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 Zemes pircējam jāprot latviski un 

jādzīvo Latvijā 
 

Zemes pircējam jāprot latviski un jādzīvo Latvijā, 

tā šodien nolemts Saeimā, trešajā un galīgajā 

lasījumā pieņemot grozījumus likumā “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos”, kuros ietverti 

noteikumi lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

pircējiem. 

http://www.la.lv/lai-iegadatos-zemi-

arzemniekiem-bus-pastavigi-jadzivo-latvija-un-

jaruna-latviski/ 
 

 

 

 

 

 
 

Kartupeļu stādīšanas bumu prognozē 

ne ātrāk kā aprīļa beigās 

http://www.la.lv/kartupelu-stadisanas-bumu-

prognoze-ne-atr…/  

Kartupeļu stādīšana Latvijā, visticamāk, sāksies 

ne ātrāk kā aprīļa beigās, aģentūrai LETA 

prognozēja Kartupeļu Audzētāju un pārstrādātāju 

savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle 

 

 
 

 

 

 

 

Nevēlas pirkt pārtiku ar beigušos 

derīguma termiņu  
Zemkopības ministrija sākusi darbu pie vadlīniju 

izstrādes pārtikas ziedošanai; puse pircēju nevēlas 

pirkt pārtiku ar beigušos derīguma termiņu, 

pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. 

http://www.db.lv/…/nevelas-pirkt-partiku-ar-

beigusos-derigu… 

 

 

http://www.la.lv/lai-iegadatos-zemi-arzemniekiem-bus-pastavigi-jadzivo-latvija-un-jaruna-latviski/
http://www.la.lv/lai-iegadatos-zemi-arzemniekiem-bus-pastavigi-jadzivo-latvija-un-jaruna-latviski/
http://www.la.lv/lai-iegadatos-zemi-arzemniekiem-bus-pastavigi-jadzivo-latvija-un-jaruna-latviski/
http://www.la.lv/kartupelu-stadisanas-bumu-prognoze-ne-atrak-ka-aprila-beigas/
http://www.la.lv/kartupelu-stadisanas-bumu-prognoze-ne-atrak-ka-aprila-beigas/
https://www.facebook.com/aiga.kraukle
http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba-un-pakalpojumi/mazumtirdznieciba/nevelas-pirkt-partiku-ar-beigusos-deriguma-terminu-461413?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_split
http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba-un-pakalpojumi/mazumtirdznieciba/nevelas-pirkt-partiku-ar-beigusos-deriguma-terminu-461413?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_split
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Saimniek, nosaki sēklas kvalitāti vēl 

pirms sēšanas LLKC laboratorijā!  
Lai vēl pirms sējas darbu sākšanas precizētu 

sēklu izsējas normu, Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centrs (LLKC) aicina noteikt sēklas 

kvalitāti jaunajā augkopības laboratorijā. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/llkc-

piedava-iespeju-noteikt-seklas-kvalitati 

 

 

 

 

 

 

 

Līdz ar pavasara iestāšanos AS 

“Latvijas valsts meži” aicina pieteikties 

Atvērto Meža dienu pasākumiem:  

 
http://mezaipasnieki.lv/lv/jaunumi/atv%C4%92rt

%C4%80s_me%C5%BDa_dienas_tuvojas/ 

 

 

 

 

 

 

Kāda ir situācija lauku teritorijās un 

mazpilsētās? Kā tu vērtē pieejamos 

pakalpojumus un infrastruktūru? 

https://goo.gl/forms/sOkUVyg1C8GJp9bB3 … 

 
 

 

 

Olu cena liecina – Lieldienas nāk! 
Šajā uzliesmojumu periodā EK nav paredzējusi 

mainīt olu aprites marķējuma nosacījumus. 

Varētu būt diskusijas tālākā nākotnē darba grupās 

kopā ar ekspertiem, kādu ietekmi, piemēram, uz 

brīvās turēšanas vistām atstāj atrašanās kūtī ilgāk 

par 12 nedēļām un vai ir pietiekami pamatots 

lēmums šādām olām mainīt marķējumu, informē 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes 

(LOSP) pārstāve Solvita Gulbe. 

http://www.la.lv/olu-cena-liecina-lieldienas-nak/ 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/llkc-piedava-iespeju-noteikt-seklas-kvalitati
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/llkc-piedava-iespeju-noteikt-seklas-kvalitati
http://mezaipasnieki.lv/lv/jaunumi/atv%C4%92rt%C4%80s_me%C5%BDa_dienas_tuvojas/
http://mezaipasnieki.lv/lv/jaunumi/atv%C4%92rt%C4%80s_me%C5%BDa_dienas_tuvojas/
https://goo.gl/forms/sOkUVyg1C8GJp9bB3
http://www.la.lv/olu-cena-liecina-lieldienas-nak/
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Sezonas laukstrādnieku ienākuma 

nodokļa piemērošanai precizē 

kultūraugu kodu sarakstu 
Otrdien, 28. martā, valdība atbalstīja Zemkopības 

ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

noteikumos, kas nosaka sezonas laukstrādnieku 

ienākuma nodokļa piemērošanas kārtību. 

Izmaiņas noteikumos paredz precizēt kultūraugu 

kodu sarakstu, saskaņā ar kuru tiek nodrošinātas 

iespējas dārzeņu, augļu un ogu audzētājiem 

nodarbināt sezonas laukstrādniekus ar īpaši 

samazināto sezonas laukstrādnieku ienākuma 

nodokļa likmi. 

http://www.zm.gov.lv/presei/sezonas-

laukstradnieku-ienakuma-nodokla-piemerosanai-

precize-kulturaug?id=8713 

 

 

 

Traktortehnikas vadītāja eksaminācija 

tiek elektronizēta  
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - 

VTUA) 2017.gada pirmajā pusgadā plāno veikt 

izmaiņas traktortehnikas vadītāju atestācijas 

procesā, lai uzlabotu un celtu traktortehnikas 

eksaminācijas procesa kvalitāti. 

http://www.losp.lv/node/4604 

 

Precizētas lopbarības augu sēklu tirdzniecības prasības 
Otrdien, 28. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos. Izmaiņas noteikumos 

sagatavotas, lai aktualizētu nosacījumus atbilstoši Eiropas Savienības (ES) direktīvu prasībām 

lopbarības augu sēklu tirdzniecības jomā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/precizetas-lopbaribas-augu-seklu-tirdzniecibas-prasibas?id=8712 

 

 
 

 

 

Āfrikas cūku mēra skartajām fermām 

piešķir 1,55 miljonus eiro 
 Valdība otrdien nolēma segt Āfrikas cūku mēra 

radītos zaudējumus vairāku fermu īpašniekiem, 

portālu "Delfi" informēja Zemkopības ministrijā 

(ZM).  

Kompensācijās trim dzīvnieku īpašniekiem 

kopumā paredzēts izmaksāt 1,546 miljonus eiro. 

 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/afrik

as-cuku-mera-skartajam-fermam-pieskir-1-55-

miljonus-eiro.d?id=48673741 

http://www.zm.gov.lv/presei/sezonas-laukstradnieku-ienakuma-nodokla-piemerosanai-precize-kulturaug?id=8713
http://www.zm.gov.lv/presei/sezonas-laukstradnieku-ienakuma-nodokla-piemerosanai-precize-kulturaug?id=8713
http://www.zm.gov.lv/presei/sezonas-laukstradnieku-ienakuma-nodokla-piemerosanai-precize-kulturaug?id=8713
http://www.losp.lv/node/4604
http://www.zm.gov.lv/presei/precizetas-lopbaribas-augu-seklu-tirdzniecibas-prasibas?id=8712
http://www.delfi.lv/temas/afrika
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/afrikas-cuku-mera-skartajam-fermam-pieskir-1-55-miljonus-eiro.d?id=48673741
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/afrikas-cuku-mera-skartajam-fermam-pieskir-1-55-miljonus-eiro.d?id=48673741
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/afrikas-cuku-mera-skartajam-fermam-pieskir-1-55-miljonus-eiro.d?id=48673741
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15% no apgrozījuma: 

Mikrouzņēmumiem piedāvā jaunu 

risinājumu 
Mikrouzņēmumiem, kuru apgrozījums 

nepārsniedz 50 000 eiro gadā, nodokļos varētu 

būt jāmaksā 15% no apgrozījuma, paredz 

Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātais 

mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) modelis jeb 

“MUN 2.0”. Kā šodien informēja EM valsts 

sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko, 

papildus EM rosina nodrošināt iespēju nodokļu 

nomaksu veikt automātiski no uzņēmuma kopējā 

bankas konta, atsakoties no nodokļu 

deklarācijām. 

http://www.la.lv/15-no-apgrozijuma-

mikrouznemumiem-piedava-jaunu-risinajumu/ 

 

 
 

 

 

 

 

Viedoklis: Zaļākās valsts Eiropā 

dubultā morāle   
Zaļais iepirkums kā sistēmas detaļa labi raksturo 

Latvijas lauksaimniecības politikas virzību – 

vārdos zaļi, bet darbos maļam pa vecam  

Zaļa valsts ir tikai politiķu mutēs. Publikāciju ar 

šādu virsrakstu DB varēja lasīt pirms diviem 

gadiem (13.04.2015). Latvijas Bioloģiskās 

lauksaimniecības asociācijas vadītāja Gustava 

Norkārkļa citāta aktualitāte nav mazinājusies. 

Tiesa, pa šo laiku bioloģiski apsaimniekoto 

hektāru kļuvis vairāk, veikts kārtīgs lēciens 

iespējās izaudzēto atbilstoši pārstrādāt, bet 

patērētāji arvien vairāk meklē tīru pārtiku un ir 

kļuvuši zinošāki par to, kā nošķirt produktu, kas 

atbilst rūpnieciskas kvalitātes standartiem no 

produkta, ko izauklējusi daba bioloģiskajā 

saimniecībā Latvijā. 

http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-

viedoklis-zalakas-valsts-eiropa-dubulta-morale-

461451 

 

Segs Āfrikas cūku mēra radītos zaudējumus fermu īpašniekiem  
Pamatojoties uz kārtību, kādā dzīvnieku īpašniekam piešķir kompensāciju par zaudējumiem, kas 

radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma 

laikā, valdība otrdien, 28.martā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojumu par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”. 

http://www.la.lv/15-no-apgrozijuma-mikrouznemumiem-piedava-jaunu-risinajumu/
http://www.la.lv/15-no-apgrozijuma-mikrouznemumiem-piedava-jaunu-risinajumu/
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-zalakas-valsts-eiropa-dubulta-morale-461451
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-zalakas-valsts-eiropa-dubulta-morale-461451
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-zalakas-valsts-eiropa-dubulta-morale-461451
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-zalakas-valsts-eiropa-dubulta-morale-461451
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-zalakas-valsts-eiropa-dubulta-morale-461451
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http://www.zm.gov.lv/presei/segs-afrikas-cuku-mera-raditos-zaudejumus-fermu-ipasniekiem-

?id=8711 

 

 

 

 

 

Mikrouzņēmuma darbinieka algas 

griestus varētu noteikt virs 1000 eiro  
Mikrouzņēmuma darbinieka atalgojuma slieksni 

varētu noteikt virs 1000 eiro, aģentūrai LETA 

atzina finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola 

(ZZS). Patlaban Mikrouzņēmumu nodokļa 

likums paredz, ka mikrouzņēmums ir tiesīgs 

izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli 

(MUN), ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums 

no MUN maksājošā mikrouzņēmuma 

nepārsniedz 720 eiro mēnesī. 

http://www.db.lv/finanses/nodokli/likumi/mikrou

znemuma-darbinieka-algas-griestus-varetu-

noteikt-virs-1000-eiro-

461503?utm_source=newsletter&utm_medium=e

mail&utm_campaign=newsletter 

 

 

 

 

Lauku tūrisma uzņēmēji argumentē 

pret PVN palielināšanu lauku tūrisma 

uzņēmējiem 
29. martā Saldus novada Remtes pagasta Smuku 

muižā 130 lauku tūrisma uzņēmēji – asociācijas 

„Lauku ceļotājs” biedri tikās pirmssezonas 

kopsapulcē. 

http://www.losp.lv/node/4627 

 

 

 

30.marts - izšķiroša diena dzīvnieku aizstāvjiem vairākos dzīvnieku 

aizsardzības un labturības jautājumos 
 

2017.gada 30.marts - izšķiroša diena dzīvnieku aizstāvjiem vairākos dzīvnieku aizsardzības un 

labturības jautājumos. Ceturtdien, 30.martā, deputāti Saeimā izskatīs priekšlikumus grozījumiem 

Veterinārmedicīnas un Dzīvnieku aizsardzības likumos, lemjot par dzīvnieku aizsardzībai un 

labturībai svarīgiem jautājumiem. Veterinārmedicīnas likumā tiks skatīts deputāta Ingmāra 

Līdakas virzītais priekšlikums - suņu apzīmēšanas kārtību uzticēt izstrādāt Ministru kabinetam 

(MK), ar mērķi, atbilstoši Eiropas Savienības (ES) regulām, noteikt vienādu apzīmēšanas kārtību 

pilnīgi visiem obligāti apzīmējamiem un reģistrējamiem dzīvniekiem Latvijā, lai šīs obligāti 

izpildāmās normas dzīvnieku īpašniekiem būtu ērti pieejamas, lētas un neizbēgamas. 

http://www.leta.lv/press_releases/1BB340B9-E800-4CAB-806F-142A12444B4B 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/segs-afrikas-cuku-mera-raditos-zaudejumus-fermu-ipasniekiem-?id=8711
http://www.zm.gov.lv/presei/segs-afrikas-cuku-mera-raditos-zaudejumus-fermu-ipasniekiem-?id=8711
http://www.db.lv/finanses/nodokli/likumi/mikrouznemuma-darbinieka-algas-griestus-varetu-noteikt-virs-1000-eiro-461503
http://www.db.lv/finanses/nodokli/likumi/mikrouznemuma-darbinieka-algas-griestus-varetu-noteikt-virs-1000-eiro-461503
http://www.db.lv/finanses/nodokli/likumi/mikrouznemuma-darbinieka-algas-griestus-varetu-noteikt-virs-1000-eiro-461503?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/finanses/nodokli/likumi/mikrouznemuma-darbinieka-algas-griestus-varetu-noteikt-virs-1000-eiro-461503?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/finanses/nodokli/likumi/mikrouznemuma-darbinieka-algas-griestus-varetu-noteikt-virs-1000-eiro-461503?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/finanses/nodokli/likumi/mikrouznemuma-darbinieka-algas-griestus-varetu-noteikt-virs-1000-eiro-461503?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/finanses/nodokli/likumi/mikrouznemuma-darbinieka-algas-griestus-varetu-noteikt-virs-1000-eiro-461503?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.losp.lv/node/4627
http://www.leta.lv/press_releases/1BB340B9-E800-4CAB-806F-142A12444B4B
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Pārskats: Kā rēķina NĪN Eiropā?  
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/parskats-ka-rekina-nin-

eiropa.a229963/?utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_medium=like_button 

 

 

Šā gada 3. aprīlī dabasgāzes tirgus Latvijā tiek atvērts brīvai konkurencei! 

Atvērts dabasgāzes tirgus radīs priekšnoteikumus konkurencei starp tirgotājiem, nodrošinot 

labāku pakalpojuma kvalitāti un lielākas izvēles iespējas visiem dabasgāzes lietotājiem. 

Dabasgāzes tirgus atvēršana Latvijā palielinās dabasgāzes piegādes drošību un enerģētisko 

neatkarību nākotnē, kā arī stiprinās Eiropas Savienības vienoto dabasgāzes tirgu.  

Līdz ar to šā gada 3. aprīlī par aktīviem tirgus dalībniekiem kļūst komersanti un citas juridiskās 

personas, kuriem līdz šā gada 15. jūnijam jāizvēlas dabasgāzes tirgotājs, ar kuru slēgt dabasgāzes 

tirdzniecības līgumu.  

Ja komersants nenoslēgs jaunu līgumu, līdz šā gada 1. jūlijam dabasgāzi tam piegādās esošais 

tirgotājs, bet pēc 1. jūlija tas saņems dabasgāzi pēdējās garantētās piegādes ietvaros par SPRK 

apstiprinātu cenu plus 20%. 

Šobrīd gatavību sākt aktīvu darbību dabasgāzes tirgū pauduši 15 komersanti, Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijā reģistrējoties tirgotāju reģistrā:  

https://www.sprk.gov.lv/aktuali/dabasgazes-tirgotajiem.  

Aicinām uzņēmējus sekot līdzi norisēm tirgū un līdz šā gada 15. jūnijam izvēlēties savu tirgotāju 

un sev izdevīgāko piedāvājumu!  

Ekonomikas ministrijas mērķis ir dabasgāzes tirdzniecības procesu padarīt pēc iespējas 

vienkāršāku un lietotājam saprotamu. Tāpēc kā efektīvākais un lietotājam ērtākais apkalpošanas 

risinājums izvēlēts modelis, kurā visas darbības saistībā ar klientu apkalpošanu nodrošina 

tirgotājs – VIENS LĪGUMS, VIENS RĒĶINS UN VIENA KLIENTU APKALPOŠANAS 

VIETA, sadales sistēmas operatora ziņā atstājot dabasgāzes sadales sistēmas tehniskos 

jautājumus. Līdzīgs risinājums šobrīd tiek īstenots elektroenerģijas tirdzniecībā un atzinīgi 

novērtēts no lietotāju puses. 

Atgādinām, ka mājsaimniecības lietotājiem paredzēta pakāpeniska tirgus atvēršana – t.i., arī pēc 

2017. gada 3. aprīļa tie mājsaimniecības lietotāji, kuri nevēlēsies mainīt tirgotāju, turpinās 

saņemt dabasgāzi no esošā tirgotāja par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas regulētu 

cenu, tādējādi kļūstot par saistītajiem lietotājiem. Šādā gadījumā pienākums piegādāt dabasgāzi 

saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu ir noteikts publiskajam tirgotājam, kas līdz 

2019. gadam būs AS “Latvijas Gāze”.  

 

 

Astoņpadsmit ES dalībvalstīs savvaļas dzīvnieku izmantošana cirkā ir 

ierobežota 
28. martā, Eiropas Parlamentā notika Dzīvnieku labturības un saglabāšanas sadarbības grupas 

organizēta konference “Savvaļas dzīvnieku izmantošana cirkos: laiks pārmaiņām”. 

http://www.zm.gov.lv/presei/astonpadsmit-es-dalibvalstis-savvalas-dzivnieku-izmantosana-cirka-

ir-i?id=8718 

 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/parskats-ka-rekina-nin-eiropa.a229963/?utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_medium=like_button
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/parskats-ka-rekina-nin-eiropa.a229963/?utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_medium=like_button
https://www.sprk.gov.lv/aktuali/dabasgazes-tirgotajiem
http://www.zm.gov.lv/presei/astonpadsmit-es-dalibvalstis-savvalas-dzivnieku-izmantosana-cirka-ir-i?id=8718
http://www.zm.gov.lv/presei/astonpadsmit-es-dalibvalstis-savvalas-dzivnieku-izmantosana-cirka-ir-i?id=8718
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LOSP medijos: 

 

 

 

 

 

 

 

LOSP aicina lauksaimniekus piedalīties EK 

interneta aptaujā par Kopējo lauksaimniecības 

politiku EcoMedia.lv http://ecomedia.lv/losp-

aicina-lauksaimniekus-piedalities-…/ 

Anketa šeit: https://ec.europa.eu/…/e91ba0bf-

c5d1-49ac-a71e-45441758180d… 

 

 

 

 

 

 

27.03.2017. Riga TV 24 "Vai Latvijā trūkst 

darbinieku un kur tos meklēt? LOSP valdes 

priekšsēdētājs Edgars Treibergs un LOSP valdes 

locekle Māra Rudzāte  

http://play24.lv/video/8220/vai-latvija-trukst-

darbinieku-un-kur-tos-meklet 

 

 

 

 

27.03.2017.  - Latvijas Avīze: Olu cena liecina - Lieldienas nāk!  
Šajā uzliesmojumu periodā EK nav paredzējusi mainīt olu aprites marķējuma nosacījumus. Varētu 

 

Latvija un Uzbekistāna vienojas par sadarbību lauksaimniecībā, 

zivsaimniecībā un mežsaimniecībā 
Trešdien, 29. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Uzbekistānas premjerministra 

vietnieks, lauksaimniecības un ūdenssaimniecības ministrs Zoirs Mirzajevs Taškentā 

(Uzbekistānā) parakstīja saprašanās memorandu par abu valstu sadarbību lauksaimniecībā, 

zivsaimniecībā un mežsaimniecībā. Turpmāk Latvija un Uzbekistāna sadarbosies tirdzniecības 

veicināšanā un attīstīšanā lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozarēs. Memorands paredz 

arī pieredzes apmaiņu lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības produkcijas 

kvalitātes un drošības administrēšanas jautājumos, zinātniski pētnieciskās pieredzes apmaiņā, kā 

arī pieredzes apmaiņā apmācību un konsultāciju organizēšanā par lauksaimniecības, 

zivsaimniecības un mežsaimniecības jautājumiem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-un-uzbekistana-vienojas-par-sadarbibu-lauksaimnieciba-

zivsaimn?id=8720 

 

https://www.facebook.com/EcoMediaLatvija/
http://ecomedia.lv/losp-aicina-lauksaimniekus-piedalities-ek-interneta-aptauja-par-kopejo-lauksaimniecibas-politiku/
http://ecomedia.lv/losp-aicina-lauksaimniekus-piedalities-ek-interneta-aptauja-par-kopejo-lauksaimniecibas-politiku/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e91ba0bf-c5d1-49ac-a71e-45441758180d?draftid=c94a8e3d-3bdc-4d2d-a6d7-9bf078ff47df&surveylanguage=LV
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e91ba0bf-c5d1-49ac-a71e-45441758180d?draftid=c94a8e3d-3bdc-4d2d-a6d7-9bf078ff47df&surveylanguage=LV
http://play24.lv/video/8220/vai-latvija-trukst-darbinieku-un-kur-tos-meklet
http://play24.lv/video/8220/vai-latvija-trukst-darbinieku-un-kur-tos-meklet
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-un-uzbekistana-vienojas-par-sadarbibu-lauksaimnieciba-zivsaimn?id=8720
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-un-uzbekistana-vienojas-par-sadarbibu-lauksaimnieciba-zivsaimn?id=8720


 

 Infolapa_12_31.03.2017.  www.losp.lv   

 

būt diskusijas tālākā nākotnē darba grupās kopā ar ekspertiem, kādu ietekmi, piemēram, uz brīvās 

turēšanas vistām atstāj atrašanās kūtī ilgāk par 12 nedēļām un vai ir pietiekami pamatots lēmums 

šādām olām mainīt marķējumu, informē Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) 

pārstāve Solvita Gulbe.  

http://www.la.lv/olu-cena-liecina-lieldienas-nak/ 

 

 

27.03.2017. Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Zemniekam būs jāmāk runāt 

latviski 
Atbalstu jaunajām likuma normām jau paudis Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes 

izpilddirektors Guntis Vilnītis. Viņš uzskata, ka likums tagad atvieglos zemes iegādes nosacījumus 

vietējiem lauksaimniekiem un paplašinās iespējas saimniekot savā zemē. To nodrošina likumā 

paredzētā reversā noma. Tā lauksaimniekiem, kuriem nepieciešams stabilizēt naudas plūsmu, dod 

iespēju pārdot savu īpašumu Attīstības finanšu institūcijas Altum Zemes fondam, no kura zemi 

nomājot lauksaimnieks varēs turpināt lietot šo lauksaimniecības zemi.  

http://nra.lv/latvija/205004-zemniekam-bus-jamak-runat-latviski.htm 

 

 

27.03.2017. Riga TV 24 "Vai Latvijā trūkst darbinieku un kur tos meklēt? LOSP 

valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs un LOSP valdes locekle Māra Rudzāte  

http://play24.lv/video/8220/vai-latvija-trukst-darbinieku-un-kur-tos-meklet … 

 

 

28.03.2017 Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Vētra ūdensglāzē vai kāda laikmeta 

beigas  
Iespējams, ka emocijas ilggadējā LZS vadītājā uzjundījusi arī mēļošana, ka mobilizēt iespējamos 

J. Dūklava kandidatūras atbalstītājus LZS rindās uzņēmies Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 

padomes (LOSP) vadītājs un LZS pārstāvošais Garkalnes novada domes deputāts Edgars 

Treibergs. Līdz šim ar šādām metodēm A. Brigmanim neesot bijis jāsaskaras.  

Pats E. Treibergs noliedz, ka būtu iesaistījies LZS līderu savstarpējās cīņās. Pēc viņa domām, šāds 

kļūdains priekšstats varētu rasties, jo viņš patiešām interesējies par LZS nodaļu virzītajiem 

kandidātiem, taču tas darīts ziņkāres dēļ. Būdams LOSP vadītājs, viņš bez vajadzības cenšoties 

politikā neiesaistīties, bet sarunā ar Neatkarīgo pauž atbalstu abiem līderiem.  

 

 

28.03.2017. Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Quo vadis, ZZS? Par subsīdijām 

vai politiku?  
Aģitācijā par Dūklavu laista smagā artilērija ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi 

(LOSP) priekšgalā. Šai organizācijai ir ciešas attiecības ar Zemkopības ministriju (ZM), kura ir 

gan tās sociālais partneris un padomdevējs, gan vienlaikus saņem no ministrijas prāvus līdzekļus, 

daļu no kuriem tālāk sadala tās sastāvā esošajām biedrībām. Daudzi LOSP biedri ir arī LZS biedri, 

kuri gūst finansiāli labumu no ZM vai pastarpināti caur LOSP, vai arī gūst labumu caur to interešu 

aizstāvību. Arī ministrs jūtas stabilāk, ja viņu atbalsta nozares lielākās nevalstiskās organizācijas. 

Publiski raidījumam Nekā personīga Dūklavu kā partijas vadītāja kandidātu slavējis LOSP valdes 

loceklis Guntis Vilnītis, sakot, ka zemnieki ir gandarīti par to, kā Dūklavs vada ministriju, spēj 

panākt zemniekiem labvēlīgus finanšu risinājumus, lai zemniekošana būtu rentabla.  

http://nra.lv/viedokli/baiba-lulle/205125-quo-vadis-zzs-par-subsidijam-vai-politiku.htm 

http://www.la.lv/olu-cena-liecina-lieldienas-nak/
http://www.la.lv/lauksaimnieki-bazijas-par-lidzsinejo-nodoklu-atvieglojumu-saglabasanu/
http://www.la.lv/lauksaimnieki-bazijas-par-lidzsinejo-nodoklu-atvieglojumu-saglabasanu/
http://nra.lv/latvija/205004-zemniekam-bus-jamak-runat-latviski.htm
https://t.co/rvpVfPEXBw
http://nra.lv/viedokli/baiba-lulle/205125-quo-vadis-zzs-par-subsidijam-vai-politiku.htm
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

 

Biškopjiem plānotie semināri: 

seminārs: tēma “Bišu māšu audzēšana”, lektors Armands Gumbris š.g. 4. aprīlī, plkst. 17.30, 

Latvijas Dabas muzejā, Kr. Barona ielā 4, Rīgā; 

 

seminārs: tēma “Pavasara aktualitātes biškopībā. Bišu slimības”, lektors Guntars Melnis š.g. 7. 

aprīlī, plkst. 10.00, Krāslavas LKB, Skolas ielā 9, Krāslavā; 

 

seminārs: tēma “Pavasara aktualitātes biškopībā. Bišu slimības”, lektori Juris Šteiselis, Ineta Eglīte 

š.g. 12. aprīlī, plkst. 11.00, Liepājas 15. vidusskolā, O. Kalpaka ielā 96, Liepājā; 

 

seminārs: tēma “Pavasara aktualitātes biškopībā”, lektore Baiba Tikuma š.g. 12. aprīlī, plkst. 

16.00, Bērzkalnos, Īslīces pagastā, Bauskas novadā; 

 

seminārs: tēma “Bišu izmantošana ārstniecībā - apiterapija”, lektore Maruta Solvita Iveta Naudiņa 

š.g. 19. aprīlī, plkst. 16.00, Bērzkalnos, Īslīces pagastā, Bauskas novadā; 

 

 

Biedrības "Lauksaimnieku apvienība" aktivitātes: 
Biedrības "Lauksaimnieku apvienība" biedru kopsapulce 6. aprīlī!  

 

 

LBLA aicina uz informatīvo semināru Kandavā 
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” aicina uz informatīvu semināru 10. 

aprīlī Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, Valteru iela 6. Semināra sākums plkst. 11:00, 

dalībnieku ierašanās no plkst. 10:30. Uz tikšanos! Šeit plašāk: http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uz-

informativo-seminaru-kandava 

 

 

Siera klubs aktivitātes: 
11.04. -Rīgas Tūrisma un radošša industrijas tehnikumā starptautisks jauno pavāru konkurss  -

"Siers ēdienos" 

26.04. Latvijas Lauksaimniecības universitātē  sieru degustācija - siera gleznu retroskopiju 

gatavošana 

27.  sieru degustācija reģionālās preses žurnālistiem Preses konkefencē , ko organizē zemkopības 

miniztra administrācija 

Kontaktinformācija:  Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja 

Mob. +371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv 

http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uz-informativo-seminaru-kandava
http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uz-informativo-seminaru-kandava
http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uz-informativo-seminaru-kandava
callto:+371%2029487375
http://www.sieraklubs.lv/
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Latvijas Šķirnes trušu asociācijas aktivitātes: 
6.- 9.aprīlis 25.starptautiskā izstāde "'Pavasaris 2017" i.k. ''Rāmava" 

15.-16.aprīlis "PŪKAINĀS LIELDIENAS SKONTO"  Skonto hallē 

 

Stādu audzētāju biedrības aktivitātes: 
05.- 06.05. 14.Latvijas Stādu Parāde, Sigulda, Svētku laukums 

 

“Lauku Ceļotājs” aktivitātes:  
2. Atklājot aktīvo tūrisma sezonu, arī šogad "Lauku ceļotājs" rīkos akciju "Atvērtās dienas 

laukos". Akcija norisināsies 2 dienas - 27.-28. maijā. Šogad akcija norisināsies gan Latvijā, gan 

Lietuvā. Aicinām ikvienu lauku tūrisma uzņēmēju pievienoties šai akcijai un kopīgi popularizēt 

laukus un savus audzētos, ražotos produktus. Šī akcija jau kļuvusi par tradīciju – iesākt vasaras 

tūrisma un ražošanas sezonu ar plaši atvērtām durvīm, aicinot visus interesentus, klientus, 

kaimiņus un vienkārši zinātkāros uz saimniecībām, lai iepazīstinātu ar bagātīgo piedāvājumu, ko 

ikdienā tūrists var ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt un sajust laukos. Pielikumā atradīsiet akcijas 

pieteikuma anketu. 

Pieteikšanās līdz š.g.  21. aprīlim, rakstot uz e-pastu: lauku@celotajs.lv. 
  

Vairāk informāciju par akciju skatiet te: http://www.celotajs.lv/lv/conf/170527-ADL. Te varat 

aplūkot 2016. gada pavasara akcijas dalībnieku piedāvājumus: 

 http://www.celotajs.lv/lv/conf/160514-AD/dalibnieki. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums ir kādi 

jautājumi par akcijas norisi vai piedāvājuma veidošanu. 

  

 

Starptautiskā Baltijas jūras piekrastes tūrisma konference, 27.-28. aprīlis, Jūrmala, 

Carnikava.  
Šogad organizējam Baltijas jūras piekrastes tūrisma konferenci, lai diskutētu par Baltijas jūras 

piekrastes tūrisma attīstību un iepazīstinātu ar mūsu Kājāmgājēju maršrutu 1000 km garumā no 

Lietuvas robežas līdz Tallinai. Īpaši aicināti uzņēmēji, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un 

entuziasti, kas darbojas jūras piekrastē vai tās tuvumā. 

Lektoru vidū būs gan Latvijas, Zviedrijas, Dānijas un Igaunijas tūrisma nozares profesionāļi, gan 

Latvijas un Igaunijas valstu un pašvaldību pārstāvji. Dalība konferencē ir bez maksas.  

Pieteikšanās konferencei līdz š.g. 10. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu: http://ej.uz/93fk. 
Plašāka informācija par konferenci un programma ir apskatāma šeit: 

http://www.celotajs.lv/lv/conf/170427-PK.  

  

3. Atvērtās dienas laukos. 27.-28. maijs, Latvija un Lietuva. 
Atklājot aktīvo tūrisma sezonu, arī šogad "Lauku ceļotājs" rīko akciju "Atvērtās dienas laukos". 

Akcija norisināsies 2 dienas - 27.-28. maijā. Šogad akcija norisināsies gan Latvijā, gan Lietuvā. 

Aicinām ikvienu lauku tūrisma uzņēmēju pievienoties šai akcijai un kopīgi popularizēt laukus un 

savus audzētos, ražotos produktus. Šī akcija jau kļuvusi par tradīciju – iesākt vasaras tūrisma un 

ražošanas sezonu ar plaši atvērtām durvīm, aicinot visus interesentus, klientus, kaimiņus un 

vienkārši zinātkāros uz saimniecībām, lai iepazīstinātu ar bagātīgo piedāvājumu, ko ikdienā tūrists 

var ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt un sajust laukos. Pielikumā atradīsiet akcijas pieteikuma anketu. 

Pieteikšanās līdz š.g.  21. aprīlim, rakstot uz e-pastu: lauku@celotajs.lv. 

mailto:lauku@celotajs.lv
http://www.celotajs.lv/lv/conf/170527-ADL
http://www.celotajs.lv/lv/conf/160514-AD/dalibnieki
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP31JyAoaah7KHUCn4Qyj6B1NHHUJB0cEE0aOOlzLcrM7ixg/viewform
http://www.celotajs.lv/lv/conf/170427-PK
http://www.celotajs.lv/lv/conf/170527-ADL
mailto:lauku@celotajs.lv
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras aktivitātes:  
Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienās Kurzemē 2017” 
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903 

 

2017.gada Uzņēmēju dienās reģionos http://www.losp.lv/node/4446 

 

 
 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 
Pieteikšanās platību maksājumiem 
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki 

var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta 

maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs. 

Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus gan konsultāciju laikā pagastos, 

gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/no-11-aprila-vares-pieteikties-

platibu-maksajumu-sanemsanai-710 

 

 

http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903
https://t.co/XLEgnIDOQb
mailto:info@slieka.lv
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=372a5aca&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/no-11-aprila-vares-pieteikties-platibu-maksajumu-sanemsanai-710
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/no-11-aprila-vares-pieteikties-platibu-maksajumu-sanemsanai-710
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Aktuālie pasākumi zivsaimniecībā 
Pieteikumu iesniegšana Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības 

programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumos 

"Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus" notiks no 28.aprīļa līdz 15.maijam un 

"Ražošanas un tirdzniecības plāni" no 2.maija līdz 15.jūnijam. 

 
 

 

 

 

 

Būs pieejams atbalsts mazo lauku 

saimniecību attīstībai  
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina 

projektu iesniegumu pieņemšanu 

apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības 

uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 

2017. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Atbalsta 

pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku 

saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to 

ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot 

kooperāciju un tirgus pieejamību. Mazās lauku 

saimniecības varēs saņemt 15 000 eiro 

vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai. 

Lauku atbalsta dienests 

http://www.losp.lv/node/4601 

 

LAD kalendārs: 
• 31.marts - pēdējais datums, līdz kuram uz lauka jābūt atstātiem nenopļautiem kultūraugiem 

vai neiestrādātiem rugājiem, lai saņemtu RLZP atbalstu 

• Līdz 1.aprīlim lauku bloku / ainavu elementu precizēšana 2017.gada pieteikumiem 

• 3.aprīlī beidzas pieteikšanās pasākumam "Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts" 

•  

 

 

LDC aktualitātes: 

Atgādinām: ziņojums par mājputniem iesniedzams elektroniski (tikai Elektroniskās ziņojumu 

ievades sistēmas lietotājiem (EZIS)) vai papīra formā 2 reizes gadā ar datiem uz 1. janvāri un 1. 

jūliju, dati jāziņo attiecīgā mēneša laikā. 

Jāņem vērā, ka gadījumā, ja pēc noziņotā atskaites datuma ir bijušas izmaiņas mājputnu skaitā 

kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā tiks turēti mājputni, tad norādot jaunu 

atskaites datumu ir obligāti jāaktualizē vēlreiz šo dzīvnieku skaits visās novietnēs. 

Aicinām sekot līdzi Pārtikas un veterinārā dienesta aktuālajai informācijai par Putnu gripu. 

EZIS lietotājiem pirms datu ievades ir iespēja iepazīties ar video pamācību: Kā paziņot pārskatu 

par citām sugām 

 

 

http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=0019f755&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=6e22755c&e=39b825c6
https://www.facebook.com/LADLatvija/
http://www.losp.lv/node/4601
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=6482fb60&e=39b825c6
http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/#jump
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/video_pamacibas/
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/video_pamacibas/
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Skaidrojums mājputnu turētājiem no LDC: 

Lai pasargātu mājputnus no augsti patogēnās putnu gripas, biodrošības pasākumi nosaka, ka laika 

periodā no 2017. gada 1. martam līdz 2017. gada 31. maijam dzīvnieku īpašnieks nodrošina visu 

mājputnu turēšanu slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. 

Ņemot vērā to, ka noteikumos lietotais vārdu salikums “slēgta telpa” Latvijas normatīvajos aktos 

nav skaidrots, kā arī sabiedrībā ir plašas diskusijas par tā piemērošanu, Zemkopības ministrija 

skaidro šī termina būtību. 

Slēgta telpa var būt kūts vai cita veida un konstrukcijas vieglāka būve, kura ir ar vai bez pamatiem 

un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu (sevišķi ūdensputnu), 

kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Šī telpa 

var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu. Tāpat slēgta telpa var 

būt arī tikai slēgta nojume. 

 
 

 

Izstādes un citi pasākumi, piedāvājumi: 

 

Izstādē "Pavasaris 2017" Rāmavā 

No 6.līdz 9.aprīlim izstāžu kompleksā "Rāmava" jau 25.reizi notiks izstāde "Pavasaris 2017".  

 
_______________________________________________ 

Aicinām uzņēmumus laicīgi plānot un pieteikties uz platībām 

nacionālajos kopstendos izstādē „SIAL Paris 2018” 
  

Lai veiksmīgi saplānotu un savlaicīgi rezervētu kopstendu vietas, aicinām pārtikas uzņēmumus 

pieteikties uz interesējošo platību un atrašanās vietu (haļļu tematika) 2018.gada starptautiskajā 

izstādē Francijā, “SIAL PARIS 2018”, kas notiks nākamā gadā no 21.-25.oktobrim. 

  

Izstāde Parīzē notiek katru otro gadu, un uzņēmumiem ir iespēja startēt izstādē paredzētajā 

Latvijas kopstendos, pateicoties valsts atbalstam, nerūpējoties par stenda dizainu, kā arī saņemot 

līdzfinansējumu dalībai līdz 30%. Kā arī, iesniedzot projektu LIAA, iespējams atgūt pat līdz 80% 

no attaisnotajām izmaksām (http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-

konkuretspejas-veicinasana/pasakuma-apraksts). 

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/pasakuma-apraksts
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/pasakuma-apraksts
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Precīza stenda platības maksa vēl nav zināma, bet 2016.gadā tā bija sekojoša:  

Neaprīkota platība EUR 322/m2. Minimālā iespējamā laukuma platība – 10,5 m2, kurā 

ietilps koptelpām (virtuvei un noliktavai) vajadzīgā platības daļa (līdz 1,5m2 ).  

Dalības maksa EUR 470. 
Ja vēlaties garantēt sev vietu kopstendos, rakstiet brīvā formā iesniegumu un garantijas vēstuli par 

dalību izstādē, norādiet vēlamo halli, kurā gribētu atrasties, kā arī norādiet platības lielumu. 

Garantijā jānorāda, ka apņematies segt izmaksas dalības atteikuma gadījuma, kas radušās 

organizatoriem uzņēmuma dalības organizēšanai (platības un reģistrācijas maksa). Ieskanēts un 

parakstīts iesniegums- apliecinājums jāsūta, adresējot Andrai Ūdrei (andra.udre@arei.lv) līdz 

š.g. 1.maijam. Oriģināls jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Rīgā, Struktoru ielā 14, LV-

1039. 

  

AREI un LR Zemkopības ministrija, īstenojot programmu par atbalstu tirgus veicināšanai ar mērķi 

palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu, piedāvā 

līdzfinansējumu dalībai Latvijas uzņēmumu kopstendā. AREI nodrošina izstādes dalībniekus ar 

līdzfinansējumu līdz 30% (tiešais maksājums Latvijas kopstenda dalībniekam) no neaprīkotas 

ekspozīcijas platības maksas, nepārsniedzot 18 m2 platību. Gadījumā, ja pretendentu iesniegumos 

norādītā līdzfinansējuma summa pārsniedz līdzfinansējumam plānoto kopējo finansējumu, AREI 

veic noteiktās atbalsta intensitātes proporcionālu sadalījumu. 

Katram izstādes dalībniekam tiek nodrošināts kopīgs un vienots, pilnībā aprīkots stends- dizains, 

būve, uzņēmuma produkcijas paraugu vitrīna, 1 info lete, 1 bāra krēsls, apspriežu galds ar 4 

krēsliem, atkritumu tvertne, grīdas segums, koplietojama virtuve ar noliktavu, stenda tīrīšana, 

elektrības pieslēgums, bukletu turētājs, uzņēmuma nosaukuma uzraksts uz paneļa un logo. 

Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku 

saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu 

ražošanas un/vai tirdzniecības jomā, izņemot zivsaimniecības nozari. 

  

Kontaktinformācija: Andra Ūdre,AREI Ekonomikas pētniecības centrs, Starptautiskais pārtikas 

izstāžu projekts, E-pasts: andra.udre@arei.lv, Mob.tālr.+371 29441332, Struktoru iela 14, Rīga, 

LV-1039 

 

 

________________________________________________________________ 
 

 

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

mailto:andra.udre@arei.lv
mailto:andra.udre@arei.lv
callto:+371%2029441332

