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Sagatavoti bruto segumi par 2016. gadu 
Lai veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas procesu 

racionalizēšanu un optimizēšanu lauksaimniecības 

uzņēmumos, Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra (LLKC) Ekonomikas nodaļa, 

sadarbojoties ar augkopības un lopkopības nozaru 

ekspertiem un saimniecībām, sagatavojusi 150 

bruto segumus dažādu kultūraugu un lopu grupām 

par 2016. gadu (izmantojot 2016. gada datus). 

http://new.llkc.lv/…/…/sagatavoti-bruto-segumi-

par-2016-gadu 
 

 

 

 

Gaļas liellopu audzēšana iet plašumā 

Gaļas liellopu audzēšana pēdējos gados arvien 

paplašinās, ko sekmēja gan piena iepirkuma 

cenu neprognozējamās svārtības, gan arī 

pieprasījuma kāpums pēc kvalitatīviem teļiem 

un samērā labā samaksa par tiem, secināts 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centra (LLKC) apskatā par gaļas liellopu 

audzēšanas nozari 2016.gadā. 

http://laukos.la.lv/galas-liellopu-audzesana-

iet-plasuma/ 
 

 

Uzņēmumiem atvieglo zivju produktu marķēšanu 
Otrdien, 6. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

noteikumos, kas nosaka izplatīšanai mazumtirdzniecībā paredzētajiem zvejas un akvakultūras 

produktiem marķējumā norādāmo sugu tirdzniecības nosaukumus latviešu valodā. Izmaiņas 

nosacījumos sagatavotas, lai uzņēmumiem atvieglotu zivju produktu marķēšanu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/uznemumiem-atvieglo-zivju-produktu-markesanu?id=8841 

 

FOTO: Sakustējies ledus kūdras ieguvē  
Divu Saeimas komisiju iesaistīšanās rezultātā beidzot no nulles punkta ir izkustējusies kūdras 

nozares attīstības stratēģijas izstrāde, kas nozarei dotu skaidrību un līdz ar to arī investīciju 

piesaisti. Tādu viedokli pēc divu Saeimas komisiju – Ilgtspējīgas attīstības un Tautsaimniecības, 

agrārās, vides un reģionālās politikas – kopsēdes pauda Latvijas kūdras ražotāju asociācijas 

padomes priekssēdētājs un SIA Laflora valdes loceklis Uldis Ameriks.  

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/foto-sakustejies-ledus-kudras-ieguve-463562 

 

 

 

 

 

 

 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika/sagatavoti-bruto-segumi-par-2016-gadu
http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika/sagatavoti-bruto-segumi-par-2016-gadu
http://laukos.la.lv/galas-liellopu-audzesana-iet-plasuma/
http://laukos.la.lv/galas-liellopu-audzesana-iet-plasuma/
http://www.zm.gov.lv/presei/uznemumiem-atvieglo-zivju-produktu-markesanu?id=8841
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/foto-sakustejies-ledus-kudras-ieguve-463562
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/foto-sakustejies-ledus-kudras-ieguve-463562


 

 Infolapa_17_9.06.2017.  www.losp.lv   

 

 

 

 

1.jūlijā stāsies spēkā jauni 

traktortehnikas reģistrēšanas noteikumi  
Valdība otrdien, 6.jūnijā, apstiprināja jaunus 

noteikumus traktortehnikas un tās piekabju 

reģistrācijai. Jaunie noteikumi saglabā līdzšinējo 

regulējumu, tomēr ir iekļautas arī vairākas jaunas 

normas. Tāda pat kārtība kā līdz šim būs piekabju 

agregātu numuru salīdzināšanai, valsts reģistrācijas 

numura zīmju izsniegšanai un īpašnieku maiņai 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā. 

http://www.losp.lv/node/4717 

 

 

 

Maisam gals vaļā – sākas Jāņu siera 

tirgošanas laiks 
Tuvojoties jūnija vidum, kārtējā sezona Jāņu 

siera tirgošanai uzņem apgriezienus, un 

veikalu plauktos Jāņu siera rituļi parādās gan 

dažādā svarā, gan dažādās garšās. Arī dažādās 

cenās, kuras nosaka ne tikai ražotājs. 

http://laukos.la.lv/maisam-gals-vala-sakas-

janu-siera-tirgosanas-laiks/ 

 
 

 

 

“Kalna Dambrānos” fermu dienā stāstīs 

par slaucamo govju veselības uzturēšanu 
Lai lauksaimniekiem demostrētu racionālas un 

veiksmīgas saimniekošanas pieredzi, nākamnedēļ, 

15.jūnijā, Viesītes novada Viesītes pagasta 

zemnieku saimniecībā “Kalna Dambrāni” notiks 

fermu diena. Pasākuma tēma: „Slaucamo govju 

izmantošanas ilguma rādītāju salīdzināšana 

saimniecībā izaudzētiem un iepirktiem 

dzīvniekiem”. 

http://laukos.la.lv/kalna-dambranos-fermu-diena-

stastis-par-slaucamo-govju-veselibas-uzturesanu/ 

 
 

 

 

Kā miglot laukus, nekaitējot kaimiņiem 
Valsts augu aizsardzības dienests sagatavojis video 

stāstu par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu 

praksē, ievērojot integrētās augu aizsardzības 

principus. Par savu pieredzi stāsta zemnieku 

saimniecības “Lauciņi” īpašnieks Ainārs Stiliņš. 

http://laukos.la.lv/ka-miglot-laukus-nekaitejot-

kaiminiem/ 
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Kvalitatīvi stādi un laba uzglabāšana – 

veiksmes pamats augļkopībā 
Veiksmīgai vietējās augļkopības nozares attīstībai 

svarīgi faktori ir labas kvalitātes stādi, piemērotas 

dārzu vietas, pareizās šķirnes, vainagu veidošana 

augļu kokiem un prasmīga augu aizsardzības 

īstenošana, turklāt, lai nozare stabilizētos, 

nepieciešams turpināt labu glabātuvju un saldētavu 

celtniecību, secināts Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra sagatavotajā pārskatā par aizvadīto 

gadu nozarē. 

http://laukos.la.lv/kvalitativi-stadi-un-laba-

uzglabasana-veiksmes-pamats-auglkopiba/ 

 
 

 

 

LJF kausa izcīņas trešajā posmā šķēršļu 

pārvarēšanā atzīstamus panākumus gūst 

Garkalnes sportiste 
Sporta centrā “Kleisti” 3. un 4. jūnijā notika 

Latvijas Jātnieku federācijas kausa izcīņas trešais 

posms jāšanas sportā šķēršļu pārvarēšanā. 

Galvenajā maršrutā uzvarēja Andis Vārna ar zirgu 

D. Fradin no sporta klubā “Quattro”. Otro vietu 

ieguva Sintija Semeņkova no Garkalnes novada, 

kura pārstāv sporta klubu “Kriķi”. 

http://www.losp.lv/node/4735 

 
 
 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Siera klubs aktivitātes: 
19.jūnijā gleznu izstādes "Jāņu siera ceļš"  iekārtošana Zemkopības ministrijā 2.stāva vestibilā 

22.jūnijā grāmatas "Jāņu siers" atvēršanas svētki Zemkopības ministrijā. 

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

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

 

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 
4.jūnijā Izglītojošs pasākums truškopībā Dobeles nov., Dobeles pag., ''Jaunļobās'' 

 

Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība  
Govju svētki Vecaucē - 28.jūlijā 

http://www.losp.lv/node/4728 

 

 

http://laukos.la.lv/kvalitativi-stadi-un-laba-uzglabasana-veiksmes-pamats-auglkopiba/
http://laukos.la.lv/kvalitativi-stadi-un-laba-uzglabasana-veiksmes-pamats-auglkopiba/
http://www.losp.lv/node/4735
callto:+371%2029487375
http://www.sieraklubs.lv/
http://www.losp.lv/node/4728
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“Lauku Ceļotājs” aktivitātes:   
Šī gada 9.-11. jūnijā norisināsies 5. Starptautiskais burdona festivāls Suitu zemē - Alsungā, Basos 

un Jūrkalnē. Festivāla tēma: Saulīt’ silta, māmiņ’ jauka. Festivāls tiek līdzfinansēts Estonia-Latvia 

Programmas no Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta "Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un 

popularizēšana kā tūrisma galamērķis “UNESCO – tūrisms”" ietvaros. 

 

 

Latvijas Meža īpašnieku biedrības aktivitātes: 

Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam „Sakoptākais mežs” 

Lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzinātu labas mežsaimniecības prakses 

piemērus privātajos mežos, meža īpašnieki tiek aicināti pieteikt dalību konkursā „Sakoptākais 

mežs”. Konkurss šogad organizēts pirmo reizi un ir vērsts uz to, lai informētu sabiedrību par 

pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku 

kultūrvides saglabāšanu. 

http://www.losp.lv/node/4708 

 

LAAA rīko atklātu vaislas teķu izsoli!  

http://www.losp.lv/node/4698 

 

 
 

No 15. līdz 18.jūnijam Kandavā norisināsies 3.Latvijas Lauku kopienu 

parlaments 
3.Latvijas Lauku kopienu parlaments jau pēc 15 DIENĀM! Ieskatīsimies tā norisē. Spēka sarunās 

par mums pašiem un Latviju runāsim par vērtībām. Uzrunas sniegs sabiedrībā pazīstamas 

personības, kā arī fantastiski iedvesmas cilvēki personiskos spēka stāstos runās par vērtībām no 

dažādiem aspektiem, piemēram, par pilsētnieka dzīvi laukos, akmens spēku, audžuģimenēm, 

kopienas iedrošināšanu caur tradicionālo kultūru, pašvaldības vadīšanas “intīmo” pusi un citām 

pieredzēm. Dzirdēsim stāstu nevien par Pedvale Open Air Museum, bet arī deviņas citas pieredzes 

http://www.losp.lv/node/4708
http://www.losp.lv/node/4698
https://www.facebook.com/pages/Pedvale-Open-Air-Museum/190237611127202?fref=mentions
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no visas Latvijas. Detalizētāka saturiskā un praktiskā informācija 

meklējama:http://www.laukuforums.lv/ 

 

Kontakti: Kristaps Gušča, Latvijas Lauku kopienu, parlamenta koordinators 

kristaps@llf.partneribas.lv, 28667673 
 

 
 

 

Stādu audzētāju biedrības aktivitātes: 
 

10.06.2017. - Stādu gadatirgus NBD Salaspilī - Nacionālais Botāniskais dārzs, Salaspils, Miera 

iela 1 

15.05.-15.06 Rododendru ekspozīciju apskate - RSIA "Babīte", Spilve, Babītes pag., 

Babītes novads 

 

18.06.2017. - 7. Peoniju svētki - LVM Kalsnavas arborētums, “Slodas” Jaunkalsnava, Kalsnavas 

pag., Madonas novads, LV-4860 

 

23.06.2017. - Dobeles vēsturiskais Tirgus laukums, plkst.:10:00 

 

 

 

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; 

http://www.laukuforums.lv/
mailto:kristaps@llf.partneribas.lv
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903
https://t.co/XLEgnIDOQb
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- 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 

 

 

 

 

LOSP pārstāvji medijos: 

 
 

Asociācija: Gaļas pārstrādātājiem gada pirmie mēneši bijuši smagi  
Latvijas gaļas pārstrādes uzņēmumiem straujā cūkgaļas cenu kāpuma dēļ šā gada pirmie mēneši 

bijuši smagi, teica Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācijas valdes priekšsēdētājs un 

gaļas pārstrādes uzņēmuma Rēzeknes gaļas kombināts padomes priekšsēdētājs Guntis Piteronoks. 

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/asociacija-galas-parstradatajiem-gada-

pirmie-menesi-bijusi-smagi-463444 

 

 

Lauksaimnieki pārsteigti par iedzīvotāju nelielo aktivitāti pašvaldību vēlēšanās 

TVNET (6.06.2017) 
http://financenet.tvnet.lv/nozares/663712-

lauksaimnieki_parsteigti_par_iedzivotaju_nelielo_aktivitati_pasvaldibu_velesanas 

 

 
 

 

www.laukos.lv (6.06.2017.)Būs iespēja apceļot Latvijas un Lietuvas vēsturiskos 

dārzus 
Lai kopīgiem spēkiem radītu jaunu, uz vēsturisko dārzu vērtībām balstītu tūrisma piedāvājumu, 

Latvijas un Lietuvas dārzkopības institūti, muzeji un lauku tūrisma asociācijas apvienojušies 

kopīgā projektā “Vēsturiskie dārzi tūrismā”. Kopīgais mērķis ir izcelt dārzkopības tradīcijas un 

iesaistīt tūrisma piedāvājumā dārzus, kuros tiek audzētas tradicionāli Latvijas un Lietuvas dārzos 

sastopamās, kā arī mūsu dārzkopju selekcionētās augļu, dārzeņu, garšaugu un puķu šķirnes.  

mailto:info@slieka.lv
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/asociacija-galas-parstradatajiem-gada-pirmie-menesi-bijusi-smagi-463444
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/asociacija-galas-parstradatajiem-gada-pirmie-menesi-bijusi-smagi-463444
https://www.facebook.com/tvnet/?fref=mentions
http://financenet.tvnet.lv/nozares/663712-lauksaimnieki_parsteigti_par_iedzivotaju_nelielo_aktivitati_pasvaldibu_velesanas
http://financenet.tvnet.lv/nozares/663712-lauksaimnieki_parsteigti_par_iedzivotaju_nelielo_aktivitati_pasvaldibu_velesanas
http://www.laukos.lv/
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“Šajā projektā vēlamies panākt, lai selekcionāri un dārzkopji atver savus dārzus apmeklētājiem un 

parāda mūsu vietējo, vēsturisko šķirņu priekšrocības un labās īpašības,” norāda asociācijas “Lauku 

ceļotājs” prezidente Asnāte Ziemele. 

http://laukos.la.lv/bus-iespeja-apcelot-latvijas-un-lietuvas-vesturiskos-darzus/ 

 

7.06.2017. www.laukos.lv -  Latvijā lielā apjomā sāk ražot bioloģiskās olas  
Latvijas Olu ražotāju asociācijas biedrs SIA “Ek Ovo” pēc sekmīgi aizvadītiem diviem pārejas 

perioda gadiem kļuvis par Latvijā pirmo lielo bioloģiski sertificēto olu ražotāju, portāls laukos.lv 

uzzināja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomē. 

http://laukos.la.lv/latvija-liela-apjoma-sak-razot-biologiskas-olas/ 

 

9.06.2017. Laukos.lv LOSP: Tiešo maksājumu izlīdzināšanu vairs nevar vilkt 

garumā 
http://laukos.la.lv/losp-tieso-maksajumu-izlidzinasanu-vairs-nevar-vilkt-garuma/ 

 

09.06.2017  LETA. LOSP: ES Kopējā lauksaimniecības politikā nākotnē 

jāparedz vienādus tiešos maksājumus visās dalībvalstīs 
Publicēta:  Eiropas Savienības (ES) Kopējā lauksaimniecības politikā nākotnē jāparedz vienādus 

tiešos maksājumus visās ES dalībvalstīs, aģentūrai LETA uzsvēra Lauksaimnieku organizāciju 

sadarbības padomē (LOSP). 

 

9.06.2017. Saimnieks.lv LOSP: Tiešo maksājumu izlīdzināšanu vairs nevar 

vilkt garumā 

http://www.saimnieks.lv/Organizacijas/13437/ 

 

Agro Tops Jūnija numurā: Noslāņošanās valstij par labu nenāk intervija ar 

LOSP dalīborganizācijas Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāju 

Agitu Hauku  
Biedrība Latvijas Zemnieku federācija (LZF) ir viena no vecākajām lauksaimnieku nevalstiskajām 

organizācijām. Tā darbojas jau kopš 1990. gada un šobrīd pārstāv vairāk nekā seštūkstoš ražojošus 

dažādu nozaru lauksaimniekus visā Latvijā. LZF padomē aktīvi darbojas 13 reģionālās 

lauksaimnieku apvienības, piecas nacionālās lauksaimniecības nozaru organizācijas, viena lauku 

pašvaldība. Turklāt federācijā ietilpst arī gandrīz 150 individuālie biedri un trīs reģionālās 

lauksaimnieku kopas. 

  

 

 

LAD aktualitātes: 

 

Atbalsts jaunu procesu, preču vai pakalpojumu radīšanai 
No 1.jūlija līdz 31.jūlijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Sadarbība”, kas 

paredzēts jaunu procesu, preču vai pakalpojumu radīšanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, 

iesaistoties vairākiem sadarbības partneriem. 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/vares-sanemt-atbalstu-jaunu-procesu-

precu-vai-pakalpojumu-radisanai-lauksaimnieciba-un-mezsaimnieciba-740 

 

http://laukos.la.lv/bus-iespeja-apcelot-latvijas-un-lietuvas-vesturiskos-darzus/
http://laukos.la.lv/latvija-liela-apjoma-sak-razot-biologiskas-olas/
http://laukos.la.lv/losp-tieso-maksajumu-izlidzinasanu-vairs-nevar-vilkt-garuma/
http://www.saimnieks.lv/Organizacijas/13437/
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/vares-sanemt-atbalstu-jaunu-procesu-precu-vai-pakalpojumu-radisanai-lauksaimnieciba-un-mezsaimnieciba-740
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/vares-sanemt-atbalstu-jaunu-procesu-precu-vai-pakalpojumu-radisanai-lauksaimnieciba-un-mezsaimnieciba-740
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Varēs saņemt atbalstu jaunu 

procesu, preču vai pakalpojumu 

radīšanai lauksaimniecībā un 

mežsaimniecībā  

 

http://www.losp.lv/node/4712 

 

 

 
 

 

15. jūnijs ir pēdējais datums, kad 

var pieteikties platību maksājumiem 

ar atbalsta apjomu samazinājumu  

 

http://www.losp.lv/node/4731 

 

 

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību 

nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā 

 

 

 

Projektu iesniegumu pieņemšana 

aktivitātēs "Ar lauksaimniecību 

nesaistītu darbību attīstība", "Ar 

lauksaimniecību nesaistītu 

saimniecisko darbību dažādošana" un 

"Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 

notiks no 1. augusta līdz 31. augustam 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-

mums/jaunumi/preses-relizes/bus-

pieejams-atbalsts-ar-lauksaimniecibu-

nesaistitam-saimnieciskajam-

aktivitatem-743 

 

 
 

15. jūnijs ir pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta apjomu 

samazinājumu 

Ja Vienotais iesniegums tiek iesniegts periodā no 2017.gada 23.maija līdz 15.jūnijam, atbalsta 

apjomam tiks piemērots 1 % samazinājums par katru nokavēto darba dienu (samazinājumu sāks 

piemērot jau no 23.maija). 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/4712
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F4731&h=ATOuCEgRWRYKJJLiaNK_dWIZIr3xxzQ4i_Bo5ZTRktJVaQjuNxaYwUF9i0DvEzt0EZO7eiuK-GhsuuO3HCYm5f5PFpHgPflFLTxfyl2_95ixqbOMed73UqNiwgkB49EHBuGnX7IxU3Hur_pqDbXzvu8h&enc=AZMg8ynyPC-WMTdq3j0E0-M0zPAm0-Ot1mOupzfIgcYHtZkDvewT5YS_4xF3griK9ohH6crwTiZgyilKI4ki0F9bLQxC1YQBc2i8RLwQx1IsEP2_aYWrDHmoAgZrNVCV6ela0ZC3q_h00JEjLZ3ryhqacvxJ8lWC1njy44ElTVh_JGYXQa0z0trzY1l1aC-lqScQp_p4-sco4A7lb0mz_0T6&s=1
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/bus-pieejams-atbalsts-ar-lauksaimniecibu-nesaistitam-saimnieciskajam-aktivitatem-743
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/bus-pieejams-atbalsts-ar-lauksaimniecibu-nesaistitam-saimnieciskajam-aktivitatem-743
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/bus-pieejams-atbalsts-ar-lauksaimniecibu-nesaistitam-saimnieciskajam-aktivitatem-743
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/bus-pieejams-atbalsts-ar-lauksaimniecibu-nesaistitam-saimnieciskajam-aktivitatem-743
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/bus-pieejams-atbalsts-ar-lauksaimniecibu-nesaistitam-saimnieciskajam-aktivitatem-743
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LAD kalendārs: 

 
*) Līdz 26. jūnijam lauksaimnieki var iesniegt labojumus attiecībā uz lauku platību pārklājumiem 

bez sankcijām. 

 

*) Līdz 30.jūnijam lauksaimniekiem jāizņem iepriekšējās sezonas degvielas atlikums. Šīs sezonas 

degvielas apjoms tiks aprēķināts no 1.jūlija. 

 

 

 

 

VAAD AKTUALITĀTES: 
 

Jaunā VAAD Ziņu lapa! Atbildīga augu aizsardzības līdzekļu lietošana 

http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VAAD_Zinu_lapa_13.pdf 

 

 
 

 

Izstādes: 
 

 

Francijas vēstniecības Business France birojs Latvijā informē, ka lopkopības izstāde „Sommet de 

l’élevage 2017”, kas kopš 1992. g., katru gadu tiek organizēta Francijā Klermon-Ferrānas 

(Clermont - Ferrand) pilsētā, šogad notiks no 4. līdz 6. oktobrim.  Pielikumā atradīsiet vairāk 

informācijas latviešu valodā par izstādes “Sommet de l’élevage” norisi, kā arī citu noderīgu 

informāciju.  

Ja šogad plānojat apmeklēt pasākumu, būšu pateicīga, ja atsūtīsiet biedru vai darbinieku 

kontaktinformāciju, kas apmeklēs izstādi. Sākot ar š. g. 30. jūniju, par visiem jautājumiem 

saistītiem ar izstādi, lūgums sazināties ar kolēģi no Lietuvas:  

 

Benita Guillaume 

Business France birojs Lietuvā  

Tālr.: +370 5 260 90 43  Mob.: +370 6 40 83 500  

benita.guillaume@businessfrance.fr 

 

Olga Turulina 

Conseiller Export 

Tél. : + 371 67 03 66 40 

Mail : olga.turulina@businessfrance.fr 

Business France Lettonie 

Ambassade de France en Lettonie 

http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=f80f4b7f&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=f80f4b7f&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=f80f4b7f&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=f80f4b7f&e=39b825c6
http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VAAD_Zinu_lapa_13.pdf
callto:+370%205%20260%2090%2043
callto:+370%206%2040%2083%20500
callto:371%2067%2003%2066%2040


 

 Infolapa_17_9.06.2017.  www.losp.lv   

 

Raina bulvaris 9, LV-1050, Riga 

 

www.businessfrance.fr 

 

________________________________________________________________ 
 

 

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

http://www.businessfrance.fr/

