
 

 Infolapa_23_8.7.2016.  www.losp.lv   

 

INFOLAPA Nr. 23 

 
Ķēdē piena ražotājs, pārstrādātājs, tirgotājs – visi grib nopelnīt (Latvijas 

avīze) 
Latvijas piensaimniecībā iestājusies patiešām kritiska situācija – ražotājiem maksātā piena cena ir 

zemāka par tā pašizmaksu, tā noslīdējusi krietni zem 20 centu/kg, dažviet pat 12–14 centu/kg 

robežās. Tomēr pircējs veikalā par pienu maksā 70 un vairāk eirocentu par litru. Vai tirgotāji ir 

gatavi rīkot kādas akcijas piensaimnieku atbalstam, lai lielākie zaudētāji nebūtu izejvielas ražotāji? 

Žurnāls Agro Tops aptaujāja vairāku lielveikalu pārstāvjus, kā arī ar pārtikas tirdzniecību saistītās 

sabiedriskās organizācijas un biedrības. 

http://www.la.lv/kede-piena-razotajs-parstradatajs-tirgotajs-visi-grib-nopelnit/ 

 
Piensaimnieks: Valstij jāpiemaksā septiņi līdz astoņi eirocenti par katru litru 

piena, lai zemnieki varētu izdzīvot (Latvijas avīze)  
Piensaimniekiem nekavējoties vajadzīga valsts palīdzība, jo pie piena pašizmaksas 25-30 centi un 

tā iepirkuma cenas 12-18 centi ilgi izdzīvot vairs nebūs iespējams, aģentūrai LETA sacīja viens no 

lielākajiem Daugavpils novada piensaimniekiem, Daugavpils novada domes deputāts un 

Daugavpils novada lauksaimnieku apvienības biedrs Viktors Kalāns. 

http://www.la.lv/piensaimnieks-valstij-japiemaksa-septini-lidz-astoni-eirocenti-par-katru-litru-

piena-lai-zemnieki-varetu-izdzivot/ 

 
Neizmantota lauksaimniecības zeme. Kādi sodi no 1.jūnija? (Latvijas Avīze)  
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss tagad ir papildināts ar 51.4 pantu, kas paredz 

atbildību par lauksaimniecības zemes izmantošanas nosacījumu neievērošanu. Grozījumi stājās 

spēkā šā gada 1. jūnijā. 

http://www.la.lv/par-lauksaimniecibas-zemes-neizmantosanu/ 

Poļu, mazdārziņa vai Latvijas lieldārzu āboli? Palielinās plaisa starp zinātni un 

ražotājiem 

Kā panākt, lai augļkopība kļūtu par konkurētspējīgu, ekonomiski nozīmīgu nozari, kas ļautu 

rentabli saimniekot nelielām zemnieku saimniecībām? Tieši šādās saimniecībās, kuru dārzu 

lielums atkarīgs no audzējamās kultūras, arī piemērotas augsnes un reljefa, var izaudzēt augstākas 

kvalitātes produkciju. 

http://www.la.lv/polu-mazdarzina-vai-latvijas-lieldarzu-aboli/ 

 

Pēkšņi uzradies mikroliegums meža vērtību nodzinis līdz nullei  (Dienas 

bizness) 
Pēc trīs gadiem pēkšņi uzradies mikroliegums meža vērtību nodzinis līdz nullei, un 2,5 gadu 

tiesvedība par izsniegtās ciršanas atļaujas izmantošanu SIA MS Kārkli nolicis uz izdzīvošanas 

takas, pirmdien raksta laikraksts Dienas Bizness. 

http://www.db.lv/razosana/peksni-uzradies-mikroliegums-meza-vertibu-nodzinis-lidz-nullei-

450661 

http://www.la.lv/kede-piena-razotajs-parstradatajs-tirgotajs-visi-grib-nopelnit/
http://www.la.lv/piensaimnieks-valstij-japiemaksa-septini-lidz-astoni-eirocenti-par-katru-litru-piena-lai-zemnieki-varetu-izdzivot/
http://www.la.lv/piensaimnieks-valstij-japiemaksa-septini-lidz-astoni-eirocenti-par-katru-litru-piena-lai-zemnieki-varetu-izdzivot/
http://www.la.lv/par-lauksaimniecibas-zemes-neizmantosanu/
http://www.la.lv/polu-mazdarzina-vai-latvijas-lieldarzu-aboli/
http://www.db.lv/razosana/peksni-uzradies-mikroliegums-meza-vertibu-nodzinis-lidz-nullei-450661
http://www.db.lv/razosana/peksni-uzradies-mikroliegums-meza-vertibu-nodzinis-lidz-nullei-450661
http://www.db.lv/razosana/peksni-uzradies-mikroliegums-meza-vertibu-nodzinis-lidz-nullei-450661
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Atjaunīgo energoresursu ražotājiem nosaka iekšējās peļņas normu 9% apmērā 
Valdība otrdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikumu noteikt iekšējās peļņas 

normu 9% apmērā tiem komersantiem, kas ražo elektroenerģiju no atjaunīgajiem energoresursiem 

(AER) vai augstas efektivitātes koģenerācijā, lai novērstu līdz šim īstenoto komersantu 

pārsubsidāciju jeb nesamērīgi lielu atbalstu. EM skaidro - ja konkrētās elektrostacijas iekšējās 

peļņas norma būs virs 9%, tad ministrija, izmantojot cenas korekcijas koeficientu, samazinās 

attiecīgajai elektrostacijai izmaksājamo obligātā iepirkuma summu. 

http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/atjaunigo-energoresursu-razotajiem-nosaka-ieksejas-

pelnas-normu-9-apmera.d?id=47640693 

 
Nakts tirgū konfiscē vairāk nekā pustonnu augļu, ogu un dārzeņu    
Vakar Pārtikas un veterinārais dienests, sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 

kriminālpolicijas pārvaldes 3.biroja darbiniekiem veica ārpuskārtas pārbaudi a/s “Rīgas 

Centrāltirgus” piederošajā zemnieku jeb nakts tirgū. No tirdzniecības izņemta vairāk nekā 

pustonna augļu, ogu un dārzeņu bez izcelsmi apliecinošiem dokumentiem. 

http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/pvd_nakts_tirgu_atkal_iznem_va 

 

Ļaunprātīgi nodedzina dārzeņu noliktavas vairāk nekā pusmiljona eiro vērtībā  

(Dienas bizness) 
Šā gada 10. maijā Lēdmanes novadā uzņēmumam Lēdmanes lauki piederošajās dārzeņu 

noliktavās izcēlās plašs ugunsgrēks. Postošajā ugunsgrēkā pilnībā nodega divas dārzeņu 

noliktavas, kā arī saldēšanas iekārta un dārzeņu uzglabājamie konteineri 650 000 eiro vērtībā. 

Noliktavas ražas uzglabāšanai izmanto dārzeņu audzēšanas kooperatīva Baltijas dārzeņi biedri. 

Izmeklēšana vēl turpinās, taču, lai uzņēmums pagūtu sagatavoties rudens ražas novākšanas 

sezonai, If Apdrošināšana dārzeņu audzētājiem atlīdzinājusi zaudējumus, izmaksājot pēdējos trīs 

gados lielāko apdrošināšanas atlīdzību – 650 000 eiro. 

http://www.db.lv/finanses/apdrosinasana/launpratigi-nodedzina-darzenu-noliktavas-vairak-neka-

pusmiljona-eiro-vertiba-

451594?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_split&utm_medium=articlename 

 

Precizē Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijā Zemkopības ministrija  
Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus noteikumos, kas nosaka Āfrikas cūku mēra 

(ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai precizētu 

ĀCM riska zonas Latvijas Republikā. Noteikumos veiktie grozījumi paredz, ka ĀCM I riska zonas 

teritorijā, papildus jau noteiktajiem novadiem un pagastiem, ietilpst Baldones, Bauskas, Iecavas, 

Ķekavas un Stopiņu novads, Siguldas pilsēta, Siguldas novada Allažu un Siguldas pagasts, kā arī 

Vecumnieku novada Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles un Skaistkalnes pagasts. 

http://www.losp.lv/node/4060 

 

Kūpinājumi, grilējumi un benzo(a)pirēni 
Daudziem no mums garšo kūpinājumi un uzturā ikdienā lietojam visdažādākās kūpinātās gaļas, 

zivis, sierus. Taču kūpināšanas laikā pārtikas produktos veidojas benzo(a)pirēns, tāpēc šeit 

pastāstīsim, kas pircējam ir jāzina, lai droši izvēlētos un savā ikdienas uzturā varētu lietot 

kūpinājumus. Benzo(a)pirēns ir viens no daudziem policikliskajiem aromātiskajiem 

http://www.delfi.lv/temas/ekonomikas-ministrija
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/atjaunigo-energoresursu-razotajiem-nosaka-ieksejas-pelnas-normu-9-apmera.d?id=47640693
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/atjaunigo-energoresursu-razotajiem-nosaka-ieksejas-pelnas-normu-9-apmera.d?id=47640693
http://www.db.lv/tirdznieciba/nakts-tirgu-konfisce-vairak-neka-pustonnu-auglu-ogu-un-darzenu-451561
http://www.db.lv/tirdznieciba/nakts-tirgu-konfisce-vairak-neka-pustonnu-auglu-ogu-un-darzenu-451561
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/pvd_nakts_tirgu_atkal_iznem_va
http://www.db.lv/finanses/apdrosinasana/launpratigi-nodedzina-darzenu-noliktavas-vairak-neka-pusmiljona-eiro-vertiba-451594
http://www.db.lv/finanses/apdrosinasana/launpratigi-nodedzina-darzenu-noliktavas-vairak-neka-pusmiljona-eiro-vertiba-451594?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_split&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/finanses/apdrosinasana/launpratigi-nodedzina-darzenu-noliktavas-vairak-neka-pusmiljona-eiro-vertiba-451594?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_split&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/finanses/apdrosinasana/launpratigi-nodedzina-darzenu-noliktavas-vairak-neka-pusmiljona-eiro-vertiba-451594?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_split&utm_medium=articlename
https://www.facebook.com/Zemkop%C4%ABbas-ministrija-633319013488996/
http://www.losp.lv/node/4060
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ogļūdeņražiem, kas daudzos un dažādos zinātniskos pētījumos atzīti par mutagēnām un 

genotoksiskām vielām. Tas nozīmē, ka benzo(a)pirēns izraisa negatīvas izmaiņas šūnu līmenī. 

Tāpat benzo(a)pirēns ir kancerogēna viela, proti, ir pierādīts, ka tas veicina dažādu audzēju 

rašanos un attīstību. Tajā pašā laikā tas noteikti nenozīmē, ka kūpinājumi ir kaitīgi. Viss ir atkarīgs 

no tā, kādus kūpinājumus mēs lietojam ikdienas uzturā. Kāds interesants fakts – benzo(a)pirēni 

daudz vairāk parasti ir mūsu pašu uz grila ceptajā gaļā, nekā veikalos un tirgos nopērkamajos 

kūpinājumos. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1422&newsid=98856 

 

 

LOSP dalīborganizācijas Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes 

priekšsēdētājs Arnis Muižnieks db.lv rakstā "Mežsaimnieki tiek pie jauna 

cenrāža" 
 

 
 

 http://www.db.lv/…/mezsaimnieki-tiek-pie-jauna-cenraza-4514… … 

 
Virti Zaņas pagastā pierāda: var sekmīgi attīstīt trīs ražošanas nozares 
Darbošanās vairākās lauksaimniecības nozarēs, iespējami lielākas pievienotās vērtības piešķiršana 

produktiem, sadarbība ar pētniekiem un jaunu produktu ieviešana ražošanā, vienlaikus izmantojot 

modernās tehnoloģijas, – ar šādu attieksmi un nosacījumu īstenošanu Zaņas pagasta z/s “Rubuļi” 

25 gadu laikā ir kļuvusi par vienu no visinovatīvākajiem Latvijas ražotājiem lauksaimniecības 

nozarē. 

http://www.la.lv/padara-cukas-vertigakas/ 

 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1422&newsid=98856
https://www.facebook.com/DienasBizness/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.db.lv%2Frazosana%2Fmezsaimnieciba%2Fmezsaimnieki-tiek-pie-jauna-cenraza-451460%3Futm_campaign%3Darticle_title%26utm_source%3Dstartpage_split%26utm_medium%3Darticlename&h=EAQFh_DcoAQEFNKcoUbfuIdxjkQiOBqWtTnjZfDWs-jkyMQ&enc=AZNoD1qrBDVozMLVaHOymwHDWCzqpL4u6d3SAAjunTW2R3qul9WHsB-KbGeyCIS-ztIfwF2vWiMsj7og_Roo3Hp9NdTjOu2_nP7v3Sb82J_jbTLw2_DrPio1N6EKX5BbORJe0A8XNvtGDE7GJvA7LWGHToYuZvaES4XLzNNi1NahqtbB66V2Lu298D6DGmt9CS9v4iW6vl-tQfSyZotkhccR&s=1
http://www.la.lv/padara-cukas-vertigakas/
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Saeimas komijā uzsver nepieciešamību stingrāk kontrolēt ogu, augļu un citu 

produktu izcelsmi tirgū  
Rīga, 5.jūl., LETA. Deputāti un nozares pārstāvji šodien Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides 

un reģionālās politikas komisijas sēdē, diskutējot par ēnu ekonomiku lauksaimniecības un pārtikas 

preču tirdzniecībā, uzsvēra nepieciešamību stingrāk kontrolēt ogu, augļu un citu produktu izcelsmi 

tirgū. Komisijas sēde par šo tēmu tika rīkota, ņemot vērā Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 

padomes (LOSP) vēstuli. LOSP informēja komisiju, ka iepriekš ar dažādām institūcijām jau 

apsprieda vairākus problēmjautājumus par to, kāpēc "Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču 

tirgū ir nesamērojami daudz ārvalstu preču, kāpēc ir tik liels pievienotās vērtības nodokļa 

krāpniecisko darījumu skaits un apmērs".  

http://www.losp.lv/node/4059 

 

 

 
 

 

LAD aktualitātes: 

 

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 24.augustam izsludina 

projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" 

apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem". 

 

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī 

tūrisma aktivitātēm  
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 11. jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu 

iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 

darbību radīšanā un attīstīšanā". 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību 

lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus 

ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.  

http://www.losp.lv/node/4022 

 

15. jūlijā Beidzas pieteikšanās programmai "Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm"  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/4059
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-1-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-223
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://www.losp.lv/node/4022
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-atbalsts-par-aitu-matem-67
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VAAD aktualitātes: 
 

Apkopojums par integrētajā augu audzēšanā lietojamiem augu aizsardzības līdzekļiem 

http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/110-apkopojums-par-integretaja-augu-audzesana-

lietojamiem-augu-aizsardzibas-lidzekliem-aal 

 

Pa kultūraugiem:  http://noverojumi.vaad.gov.lv/integreta-audzesana/integretaja-augu-aizsardziba-

lietojamie-augu-aizsardzibas-lidzekli 

 

 

Šobrīd, sezonai sākoties, jau parādījušies pirmie kaitēkļi un augu slimības. Kāda ir to izplatība, 

skatieties kartē un pievērsiet uzmanību kustīgajām lāsītē: 

http://noverojumi.vaad.gov.lv/karte 

Lauksaimniek, noskaties VAAD sagatavotu video par lauka novērojumiem un pierakstu veikšanu.  

https://www.youtube.com/watch?v=5nIm_skFgYw 

 

 

 

 

 

 

LDC aktualitātes: 
 

Par kritušo dzīvnieku izslēgšanu 
Informējam, ja nobeigušies dzīvnieki tiek atdoti dzīvnieku savācējuzņēmumiem 

(Reneta,Baltic Trade), īpašniekam vai turētājam septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka 

nobeigšanās pašiem ir jāziņo datu centram par kritušajiem dzīvniekiem novietnē elektroniski 

vai papīra formā. 

Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS. 

________________________ 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 

  

Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 
23.07. plkst. 16:00  JZK  atvērtā valdes sēde Vidzemes pusē, Smiltenes nov. Z/s "Vaczilakši"  

 

Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes  
"Aitu dienas 2016" - 5. un 6.augustā zemnieku saimniecībā “Klimpas” 

http://www.losp.lv/node/3989 

 

 

http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/110-apkopojums-par-integretaja-augu-audzesana-lietojamiem-augu-aizsardzibas-lidzekliem-aal
http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/110-apkopojums-par-integretaja-augu-audzesana-lietojamiem-augu-aizsardzibas-lidzekliem-aal
http://noverojumi.vaad.gov.lv/integreta-audzesana/integretaja-augu-aizsardziba-lietojamie-augu-aizsardzibas-lidzekli
http://noverojumi.vaad.gov.lv/integreta-audzesana/integretaja-augu-aizsardziba-lietojamie-augu-aizsardzibas-lidzekli
http://noverojumi.vaad.gov.lv/karte
https://www.youtube.com/watch?v=5nIm_skFgYw
https://t.co/HTqz3cg4Kh
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Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes:  

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju- eksperimentu  skates norises grafiks 2016.gadam. 

Tuvākās skates 

 11.jūlijā plkst. 11os - Priekuļu pētniecības centrs, Dr. Arta Kronberga- direktore. 

mob.26162194 

 12.jūlijā plkst. 11.os - Dārzkopības institūts –Mg.ocs.Mg.sc.soc. Inese Ebele- direktore., 

mob.29466525 

 14.jūlijā plkst.10.os - Lauku dienas " Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs" - piedalās 

firmas, ražotāji, zemnieku saimniecības, tirgotāji, Dr.agr. Veneranda Stramkale- direktore., 

mob.29465004 

 15.jūlijā plkst.11os - SIA " Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs", Dr.agr. Veneranda 

Stramkale- direktore. mob.29465004 

 20.jūlijā plkst.11os-  SIA " Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs", 

Mg.lauks.Regīna Rancāne- direktore., mob.26551272 

 22.jūlijā plkst.11os - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts " 

BIOR" Dr.med.vet.Ph.D Aivars Bērziņš- direktors., mob. 28638292 

 3.novembrī plkst.14os - Skates- konkursa godalgoto vietu paziņošana, apbalvošana LLU 

SIA MPS " Vecauce"  ražas svētkos   " Vecauce 2016" Dr.agr.Dainis Lapiņš- LLMZS 

Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs, LLZI Direktoru padomes valdes loceklis. 

mob.29279269 

 

 

Lauku Ceļotājs aktivitātes: 
Piedāvājums bērniem un jauniešiem 

Tuvojoties pavasarim, skolu ekskursiju, projektu nedēļu un vasaras nometņu laikam, informējam, 

ka esam izveidojuši datubāzi mūsu mājas lapā: www.celotajs.lv/berni, kurā atradīsiet > 90 

saimniecības ar izzinošām, izklaidējošām programmām skolniekiem, > 20 maršrutus skolu 

ekskursijām un naktsmītnes vasaras nometnēm. http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/560 

 

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 

 

http://www.celotajs.lv/lv/c/accomm/youths
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/560
mailto:info@slieka.lv
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Citu organizētie pasākumi  

 
Lauku izmēģinājumu skate Priekuļu pētniecības centrā 
2016.gada 11.jūlijā Priekuļos 

10.30 - 11.00 Reģistrēšanās un rīta kafija 

11.00 - 11.30 Zinātniskā un saimnieciskā darbība 2015.gadā Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas 

institūtā, zinātnisko institūtu konsolidācija - Dr.agr. Arta Kronberga 

11.30 - 12.00 "Miežu genotipu maisījumu un populāciju priekšrocību izvērtējums bioloģiskajai 

audzēšanas sistēmai" - LLU doktorante Indra Ločmele 

12.00 - 14.00 Izmēģinājumu lauku apskate 

14.00 - 15.30 Diskusijas pie pusdienu galda 

 

Vairāk informācijas zvanot A.Kronbergai - 26162194 

 

 

19.jūlijā Lauku diena - Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas efektivitāte lauku 

pupu sējumos 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 

Kuldīgas  konsultāciju biroja rīkots seminārs – Lauku diena 

VLT pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un 

dārzkopībā” ietvaros 

Tēma:   Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas efektivitāte  lauku pupu sējumos 

Norises vieta: z/s”Akmeņkalni”, Gudenieku  pagasts, Kuldīgas  novads 

Datums: 2016.gada 19.jūlijs,   plkst.11:00 

http://www.losp.lv/node/4056 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

callto:10.30%20-%2011.00
callto:11.00%20-%2011.30
callto:11.30%20-%2012.00
callto:12.00%20-%2014.00
callto:14.00%20-%2015.30
http://www.losp.lv/node/4056
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Dokumenti saskaņošanai: 

 

 
Līdz 14.07.2016. “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu 

apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam” http://www.losp.lv/node/4047  

 

Līdz 21.07.2016. „Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības 

produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā” 
http://www.losp.lv/node/4058  
 

 
 

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

http://www.losp.lv/node/4047
http://www.losp.lv/node/4058
mailto:losp@losp.lv

