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INFOLAPA Nr. 32 

 

 

LOSP medijos: 

 

Dienas bizness, 2.oktobris “Sīkražošana piedzīvo uzplaukumu” 

http://www.db.lv/zinas/sikrazosana-piedzivo-uzplaukumu-479551 

 

 
 

 

4.oktobrī LOSP un LSA pārstāvis Kaspars Melnis piedalījās Eiropas Piena padomes valdes 

sēdē Briselē.  

Katras valsts pārstāvis sniedza īstu ieskatu piena nozarē savā valstī. EPP informēja par saviem 

projektiem, kampaņām un mājas lapas aktivitātēm, kā akciju “Taisnīgs Piens”. Tāpat EPP 

informēja par padomes pozīciju attiecībā uz Brexit.  

 

www.laukos.lv,  2.oktobris Mums pietrūkst tā labā lepnuma par krietni padarītu darbu  

Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks uzsver, ka šis gads meža 

īpašniekiem bijis kontrastu pilns. Nebijuši ilgstoši lieti, kuriem sekoja sausums, nodarīja 

zaudējumus, taču ļoti labās koksnes cenas deva pozitīvu vilkmi. Latvijas Meža īpašnieku 

biedrība šogad cīnījās arī par to, lai būtu atbalsts pārliekā sausumā un mitrumā bojā gājušo 

audžu atjaunošanai. Vai tas izdevās? http://laukos.la.lv/mums-pietrukst-ta-laba-lepnuma 

 

http://www.db.lv/zinas/sikrazosana-piedzivo-uzplaukumu-479551
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/mums-pietrukst-ta-laba-lepnuma
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Latvijas Radio 1, 120 miljoni eiro - tik daudz naudas šogad būs pieejama lauku saimniecību 

un pārstrādes modernizācijai, meliorācijai un kooperatīvu atbalstam. Komentē LOSP valdes 

priekšsēdētājs Edgars Treibergs 

http://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=1&d=1&m=10&y=2018&page=1 

 

 

 
 

 

www.nra.lv, 4.10.2018. Lauksaimnieki rosina samazināt PVN visai pārtikai  
Pozitīvie rezultāti, ko devusi PVN samazināšana, rosina samazināt PVN arī citiem pārtikas 

produktiem, piemēram, maizei, gaļai, pienam. Par to iestājas gan Lauksaimniecības organizāciju 

sadarbības padomes priekšsēdētājs Edgars Treibergs, gan lauksaimnieki, gan arī tirgotāji 

https://nra.lv/ekonomika/latvija/259465-lauksaimnieki-rosina-samazinat-pvn-visai-partikai.htm 

 
 

 

http://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=1&d=1&m=10&y=2018&page=1
http://www.nra.lv/
https://nra.lv/ekonomika/latvija/259465-lauksaimnieki-rosina-samazinat-pvn-visai-partikai.htm
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No samazinātā PVN ieguvuši ražotāji, tirgotāji, patērētāji un valsts budžets.  
3. oktobrī, Zemkopības ministrijā (ZM) notika diskusija par samazinātās pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN) 5 procentu likmes ieviešanas rezultātiem Latvijai raksturīgiem augļiem un 

dārzeņiem. Diskusijā piedalījās speciālisti no ZM, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 

pētnieki un Latvijas augļu un dārzeņu ražotāju un tirgotāju organizāciju pārstāvji. 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) priekšsēdētājs Edgars Treibergs 

atzinīgi novērtēja samazinātās PVN likmes ieviešanas rezultātus, norādot, ka "projekts" ir 

izdevies. Pēc viņa sacītā, nākotnē Latvijā ir būtiski samazināt PVN likmi arī citām pārtikas 

precēm, ņemot piemēru no citām Eiropas valstīm, kur šāda rīcība jau attaisnojusies.  

http://www.losp.lv/node/5572 

 

 

www.tvnet.lv, 4.oktobris Asociācija: Laika apstākļi kavē atlikušās kartupeļu ražas 

novākšanu Lai arī lielākā daļa kartupeļu ražas Latvijā ir novākta, darbi vēl turpinās, jo atlikušās 

kartupeļu ražas novākšanu kavē laika apstākļi, sacīja Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju 

savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle. https://www.tvnet.lv/6420746/asociacija-laika-

apstakli-kave-atlikusas-kartupelu-razas-novaksanu  

 

 

Oktobra Žurnālā LOPKOPIS – Intervija ar Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības valdes 

priekšsēdētāju Jāni Šolku. 

 

 
 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Latvijas aitu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

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

apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 11.-12. oktobrī 

rīko divu dienu mācības "Dažāda vecuma, dzimuma un izmantošanas virziena aitu ēdināšanā un 

http://www.losp.lv/node/5572
http://www.tvnet.lv/
https://www.tvnet.lv/6420746/asociacija-laika-apstakli-kave-atlikusas-kartupelu-razas-novaksanu
https://www.tvnet.lv/6420746/asociacija-laika-apstakli-kave-atlikusas-kartupelu-razas-novaksanu
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lopbarības sagatavošana.".  

Mācības notiks saimniecībā 3D development ("Lazdas", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads). 

Lektori: prof. Daina Kairiša, prof. Aleksandrs Adamovičs, Dace Bārzdiņa.  

Pieteikšanās OBLIGĀTA. Grupā var būt līdz 20 cilvēkiem. 

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības (6h stundas teorija, 10h stundas 

praktiskās mācības). 

Visiem, kuri apmeklēs vismaz 75% tiks izsniegts apliecinājums. 

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 11.39 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 56.97 euro.  

Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, OBLIGĀTI jāaizpilda un elektroniski jāatsūta Mācību 

dalībnieka reģistrācijas veidlapa. Anketa atrodama LAAA mājas lapā www.latvijasaita.lv.  

Papildus jāatsūta skanētus arī citus saistošus dokumentus, kas pierāda Jūsu iesaisti nozarēs 

(lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare vai pārtikas ražošanas nozare vai mežsaimniecības 

nozare). 

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.     

Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes: 

Latvijas Zemnieku federācija aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā pa Zemgali 

Sadarbība – cik tā ir svarīga saimniecības attīstībā? Aicinām pievienoties interesentu pulkam 

visus, kuri vēlas satikt Zemgales lauku uzņēmējus un izzināt viņu pieredzi savu saimniecību 

attīstības un sadarbības veicināšanā. Biedrības “Latvijas Zemnieku federācija” seminārs / 

pieredzes brauciens “Zemnieka iespējas, iesaistoties kooperācijā” notiks š.g. 15. oktobrī 

(pulcēšanās plkst. 10.00 ZS “Trubenieki”). Saimniecības, kurās ciemosimies, skatīt 

programmā.Dalībai bezmaksas seminārā aicinām pieteikties līdz 12.oktobrim, zvanot pa tālr. 

26536985 (Aigai) vai rakstot uz e-pastu: info@lzf.lv. Vairāk informācijas šeit: 

http://lzf.lv/?p=1812 

 

Biedrības "Siera klubs" aktivitātes: 

4.oktobrī seminārs "Meistara diena" jaunajiem pavāriem Kandavas Lauksaimniecības  tehnikumā 

9.oktobrī seminārs "Meistara diena" jaunajiem pavāriem  Aizkraukles profesionālajā vidusskolā 

11.oktobrī seminārs "Meistara diena" jaunajiem pavāriem PIKC"Ogres tehnikums" 

Jauku dienu 

Vanda Davidanova, 

biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja 

Mob. +371 29487375 

e-pasts sieraklubs@inbox 

www.sieraklubs.lv 

http://www.latvijasaita.lv/
mailto:info@laaa.lv
http://lzf.lv/wp-content/uploads/2018/09/Seminars_Pieredzes-brauciens_DK_15.10.2018_pdf.pdf
http://lzf.lv/wp-content/uploads/2018/09/Seminars_Pieredzes-brauciens_DK_15.10.2018_pdf.pdf
mailto:info@lzf.lv
http://lzf.lv/?p=1812
callto:+371%2029487375
http://www.sieraklubs.lv/
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Latvijas lauku foruma aktualitātes: 

Oktobrī biedrība “Latvijas Lauku forums” organizē tikšanās ar kopienu pārstāvjiem visos Latvijas 

reģionos, kopā 5 tikšanās, ar mērķi stiprināt Latvijas lauku kopienu attīstības iniciatīvas, attīstītu 

esošās un identificētas jaunas, iesaistot lauku iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā, sekmējot 

līdzdalību, kā arī iepazīstināt ar metodi, kuru izmantot savas kopienas teritorijas attīstībai un 

vienlaikus iedrošinot tikšanās pārstāvjus tālākam darbam. Aktivitātes rezultātā tiks sasniegti tie 

iedzīvotāji, kas nepiedalās reģionāla vai nacionāla līmeņa NVO aktivitātēs, sniedzot informāciju 

par iespējām, metodēm un iedrošinot iesaistīties.  

Šogad īpašu uzmanību pievērsīsim jauniešiem. Dosimies uz jauniešu centriem un vienu skolu, lai 

radošās darbnīcas laikā kopīgi pastrādātu ar viņu vēlmēm un vajadzībām, sazīmētu problēmu koku 

un modelētu iespējamos risinājumus. Meklēsim atbildes uz jautājumiem: 

Vai Tu spēj atšķirt vēlmes no vajadzībām? Vai zini, kā Tavas ikdienas darbības var palīdzēt veidot 

labāku Latviju? Vai zini kur meklēt problēmu saknes? Un kā izaugušās problēmas pārvērst par 

risinājumiem? Ko Tu domā par Eiropas Savienību? 

Piedalies radošajās darbnīcās kopā ar biedrības “Latvijas Lauku forums“ komandu visos Latvijas 

reģionos! 

 

9. oktobrī, plkst. 16.30 Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs “Bāka”, Salacgrīvā 

10. oktobrī, plkst. 16.30 Ānes jauniešu iniciatīvu centrā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā 

11. oktobrī, plkst. 11.00 Alsungas vidusskolas aktu zālē 

12. oktobrī, plkst. 17.00 Jauniešu iniciatīvu centrā “Ideja” Pļaviņās 

13. oktobrī, plkst. 11.00 Jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas strops” Vecpiebalgā 

http://llf.partneribas.lv/archives/5016 

 

Latvijas Lauku sieviešu apvienības aktualitātes: 

2018.gada 12.-13.oktobrī Kokneses novada Vecbebros notiks Baltijas valstu lauku sieviešu 

konference 

„Māci mani māmulīte visādiemi darbiņiem”. Konferences laikā tiks veikta diskusija un dalīšanās 

ar pieredzi par jauniešu bezdarbu laukos, notiks dažādas radošas darbnīcas un patīkama 

atkaltikšanās ar Lietuviešu un Igauņu lauku sievām. Konference notiek pateicoties Zemkopības 

ministrijas atbalstam. 

 

Lauku Ceļotājs aktivitātes: 

3.-5.10. - 6. Eiropas Lauku tūrisma kongress "Lauku tūrisma internacionalizācija" Druskininkai 

(LT), 3.-5. Oktobris Šogad 3.-5. oktobrī Druskininkos, Lietuvā notiks 6. Eiropas lauku tūrisma 

http://llf.partneribas.lv/archives/5016
callto:3.-5.10.%20-%206
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kongress ar devīzi “Lauku tūrisma internacionalizācija”. Kongresa tēma ir daudzsološās 

perspektīvas tālo tirgu piesaistei Eiropas laukiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta diviem tālajiem 

tirgiem – Āzijai (īpaši Ķīnai un Indijai) un Amerikai. http://www.europeanrtcongress.org  

9.10. Diskusija par vietējo pārtikas ražotāju ķēdēm un jaunumiem produkcijas ražošanā un 

realizācijā, Zemkopības ministrijā, 314.telpā  

 

Jaunā Rudens avīze: 
https://www.celotajs.lv/cont/prof/emagazine/pdf/2018/LC_Avize_Rudens_2018.pdf  

 

23.oktobrī Vietējās pārtikas produktu ražotājus aicinām uz darba semināru un 

individuālajām konsultācijām 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/850 

 

Diskusija par vietējo pārtikas ražotāju ķēdēm un jaunumiem produkcijas ražošanā un 

realizācijā 2018. gada 9. oktobrī 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/846 

 

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies AML Rāmava rīkotajā izstādē "Lauku sēta 2018" kura 

notiks no 11-13.10.2018. 

 

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: 

 

 

Vietējais superprodukts stājas pretī čia sēklām 

Ilgus gadus kaņepes bija aizmirsts augs, bet pēdējā laikā tās atgūst savu agrāko spozmi un ir 

pieejami ne vien to riekstiņi un eļļa, bet arī proteīns, šokolāde, konfektes un pat siers 

http://www.db.lv/zinas/vietejais-superprodukts-stajas-preti-cia-seklam-479552 

 

 

Ministrija: PVN samazināšana augļiem un dārzeņiem aktivizējusi nozari  

Samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes ieviešana augļiem un dārzeņiem no šī 

gada 1.janvāra ir aktivizējusi uzņēmējdarbību šajā nozarē, intervijā Latvijas Radio informēja 

http://www.europeanrtcongress.org/
https://www.celotajs.lv/cont/prof/emagazine/pdf/2018/LC_Avize_Rudens_2018.pdf
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/850
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/846
callto:11-13.10.2018
mailto:info@slieka.lv
http://www.db.lv/zinas/vietejais-superprodukts-stajas-preti-cia-seklam-479552
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Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktora vietniece Biruta 

Ingiļāvičute. https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/ministrija-pvn-samazinasana-

augliem-un-darzeniem-aktivizejusi-

nozari.a294529/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links 

 

Lietuvieši Ozolniekos cels lauksaimniecības tirdzniecības un pakalpojumu centru 

Lietuvas lauksaimniecības investīciju holdings «Linas Agro Group» Ozolniekos cels 

lauksaimniecības tirdzniecības un pakalpojumu centru 3300 kvadrātmetru platībā. Šādu centru 

pēc «Linas Agro Group» pasūtījuma par aptuveni 4,8 miljoniem eiro, ierēķinot pievienotās 

vērtības nodokli (PVN), būvēs viens no Lietuvas lielākajiem celtniecības uzņēmumiem 

«Panevëžio statybos trestas» (PST). http://www.db.lv/zinas/lietuviesi-ozolniekos-cels-

lauksaimniecibas-tirdzniecibas-un-pakalpojumu-centru-479731 

 

Apbalvoti konkursa “Sējējs 2018” laureāti 

28. septembrī, VEF kultūras pilī, Rīgā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un valsts augstākās 

amatpersonas sveica Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2018” laureātus un vecināšanas 

balvu saņēmējus – lauksaimniekus, tostarp arī jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un 

mazpulkus. 

http://zm.gov.lv/presei/apbalvoti-konkursa-sejejs-2018-laureati?id=9772 

 

Ķoņu dzirnavās tiekas “Miera maizes” dalībvalstis 

Bez miera nav maizes, bez maizes nav miera – ar šādu moto septembra beigās Igaunijā, 

Sangastes muižā, un Latvijā, Ķoņu dzirnavās, tikās starptautiskā projekta “Miera maize” 

dalībvalstu – kopskaitā 12 – pārstāvji.  Starpvalstu projekts “Miera maize” radās, pieminot pirms 

29 gadiem notikušo Berlīnes mūra un dzelzs priekškara krišanu. Par godu šim vēsturiskajam 

brīdim, kas atkal apvienoja valstis un tautas, jau gadskārtēji tika izcepta Miera maize. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/konu-dzirnavas-tiekas-miera-maizes-dalibvalstis 

 

Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus 

Zemkopības ministrija šovasar vairākkārt vērsās Eiropas Komisijā ar priekšlikumu Latvijas 

lauksaimniekiem atļaut izmaksāt vienotā platību maksājuma avansa izmaksu lielākā apmērā, 

nekā paredz regula. Tas bija nepieciešams, lai mazinātu lauksaimnieku finansiālās grūtības, ko 

radīja šīs vasaras pārmērīgais sausums un lauksaimniecībai nelabvēlīgie apstākļi visā Latvijā. 

Eiropas Komisija 1. oktobrī pieņēma lēmumu atkāpties no regulas pierastās avansa maksāšanas 

kārtības un atļaut vairākām dalībvalstīm, arī Latvijai, izmaksāt lielāku avansa maksājumus. 

http://www.losp.lv/node/5573 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

Pieejams atbalsts inovāciju un jaunu produktu, tehnoloģiju izstrādei lauksaimniecībā 

http://www.losp.lv/node/557  

 

Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”  
No šā gada 2018.gada 18.oktobra līdz 22.novembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs 

investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/ministrija-pvn-samazinasana-augliem-un-darzeniem-aktivizejusi-nozari.a294529/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/ministrija-pvn-samazinasana-augliem-un-darzeniem-aktivizejusi-nozari.a294529/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/ministrija-pvn-samazinasana-augliem-un-darzeniem-aktivizejusi-nozari.a294529/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
http://www.db.lv/zinas/lietuviesi-ozolniekos-cels-lauksaimniecibas-tirdzniecibas-un-pakalpojumu-centru-479731
http://www.db.lv/zinas/lietuviesi-ozolniekos-cels-lauksaimniecibas-tirdzniecibas-un-pakalpojumu-centru-479731
http://zm.gov.lv/presei/apbalvoti-konkursa-sejejs-2018-laureati?id=9772
http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/konu-dzirnavas-tiekas-miera-maizes-dalibvalstis
http://www.losp.lv/node/5573
http://www.losp.lv/node/557
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ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā". 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-finansejums-pasakuma-

ieguldijumi-materialajos-aktivos-867 

Kalendārs: 

 

  16. Oktobris  

Plkst.12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pārdošanai konkursa kārtībā  

  16. Oktobris  

Beidzas pieteikšanās pasākumam "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"  

  18. Oktobris  

Sākas pieteikšanās pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1.apakšpasākumā "Atbalsts 

ieguldījumiem lauku saimniecībās"  

 

 

 

 

 

Citi pasākumi: 

 

Kāpēc šogad jāsteidz ābolu un bumbieru vākšana 

Sausais un siltais laiks šogad daudzviet veicināja pat ļoti bagātīgu augļukoku ziedu 

apputeksnēšanos. Ilgstošais sausums un atbilstoši fitosanitārie pasākumi neļāva izpausties arī 

kraupim, norāda LLKC vecākais dārzkopības speciālists Māris Narvils. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/kapec-sogad-jasteidz-abolu-un-bumbieru-vaksana 

 

OKTOBRĪ 

Jauniešus aicina uz bezmaksas apmācībām un konkursu “Laukiem būt!” 
Pasākumā “Laukiem būt!” aicināti piedalīties visi aktīvie un idejām bagātie jaunieši un jaunie 

uzņēmēji vecumā no 18 līdz 40 gadiem. 

Visos Latvijas reģionos notiks informatīvās dienas un bezmaksas mācības, bet noslēguma 

konkursā būs iespēja iegūt naudas balvu sava biznesa idejas īstenošanai. 

Vispārīga informācija par apmācībām un konkursu "Laukiem Būt": 

 Video par konkursa "Laukiem Būt" 2018.gada finālu - 

https://www.youtube.com/watch?v=zI69dvpYAXU&t=72s 

 Jauniešus aicina pasākums “Laukiem būt!” - www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa-

uznemejdarbiba/raksti/jauniesus-aicina-pasakums-laukiem 

Liepājas pusē apmācības plānotas oktobrī. Papildus informāciju var iegūt zvanot pa tālr. 27843096 

vai rakstot uz e-pastu:   aleksejs.kacanovs@llkc.lv. 

 

Liepāja | 25. oktobris - Piena pārstrādes risinājumi, produkti un jaunākās tendences 

mājražošanā. 
 Datums un laiks: 2018. gada 25. oktobrī plkst. 11:00 (ilgums līdz 3 stundām). 

 Norises vieta: Liepāja (tikšanas vietu vēl tiks precizēta). 

 Nosaukums: Piena pārstrādes risinājumi, produkti un jaunākās tendences 

mājražošanā 
 Lektore: Inga Ciproviča (Latvijas Lauksaimniecības universitātes Partikas 

tehnoloģiju fakultātes profesore) 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-finansejums-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-867
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-finansejums-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-867
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/vajpiena-pulvera-realizacija-281
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-3-starpteritoriala-un-starpvalstu-sadarbiba-283
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/kapec-sogad-jasteidz-abolu-un-bumbieru-vaksana
https://www.youtube.com/watch?v=zI69dvpYAXU&t=72s
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa-uznemejdarbiba/raksti/jauniesus-aicina-pasakums-laukiem
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa-uznemejdarbiba/raksti/jauniesus-aicina-pasakums-laukiem
mailto:aleksejs.kacanovs@llkc.lv


 

 Infolapa_32_8.10.2018.                                                                                               www.losp.lv  

 

 Apraksts: seminārs ietvers jautājumus par piena pārstrādes īpatnībām, atsevišķu 

tehnoloģisko procesu norises režīmiem, piena produktu kvalitāti un defektiem, 

jaunākām tendencēm un aktualitātēm piena produktu gatavošanā mājražošanā.  

 Lūgums iepriekš pieteikties. Pieteikties un iegūt papildus informāciju var zvanot pa tālr. 

27843096 vai rakstot uz e-pastu:  aleksejs.kacanovs@llkc.lv. 

 

 

Lauksaimnieki un mežsaimnieki tiksies ikgadējā izstādē “Lauksaimniecības un meža 

tehnika. Lauku sēta 2018” Rāmavā 

No 11. līdz 13. oktobrim Izstāžu kompleksā Rāmava notiks 27. starptautiskā lauksaimniecības, 

mežsaimniecības, vides veidošanas un labiekārtošanas izstāde “Lauksaimniecības un meža 

tehnika. Lauku sēta 2018”. Izstādi organizē SIA A.M.L. sadarbībā ar Latvijas Republikas 

Zemkopības ministriju un izstādes ģenerālsponsoru banku Citadele. http://www.losp.lv/node/5574 

 
 

Rēzeknes novada Lūznavā trešdien, 10. oktobrī, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

(CFLA) turpina semināru ciklu par labo praksi Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta 

izmantošanā.  
Semināros tiks sniegta informācija par aktualitātēm ES fondu ieviešanā, kā arī ES fondu atbalstu 

Latvijai pēc 2020. gada. Šīgada “lielais jautājums” – datu aizsardzība – tiks vērtēta ES fondu 

projektu ieviešanas kontekstā, tāpat skaidrosim sankciju piemērošanu publiskajos iepirkumos. 

Lūznavā ar pieredzi projektu īstenošanā dalīsies ES fondu finansējuma saņēmēji – Daugavpils 

pilsētas domes un Krāslavas novada domes pārstāvji stāstīs par projekta “Rīteiropas vērtības” 

realizāciju, savukārt no uzņēmēja skatupunkta projekta īstenošanas pieredzē dalīsies uzņēmums 

“Light Guide Optics International”. 

Pieteikšanās apmeklējumam un darba kārtība pieejama CFLA mājaslapā. CFLA direktors Mārtiņš 

Brencis: “Šajā plānošanas periodā no 2014. gada nu jau vairāk kā 1050 projektu ietvaros tiek 

investēti 3 miljardi ES fondu līdzekļu – tas nozīmē, ka esam uzkrājuši gana lielu jautājumu–atbilžu 

bagāžu, ar ko mēs labprāt dalītos. Turpinot CFLA praksi ik gadu pavasarī un rudenī organizēt 

semināru ciklu, aicinām ES fondu jomā ieinteresētos uz kādu no semināriem Rīgā vai reģionos”. 

 10. oktobrī – Rēzeknes novadā, Lūznavas muižā, Pils ielā 8, Lūznavā; 

 17. oktobrī – Kuldīgā, Kuldīgas mākslas namā, 1905.gada ielā 6, 1.stāvā; 

 24. oktobrī - Priekuļos, “Hotel Tigra”, E. Veidenbauma iela 2; 

 31. oktobrī – Jelgavā, konferenču telpā “Silva”, Driksas iela 9. 

 

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

mailto:aleksejs.kacanovs@llkc.lv
http://www.losp.lv/node/5574
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
mailto:losp@losp.lv

