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Kur šovasar praksē apgūt 

agroķīmijas un tehnoloģiju 

gudrības?  
Lai lauksaimniekiem sniegtu iespējami 

vairāk informācijas par aktualitātēm 

graudkopībā, agroķīmijā un citās nozarēs, 

Latcvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centra (LLKC) eksperti katru sezonu rīko 

īpašās lauku dienas dažādās saimniecībās. 

http://laukos.la.lv/kur-sovasar-prakse-

apgut-agrokimijas-u…/ 

 

 

Atvieglota cūkgaļas produkcijas 

aprite ĀCM skartajā teritorijā  
Zemkopības ministrija (ZM) ir 

sagatavojusi grozījumus Āfrikas cūku 

mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu 

novēršanas kārtībā, ko valdība otrdien, 

27.jūnijā, apstiprināja. Grozījumi mazina 

administratīvo slogu cūku sugas dzīvnieku 

īpašniekiem un turētājiem. 

http://www.losp.lv/node/4758 

 

Nosaka pārskatu iesniegšanas kārtību par zinātniskiem mērķiem 

izmantojamiem dzīvniekiem 
Otrdien, 27. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

noteikumos par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību. Izmaiņas 

nosacījumos sagatavotas, lai noteiktu vienotu formu, kādā izmēģinājumu dzīvnieku lietotāji 

un audzētāji iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) informāciju par dzīvnieku 

izmantošanu izmēģinājumos. 

http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-parskatu-iesniegsanas-kartibu-par-zinatniskiem-

merkiem-izmantoj?id=8873 

 

Plāno sekmēt Zivju fonda atbalstīto projektu savlaicīgu izpildi 
Otrdien, 27. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

noteikumos par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu 

līdzekļiem. Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai sekmētu Zivju fonda atbalstīto projektu 

savlaicīgu izpildi. 

http://www.zm.gov.lv/presei/plano-sekmet-zivju-fonda-atbalstito-projektu-savlaicigu-

izpildi?id=8872 

 

http://laukos.la.lv/kur-sovasar-prakse-apgut-agrokimijas-un-tehnologiju-gudribas/
http://laukos.la.lv/kur-sovasar-prakse-apgut-agrokimijas-un-tehnologiju-gudribas/
http://www.losp.lv/node/4758
http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-parskatu-iesniegsanas-kartibu-par-zinatniskiem-merkiem-izmantoj?id=8873
http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-parskatu-iesniegsanas-kartibu-par-zinatniskiem-merkiem-izmantoj?id=8873
http://www.zm.gov.lv/presei/plano-sekmet-zivju-fonda-atbalstito-projektu-savlaicigu-izpildi?id=8872
http://www.zm.gov.lv/presei/plano-sekmet-zivju-fonda-atbalstito-projektu-savlaicigu-izpildi?id=8872
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Būs jādezinficē dzīvnieku pārvadāšanas transports pēc Alžīras 

apmeklējuma  
Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi grozījumus mutes un nagu sērgas draudu 

novēršanas kārtībā, ko valdība otrdien, 27.jūnijā, pieņēma. Grozījumi attiecas uz 

transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pārvadā dzīvniekus vai dzīvnieku barību un iebrauc Latvijā 

no Alžīrijas un Tunisijas tieši vai tranzītā caur jebkuru citu valsti.  

http://www.zm.gov.lv/presei/bus-jadezinfice-dzivnieku-parvadasanas-transports-pec-alziras-

apmeklej?id=8874 

 

 

Iznākusi grāmata „Jāņu siers” 
Krāšņa kā Jāņu vainags ar iepītām pļavu puķēm, gudra kā siera sējējas paaudžu paaudzēs, - 

tāda ir grāmata „Jāņu siers”, kura smaržo pēc svaigas tipogrāfijas krāsas. Liela, apjomīga – 

206 lappuses. 

Ļoti bagāts saturs: Jāņu siera vēsture, no sendienām savāktās receptes, siera gatavošana, Jāņu 

siera saderība ar rudzu maizi un miežu alu, Jāņu siers teikās, tautasdziesmās, ticējumos, 

anekdotēs, paražās, latviešu prozā. Tā ir grāmatas vēsturiskā daļa. http://www.sieraklubs.lv/ 

 

 

 

 

Pirms biotopa izveides – zemes 

īpašnieka obligāts paraksts 
Ar aicinājumu “Atbalsti iespēju 

saimniekot savā zemē!”, izmantojot 

videovēstījumu, pie sabiedrības vēršas kā 

mežu, tā arī lauksaimniecības zemju 

īpašnieki. Viņi rosina likuma izmaiņas, kas 

nosaka, ka  biotopa izveide jāsaskaņo ar 

zemes īpašnieku. 

http://laukos.la.lv/atbalsti-iespeju-

saimniekot-sava-zeme/ 

 

 

 

Turpina pieaugt dažādu mēslošanas līdzekļu pielietojums; populārākie – 

slāpekļa minerālmēsli 
Latvijā turpinās iepriekšējo pāris gadu tendence, pieaugot dažāda veida mēslošanas līdzekļu 

pielietojumam, liecina Valsts augu aizsardzības dienesta apkopotās tendences mēslošanas 

līdzekļu apritē, portālu laukos.lv informēja dienesta Agroķīmijas departametna direktore 

Skaidrīte Rulle. 

http://laukos.la.lv/turpina-pieaugt-dazadu-meslosanas-lidzeklu-pielietojums-popularakie-

slapekla-mineralmesli/ 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/bus-jadezinfice-dzivnieku-parvadasanas-transports-pec-alziras-apmeklej?id=8874
http://www.zm.gov.lv/presei/bus-jadezinfice-dzivnieku-parvadasanas-transports-pec-alziras-apmeklej?id=8874
http://www.sieraklubs.lv/
http://laukos.la.lv/atbalsti-iespeju-saimniekot-sava-zeme/
http://laukos.la.lv/atbalsti-iespeju-saimniekot-sava-zeme/
http://laukos.la.lv/turpina-pieaugt-dazadu-meslosanas-lidzeklu-pielietojums-popularakie-slapekla-mineralmesli/
http://laukos.la.lv/turpina-pieaugt-dazadu-meslosanas-lidzeklu-pielietojums-popularakie-slapekla-mineralmesli/
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Kāds ir zemnieku viedoklis par iespēju atjaunot cukurbiešu audzēšanu? 
Zemnieku viedokli par iespēju atjaunot cukurbiešu audzēšanu Latvijā noskaidrojis 

reģionālais laikraksts Bauskas Dzīve.  http://www.db.lv/…/kads-ir-zemnieku-viedoklis-par-

iespeju-a… 

 

 

 

TOP 10 bioloģiskās 

piensaimniecības Latvijā  
Dzīvnieku skaita palielināšana piena 

ganāmpulkos notiek ne tikai intensīvi 

strādājošās konvencionālajās 

saimniecībās. Pirmo reizi žurnāls Agro 

Tops publicējis 50 lielāko bioloģisko 

ganāmpulku topu, kas ļauj secināt, ka 

Latvijā ir četri bioloģiski strādājoši 

saimnieki, kuru ganāmpulkā ir 200 un 

vairāk govju. 

http://laukos.la.lv/top-10-biologiska-

piensaimniecibas-lat…/ 

 

 

 

 

 

“Maxima” veikalos importa 

kāpostus un kabačus nomaina 

vietējie 
No šodienas Latvijā audzētie 

galviņkāposti un kabači pieejami visos 

“Maxima Latvija” veikalos. Līdz šim 

iedzīvotājiem veikalos pieejami bija 

importa dārzeņi. Šos dārzeņus “Maxima 

Latvija” veikaliem piegādā uzņēmums 

“Baltijas dārzeņi”. Kabaču cena “Maxima 

Latvija” veikalos ir 0,95 eiro, bet 

galviņkāpostu cena – 0,66 eiro par vienu 

kilogramu. 

http://laukos.la.lv/maxima-veikalos-

importa-kapostus-un-kabacus-nomaina-

vietejie/ 

 

http://www.bauskasdzive.lv/
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/kads-ir-zemnieku-viedoklis-par-iespeju-atjaunot-cukurbiesu-audzesanu-464226?utm_campaign=footer_news&utm_source=startpage_bottom
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/kads-ir-zemnieku-viedoklis-par-iespeju-atjaunot-cukurbiesu-audzesanu-464226?utm_campaign=footer_news&utm_source=startpage_bottom
http://laukos.la.lv/top-10-biologiska-piensaimniecibas-latvija/
http://laukos.la.lv/top-10-biologiska-piensaimniecibas-latvija/
http://laukos.la.lv/maxima-veikalos-importa-kapostus-un-kabacus-nomaina-vietejie/
http://laukos.la.lv/maxima-veikalos-importa-kapostus-un-kabacus-nomaina-vietejie/
http://laukos.la.lv/maxima-veikalos-importa-kapostus-un-kabacus-nomaina-vietejie/
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Saredz ne tikai apgrūtinājumu, bet arī iespējas  
2015. gadā pašvaldība uzsāka sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP), izstrādājot 

dabas aizsardzības (DA) plānu Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidum. Tas apliecina šīs 

20 892 hektāru plašās teritorijas unikālās un daudzveidīgās dabas, ainaviskās un 

kultūrvēsturiskās vērtības, ietverot arī tūrisma attīstības potenciālu. 

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/saredz-ne-tikai-apgrutinajumu-bet-ari-iespejas-

14174219 

 

 

 

 

 

 

VIDEO skaidrojums: Kā 

aprēķinās progresīvo ienākuma 

nodokli  
Koalīcijas pieteiktais progresīvais 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 

Latvijai ir jaunums un jau izraisījis 

pretējus viedokļus par tā piemērotību 

mūsu valsts situācijai. Neskaidrības ir arī 

ar tā aprēķināšanu. Ministru prezidents 

Māris Kučinskis (Zaļo un Zemnieku 

savienība) skaidroja, ka progresivitāte tiek 

piemērota nevis visai algai, bet katra 

sliekšņa starpībai. 

http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/

video-skaidrojums-ka-aprekinas-

progresivo-ienakumu-

nodokli.a241432/?utm_source=rss&utm_c

ampaign=rss&utm_medium=links 

 

 

 

 

LM aicina uzņēmējus iesaistīties 

labklājības nozares ES 

struktūrfondu projektu īstenošanā  
Lai veicinātu iekļaujošu nodarbinātību un 

sociāli atbildīgu darba vidi, laikā no 2014. 

līdz 2020. gadam Labklājības ministrijas 

(LM) pārraudzībā tiek īstenoti septiņi 

dažādi Eiropas Sociālā fonda projekti, 

kuros aktīvas līdzdalības iespējas 

paredzētas Latvijas uzņēmējiem. 

http://www.losp.lv/node/4769 

 

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/saredz-ne-tikai-apgrutinajumu-bet-ari-iespejas-14174219
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/saredz-ne-tikai-apgrutinajumu-bet-ari-iespejas-14174219
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/sagatave-koalicjja-vienojas.a241266/
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/sagatave-koalicjja-vienojas.a241266/
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/video-skaidrojums-ka-aprekinas-progresivo-ienakumu-nodokli.a241432/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/video-skaidrojums-ka-aprekinas-progresivo-ienakumu-nodokli.a241432/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/video-skaidrojums-ka-aprekinas-progresivo-ienakumu-nodokli.a241432/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/video-skaidrojums-ka-aprekinas-progresivo-ienakumu-nodokli.a241432/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/video-skaidrojums-ka-aprekinas-progresivo-ienakumu-nodokli.a241432/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
http://www.losp.lv/node/4769
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Latvijas siera eksports sasniedzis 

desmitgades rekordu – 18,8 

miljonus eiro 
Piena pārstrādes nozare sākusi jūtami 

atkopties no iepriekšējo divu gadu krīzes, 

par ko liecina ne tikai stabilās piena 

iepirkuma cenas, bet arī siera eksprta 

kāpums, kas sasniedzis pēdējo desmit 

gadu vēsturisko rekordu, portālu laukos.lv 

informēja biedrības “Siera klubs” vadītāja 

Vanda Davidanova 

http://laukos.la.lv/latvijas-siera-eksports-

sasniedzis-desmitgades-rekordu-188-

miljonus-eiro/ 

 

 

Festivālā “Lampa” būs arī diskusija par atgriešanos reģionos “Eu, 

Lauki?!” 
Sarunu festivālā “Lampa”, kas 30. jūnijā un 1. jūlijā notiks Cēsu pils parkā, tiks akcentēta arī 

lauku tēma, īpaši pievēršoties jaunu cilvēku vēlmei pārcelties un dzīvot reģionos, portālu 

laukos.lv informēja pasākuma rīkotāji. 

http://laukos.la.lv/festivala-lampa-bus-ari-diskusija-par-atgriesanos-regionos-eu-lauki/ 

 

 

Kas sagaida graudu cenas biržās? 
Graudu cenas patlaban ir stabilas un ražošanu veicinošas, kā arī patlaban netiek prognozēts 

ļoti liels cenu kritums šā gada turpmākajos mēnešos, prognozēja Lauksaimniecības 

pakalpojumu kooperatīvā sabiedrības “Latraps” ģenerāldirektors Edgars Ruža. 

http://laukos.la.lv/kas-sagaida-graudu-cenas-birzas/ 
 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

Siera klubs pasākumi:  
22.jūlijā Cēsīs, Rožu laukumā notiks svētki "Latvijas novadu Siera diena" 

29.jūlijā Vidzemes reģiona konkurss "Tautiskie raksti siera, biezpiena un maizes gardumos" 

 

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

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

 

 

 

http://laukos.la.lv/latvijas-siera-eksports-sasniedzis-desmitgades-rekordu-188-miljonus-eiro/
http://laukos.la.lv/latvijas-siera-eksports-sasniedzis-desmitgades-rekordu-188-miljonus-eiro/
http://laukos.la.lv/latvijas-siera-eksports-sasniedzis-desmitgades-rekordu-188-miljonus-eiro/
http://laukos.la.lv/festivala-lampa-bus-ari-diskusija-par-atgriesanos-regionos-eu-lauki/
http://laukos.la.lv/kas-sagaida-graudu-cenas-birzas/
http://www.losp.lv/node/4728
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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 

 

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 

 

 

 

LOSP pārstāvji medijos: 
 

TVNET.LV  - 25.06.2017. Kalniete: Drīzumā panākt vienādus tiešos maksājumus visās ES 

dalībvalstīs lauksaimniecības politikā ir neiespējami Tvnet.lv  

Jau ziņots, ka Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome norādījusi, ka ES Kopējās 

lauksaimniecības politikā nākotnē jāparedz vienādus tiešos maksājumus visās ES dalībvalstīs. 

LOSP atgādināja, ka ES institūciju kuluāros patlaban notiek aktīvas diskusijas par nākotnes 

Kopējo lauksaimniecības politiku un daudzgadu finanšu shēmu pēc 2020.gada, tāpēc arī LOSP 

dalīborganizācijas apmainās ar viedokļiem, lai vienotos par kopīgu prioritāšu izvirzīšanu. 

http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/666194-

kalniete_drizuma_panakt_vienadus_tiesos_maksajumus_visas_es_dalibvalstis_lauksaimniecibas_

politika_ir_neiespejami 

http://www.losp.lv/node/4708
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903
https://t.co/XLEgnIDOQb
mailto:info@slieka.lv
https://www.facebook.com/tvnet.lv/?fref=mentions
http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/666194-kalniete_drizuma_panakt_vienadus_tiesos_maksajumus_visas_es_dalibvalstis_lauksaimniecibas_politika_ir_neiespejami
http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/666194-kalniete_drizuma_panakt_vienadus_tiesos_maksajumus_visas_es_dalibvalstis_lauksaimniecibas_politika_ir_neiespejami
http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/666194-kalniete_drizuma_panakt_vienadus_tiesos_maksajumus_visas_es_dalibvalstis_lauksaimniecibas_politika_ir_neiespejami
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Diena.lv - 25.06.2017. Kalniete: Drīzumā panākt vienādus tiešos maksājumus visās ES 

dalībvalstīs lauksaimniecības politikā ir neiespējami 

Tuvākajā laikā panākt vienādus tiešos maksājumus visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs 

lauksaimniecības politikā nebūs iespējams, šādu viedokli aģentūrai LETA pauda Eiropas 

Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete (V).  

LOSP atgādināja, ka ES institūciju kuluāros patlaban notiek aktīvas diskusijas par nākotnes 

Kopējo lauksaimniecības politiku un daudzgadu finanšu shēmu pēc 2020.gada, tāpēc arī LOSP 

dalīborganizācijas apmainās ar viedokļiem, lai vienotos par kopīgu prioritāšu izvirzīšanu. 

https://www.diena.lv/raksts/latvija/viedokli/kalniete-drizuma-panakt-vienadus-tiesos-maksajumus-

visas-es-dalibvalstis-lauksaimniecibas-politika-ir-neiespejami-14174993 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

No 1.jūlija lauksaimnieki var iegādāties dīzeļdegvielu, kam piemēro samazināto 

akcīzes nodokļa likmi 
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka ir apkopota informācija par lauksaimnieku 

iesniegumiem dīzeļdegvielas, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, saņemšanai 

2017./2018.saimnieciskajā gadā. Pieteikties dīzeļdegvielas saņemšanai varēja līdz šā gada 

1.jūnijam, kopumā ir saņemti 17 636 iesniegumi. 

http://www.losp.lv/node/4760 

 

 
 

 

Sākusies pieteikšanās atbalstam ieguldījumiem pārstrādē 
No 2017.gada 26.jūnija līdz 27.jūlijam notiek iesniegumu pieteikšana "Atbalsts ieguldījumiem 

pārstrādē". Atbalsts pieejams uzņēmējiem lauksaimniecības produktu pārstrādei - jaunu iekārtu, 

tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un 

uzstādīšanai, būvniecībai, būvju ierīkošanai, novietošanai un atjaunošanai. 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-

ieguldijumiem-parstrade-184 

 

Atbalsts lauku teritoriju attīstīšanai 
No 2017. gada 1. augusta līdz 31.augustam notiks iesniegumu pieteikšana “Atbalsts 

ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”. 

Atbalsts pieejams uzņēmējiem lauku teritoriju attīstīšanai sekojošās aktivitātēs: 

"Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība", 

https://www.diena.lv/raksts/latvija/viedokli/kalniete-drizuma-panakt-vienadus-tiesos-maksajumus-visas-es-dalibvalstis-lauksaimniecibas-politika-ir-neiespejami-14174993
https://www.diena.lv/raksts/latvija/viedokli/kalniete-drizuma-panakt-vienadus-tiesos-maksajumus-visas-es-dalibvalstis-lauksaimniecibas-politika-ir-neiespejami-14174993
http://www.losp.lv/node/4760
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
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"Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana", 

"Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-

ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276 
 

LAD kalendārs: 
• 1. jūlijā sākas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un 

tehnoloģiju izstrādei" 

• 1. jūlijā sākas pieteikšanās apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības 

lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu 

projektu īstenošanai"  

• 1. jūlijā sākas pieteikšanās pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" 

 

 
 

 

Citi pasākumi: 
 

Aicinam visus zemeņu ēdājus uz zemeņu ''Zefyr'' pašlasīšanu. Cena 1.50 eiro kilogramā, pirms 

tam jāpiesaka sava “vizīte” pa tālruni 28339417 vai 26363080. Uz tikšanos! 

 

 
__________   __________     ___________       _____________ 

 

Lai pilnībā izmantotu "Astana EXPO 2017" piedāvātās iespējas un Latvijas uzņēmēju eksporta 

potenciālu Kazahstānā, kā arī lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem atrast sadarbības partnerus gan 

Kazahstānā, gan citās "Astana EXPO 2017" pārstāvētajās valstīs, LDDK aicina piedalīties Latvijas 

- Kazahstānas Lietišķās sadarbības padomes (LSP) sēdē starptautiskās izstādes "Astana EXPO 

2017" Latvijas paviljonā 11.jūlijā Astanā (Kazahstāna). 

"Astana EXPO 2017" tēma ir "Nākotnes enerģija", un Latvijas paviljona vadmotīvs šoreiz ir 

"Enerģija ir mūsu dabā" (Energy is in our nature). Vairāk par aktuālo tēmu uzzināsiet mājaslapā - 

www.expolatvia.com. 

Lai nodrošinātu savlaicīgu akreditāciju izstādē Astana EXPO 2017, LDDK aicina pieteikties 

dalībai Latvijas - Kazahstānas LSP sēdē Astanā līdz š. g. 26. jūnijam uz epastu 

samanta.krieva@lddk.lv 

Lūdzu iesniegt arī Jūsu priekšlikumus LSP darba kārtībai līdz 26.jūnijam, kā arī jautājumus par 

dalību Astana EXPO 2017 un LSP organizatorisko ietvaru uz e-pastu samanta.krieva@lddk.lv 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=08a34e0f&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=08a34e0f&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=0203c033&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=0203c033&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=0203c033&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=69b12367&e=39b825c6
http://www.expolatvia.com/
mailto:samanta.krieva@lddk.lv
mailto:samanta.krieva@lddk.lv
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Atgādinām, ka lai informētu Latvijas uzņēmējus par aktuālo situāciju divpusējās attiecībās starp 

Latviju un Kazahstānu, š. g. 12.jūnijā plkst. 15.00 norisinājās Latvijas - Kazahstanas Lietišķās 

sadarbības padomes Latvijas puses sanāksme. 

Pielikumā informācija par sanāksmē apspriestajām aktualitātēm un prezentācija par Latvijas 

dalību Astana EXPO 2017. 

  

__________________________________________________________ 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


