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INFOLAPA Nr. 32 

 

Apstiprinātas meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020. 

gadam 

8. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto pamatnostādņu projektu 

„Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020. gadam”. Pamatnostādnes ir 

uzskatāmas par Latvijas meža nozares izaugsmes un attīstības politikas galveno dokumentu, kurā 

vispusīgi atspoguļota sasaiste ar citu nozaru rīcību un nepieciešamo darbību plānojumu. 

Zemkopības ministrija sadarbībā ar nozares interešu grupām ir noteikusi trīs meža nozares attīstības 

politikas mērķus, kas virzīti uz sabalansētu attīstību: 

1)    Latvijas mežu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un starptautiski atzīta; 

2)    Latvijas meža nozares produkcija ir konkurētspējīga ar augstu pievienoto vērtību un atbilst 

klienta vajadzībām; 

3)    Meža un saistīto nozaru attīstībai atbilstošs izglītības un zinātniskais potenciāls un 

cilvēkresursu prasmju līmenis. 

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinatas-meza-un-saistito-nozaru-attistibas-pamatnostadnes-2015-

2?id=4841 

 

 

Atbalstīs Krievijas embargo skartos augļu un dārzeņu ražotājus 
8. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, 

kas nosaka kārtību, kādā piešķir Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju 

organizācijām. Izmaiņas noteikumos paredz turpināt pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu 

augļu un dārzeņu ražotājiem, lai stabilizētu cenas un kopējo situāciju tirgū. 

Ņemot vērā to, ka Krievija ir pagarinājusi embargo ES lauksaimniecības produktiem līdz 2016. 

gada 5. augustam, izmaiņas noteikumos paredz iespēju augļu un dārzeņu ražotājiem saņemt atbalstu 

par ārkārtas atbalsta pasākumu īstenošanu attiecībā uz viņu saražotu produkciju. Finansiālā 

palīdzība tiek paredzēta tādiem tirgus pasākumiem kā augļu un dārzeņu produktu izņemšana no 

tirgus bezmaksas izplatīšanai un izplatīšanai citiem galamērķiem, ražas novākšana priekšlaikus vai 

tās nenovākšana. 

http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-krievijas-embargo-skartos-auglu-un-darzenu-

razotajus?id=4840 

 

Programmā „Skolas piens” veicinās bioloģiskā piena pieejamību skolēniem 
8. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu 

par atbalsta piešķiršanas kārtību piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs 

jeb programmai „Skolas piens”. Jaunie nosacījumi veicinās optimālu budžeta izlietojumu, rodot 

līdzekļus augstākām kvalitātes prasībām atbilstoša piena piegādei, kā arī veicinās bioloģiskā piena 

pieejamību pirmsskolas un 1.–9. klases skolēniem. 

 Lai veicinātu bioloģiski ražotā piena piegādi programmā „Skolas piens”, jaunā atbalsta 

piešķiršanas kārtība paredz, ka pienam, kas ražots atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības shēmas 

prasībām, var tikt piemērota papildu piemaksa. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/programma-skolas-piens-veicinas-biologiska-piena-pieejamibu-

skoleniem?id=4839 

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinatas-meza-un-saistito-nozaru-attistibas-pamatnostadnes-2015-2?id=4841
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinatas-meza-un-saistito-nozaru-attistibas-pamatnostadnes-2015-2?id=4841
http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-krievijas-embargo-skartos-auglu-un-darzenu-razotajus?id=4840
http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-krievijas-embargo-skartos-auglu-un-darzenu-razotajus?id=4840
http://www.zm.gov.lv/presei/programma-skolas-piens-veicinas-biologiska-piena-pieejamibu-skoleniem?id=4839
http://www.zm.gov.lv/presei/programma-skolas-piens-veicinas-biologiska-piena-pieejamibu-skoleniem?id=4839
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Programmā „Skolas auglis” sekmēs bioloģisku dārzeņu un augļu pieejamību 

skolēniem 
8. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas 

nosaka Latvijas un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību skolu apgādei ar augļiem un 

dārzeņiem jeb programmai „Skolas auglis”. Noteikumu projekta mērķis ir sekmēt daudzveidīgu 

dārzeņu un augļu porciju un asorti pieejamību 1.–9. klases skolēniem, tai skaitā bioloģisku augļu un 

dārzeņu pieejamību.  Ņemot vērā augļu un dārzeņu nozares nevalstisko organizāciju ierosinājumu, 

jaunie nosacījumi paredz programmas „Skolas auglis” produktu sarakstu papildināt ar ķirbjiem. 

Līdz šim, īstenojot programmu, skolēniem tika dalīti integrēti vai bioloģiski audzēti svaigi augļi 

(āboli, bumbieri, lielogu dzērvenes) un dārzeņi (kāposti, kolrābji, burkāni, kāļi) vai šo produktu 

asorti. Lai nodrošinātu daudzveidīgu produktu pieejamību skolēniem, jaunā kārtība paredz, ka 

izdales periodā katram skolēnam katru mēnesi ir jāsaņem gan augļi, gan dārzeņi, ja attiecīgajā 

mācību iestādē netiek nodrošināti augļu un dārzeņu asorti. 

http://www.zm.gov.lv/presei/programma-skolas-auglis-sekmes-biologisku-darzenu-un-auglu-

pieejamibu-?id=4838 

 

 

Latvijā veiks kaitīgo un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu 
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi informatīvo ziņojumu par Eiropas Komisijas 

līdzfinansētās ilgtermiņa Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu 

programmas īstenošanu. Informatīvais ziņojums sagatavots, lai informētu Ministru kabinetu par 

apsekojumu programmas īstenošanu, kas Eiropas Savienības dalībvalstīs ir uzsākta 2015. gadā.  Lai 

noteiktu kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu ģeogrāfisko izplatību un statusu Latvijas 

teritorijā 2016. gadā, informatīvais ziņojums paredz, ka Valsts augu aizsardzības dienestam būs 

nepieciešami 129 934 eiro. Tāpat paredzams, ka no ES budžeta pēc gala ziņojuma izskatīšanas 

Eiropas Komisijā valsts 2017. gadā varētu atgūt līdz 75% no kopējiem izdevumiem jeb 97 450 eiro. 

Plānots, ka apsekojumi notiks mežos, apstādījumos, parkos, botāniskajos dārzos, privātajos dārzos, 

ražojošajos stādījumos un pārtikas kartupeļu audzēšanas saimniecībās. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-veiks-kaitigo-un-augiem-bistamo-organismu-klatbutnes-

apsekojum?id=4844 

 

 

Stādaudzētāja biļetens - septembra numurs! 

Stādu audzētāju biedrība (SAB) īsteno projektu 'Dārznīca', kura ietvaros tiek izdots informatīvi 

izglītojošs materiāls - Stādaudzētāja biļetens. Tā mērķis ir izglītot un informēt nozares speciālistus, 

stādaudzētājus un interesentus. http://www.losp.lv/node/3454 

 

Izstrādājot kritērijus finansējuma sadalei, EK jāsniedz adekvāts atbalsts 

vissmagāk cietušo dalībvalstu piensaimniekiem 
14. un 15. septembrī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies uz ES Lauksaimniecības ministru 

padomes neformālo sanāksmi Luksemburgā, kurā ES lauksaimniecības ministri turpinās diskutēt 

par Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumu piena un cūkgaļas tirgus krīzes risinājumiem un solītā 

finansējuma sadali dalībvalsti starpā. 

 “Kopumā piena un cūkgaļas tirgus krīzes risinājumiem Eiropas Komisija ir piedāvājusi 500 

miljonus eiro visām dalībvalstīm kopā. Pagaidām Eiropas Komisijas piedāvājumā tirgus krīzes 

risināšanai pietrūkst konkrētības par naudas sadali starp dalībvalstīm. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas 

http://www.zm.gov.lv/presei/programma-skolas-auglis-sekmes-biologisku-darzenu-un-auglu-pieejamibu-?id=4838
http://www.zm.gov.lv/presei/programma-skolas-auglis-sekmes-biologisku-darzenu-un-auglu-pieejamibu-?id=4838
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-veiks-kaitigo-un-augiem-bistamo-organismu-klatbutnes-apsekojum?id=4844
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-veiks-kaitigo-un-augiem-bistamo-organismu-klatbutnes-apsekojum?id=4844
http://www.losp.lv/node/3454
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Komisija, izstrādājot kritērijus finansējuma sadalei dalībvalstu starpā, īpaši ņemtu vērā tās 

dalībvalstis, kuras tirgus krīzē ir visvairāk cietušas. Latvija noteikti ir viena no piena krīzē 

vissmagāk cietušajām valstīm, tāpēc mūsu lauksaimniekiem no Eiropas Savienības budžeta ir 

jāsaņem adekvāts atbalsts,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

http://www.zm.gov.lv/presei/izstradajot-kriterijus-finansejuma-sadalei-ek-jasniedz-adekvats-

atbals?id=4847 

 

 

Pašvaldības varēs saņemt atbalstu grantsceļu bez cietā seguma izbūvei un 

pārbūvei  
Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim izsludina 

projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā. Atbalsta pretendenti pasākumā ir pašvaldības, 

kuras atrodas lauku teritorijā, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas 

ar iedzīvotāju skaitu virs 5000. Atbalsts tiks piešķirts vietējās pašvaldības grantsceļu (turpmāk – 

objektu) bez cietā seguma izbūvei un pārbūvei (izņemot valsts ceļus un Transeiropas transporta tīkla 

savienojumus) atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, t.sk. rīcības un 

investīcijas plāniem.  

 

 

LAD aktualitātes: 
 Lauku atbalsta dienests skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 

(papildināts) http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-

skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559  

 Lauksaimniekiem piešķirti vēl 10% dīzeļdegvielas par atbilstošās platības hektāru 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauksaimniekiem-pieskirti-vel-10-

dizeldegvielas-par-atbilstosas-platibas-hektaru-556 

 Atbalsts dabas katastrofu postījumu segšanai 2 500 000 EUR http://www.lad.gov.lv/lv/par-

mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548 

  Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā saņems atbalstu astoņu miljonu apmērā 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/produktivi-ieguldijumi-akvakultura-

sanems-atbalstu-astonu-miljonu-apmera-547  

 Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2015. gadā 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-

maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513  

 LAD informē: būs pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

http://www.losp.lv/node/3300  

 Zaļināšana - Saskaņā ar ES regulu, no 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums par 

klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas būs 

cieši sasaistīts ar vienoto platības maksājumu (VPM). Saimniecībām obligāti būs jāizpilda 

zaļināšanas prakses, lai saņemtu VPM un zaļināšanas maksājumu. Ja tas netiks darīts, 

zaļināšanas maksājums tiks samazināts vai netiks izmaksāts. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/    

 Kā aizpildīt Lauku bloku precizēšanas pieteikumu? Paskaties LAD sagatavoto video! 

http://www.zm.gov.lv/presei/izstradajot-kriterijus-finansejuma-sadalei-ek-jasniedz-adekvats-atbals?id=4847
http://www.zm.gov.lv/presei/izstradajot-kriterijus-finansejuma-sadalei-ek-jasniedz-adekvats-atbals?id=4847
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauksaimniekiem-pieskirti-vel-10-dizeldegvielas-par-atbilstosas-platibas-hektaru-556
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauksaimniekiem-pieskirti-vel-10-dizeldegvielas-par-atbilstosas-platibas-hektaru-556
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/produktivi-ieguldijumi-akvakultura-sanems-atbalstu-astonu-miljonu-apmera-547
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/produktivi-ieguldijumi-akvakultura-sanems-atbalstu-astonu-miljonu-apmera-547
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513
http://www.losp.lv/node/3300
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
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http://bitly.com/1BYJToC  

 Pieejama operatīvā informācija pasākumam ''Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās''  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/ 

 Pieejama arī rokasgrāmata lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma 

sagatavošanai! http://bit.ly/16clIbf  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-

attistibas-strategiju-istenosana-107 

 

 

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.  

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Lauku Ceļotājs aktivitātes:  

Informācija no Lauku ceļotāja par mūsu rīkoto "Zaļo konferenci". 

http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/512 

 

Šī gada 29. septembrī atpūtas kompleksā "Turbas", Ikšķiles novadā, notiks "Lauku ceļotāja" rīkotā 

Zaļā konference "Jaunie risinājumi un iespējas zaļai saimniekošanai lauku tūrismā", kurā tiks runāts 

par lauku tūrisma uzņēmējiem aktuālām tēmām - efektīva elektrība, apkure, atkritumu 

apsaimniekošana, e-transports.  

Konferences programma: 

http://www.celotajs.lv/cont/prof/news/2015/Doc/ZS_konference_29_09_15_programma.pdf 

 

Dalības maksa: 

Zaļā sertifikāta īpašniekiem - bez maksas; 

"Lauku Ceļotāja" biedriem - 7,- EUR/pers. 

Citiem interesentiem - 15,- EUR/pers. 

Pieteikšanās līdz 2015. gada 15. septembrim rakstot uz e-pastu: ilona@celotajs.lv, vai zvanot pa 

tālr. 67617600. 

 

http://t.co/C4Q2mNc0Ia
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=59711df6&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/
http://t.co/AN0ZzOHSs7
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/512
http://www.celotajs.lv/cont/prof/news/2015/Doc/ZS_konference_29_09_15_programma.pdf
mailto:ilona@celotajs.lv
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Jauno Zemnieku kluba aktivitātes:  

16.09. JZK Atvērtā Valdes sēde Jelgavā, Dobeles ielā 41a; 

23.09. Atvērto durvju vakars Jelgavā, Dobeles ielā 41a- pasākuma laikā plānots prezentēt 

interesentiem biedrības darbību ar mērķi piesaistīt biedrībai jaunus biedrus un aktīvistus; 

02.10.- 04.10. Pieredzes apmaiņas brauciens pa Ogres pusē esošajiem lauksaimniecības 

uzņēmumiem. 

 

Stādu audzētāju biedrības aktivitātes:  

11. Rudens Stādu parāde notiks 2015. gada 19. septembrī Bulduru Dārzkopības vidusskolas 

stādītajā un veidotajā dārzā. http://www.losp.lv/node/3415   

 

Latvijas trušu audzētāju dienas: (VLT atbalstīto pasākumu ietvaros) 
Latgalē - 19.septembrī Preiļos. Kontaktinformācija: Ilga Mihmele, t.29140842 

 

Biedrības "Siera klubs" aktivitātes: 

14. - 20. septembris pieredzes apmaiņas brauciens uz Čehiju 

29.septembris seminārs "Meistara diena" Vecbebru profesionālajā un vispārizglītojošā internātskolā 

29.septembrī tikšanās  ar Ļaudonas, Lubānas, Madonas 1., Madonas 2. vidusskolu un Lazdonas, 

Kalznavas, Bērzaunes pamatskolu skolēniem, konkursa "Piena pasaku kamoliņš"  jaunrades darbiņu 

par pienu rakstītājiem 

30.septembris - tikšanās ar Vidzemes 8 vispārizglītojošo skolu audzēkņiem - piena pasaku kamoliņa 

tinējiem, siera un piena produktu popularizēšana. 

Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. +371 29487375. e-pasts 

sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv  

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas plānotās aktivitātes: 

21. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notiks LLMZA prezidija un LZA Lauksaimniecības un 

meža zinātņu nodaļas kopsēde 

24. septembrī sadarbībā ar Varšavas Dzīvības zinātņu universitāti (Warsaw University of Life 

Sciences), LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti, valsts pētījumu programmu 

EKOSOC-LV un Zviedru Institūta tematisko partnerību “ICE - Innovation. Creativity. Equality” 

Jelgavā notiks 1. starptautiskā zinātniskā konference (videokonference) „Trends in Regional 

Development in the EU Countries 2015". 

  

Biedrības ‘’Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība’’ aktivitātes 

Aicina piedalīties spēlē par kartupeļu audzēšanu. Sākot ar maija mēnesi, ikviens interesents, kurš 

iestādījis kartupeli vagā vai puķu podā, var piedalīties savdabīgā spēlē - „Draugs puķu podā vai 

Kartupeļa dienasgrāmata” tīmekļa vietnē www.kartupelis.lv Spēle ir gan izzinoša, gan aizraujoša un 

apvieno reāla kartupeļa audzēšanu puķu podā (vai arī dobē) un virtuālā profila veidošanu 

kartupelim. http://www.losp.lv/node/3273 

 

Konkurss ”Latvijas humusvielu mēslojums skaistai ainavai un dāsnai ražai” 

Mērķis. Popularizēt Latvijā labās prakses piemērus par Latvijas humusvielu mēslošanas līdzekļu, 

kas iegūti no kūdras, pielietošanu. Konkurss tiek rīkots balstoties uz Latvijas humusvielu ražotāju 
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un patērētāju asociācijas (LHRPA) un GreenOK preču zīmes produktu ražotāju ierosinājumu, kā arī 

atbalstot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras iniciēto sociālo kampaņu „LATVIJAS 

LABUMS”. http://www.losp.lv/node/3189 

 

 

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 

 

 

Pasākumi 

 
No 5. augusta līdz 29. septembrim - Bioloģiskas lauksaimniecības mācības Valmierā. Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras konsultāciju birojs aicina līdz 3. augustam 

pieteikties mācībām uzņēmējus, kuri plāno uzsākt darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā. Mācības 

notiks no 5. augusta līdz 29. septembrim. 
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/biologiskas-lauksaimniecibas-macibas-

valmiera  
 

 
 

 

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