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INFOLAPA Nr. 5 

 

LOSP AKTIVITĀTES: 

 
*) Trešdien LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās Saeimas Pieprasījumu komisijas darbā, kur 

turpinājās deputāta Ivara Zariņa iesniegto pieprasījumu izskatīšana saistībā ar OIK un Enerģētikas 

politiku. Gan komisija, gan mēs ar LAEF valdes priekšsēdētāju Jāni Irbi vērtējam šo darbu kā 

mazproduktīvu, ko mēs apliecinājām arī klātienē. Mēs pat uzsvērām, ka šī ažiotāža ir radījusi 

papildus sarežģījumus esošajiem zaļās enerģijas, pie lopu fermām un izmantojot biomasu, 

ražotājiem. Argumentējām to ar trīsstūri: Sadales Tīkls, Latvenergo, Ekonomikas Ministrija, kas 

apgrūtināja apliecinājumu saņemšanu no ST vai EM sekmīgas ražošanas turpināšanai. Uz vietas 

neradām pārliecību, ka klātesošie to ir uztvēruši nopietni.  

  Pārdomājot deputāta Ivara Zariņa pieprasījumu būtību, arvien vairāk rodas iespaids, ka 

visi tie ir vērsti uz zaļās enerģijas ražošanas diskreditēšanu, lai turpinātu lobēt Krievijas 

dabasgāzes izmantošanu kā atjaunojamo energoresursu (AER), turpinot saņemt lauvas tiesu OIK. 

  Tomēr risinājums negaidot notika dienas turpinājumā, kad manas runas, Pieprasījumu 

komisijas sēdes laikā, fragments nonāca LR1 plkst.16.00 ziņās 

(https://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=1&d=31&m=1&y=2018&pag ). 

Pēc pusstundas no zvaniem, kuri man pienāca sapratu, ka konkrētām 3 saimniecībām iepriekš 

radītie apgrūtinājumi ir novērsti un tās sekmīgi varēs turpināt elektroenerģijas un siltuma ražošanu 

biogāzes koģenerācijā un viena saimniecība varēs uzsākt siltuma nodrošināšanu, biomasas 

koģenerācijā, apgādājot Barkavas ciematu un siltumnīcu saimniecību. 

  Diemžēl joprojām netiek uztverta OIK nodevas galvenā problēma: ka tā tiek maksāta par 

Krievijas dabasgāzes koģenerācijā iegūto elektroenerģiju, kas ir virs 60% no elektroenerģijas 

lietotāju kopējā OIK maksājuma. Izņēmums tomēr ir deputāts Jānis Klaužs no Līvāniem. Tā, ka 

darbs turpināsies un vienlaikus aicinu būt aktīviem publiskajā telpā, rakstiski apliecinot lauku 

cilvēku redzējumu un viedokļus. 

 

Turpinot uzsākto kursu, otrdien 6.februārī plkst.12.30 ZM telpās notiks LOSP Enerģētikas darba 

grupas paplašinātā sēde, kurā nodoms ir uzsākt darbu pie Enerģijas pašpatēriņa likumprojektā 

iekļaujamo normu definēšanas un LAP IMA zaļās enerģijas ražošanai iezīmētā finansējuma 

apgūšanas priekšlikumu sagatavošanas ZM. 

 

 

*) Ceturtdien G.Vilnītis piedalījās Eiropas lietu biroja vadītājas Ilvas Bērziņas organizētajā 

apspriedē par lauksaimnieku NVO ierosinājumiem KLP periodam pēc 2020.gada. LOSP šo 

jautājumu jau skatīja savās 26.aprīļa (dokuments pielikumā) un  17.janvāra Pārstāvju sapulcē 

(prezentācijas tika izsūtītas jau iepriekš).  

  Apspriedes laikā tika spriests par nepieciešamību tuvākajā laikā doties pie Daces Lucauas 

ar priekšlikumiem: 

 

 - ZM organizēt darba grupas, pieaicinot NVO, kā tas ir bijis gatavojoties 2014- 2020 gg. 

periodam; 

 - piešķirt papildus finansējumu KLP lobijam. 

 

   LOSP, Guntis Vilnītis, apspriedes laikā gan akcentēja, ka vispirms mums, NVO: 

 - ir jābūt savai pozīcijai, kuru mēs vēlamies virzīt uz ZM, COPA, Eiropas Parlamentu un 

https://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=1&d=31&m=1&y=2018&pag
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Komisiju; 

 - ir jāizstrādā NVO Rīcības plāns plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm un nepieciešamais 

finansējums, un tad dodamies pie ZM Valsts sekretāres. Apspriedes turpinājums ir noteikts otrdien, 

6.februārī, plkst.15.00 ZM 9.st. Eiropas lietu birojā. Aicināti piedalīties visi interesanti ar saviem 

priekšlikumiem. 

    No LOSP KLP lobija darbā (gan Latvijā, gan Briselē) piekrituši aktīvi darboties ir valdes 

locekļi Guntis Gūtmanis un Edgars Zalāns. 

 

*) 31.janvārī LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs piedalījās Memoranda padomes sēdē, 

kurā notika visu Memoranda organizāciju tikšanās - ar Ministru prezidentu M.Kučinski, kā arī tika 

apstiprināts darba plānu 2018.gadam.  

 

 

 

 

LOSP MEDIJOS: 

 
*) 26.1.2018. TV3 ziņas - Par pazeminātās PVN likmes augļiem un dārzeņiem ieviešanu  

https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/sabiedriba-skeptiski-verte-pazeminatas-pvn-likmes-

augliem-un-darzeniem-ieviesanu/ 

 

 

 

 

*) 21.janvārī 21.00 Rīgatv24 - LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs un LOSP valdes 

loceklis Guntis Gūtmanis diskusijā "Nacionālo interešu klubs": Vai lauksaimniecībā 

kļūstam konkurētspējīgāki? 

Skaties Te: http://play24.lv/video/11311/nacionalo-interesu-klubs-vai-lauksaimnieciba-klustam-

konkuretspejigaki  

https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/sabiedriba-skeptiski-verte-pazeminatas-pvn-likmes-augliem-un-darzeniem-ieviesanu/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/sabiedriba-skeptiski-verte-pazeminatas-pvn-likmes-augliem-un-darzeniem-ieviesanu/
https://www.facebook.com/RigaTV24/?fref=mentions
https://www.facebook.com/edgars.treibegs?fref=mentions
https://www.facebook.com/guntis.gutmanis.3?fref=mentions
http://play24.lv/video/11311/nacionalo-interesu-klubs-vai-lauksaimnieciba-klustam-konkuretspejigaki
http://play24.lv/video/11311/nacionalo-interesu-klubs-vai-lauksaimnieciba-klustam-konkuretspejigaki
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29.janvāris Dienas Bizness, Investēs miljonus Alūksnes olās 

SIA Alūksnes putnu ferma šogad plāno ieguldīt trīs miljonus eiro jaunā novietnē un jauna 

ganāmpulka iegādē, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. 

 
 

 http://www.db.lv/zin…/investes-miljonus-aluksnes-olas-471295 

 

 

*) Latvijas Radio 1 ziņas  - 31.01. - 16.00 (0:20min) 

Saeimas pieprasījumu komisija -  diskusija par AER regulēšanu Latvijā - komentē LOSP 

ģenerāldirektors Guntis Vilnītis  

 
https://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&channel=1&d=31&m=1&y=2018&page=1 … 

 

 

*) 30.janvāris Dienas bizness, Biedrība: Pieprasījums pēc kazas piena turpina pieaugt  

Pagājušais gads kazkopības nozarē Latvijā bija ļoti labs, un pieprasījums kazas piena pārsniedza 

piedāvājumu, atzina Latvijas Kazkopības biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Piliena. 

http://www.db.lv/zinas/investes-miljonus-aluksnes-olas-471295
https://t.co/IRsEHhU944
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http://laukos.la.lv/biedriba-pieprasijums-pec-kazas-piena-turpina-pieaugt/ 

 

*) tvnet.lv Pieprasījums pēc kazas piena produktiem varētu pieaugt par 5-7% 

«Principā Latvijā ir pieprasījums tāpat kā visā Eiropā katru gadu pieaug 5-7% apmērā,» teica 

Piliena, piebilstot, ka šāds pieauguma apmērs varētu būt arī šogad, jo palielinās pieprasījums pēc 

gatavās produkcijas, biezpiena un sieriem. 

http://www.tvnet.lv/financenet/viedokli/603861-

pieprasijums_pec_kazas_piena_produktiem_varetu_pieaugt_par_5_7 

 

 

*) 31.01.2019. Latvijas radio 1 raidījumā Kā labāk dzīvot - Ziemas laika dārza darbi: Augi vēl 

guļ, var veikt kopšanas darbus padomus sniedz LOSP valdes loceklis - Stādu audzētāju biedrības 

valdes priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/ziemas-laika-

darza-darbi-augi-vel-gul-var-veikt-kopsanas-darbus.a98997/  

 
 

 

*) 31.1.2018. Яйца из клеток и от "свободных кур": а есть ли разница? ( 09:10) Latvijas 

Radio 4 Komentē: LOSP dalīborganizācijas - Olu ražotāju asociācijass pārstāve - Solvita Gulbe 

https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2018&m=1&d=31 

 

 
 

http://laukos.la.lv/biedriba-pieprasijums-pec-kazas-piena-turpina-pieaugt/
http://www.tvnet.lv/financenet/viedokli/603861-pieprasijums_pec_kazas_piena_produktiem_varetu_pieaugt_par_5_7
http://www.tvnet.lv/financenet/viedokli/603861-pieprasijums_pec_kazas_piena_produktiem_varetu_pieaugt_par_5_7
https://www.facebook.com/murmulis.lv?fref=mentions
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/ziemas-laika-darza-darbi-augi-vel-gul-var-veikt-kopsanas-darbus.a98997/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/ziemas-laika-darza-darbi-augi-vel-gul-var-veikt-kopsanas-darbus.a98997/
https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2018&m=1&d=31
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

Latvijas Augļkopju asociācija, Stādu audzētāju biedrība, biedrība “Latvijas Dārznieks”, 

Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrība un Stādu un kūdras inovāciju fonds 

aktivitātes: 

 Jau pavisam drīz 09. februārī, Bulduru Dārzkopības vidusskolā, visi tie kas sirdī dārzkopji, 

tiksies ikgadējā Dārzkopības konferencē. Interesentiem, nozares un ar to saistīto valsts un 

nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, šī kopā sanākšana ir iespēja satikt kolēģus, izvērtēt 

paveikto un apjaust nākotnes izaicinājumus.  
Konferenci rīko Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizācijas – 

Latvijas Augļkopju asociācija, Stādu audzētāju biedrība, biedrība “Latvijas Dārznieks”, Bulduru 

Dārzkopības skolas attīstības biedrība un Stādu un kūdras inovāciju fonds. Tā notiek visas dienas 

garumā no 09.00 līdz 17.00 Bulduru Dārzkopības vidusskolā – vietā kur jau vairāk kā simts gadus 

tiek apmācīti profesionāli dārznieki. 

 

 
http://www.losp.lv/node/5110 

 

Siera klubs aktivitātes: 

06.02. Seminārs Kandavas Tehnikumā "Mūžīgais piens" , sieru degustācija 

08.02. Seminārs - paraugēdienu gatavošana  "Sieru saderība ar citiem Latvijas produktiem "Rīgas 

Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā 

22.02 Seminārs "Veselība, labs izskats un harmonija ar Latvijas produktiem" 

Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. +371 

29487375, e-pasts sieraklubs@inbox 

 

"Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība" aktivitātes:  

15.02.2018. plānota paplašinātā biedrības "Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība" LRLA 

biedru vizīte Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA), lai iepazītos ar inženiertehniskajiem 

risinājumiem, kas tiek īstenoti akadēmijā lāzertehnoloģijās un mehatronikā. 

Kontaktinformācija: "Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība" LRLA 

valdes priekšsēdētājs Aivars Bernāns, 20285554 

http://www.losp.lv/node/5110
callto:+371%2029487375
callto:+371%2029487375
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Latvijas Zemnieku Federācijas aktualitātes:  

 

Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām 

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 

pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” 

ietvaros, 2018.gada 5.-6.februārī atpūtas kompleksā “Birzgaiļi”, Liepupes pagasts, 

Salacgrīvas novads, LV-4023 organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību 

attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”. 

http://www.losp.lv/node/5100 un http://lzf.lv/?p=1106 

*) 9.februāris LZF Valdes sēde. 

 

Latvijas Agronomu biedrības aktualitātes:  

Latvijas Agronomu biedrībai 7.februārī valdes sēde ZM telpas. 

 

 

Latvijas industriālo kaņepju asociācijas aktualitātes:  

Kaņepju nozares 2018.gada pavasara konference http://www.losp.lv/node/5102 

 

 

 

Jauno zemnieku kluba aktualitātes: 

Jaunie zemnieki sanāks 36.kongresā 
Biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs” ik gadu rīko biedru kopsapulci jeb Kongresu, kurā 

balsstiesīgie biedri ievēl jaunu biedrības valdi, atskatās uz gada laikā paveikto un iezīmē jaunā 

gada plānus. Šogad biedrības kongress norisināsies 21.februārī LLU Studentu klubā Jelgavā. 

http://jzk.lv/sakums/jaunie-zemnieki-sanaks-36kongresa-177/ 

 

 

LTRK aktivitātes:  

Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai un rezervēt vietas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kameras (LTRK) un reģionu pašvaldību rīkotajās Uzņēmēju dienās reģionos 2018. 

 

 

http://www.losp.lv/node/5100
http://lzf.lv/?p=1106
https://t.co/W2vEeN1kRQ
http://jzk.lv/sakums/jaunie-zemnieki-sanaks-36kongresa-177/
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Uzņēmēju dienas reģionos jau kļuvušas par tradicionāliem un vērienīgiem pasākumiem, kas reizi 

gadā Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē sniedz iespēju apmeklētājiem iepazīties ar reģiona 

uzņēmumu plašo piedāvājumu. Ik gadu katrā izstādē piedalās 150 līdz 200 uzņēmumu. Pasākumu 

programmā plānotas izstādes, biznesa forumi, sestdienās arī kultūras programmas, kā arī dažādas 

Latvijas Labuma aktivitātes.  

Piedaloties izstādē, uzņēmumam ir iespēja iepazīstināt ar savu produkciju un pakalpojumiem 

vairākus tūkstošus apmeklētāju, uzzināt jaunumus par uzņēmējiem aktuālām tēmām biznesa 

forumos, izmantot tīklošanās iespēju, tiekoties ar citiem reģiona uzņēmējiem, valsts un pašvaldību 

amatpersonām. 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 vakancēm un pastāvīgi nodarbinātās amatu kategorijas. 

Pieteikšanās un papildu informācija par pasākumu Zemgalē, Kurzemē un Latgalē:  

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

ilze.brice@chamber.lv 

Par pasākumu Vidzemē:  

LTRK Vidzemes nodaļa, tālrunis: 20 264 530, e-pasts: valmiera@chamber.lv 

 

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: 

 

 

Zaļā sertifikāta pasniegšana Rīgas pilī 
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrs Kaspars Gerhards pasniedza Zaļo 

sertifikātu tām lauku tūrisma saimniecībām, kas 

saimniekojot, saglabā Latvijas dabas vērtības. 

Liels paldies Valsts prezidentam - Zaļā sertifikāta 

patronam, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai, Latvijas Vides aizsardzības 

fondam un Latvijas tūrisma mītņu nacionālai 

ekosertifikāta novērtējuma komisijai, kā arī 

pašiem saimniekiem, kas bija mērojuši tālo ceļu, 

sākot no Ziemupes Kurzemes jūrmalā līdz pat 

Rēzeknei Latgales pusē.  

mailto:ilze.brice@chamber.lv
mailto:valmiera@chamber.lv
mailto:info@slieka.lv
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Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: Latvijai aktuālākais jautājums – 
vienlīdzība ES lauksaimnieku starpā 
29. janvārī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 

padomē Briselē, kur turpinājās dalībvalstu diskusija par Eiropas Komisijas (EK) pagājušā gada 

nogalē publicēto paziņojumu par ES pārtikas un lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada, uzrunā 

norādīja, ka nākotnes Kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) nepieciešams ieviest taisnīgus un 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus, beidzot samazinot būtiskās atšķirības tiešmaksājumu līmeņos 

starp dalībvalstīm.  

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-latvijai-aktualakais-jautajums-

vienl?id=9268 

 

 

 

Sākusies pretendentu pieteikšana 

apbalvojumam "Laiks Ziedonim" 2018, 

Apbalvojums Tautsaimniecībā „Zemi es 

mācos” 

2018. gada 6. janvārī, Zvaigznes jeb epifāniju 

dienā, Imanta Ziedoņa fonds "Viegli" jau piekto 

gadu izsludina pieteikšanos apbalvojumam 

"Laiks Ziedonim". Apbalvojums nemainīgi tiks 

pasniegts piecās nominācijās: zinātnē, 

novadpētniecībā, bērniem un jauniešiem, 

tautsaimniecībā un par dzīvi literatūrā. 

http://www.laiksziedonim.lv/apbalvojums/nomin

%C4%81cijas 

 

 

 
Mana pieredze: Biznesa ideja pārņemta no 

ASV 

Lipsku ģimene Krimuldas novada Inciemā 

saimnieko bioloģiski un kaļ idejas jaunajai 

pavasara sezonai. Kad ierodamies pie Lipsku 

ģimenes, saimnieks Juris naglo sijas topošajā 

augļu un dārzeņu pārstrādes telpā, kur tiks ražoti 

kaltētu augu pulveri.  

http://www.db.lv/zinas/mana-pieredze-biznesa-

ideja-parnemta-no-asv-471299 

 

 

 
Aicinām piedalīties aptaujā un novērtēt 

Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam rezultātus: 
http://www.zm.gov.lv/presei/aicinam-novertet-

lauku-attistibas-programmas-2007-2013-gadam-

rezultatu?id=9276 … APTAUJA ŠEIT: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/performan

ce-rural-development-programmes-2007-2013-

period_lv … 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-latvijai-aktualakais-jautajums-vienl?id=9268
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-latvijai-aktualakais-jautajums-vienl?id=9268
http://www.laiksziedonim.lv/apbalvojums/nomin%C4%81cijas
http://www.laiksziedonim.lv/apbalvojums/nomin%C4%81cijas
http://www.laiksziedonim.lv/apbalvojums/nomin%C4%81cijas
http://www.db.lv/zinas/mana-pieredze-biznesa-ideja-parnemta-no-asv-471299
http://www.db.lv/zinas/mana-pieredze-biznesa-ideja-parnemta-no-asv-471299
https://t.co/SZk8JJUcHB
https://t.co/SZk8JJUcHB
https://t.co/SZk8JJUcHB
https://t.co/E2RYcV1LZt
https://t.co/E2RYcV1LZt
https://t.co/E2RYcV1LZt
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Izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas 

kārtībā lauksaimniekiem  

30. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības 

ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Eiropas 

Savienības tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā 

lauksaimniekiem. Grozījumi noteikumos paredz 

vairākas izmaiņas nosacījumos, kas jāizpilda 

lauksaimniekiem, veidojot ekoloģiski nozīmīgās 

platības, lai saņemtu maksājumu par klimatam 

un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb 

“zaļināšanas” maksājumu, atsevišķas izmaiņas 

brīvprātīga saistītā atbalsta (BSA) piešķiršanas 

nosacījumos, kā arī dažus tehniskus 

pielāgojumus 2018. gadā. 

http://www.losp.lv/node/5117 

 

 

 

 

Sakārtos normatīvo regulējumu, lai 

apdzīvotās vietas efektīvāk pasargātu no 

applūšanas 

Zemkopības ministrijas meliorācijas darba grupa 

secinājusi, ka ir svarīgi meliorācijas tiesiskā 

regulējuma būtiskākos jautājumus neatkarīgi no 

meliorācijas sistēmas atrašanās vietas koncentrēt 

vienā meliorācijas jautājumus reglamentējošā 

normatīvajā aktā – Meliorācijas likumā un tam 

pakārtotajos normatīvajos dokumentos. Savukārt 

meliorācijas sistēmas apdzīvotās vietās 

nepieciešams klasificēt kā apdzīvoto vietu 

ūdenssaimniecības neatņemamu sastāvdaļu, kā 

tas ir pieņemts daudzviet pasaulē.  

Lasīt tālāk: http://www.zm.gov.lv/…/sakartos-

normativo-regulejumu-lai-ap… 

 

 

 

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 

2017. gadu 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 

(LLKC) Ekonomikas nodaļa apkopojusi tehnisko 

pakalpojumu cenas par 2017. gadu. 

 Pakalpojumu cenu izmaiņas 2017. gadā, 

salīdzinot ar 2016. gadu, ir bijušas nelielas – 

lielākoties amplitūdā līdz 7%. Salīdzinot pa 

reģioniem, populārāko pakalpojumu cenu 

līmenis vidēji viszemākais ir Kurzemē, savukārt 

visaugstākais – Pierīgā. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika/tehnisko

-pakalpojumu-cenu-apkopojums-par-2017-gadu 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F5117&h=ATPhg8KlQ0F8piMFp8M6OP_f2ouUWhnUpZ6567FR1uaqwKYWLjPK2vvCQu3giZY-YigvoEy7qDprnV8qLSUbYNA3iQCt3w4vceI_p3QngSHDoxinfhV3M9unIsk2KeQ1NdJIK9gQeMUIXoxgqlEKZH7ED0gpYZa4O9TC6hKToZEOrXa37g6VadJtBT6idJXjqXu-0RV1CatUdwqRtGlF4RVkQ6K46gdKYyy9HxKO8MsxxtdE0u0aqtrq_WLl6giexgWJkGAfhkeJw92gb7ikeKoSjZleEdvpKRZs9o9DtiIQWr4r2VeBLrK-GrWL
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zm.gov.lv%2Fpresei%2Fsakartos-normativo-regulejumu-lai-apdzivotas-vietas-efektivak-pasargat%3Fid%3D9278&h=ATM9F5XyPK-r6F4FACChKZiYaSY99W2FdNniekb3uLXHSYSmboMJwf0yP_1ccxbN-Hf2AYt3jSr4vHZU4xnmTmtnR4jE4NowFS3n6uOsxhDXZOdtJ5YsOjCg7CsErSfuzHtqg1yfNnNtuPywudVSehUNV1aOqa8ZJB8YSmvDjBm9OOdwoaItbgLmxogQmPueBcCGa4hNgxvmfTKdmGV9BbFKrxfQf2zsoC_I9U8EOmAcC4Qgk0RcvCLqgXVSmgcEF5UViXqA_maQ9VJiTfmEZmfdpiSwK8WvxWI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zm.gov.lv%2Fpresei%2Fsakartos-normativo-regulejumu-lai-apdzivotas-vietas-efektivak-pasargat%3Fid%3D9278&h=ATM9F5XyPK-r6F4FACChKZiYaSY99W2FdNniekb3uLXHSYSmboMJwf0yP_1ccxbN-Hf2AYt3jSr4vHZU4xnmTmtnR4jE4NowFS3n6uOsxhDXZOdtJ5YsOjCg7CsErSfuzHtqg1yfNnNtuPywudVSehUNV1aOqa8ZJB8YSmvDjBm9OOdwoaItbgLmxogQmPueBcCGa4hNgxvmfTKdmGV9BbFKrxfQf2zsoC_I9U8EOmAcC4Qgk0RcvCLqgXVSmgcEF5UViXqA_maQ9VJiTfmEZmfdpiSwK8WvxWI
http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika/tehnisko-pakalpojumu-cenu-apkopojums-par-2017-gadu
http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika/tehnisko-pakalpojumu-cenu-apkopojums-par-2017-gadu
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LAD aktualitātes: 
 

No pirmdienas var iesniegt lauku bloku precizējumus!  

No šā gada 5.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu 

2018.gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 3.aprīlim. Precizēšanas 

pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot 

jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību. 

Lauku atbalsta dienests http://www.losp.lv/node/5119 

 

 

 

Kalendārs: 

1.Februāris  

Sākas pieteikšanās pasākumam "Sadarbības pasākumi"  

 

19.Februāris  

Sākas pieteikšanās pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"  

 

 

 

CITAS AKTUALITĀTES, SEMINĀRI: 

 

22.februāris - Līdzsvarota lauksaimniecība 2018 | Lauksaimniecības fakultāte  

http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba-2017 

 

 

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

https://www.facebook.com/LADLatvija/?fref=mentions
http://www.losp.lv/node/5119
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/43-04-sadarbibas-pasakumi-284
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/54-04-zvejas-un-akvakulturas-produktu-apstrade-229
http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba-2017

