/10/zalais-sturis-

zemkopibas-ministrs-par-klimata-parmainam/ 

 

Par AS Balticovo valdes priekšsēdētāju ieceļ Vladimiru Mhitarjanu   

Izvirzot augstus mērķus un iekarojot jaunus tirgus, AS Balticovo padome ir pieņēmusi lēmumu valdes 

priekšsēdētāja amatā iecelt līdzšinējo valdes priekšsēdētāja vietnieku Vladimiru Mhitarjanu, informē 

uzņēmumā. https://www.db.lv/zinas/par-as-balticovo-valdes-priekssedetaju-iecel-vladimiru-

mhitarjanu-491989  

 

Latvijas Zemes fonds no privātīpašniekiem iepircis lauku zemes par 14 miljoniem eiro 

Attīstības finanšu institūcijas “Altum” (“Altum”) pārvaldītais Zemes fonds šā gada deviņos mēnešos 

no privātpersonām iegādājies vairāk nekā 200 jaunus lauksaimniecības zemes īpašumus, ieguldot 14 

miljonus eiro, informē fonda vadītāja Ina Alksne. http://laukos.la.lv/latvijas-zemes-fonds-no-

privatipasniekiem-iepircis-lauku-zemes-par-14-miljoniem-eiro 

 

Latvijai raksturīgo augļu un ogu tirdzniecība pirmajā pusgadā sarukusi 

Latvijai raksturīgo augļu un ogu tirdzniecības – importa un eksporta – apmēri šogad pirmajā pusgadā 

veidoja 26,1 miljonu eiro, kas ir par 7% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, liecina Zemkopības 

ministrijas (ZM) jaunākie Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati. 

http://laukos.la.lv/latvijai-raksturigo-auglu-un-ogu-tirdznieciba-pirmaja-pusgada-sarukusi 

 

Mārrutku bizness gaida investoru  

Mājražotāju - Māra Lapiņa un viņa ģimenes - mārrutku produktu tirdzniecības apjomi aug. Arī šogad 

tiks pārstrādāts apmēram par 40% vairāk veselīgo sakņu nekā pērn. 

https://www.db.lv/zinas/marrutku-bizness-gaida-investoru-491790 

 

Vācijas lauksaimnieki protestē pret valdības regulējumu sektoram 

Vācijas lauksaimnieki pirmdien ar traktoriem iebrauca Bonnā, lai pie Lauksaimniecības ministrijas 

protestētu pret sektoram uzliktu regulējumu. http://laukos.la.lv/vacijas-lauksaimnieki-proteste-pret-

valdibas-regulejumu-sektoram 

 

Interese par energoefektivitāti ir, nauda arī   

Forums uzņēmējiem Vai bizness šodien var atļauties NEbūt energoefektīvs? 10. oktobrī bija 

apmeklēts gan no valsts, gan uzņēmēju puses, un abas puses domāja vienā virzienā. 

https://www.db.lv/zinas/interese-par-energoefektivitati-ir-nauda-ari-492126  

 

Top Nacionālais enerģētikas un klimata plāns   

Jau līdz gada beigām valdībai tiks iesniegts Nacionālais enerģētikas un klimata plāns, kas sola gan 

nodokļu pārmaiņas, gan dažādu atbalstu energoefektivitātei un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanai. https://www.db.lv/zinas/top-nacionalais-energetikas-un-klimata-plans-492177 

 

Valdība atbalsta ieceri Latvijā izveidot 39 pašvaldības esošo 119 vietā   

Ministru kabinets otrdien atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 

sagatavoto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas piedāvā reformas rezultātā 119 

pašvaldību vietā Latvijā izveidot 39 vietvaras. 

https://www.db.lv/zinas/valdiba-atbalsta-ieceri-latvija-izveidot-39-pasvaldibas-esoso-119-vieta-

492193 

 

https://www.radioswh.lv/2019/10/zalais-sturis-zemkopibas-ministrs-par-klimata-parmainam/
https://www.radioswh.lv/2019/10/zalais-sturis-zemkopibas-ministrs-par-klimata-parmainam/
https://www.db.lv/zinas/par-as-balticovo-valdes-priekssedetaju-iecel-vladimiru-mhitarjanu-491989
https://www.db.lv/zinas/par-as-balticovo-valdes-priekssedetaju-iecel-vladimiru-mhitarjanu-491989
http://laukos.la.lv/latvijas-zemes-fonds-no-privatipasniekiem-iepircis-lauku-zemes-par-14-miljoniem-eiro
http://laukos.la.lv/latvijas-zemes-fonds-no-privatipasniekiem-iepircis-lauku-zemes-par-14-miljoniem-eiro
http://laukos.la.lv/latvijai-raksturigo-auglu-un-ogu-tirdznieciba-pirmaja-pusgada-sarukusi
https://www.db.lv/zinas/marrutku-bizness-gaida-investoru-491790
http://laukos.la.lv/vacijas-lauksaimnieki-proteste-pret-valdibas-regulejumu-sektoram
http://laukos.la.lv/vacijas-lauksaimnieki-proteste-pret-valdibas-regulejumu-sektoram
https://www.db.lv/zinas/interese-par-energoefektivitati-ir-nauda-ari-492126
https://www.db.lv/zinas/top-nacionalais-energetikas-un-klimata-plans-492177
https://www.db.lv/zinas/valdiba-atbalsta-ieceri-latvija-izveidot-39-pasvaldibas-esoso-119-vieta-492193
https://www.db.lv/zinas/valdiba-atbalsta-ieceri-latvija-izveidot-39-pasvaldibas-esoso-119-vieta-492193
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1,2 miljardi – šodien, 2 miljardi – līdz 2035. gadam. Īsumā 

Pasaules ceļos šodien braukā ap 1,2 miljardi transportlīdzekļu , līdz 2035. gadam šis skaitlis varētu 

palielināties līdz 2 miljardiem. Aprēķināt automobiļu skaitu uz mūsu planētas ir riskants un visnotaļ 

neprecīzs solis, bet viens ir skaidrs – to skaits strauji pieaug. 

https://www.zemeunvalsts.lv/1-2-miljardi-sodien-2-miljardi-lidz-2035-gadam-isuma 

 

Kronis: Neesam eksportvalstu kolekcionāri   

SIA Kronis lēnām kāpina apgrozījumu – par aptuveni 10% gadā. Uzņēmuma valdes loceklis Aivars 

Svarenieks uzsver, ka SIA Kronis ir neliels pārtikas ražotājs, kas nepārtraukti attīstās, bet ne strauji 

un lēcienveidīgi. Tas notiek lēnām un pakāpeniski iespēju robežās no pašu iegūtiem līdzekļiem vai 

piesaistītajiem no dažādiem projektiem un fondiem. 

https://www.db.lv/zinas/kronis-neesam-eksportvalstu-kolekcionari-492232 

 

Konservu ražotāja: Es nevaru zemnieku gremdēt   

«Viss notiek, un iekšēji jūtu, ka uz labo pusi,» saka Durbes novada konservu ceha SIA Ābolīt’s 

vadītāja Millija Anziķe. Uzņēmumam izveidota jauna preču zīme, kura tapusi, iedvesmojoties no 

jūgendstila, un, kā skaidro ceha īpašniece, tā simbolizē seno laiku tradīcijas un kvalitāti, iegūts jauns 

sertifikāts un top jaunā produkcija, vēsta reģionālais laikraksts Kursas Laiks. 

https://www.db.lv/zinas/konservu-razotaja-es-nevaru-zemnieku-gremdet-438296#7 

 

“Aloja Starkelsen” plāno eksportu uz Koreju un Japānu 

Kartupeļu cietes ražotājs “Aloja Starkelsen” izvirzījis mērķi sākt kompānijas ražoto produktu 

eksportu uz Koreju un Japānu,sacīja kompānijas valdes loceklis Jānis Garančs. 

http://laukos.la.lv/aloja-starkelsen-plano-eksportu-uz-koreju-un-japanu 

 

FOTO: Izvēlies pats savu ķirbi   

Lielbritānijas iedzīvotājs Džeimss Maksijs 13 gadu vecumā savu vecāku saimniecībā izveidoja 

nelielu ķirbju lauku, kura ražu sākotnēji pārdeva draugiem un ģimenes locekļiem. Taču tagad, 

septiņus gadus vēlāk, saimniecība kļuvusi par vienu no lielākajiem ķirbju laukiem Lielbritānijā. 

https://www.db.lv/zinas/foto-izvelies-pats-savu-kirbi-492249 

 

Raitā tempā precizēs PVN likuma normas   

Pievienotās vērtības nodokļa likumā tiks veiktas izmaiņas, kas skar vairākus šī nodokļa piemērošanas 

aspektus.To paredz valdībā izskatītie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā. Lai šīs 

izmaiņas stātos spēkā, par tām vēl ir jānobalso Saeimas vairākumam. Vienlaikus iecerēts, ka šīs 

izmaiņas būs spēkā jau no 2020. gada. ZAB Sorainen partneris nodokļu un muitas jautājumos Jānis 

Taukačs atzīst, ka izmaiņas skar daudzas jomas – pārrobežu tirdzniecību, darījumu ķēdes, medicīnu, 

rēķinus, kapitālu. 

https://www.db.lv/zinas/raita-tempa-precizes-pvn-likuma-normas-492229 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

Pieejams atbalsts zvejas produktu pievienotās vērtības palielināšanai  

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019.gada 12.novembra līdz 2019.gada 20.decembrim ir 

iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā   "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un 

nevēlamu nozveju izmantošana" . Pasākuma sestās kārtas finansējums ir 9 miljoni eiro. 

https://www.zemeunvalsts.lv/1-2-miljardi-sodien-2-miljardi-lidz-2035-gadam-isuma
https://www.db.lv/zinas/kronis-neesam-eksportvalstu-kolekcionari-492232
http://rekurzeme.diena.lv/
https://www.db.lv/zinas/konservu-razotaja-es-nevaru-zemnieku-gremdet-438296#7
http://laukos.la.lv/aloja-starkelsen-plano-eksportu-uz-koreju-un-japanu
https://www.db.lv/zinas/foto-izvelies-pats-savu-kirbi-492249
https://www.db.lv/zinas/raita-tempa-precizes-pvn-likuma-normas-492229
https://list.mg5.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=5affe647&e=39b825c6
https://list.mg5.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=5affe647&e=39b825c6


 

 Infolapa_37_18.10.2019.                                                                                               www.losp.lv  

 

Pasākuma mērķis ir palielināt zvejas produktu pievienoto vērtību, atbalstot ieguldījumus, kuru 

ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam. Pasākuma 

ietvaros atbalstāmās aktivitātes ir saldētu zvejas produktu uzglabāšanas  kameru būvniecība, 

ierīkošana, novietošana, pārbūve un atjaunošana, kas īstenota Latvijas teritorijā, izņemot esošo zvejas 

ostu (ostu vai to daļu, ko izmanto zvejniecībai) teritoriju. 

Lasīt vairāk... 
 

Lauksaimnieki vienotā platībmaksājuma avansu sāka saņemt no 16. oktobra  

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut vairākām ES dalībvalstīm, tostarp arī Latvijai, izmaksāt 

lielāku vienotā platības un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu. Vienotā platības 

maksājuma avanss tiks izmaksāts 70 procentu, un bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums - 

85 procentu apmērā. Lauku atbalsta dienests (LAD) pirmās avansa izmaksas veica no 16. oktobra. 

Avansu saņems lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude, tādēļ 

Zemkopības ministrija (ZM) un LAD aicina lauksaimniekus pārliecināties elektroniskajā 

pieteikšanās sistēmā, vai ir sniegtas visas nepieciešamās atbildes LAD. 

Plānots, ka oktobrī avansa maksājumos tiks izmaksāts virs 80 miljoniem eiro. Plānotā vienotā 

platības maksājuma likme šogad ir lielāka nekā iepriekšējos gados - aptuveni 85 eiro, un avansā 

lauksaimnieki saņems 57,40 eiro par hektāru. Bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma likme 

(atkarībā no audzētajiem kultūraugiem) palikusi nemainīga - no 97 līdz 485 eiro par hektāru. Pārējos 

platību maksājumus LAD sāks izmaksāt šāgada decembrī. Lasīt vairāk... 
 

Gulbenē un Alūksnē notiks semināri lauksaimniekiem par dažādiem aktuāliem jautājumiem  

Šā gada oktobrī Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde organizē seminārus 

lauksaimniekiem. Semināri notiks: 

• 22.oktobrī pl.11.00 Alūksnē, Uzvaras ielā 1, zālē  

• 25.oktobrī    pl.11.00 Gulbenē, Ābeļu ielā 2, novada domes 3.stāva zālē  

Semināru laikā tiks sniegta informācija par: 

• LAD mobilo aplikāciju un citu aktuālo informāciju, 

• aktualitātēm investīciju pasākumos, 

• valsts atbalsta pasākumiem, 

• platību maksājumu atbalsta izmaksām, 

• lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu. 

Semināru laikā lauksaimnieki varēs noskaidrot arī atbildes uz sev aktuāliem jautājumiem. 
     

 

 

 

CITAS AKTUALITĀTES: 

 

Meliorācijas sistēmas, to kopšana un uzturēšana 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos organizē mācību grupu par 

meliorācijas sistēmām, to kopšanu un uzturēšanu. Mērķauditorija: lauksaimniecības vai meža zemes 

īpašnieki, lauku saimniecības. Mācību norises vieta: LLKC Ozolnieki, Rīgas iela 34 ar izbraukumu 

uz praktisko nodarbību norises vietām Zaļenieku un Platones pagastā. 

http://www.losp.lv/node/6246 

 

 

https://list.mg5.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=e8b2605d&e=39b825c6
https://list.mg5.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=8689e254&e=39b825c6
http://www.losp.lv/node/6246
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Iespēja pagarināt augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības  

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Ozolniekos organizē mācības apliecības 

pagarināšanai otrās klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem. 

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos. 

Mācību norises laiks: 31.10.2019. plkst. 9.00–16.00. 

http://llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-talakizglitiba/iespeja-pagarinat-augu-aizsardzibas-lidzeklu-

lietotaja-apliecibas 

 

Oktobra SAIMNIEKS LV ir klāt! 

Lielajā intervijā lasiet par neparastajiem Gusts Apinis laukiem, kur saimnieki Signe Šlosberga un 

Elmārs Pētersons audzē kvinoju, amarantu, zirņus, griķus, auzas, idru, prosu un sorgo, ko paši 

pārstrādā gardos bioproduktos.  

Un citas interesantas publikācijas: 

- Kas jāzina par riepām - sadarbībā ar Baltyre Latvia; 

- Par mazpazīstamo liellopu slimību Q drudzis vēsta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskais institūts BIORun Latvia University of Agriculture (LLU) speciālisti; 

- Kā mūsu arājam veicās pasaules čempionātā ASV; 

- Lauksaimniecības tehnikas jaunumi no Konekesko Latvija, AMAZONE, Agrimatco Latvia, 

Lytagra, Agrotrac un SIA Kalnakrogs. 

 

 
 

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