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INFOLAPA Nr. 27 

 

LOSP medijos:  

 

PVN likmes samazināšanai dārzeņiem pozitīva ietekme – ieguvēji Latvijā visi 

Edgars Treibergs, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes 

priekšsēdētājs: 
- No samazinātās PVN likmes dārzeņu, augļu un ogu audzētājiem ieguvums ir ļoti liels. To pierāda 

arī VID dati, piemēram, par šajā jomā strādājošo vidējās darba algas pieaugumu. Tāpat nozare ir 

kļuvusi konkurētspējīgāka un samazinājusies ēnu ekonomika. Ne velti gada sākumā, stājoties 

spēkā jaunajam regulējumam, varēja just ļoti lielu pretestību no ēnu ekonomikas darboņiem. Pat 

atsevišķu banku speciālisti gāja viņu pavadā, apgalvojot, ka samazinātā PVN likme Latvijai 

raksturīgiem augļiem un dārzeņiem nesīs milzu zaudējumus valsts budžetā. Tagad redzams, ka tā 

nav taisnība. Šis gads ar vēlajām salnām un lielo sausumu augļu, ogu un dārzeņu audzētājiem nav 

labvēlīgs, tāpēc esam priecīgi, ka PVN samazināšana nesusi tik labus rezultātus. Priecājos, ka arī 

Finanšu ministrija ir izpratusi PVN samazinātās likmes nozīmību, jo tā ir sākusi runāt arī par tās 

iespējamu piemērošanu restorānu un viesnīcu biznesā. Ceram, ka, noslēdzoties gadam un redzot 

pozitīvo ietekmi, politiķi varētu izlemt par samazinātās PVN likmes piemērošanu arī citiem 

lauksaimniecības un pārtikas produktiem. 

https://nra.lv/latvija/254244-pvn-likmes-samazinasanai-darzeniem-pozitiva-ietekme-ieguveji-

latvija-visi.htm 

 
 

 

13.08.2018. LR4 - Домская площадь - Свиноводы: латвийская свинина подорожает, но 

не из-за АЧС 

Уничтожение свиней из-за вспышек африканской чумы свиней не приведёт к подорожанию 

латвийской свинины. Однако уже осенью мясо станет дороже, но по другим причинам. 

Такой прогноз в утренней программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» дала глава 

Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтра Лейниеце. 

http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/domskaja-ploschad/svinovodi-latviyskaja-svinina-podorozhaet-no-ne-iz-

za-achs.a107326/ 

 

https://nra.lv/latvija/254244-pvn-likmes-samazinasanai-darzeniem-pozitiva-ietekme-ieguveji-latvija-visi.htm
https://nra.lv/latvija/254244-pvn-likmes-samazinasanai-darzeniem-pozitiva-ietekme-ieguveji-latvija-visi.htm
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/domskaja-ploschad/
http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/domskaja-ploschad/svinovodi-latviyskaja-svinina-podorozhaet-no-ne-iz-za-achs.a107326/
http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/domskaja-ploschad/svinovodi-latviyskaja-svinina-podorozhaet-no-ne-iz-za-achs.a107326/
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13.08.2018. www.lr1.lv Krustpunktā - No OIK neatteiksies. Darba grupas secinājumi un 

iespējamās alternatīvas http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/no-oik-neatteiksies.-darba-grupas-

secinajumi-un-iespejamas-alter.a107283/ 

 

 
 

 

www.delfi.lv 14.08.2018. Ražot vīnu no vietējiem produktiem mazajām darītavām ir 

pamatots ierobežojums, pauž vīndari 

Plānotie grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas paredz, ka Latvijā mazās vīna 

darītavas turpmāk vīnu varēs ražot tikai no vietējos dārzos, dravās vai savvaļā iegūtiem augu 

produktiem, ir pamatoti, teica Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības valdes loceklis Ričards 

Ivanovs. 

http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/razot-vinu-no-vietejiem-produktiem-mazajam-

daritavam-ir-pamatots-ierobezojums-pauz-vindari.d?id=50301905 

 

 

 

Biedrības Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas valdes sēde kopā ar Latvijas 

Pašvaldību savienības priekšsēdi Gintu Kaminski 

Trešdien, 15.augustā, notika biedrības „Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija” (Biedrība 

LSA) valdes sēde, kurā tika skatīti sadarbības pilnveidošanas jautājumi ar pašvaldībām. Valdes 

sēdē bija uzaicināti un piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints 

Kaminskis un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs 

Edgars Treibergs.  

http://www.losp.lv/node/5516 

 

LETA, 17.08.2018. LPCS: Latvijā ražotā piena īpatsvars tirgū samazinās un būtiski aug 

importētā apmērs  

Latvijā ražotāpiena īpatsvars tirgū samazinās un būtiski palielinās importētā piena apmērs, 

aģentūrai LETA atzina Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs 

Jānis Šolks. Viņš piebilda, ka atsevišķi veikalu tīkli Latvijā joprojām turpina iepirkt piena 

produktus, kuri nav ražoti Latvijā, un piedāvāt tos zem privātajām preču zīmēm. To apliecina arī 

tirgus izpētes kompānijas "Nielsen" jaunākā pētījuma dati, kas liecina Latvijā ražotā dzeramā 

piena īpatsvars tirgū sarūk un būtiski palielinās importētā piena apmērs. Precīzus datus gan Šolks 

http://www.lr1.lv/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/no-oik-neatteiksies.-darba-grupas-secinajumi-un-iespejamas-alter.a107283/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/no-oik-neatteiksies.-darba-grupas-secinajumi-un-iespejamas-alter.a107283/
http://www.delfi.lv/
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/razot-vinu-no-vietejiem-produktiem-mazajam-daritavam-ir-pamatots-ierobezojums-pauz-vindari.d?id=50301905
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/razot-vinu-no-vietejiem-produktiem-mazajam-daritavam-ir-pamatots-ierobezojums-pauz-vindari.d?id=50301905
http://www.losp.lv/node/5516
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neatklāja.  "Mums nav nekādu problēmu saražot dzeramo pienu visai Latvijai, taču atsevišķu 

mazumtirgotāju rīcības dēļ šāda situācija veidojas un nav skaidras atbildes, kāpēc tā notiek," sacīja 

Šolks.  

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības aktivitātes: 

Izstādē “Riga Food 2018” paziņos labākos Latvijā ražotos piena produktus! Uzņēmumi vēl var 

pieteikt dalību!  Līdz 9. augustam Latvijas piena pārstrādes uzņēmumi ir aicināti pieteikt dalību 

Latvijā ražoto augstas kvalitātes piena produktu konkursam kategorijā “Jaunais piena produkts”. 

Uzvarētāji tiks noskaidroti 5. septembrī starptautiskajā pārtikas izstādē “Riga Food 2018”. 

http://www.losp.lv/node/5485 

 

 

Biedrība “Siera klubs” aktivitātes: 

25.augustā - Jelgavā Piena, maizes un medus svētku ietvaros Zemgales reģionālais konkurss 

"Siera garduma vēstījums nākamai paaudzei". http://www.losp.lv/node/5457 

28.augusts - izbraukuma seminārs pie Vidzemes uzņēmējiem (PKS"Straupe", SIA"Siera 

ražorne",SIA"Latvijas Ķiploks", ZS"Kliģēni" u.c) 

 

Latvijas aitu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” 

apakšpasākuma 

“Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 18.-19. septembrī rīko divu 

dienu mācības "Ciltsdarbs aitkopības saimniecībās, populārākās aitu šķirnes, to piemērotība 

vietējā un eksporta tirgos pieprasītas produkcijas ieguvei". 

Mācības notiks saimniecībā Ralle, Kandavas pagasts, Kandavas novads. 

Lektori - Daina Kairiša, Dace Trupāne, Harita Eglīte. 

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. 

Visiem, kuri apmeklēs vismaz 75% tiks izsniegts apliecinājums. 

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 11.94 euro mazajām saimniecībām un 

mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 

15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 

50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 59.69 euro. 

Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt Mācību 

dalībnieka  reģistrācijas veidlapu. Papildus aicinām atsūtīt skanētus arī citus saistošus 

dokumentus, kas pierāda Jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare vai 

pārtikas ražošanas nozare vai mežsaimniecības nozare). 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F5485&h=AT38mqagZDrxrJJ0tkvypbxOAIdkErOJ0OqHJynY2UeSfkUKhkr0nb2fSs0hodrqbeSE1wVYMbnDPfp2xTcnYO9qAstbfSzHbeGNGLH0yqrkZPhdGtCc-ZDVNI6mNEbibLtJHunAO0aOfcfa_f-GNzE
http://www.losp.lv/node/5457
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Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram, Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir 

lauksaimniecības zeme, mežs; EPS izdruka, ja Jūs 2017.gadā esiet pieteicies platību 

maksājumiem; saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija; juridiskām personām gada 

pārskata kopija; uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums 

nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem -skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas 

veidlapā sadaļā Piezīmes –radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to, 

ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība. 

Mācībām var pieteikties rakstot info@laaa.lv vai zvanot 25669918. 

Mācības atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.  

Detalizētāka informācija: http://www.latvijasaita.lv/lv/1.php  

 

Biedrības "Latvijas Aitu audzētāju asociācija" aktivitātes: 
Jau otro gadu LAAA piedalās Brīvdabas muzeja pasākumā Amatu dienas, kas šogad norisināsies 

2.septembrī. Sākums 11:00 

 

 

Lauku Ceļotājs aktivitātes: 

Aicinām lauku tūrisma uzņēmējus pieteikties vides kvalitātes zīmei "Zaļais sertifikāts" vai arī 

pieteikt sev zināmos iespējamos pretendentus. http://www.losp.lv/node/5326 

 

 

 

mailto:info@laaa.lv
http://www.latvijasaita.lv/lv/1.php
http://www.losp.lv/node/5326
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Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

 

LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies Rīgā rīkotajā pasākumā 08.09.2018  "Lauki ienāk pilsētā". 

 

LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies 22.-23.09.2018 jauntrušu izstādē Bielsk Podlaski Polijā.  

 

 

Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes: 

08.09.2018. - Dalība “Lauki ienāk pilsētā” 

 

Latvijas Kazkopības biedrības aktivitātes: 

 
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības aktualitātes: 

Lauka dienas kartupeļiem: 

23.08. Lauka diena konvencionālajiem cietes kartupeļu audzētājiem Limbažu novada z/s 

''Jaunkarnas''. Rīko Aloja – Starkelsen.  

 

Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes: 

callto:22.-23.09.2018
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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 

Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktualitātes: 

Seminārs gaļas liellopu audzētājiem 

 
http://www.losp.lv/node/5493 

 

LTRK aktivitātes: 

 

Uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Latgales 

Plānošanas reģionu un Rēzeknes pilsētu aicina pieteikties uzņēmējus dalībai “Uzņēmēju dienās 

Latgalē 2018”, kas notiks 21. un 22. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē, Pils ielā 4.  

„Uzņēmēju dienas Latgalē” jau otro reizi pulcēs uzņēmējus un apmeklētājus no Latgales un visas 

Latvijas Rēzeknē, Latgales vēstniecībā „GORS”, kas ir īpaša pasākuma norises vieta ar tikai tai 

piemītošu neatkārtojamu atmosfēru. Kā katru gadu, pateicoties reģiona pašvaldību aktīvai iesaistei 

un savu uzņēmēju atbalstīšanai, būs plaša dalībnieku daudzveidība un dažādu novadu 

pārstāvniecība. Piedaloties pasākumā, uzņēmumam ir iespēja iepazīstināt ar savu produkciju un 

pakalpojumiem vairākus tūkstošus apmeklētāju. Arī šogad turpināsim pagājušā gadā iesākto 

tradīciju - dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja sevi pozicionēt kā darba devējus reģionā un būs 

iespēja uzrunāt gan šī brīža darba meklētājus, gan skolēnus un studentus – nākotnes darbiniekus, 

kam svarīgi ir uzzināt par profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas tiek sagaidītas no 

darbiniekiem. Īpaši aicinām pieteikties dalībai uzņēmumus, kuriem ir aktuāli reklamēt brīvās 

vakances un pastāvīgi nodarbinātās amatu kategorijas. 

Kā ierasts, “Uzņēmēju dienu Latgalē” ietvaros tiks rīkots gan biznesa forums, kurā uzņēmēji, 

eksperti, valsts un pašvaldību amatpersonas diskutēs par tādiem uzņēmējiem aktuālajiem 

mailto:info@slieka.lv
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F5493&h=AT2ERyXAvF_K3sSTfnKOdskUc8_ccFtqOckTcRuUBKEBL5gMi3CV6C9kWSSevm_T2uBkII8jh0YffU5QKz1WPlHcGimO2sEs0jDSuBsTguAZPiL9rtg2G6pdk5-VEKpUVdSm2pWdD5QPWCwLhX2ClAc
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jautājumiem kā darbaspēka trūkuma problēmas Latgales reģionā, veicamajiem ilgtermiņa 

risinājumiem izglītības jomā, lai nodrošinātu nepieciešamo speciālistu daudzumu, darbaspēku 

nodokļi un pašvaldību ieinteresētība uzņēmējdarbības attīstīšanā to pārraudzībā esošajās 

teritorijās. Tāpat pasākuma laikā uzņēmējus aicinām izmantot tīklošanās iespēju, tiekoties ar 

citiem reģiona uzņēmējiem, valsts un pašvaldību amatpersonām. 

Pieteikšanās un papildu informācija par pasākumu:  

LTRK Valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice, tālrunis: 29 141 693, e-pasts: 

ilze.brice@chamber.lv  

 

 

 

 

 

 

NOZARES AKTUALITĀTES: 

 

 

 

 

Rīgā norisināsies vērienīgs Latvijas simtgades 

pasākums “Lauki ienāk pilsētā” 

2018. gada 8. septembrī, Rīgā, 11.novembra 

krastmalā no plkst. 10.00 līdz 20.00 Latvijas 

simtgades svinību ietvaros notiks lielpasākums 

“Lauki ienāk pilsētā”. Pasākuma dalībnieki 

pārstāv nozīmīgākās lauksaimniecības jomas, 

produktus, pakalpojumus un ar lauksaimniecību 

saistītas izglītības iestādes, kopā veidojot stāstu 

par Latvijas lauku vēsturi un mūsdienīgu 

saimniekošanu un dzīvi laukos. 

http://www.losp.lv/node/5506 

https://www.youtube.com/watch?v=p9Y5-

3IGDfI&feature=youtu.be 

 

 

 

 

“Pirksi – veicināsi zagšanu”. Nelegālo augu 

aizsardzības līdzekļu lietošana neatmaksājas 

Augu aizsardzības līdzekļi (AAL) ir augstas 

vērtības prece, tāpēc noziedznieki arvien ir 

ieinteresēti nopelnīt, pārdodot viltojumus. Tas 

rada veselības problēmas cilvēkiem, bojā vai pat 

var iznīcināt ražu un posta dabu. Tiek lēsts, ka 

Latvijā viltoto un nelegālo AAL īpatsvars ir 10% 

no kopējā tirgus. 

http://laukos.la.lv/nelegalo-augu-aizsardzibas-

lidzeklu-lietosana-neatmaksajas/ 

 

tel:29%20141%20693
mailto:ilze.brice@chamber.lv
http://www.losp.lv/node/5506
https://www.youtube.com/watch?v=p9Y5-3IGDfI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p9Y5-3IGDfI&feature=youtu.be
http://laukos.la.lv/nelegalo-augu-aizsardzibas-lidzeklu-lietosana-neatmaksajas/
http://laukos.la.lv/nelegalo-augu-aizsardzibas-lidzeklu-lietosana-neatmaksajas/
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Veiktas izmaiņas Āfrikas cūku mēra riska zonu teritorijā  

Valdība otrdien, 14. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus 

noteikumos par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. 

Tā kā Latvijā ir konstatēti vairāki jauni mājas cūku un mežacūku saslimšanas gadījumi ar Āfrikas 

cūku mēri, tiek grozīta ĀCM II un III riska zonu teritorija*. 

Zemkopības ministrija http://www.losp.lv/node/5511 

 

 

 

 

 

Mārtiņš Elsts apņēmīgi darbojas 

dārzkopības nozarē 
“Laukos ir, ko darīt,” tā par dzīvi un darbu laukos 

saka Priekuļu novada jaunais lauksaimnieks 

Mārtiņš Elsts, kurš apņēmīgi darbojas 

dārzkopības nozarē. Dārzkopība – no paaudzes 

paaudzē Priekuļu novada Jaunraunas pagasta 

jaunais lauksaimnieks Mārtiņš Elsts saimniecisko 

darbību reģistrējis 2016. gada nogalē, tomēr ar 

lauksaimniecību un dārzkopību saistīts jau kopš 

bērnības, kad palīdzēja vecāku saimniecībā, kas 

nodarbojas ar lauka dārzeņu un puķu stādu 

audzēšanu. 

http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti

/martins-elsts-apnemigi-darbojas-darzkopibas-

nozare 

 

 

 

 

Uzlaboti nosacījumi ES atbalsta programmā 

skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu 

Nosūtām jums informāciju par to, ka valdība 

šodien atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) 

sagatavotās izmaiņas nosacījumos Eiropas 

Savienības atbalsta programmas skolu apgādei ar 

augļiem, dārzeņiem un pienu ieviešanai Latvijā. 

Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai veicinātu 

gan izglītības iestāžu, gan produktu ražotāju un 

atbalsta pretendentu interesi piedalīties 

programmā, tādējādi veicinot programmas 

apguves paplašināšanos. 

http://www.losp.lv/node/5512 

Nokrišņi vairs ražu neglābs 
Šī gada sausums un karstums, kas lielākajā valsts daļā valdīja aprīlī, maijā un jūnijā, būtiski 

ietekmēs graudu ražu, – Eiropas Komisija prognozē, ka kviešu raža Latvijā samazināsies par 9 

procentiem. Arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības speciālistu 

apsekojumi liecina – vasarāji, it īpaši Kurzemē, šogad cerojuši maz, vai nav cerojuši vispār, kas uz 

labu ražu cerēt neļauj. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/nokrisni-vairs-razu-neglabs 

 

 

 

 

 

Programmas skolu apgādei ar augļiem, 

https://www.facebook.com/Zemkopibasministrija/?fref=mentions
http://www.losp.lv/node/5511
http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/martins-elsts-apnemigi-darbojas-darzkopibas-nozare
http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/martins-elsts-apnemigi-darbojas-darzkopibas-nozare
http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/martins-elsts-apnemigi-darbojas-darzkopibas-nozare
http://www.losp.lv/node/5512
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/nokrisni-vairs-razu-neglabs
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dārzeņiem un pienu rezultāti – izdzerts 32 000 

tonnu piena, apēsts 5000 tonnu augļu un 

dārzeņu 

Zemkopības ministrijas (ZM) īstenotā ES atbalsta 

programma augļu, dārzeņu un piena piegādei 

izglītības iestādēm vairāku gadu laikā 

iemantojušas lielu popularitāti bērnu vidū. 

http://www.losp.lv/node/5513 

 

 

 

Reģistrācija sezonas noslēguma pasākumam 

14.Rudens Stādu parāde ir sākusies! 

Svelmainā vasara tuvojas noslēgumam un sākam 

gatavoties rudens ražas vākšanai, aicinu 

piedalīties vērienīgākajā dārzkopības nozares 

sezonas noslēguma pasākumā 14.Rudens Stādu 

parāde, kas notiks š.g. 22.septembrī Bulduru 

Dārzkopības vidusskolas dārzā jau četrpadsmito 

gadu pēc kārtas. 

http://www.losp.lv/node/5514 

 

 

 

 

 

 

Top izmaiņas Valsts tehniskās uzraudzības 

aģentūras cenrādī  

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumu 

projektu izmaiņām Valsts tehniskās uzraudzības 

aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī. Projektu 

ceturtdien, 16. augustā, izsludināja Valsts 

sekretāru sanāksmē.  

http://www.losp.lv/node/5521 

 

  

 

 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 
Līdz šī gada 10. septembrim Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz iesniegumi dalībai atbalsta 

programmā "Piens un augļi skolai" 2018./2019. mācību gadam 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/piens-un-augli-

skolai-289 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/5513
http://www.losp.lv/node/5514
http://www.losp.lv/node/5521
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/piens-un-augli-skolai-289
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/piens-un-augli-skolai-289
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Kalendārs: 

 

 

 20.augustā sākas pieteikšanās pasākumam 

"Zvejas un akvakultūras produktu 

apstrāde" 

 20.augustā sākas pieteikšanās pasākumam 

"Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"  

 

 

 20.augustā sākas pieteikšanās pasākumam 

"Inovācija" 

 20.augustā sākas pieteikšanās pasākumam 

"Zvejas flotes modernizācija"  

  

 

 

 

 

 

MK SASKAŅOŠANAI 

 

MK nosaukums 

 

Kad izsūtīts 

saskaņošanai 

 

Izsūtītājs Līdz kuram jāsniedz 

priekšlikumi 

KAM sniegt 

priekšlikumus 

Grozījumi Ministru 

kabineta 2008. gada 

22. decembra noteikumos 

Nr. 1078 „Ģenētiski 

modificēto organismu 

riska novērtēšanas 

metodoloģija”;  

Grozījumi Ministru 

kabineta 2009. gada 

26. maija noteikumos 

Nr. 457 „Noteikumi par 

ģenētiski modificēto 

organismu apzinātu 

izplatīšanu”.  

  

6.08.  Guntis Vilnītis  17.08. 

Pamatojoties uz š.g. 23.maija 

LOSP piena grupā notikušajā 

diskusijām par aktuālu dzīvnieku 

labturības jautājumu tēmu – 

dzīvnieku atragošanu, esam 

sagatavojuši un nosūtam Jums 

sākotnējai izskatīšanai 

provizoriskos grozījumus 

Ministru kabineta 2008.gada 

2.janvāra noteikumos Nr.5 

„Lauksaimniecības dzīvnieku 

vispārīgās labturības prasības”.  

26.07. Krista Garkalne 17.08.  

http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=cb6b5f50&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=cb6b5f50&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=cb6b5f50&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=7926d94a&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=7926d94a&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=c9d5690f&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=c9d5690f&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=171d5b43&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=171d5b43&e=39b825c6
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Ministru kabineta noteikumu 

projekta „Grozījumi Ministru 

kabineta 2018. gada 17. aprīļa 

noteikumos Nr. 225 "Valsts 

tehniskās uzraudzības aģentūras 

maksas pakalpojumu cenrādis”” 

sākotnējās ietekmes novērtējuma 

ziņojums (anotācija) 

14.08. Guntis Vilnītis  

 

 

 

 

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

 

mailto:losp@losp.lv

