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INFOLAPA Nr. 13 
 

LOSP aktivitātes: 

 
18.aprīlī LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalījās NVO MK memoranda padomes 

sēdē, kurā Finanšu ministrijas pārstāvji iepazīstināja ar sagatavotajiem priekšlikumiem grozījumos 

Sabiedriskā labuma organizāciju likumā. (http://www.losp.lv/node/5291 ) Tāpat tika diskutēts par 

Latvijas ziņojuma Apvienoto Nāciju Organizācijai par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu 

izstrādes gaitu. 

 

LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis 17.aprīlī piedalījās Saeimas Tautsaimniecības 

komisijas sēdē, kur tika diskutēts par ES kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada. Arī  

ZM sniedza informāciju par jautājumiem, par kuriem pašlaik notiek diskusijas ar lauksaimnieku 

organizācijām arī ar LOSP.  

 

13.aprīlī LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis un LAEF priekšsēdētājs Jānis Irbe Rēzeknē 

piedalījās diskusijā: “Sadarbības dialogs. Atjaunojamās enerģijas nozares loma Latvijas 

reģionu nākotnē.” Diskusijā piedalīsies LR Saeimas, ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas, Latvenergo, Sadales tīkls, Latgales plānošanas reģiona, pašvaldību, nozaru 

organizāciju, banku, atjaunojamās enerģijas ražošanas un rūpniecības nozaru uzņēmumu pārstāvji, 

lauksaimnieki un nozares eksperti.  

 

 

 

 

 

 

LOSP MEDIJOS: 

 

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs aprīļa žurnāla “Saimnieks” - "Kopīgiem 

spēkiem un bez revolūcijas" 

 

http://www.losp.lv/node/5291
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10.04.2018. Dienas bizness - Dilst pārkāpumu skaits LOSP dalīborganizācijas - Latvijas 

Meža īpašnieku biedrība valdes priekšsēdētājs A.Muižnieks 

 
 

 

LOSP: Lai nodrošinātu reģionu izaugsmi, jāspēj paskatīties ārpus ikdienišķā 

http://www.losp.lv/node/5260 

 
 

 

13.04.2018. www.lvportals.lv LOSP: Šogad jāpārtrauc OIK maksājumi dabas gāzes 

koģenerācijai 

Jau ilgstoši Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) speciālisti ir iesaistījušies 

Ministru kabineta (MK) grozījumu Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu 

noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” un Nr.262 “Noteikumi par elektroenerģijas 

ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” iebildumu un 

priekšlikumu izstrādē, kuri 9.aprīļa Ministru kabineta komitejas sēdē ir izstatīti un objektīvi ņemti 

vērā un apstiprināti Valdībā. 

http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/294809-losp-sogad-japartrauc-oik-maksajumi-dabas-

gazes-kogeneracijai/ 

 

 

https://www.facebook.com/mezaipasnieki/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mezaipasnieki/?fref=mentions
http://www.losp.lv/node/5260
http://www.lvportals.lv/
http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/294809-losp-sogad-japartrauc-oik-maksajumi-dabas-gazes-kogeneracijai/
http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/294809-losp-sogad-japartrauc-oik-maksajumi-dabas-gazes-kogeneracijai/
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13.04.2018. www.laukos.lv Viedoklis. LOSP: Šogad jāpārtrauc OIK maksājumi dabas gāzes 

koģenerācijai 

LOSP jau līdz šim ir norādījis, ka koģenerācijas staciju kontrole ir bijusi iespējama līdzšinējā MK 

noteikumu redakcijās, tomēr tā ir bijusi bezzobaina. Cerams, ka grozījumi MK noteikumos 

nodrošinās Ekonomikas Ministrijas kontroles grupas konstruktīvu darbu un tiks izskausti tiešām 

būtiski koģenerācijas staciju darbības pārkāpumi, neradot pārmērīgu slogu atbildīgi strādājošām 

stacijām. Tāpēc mūsu darbība bija vērsta uz nesaprātīgu prasību piemērošanu tieši godprātīgi 

strādājošām koģenerācijas stacijām pie fermām un pārstrādājot atkritumus vai šķeldu. 

http://laukos.la.lv/viedoklis-losp-sogad-japartrauc-oik-maksajumi-dabas-gazes-kogeneracijai/ 

 

17.04.2018. www.laukos.lv - LOSP ikmēneša sanāksmē vērtēs samazinātās PVN likmes 

līdzšinējos rezultātus 

Rīt, 18.aprīlī Zemkopības ministrijā notiks Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes 

(LOSP) pārstāvju ikmēneša sapulce, kurā šoreiz tiks debatēts par samazinātā pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN) dārzeņiem un augļiem ieviešanu, informēja LOSP pārstāvji. 

http://laukos.la.lv/losp-ikmenesa-sanaksme-vertes-samazinatas-pvn-likmes-lidzsinejos-rezultatus/ 

 

 

LOSP ar atbildīgo iestāžu pārstāvjiem vērtēs augļiem, ogām un dārzeņiem samazinātās PVN 

likmes rezultatīvos rādītājus 

Rīga, 18.apr., LETA. Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) šodien ikmēneša 

sapulcē tiksies ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) 

pārstāvjiem, lai pārrunātu šā gada sākumā Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem 

piemērotās samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes rezultatīvos rādītājus, 

aģentūru LETA informēja padomē. 

 

 

18.04.2018. Latvijas radio 1  17:05. Vērtē augļiem, ogām un dārzeņiem samazinātās PVN 

likmes rezultatīvos rādītājus 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome ikmēneša sapulcē tikās ar Valsts ieņēmumu un 

Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvjiem, lai pārrunātu šā gada sākumā Latvijai raksturīgiem 

augļiem, ogām un dārzeņiem piemērotās samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes 

rezultatīvos rādītājus. 

Raidījumā Pēcpusdiena par rezultātiem stāsta Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes, 

Dārzkopības grupas pārstāvis Jānis Bērziņš. Latvijas Radio  

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/verte-augliem-ogam-un-darzeniem-samazinatas-pvn-

likmes-rezultati.a102640/ 

http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/viedoklis-losp-sogad-japartrauc-oik-maksajumi-dabas-gazes-kogeneracijai/
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/losp-ikmenesa-sanaksme-vertes-samazinatas-pvn-likmes-lidzsinejos-rezultatus/
https://www.facebook.com/LatvijasRadio/?fref=mentions
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/verte-augliem-ogam-un-darzeniem-samazinatas-pvn-likmes-rezultati.a102640/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/verte-augliem-ogam-un-darzeniem-samazinatas-pvn-likmes-rezultati.a102640/
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LOSP ikmēneša sanāksme: Piecu procentu PVN likme ogām, dārzeņiem un augļiem – 

diskutē par samazinātās likmes ietekmi. LNT Latvija ziņas   

https://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas/939238?autostart=true 

 
 

 

 

18.04.2018. Dienas bizness Tupina barot OIK sistēmu db.lv Koalīcija vienojusies par 

obligātās iepirkuma komponentes (OIK) maksājumu samazināšanu, novirzot šim mērķim 

Latvenergo virspeļņu; paredzams, ka nākamnedēļ jautājumu skatīs valdībā 

 
 

 

18.04.2018. www.laukos.lv LOSP: Samazinātā PVN ieviešanai augļiem un dārzeņiem pirmie 

rezultāti ir pozitīvi Laukos.lv 

Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem piemērotās samazinātās pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN) likmes ieviešanas pirmie rezultāti ir pozitīvi, trešdien pēc Lauksaimniecības 

organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša sapulces sacīja LOSP ģenerāldirektors Guntis 

https://www.facebook.com/LNT.LV/?fref=mentions
https://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas/939238?autostart=true
https://www.facebook.com/DienasBizness/?fref=mentions
http://www.laukos.lv/
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Vilnītis. 

http://laukos.la.lv/losp-samazinata-pvn-ieviesanai-augliem-un-darzeniem-pirmie-rezultati-ir-

pozitivi/ 

 

 

18.04.2018. www.delfi.lv Samazinātais PVN augļiem un dārzeņiem nesis pozitīvus rezultātus, 

vērtē LOSP 

Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem piemērotās samazinātās pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN) likmes ieviešanas pirmie rezultāti ir pozitīvi, trešdien pēc Lauksaimniecības 

organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša sapulces sacīja LOSP ģenerāldirektors Guntis 

Vilnītis. 

http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/samazinatais-pvn-augliem-un-darzeniem-nesis-

pozitivus-rezultatus-verte-losp.d?id=49950389 

 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 
Biedrības Siera klubs aktivitātes: 

 

Pirmo reizi Latvijā četru reģionu konkurss, kas  veltīts Latvijas simtgadei, „SIERA 

GARDUMA VĒSTĪJUMS NĀKAMAI PAAUDZEI” http://www.losp.lv/node/5269 

 

- 26.-28. aprīlī izglītojošs seminārs Igaunijā, Tartu "Igaunijas un Latvijas sieri. Vēsture. 

Šķirnes.Izmantošana" 

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

29487375 

 

Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktivitātes 

2018. gada 10.-11. maijā ZS Lācīši (Galgauskas pagasts, Gulbenes novads) notiks biedrības 

"Gaļas liellopu audzētāju biedrība" organizētas mācības „Aktualitātes ciltsdarbā un pārraudzībā”.  

Lektore - Ieva Freidenfelde. 

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. 

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 7.06 EUR mazajām saimniecībām un 

mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 

15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 

50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 35.30 euro. 

Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 28628983 vai rakstot uz e-pastu: 

nvo.glab@gmail.com. 

http://laukos.la.lv/losp-samazinata-pvn-ieviesanai-augliem-un-darzeniem-pirmie-rezultati-ir-pozitivi/
http://laukos.la.lv/losp-samazinata-pvn-ieviesanai-augliem-un-darzeniem-pirmie-rezultati-ir-pozitivi/
http://www.delfi.lv/
http://www.delfi.lv/temas/pvn
http://www.delfi.lv/temas/lauksaimnieciba
http://www.delfi.lv/temas/losp
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/samazinatais-pvn-augliem-un-darzeniem-nesis-pozitivus-rezultatus-verte-losp.d?id=49950389
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/samazinatais-pvn-augliem-un-darzeniem-nesis-pozitivus-rezultatus-verte-losp.d?id=49950389
http://www.losp.lv/node/5269
callto:+371%2029487375
callto:+371%2029487375
mailto:nvo.glab@gmail.com
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Sīkāka informācija www.lglab.lv. 

 

2018. gada 24.-25. maijā ZS Jundas (Vecsaules pagasts, Bauskas novads) notiks biedrības "Gaļas 

liellopu audzētāju biedrība" organizētas mācības ekspertiem „Gaļas šķirņu govju vērtēšana”.  

Lektore - Ieva Freidenfelde. 

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. 

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 7.07 EUR mazajām saimniecībām un 

mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 

15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 

50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 35.37 euro. 

Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 28628983 vai rakstot uz e-pastu: 

nvo.glab@gmail.com. 

Sīkāka informācija www.lglab.lv. 

 

Latvijas Zemnieku Federācijas aktivitātes: 

4.maijā ir LZF konkursa "Latvijas lauki gadsimtu griežos" noslēguma pasākums Likteņdārza 

daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā. 

 

Latvijas lauku sieviešu apvienības 

Latvijas lauku sieviešu apvienības sadarbība ar Latvijas valsts mežiem-Meža diena Koknesē 

4.maijā-  Koka kopīga iestādīšana Kokneses parkā par godu Latvijas 100 gadiem  un koku 

stādīšanas iemaņu izkopšana saimnieciskajā mežā. 

Vineta Geršebeka mob.28381058 

  

Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes: 

seminārs: tēma: „Aktualitātes grāmatvedībā" – lektore Anita Siliņa š.g. 17. aprīlī, plkst. 17.30, 

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

seminārs: tēma: „Varroa ērce - bišu saimju bojāeja. Bišu saimju attālināts monitorings. 

Bioloģiskā biškopība. Aktualitātes dravā" – lektors Valters Brusbārdis š.g. 20. aprīlī, plkst. 10.00, 

Kalna ielā 19, Kuldīgā. 

 

Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lglab.lv%2F&h=ATMpBq905vyXxSfWAkVefhWRN5IDeaLZXYjuXMldfoEfPqdmeAQUAM6iOhscFZ1mnHzXJ0K8NO0be78MCtg548UVRYLnzoZtnNd3pvo3NhoKTxFoZtF7T4ks82WBDmzs66ufN70NsA
mailto:nvo.glab@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lglab.lv%2F&h=ATMpBq905vyXxSfWAkVefhWRN5IDeaLZXYjuXMldfoEfPqdmeAQUAM6iOhscFZ1mnHzXJ0K8NO0be78MCtg548UVRYLnzoZtnNd3pvo3NhoKTxFoZtF7T4ks82WBDmzs66ufN70NsA
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Pieredzes apmaiņa augļkopjiem Sabiles pusē 
Aicinām 11.-12.maijā uz Jauno zemnieku kluba organizēto pieredzes apmaiņas braucienu.  

http://jzk.lv/projekti/pieredzes-apmainas-braucieni/ 

 

 
 

 

 

Latvijas Stādu audzētāju biedrības  un Stādu un kūdras inovāciju fonds (SKIF) aktivitātes: 

 

15. Latvijas Stādu parāde Latvijas simtgadē 

Aicinām visus sagaidīt Latvijas neatkarības svētkus 15. Latvijas Stādu parādē, kas notiks Siguldas 

Svētku laukumā 4. un 5. maijā no plkst. 9:00 līdz 18:00. Stādu parāde ir Latvijā audzētu stādu 

izstāde un gadatirgus, ar kuru tiek atklāta aktīvā dārza sezona. Stādu parādē piedalās tikai stādu 

audzētāji no Latvijas, popularizējot un izceļot nacionālo stādu audzēšanas nozari un godinot tajā 

strādājošos. Pasākums pulcē audzētājus no visiem Latvijas reģioniem, piedāvājot plašāko stādu 

klāstu – vasaras puķes, augļu kokus un ogulājus, dekoratīvos kokus un krūmus, kā arī 

daudzgadīgās puķes un citus stādus. Līdzās Latvijā audzētiem stādiem apmeklētāji varēs aplūkot 

un iegādāties gan amatniecības, gan dārza preces un tehniku, kā arī nogaršot Latvijā ražotus 

gardumus jebkurai gaumei. 

http://www.losp.lv/node/5275 

 

Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes: 

 

20.04 Seminārs Ungurpilī (medību saimniecība, starptautiskā medniekus pārstāvošo organizāciju 

sadarbība, medību suņi ,ciltsdarbs utt.,ieroču aprites likums.) 05.05 šaušanas sacensības Kalnāju 

šautuvē organizē LATMA , LEDY HUNT, 12-13.05 Baltijas valstu Mednieku asociāciju vadītāju 

tikšanās, 16.05 prezentācija Eiropas parlamentā Briselē Par ĀCM situāciju LV un vispār LATMA 

un PVD 

 

Seminārs par sīko plēsēju medībām ar pievilināšanu ar mānekļiem. 

Vada lektors no Vācijas. 

03.-05.08 Minhauzens 2018.Lejasciemā plānojās, ka dalību ņems ap 6000 medniekiem un 

atbalstītājiem. 

08.09 Dalība “Lauki ienāk pilsētā” 

 

Lauku Ceļotājs aktivitātes: 

http://jzk.lv/projekti/pieredzes-apmainas-braucieni/
http://www.losp.lv/node/5275
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Lauku Ceļotājs aicina piedalīties akcijā "Atvērtās dienas laukos" Latvija un Lietuva  

http://www.losp.lv/node/5129 

 
 

LTRK aktivitātes: 

Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai un rezervēt vietas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

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

 

 
Uzņēmēju dienas reģionos jau kļuvušas par tradicionāliem un vērienīgiem pasākumiem, kas reizi 

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

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

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

Latvijas Labuma aktivitātes.  

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

vairākus tūkstošus apmeklētāju, uzzināt jaunumus par uzņēmējiem aktuālām tēmām biznesa 

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

amatpersonām. Dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja sevi pozicionēt kā darba devējus reģionā un 

būs iespēja uzrunāt gan šī brīža darba meklētājus, gan skolēnus un studentus – nākotnes 

darbiniekus, kam svarīgi ir uzzināt par profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas tiek 

sagaidītas no darbiniekiem. Īpaši aicinām pieteikties dalībai uzņēmumus, kuriem ir aktuāli 

reklamēt brīvās vakancēm un pastāvīgi nodarbinātās amatu kategorijas. 

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

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

ilze.brice@chamber.lv 

Par pasākumu Vidzemē:  

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

 

Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes: 

Latvijas Slieku audzētāju asociācija, katru dienu, pēc iepriekšējas reģistrēšanās, organizē 

sliekkopības entuziastiem un visiem interesentiem seminārus  Mālpils Biotehnoloģiju Centrā 

http://www.losp.lv/node/5129
mailto:ilze.brice@chamber.lv
mailto:valmiera@chamber.lv
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(MBC), kur varēs iepazīties: 

- ar bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu kompostēšanu; 

- ar slieku audzēšanu un barošanu; 

- ar biohumusa ražošanu; 

- ar ražošanas iekārtu demonstrēšanu un iepazīstināšanu ar vermitehnoloģijām; 

Dalības maksa - 10eur/no cilvēka. 

Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712 

 

 

 

 

 

NOZARES AKTUALITĀTES: 

 

 

 

 

 

Apsveicam valsts augstākā 

apbalvojuma saņēmējus - LOSP biedrus 

un sadarbības partnerus! 
http://www.losp.lv/node/5276 

 

 

 

 

 

 

 

Bioloģiskā piena ražošanai Latvijā ir 

potenciāls, lēš LLKC 

 Bioloģiskā piena ražošanai Latvijā ir potenciāls, 

jo nākotnē tā patēriņš globālajā tirgū tikai 

pieaugs, piektdien izstādē "Pavasaris 2018" 

pastāstīja "Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra (LLKC) Lopkopības nodaļas 

vadītāja Silvija Dreijere.  

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/biologiska-

piena-razosanai-latvija-ir-potencials-les-

llkc.d?id=49915639 

 

 Agronome: Latvijas lauksaimniekiem klimata 

pārmaiņu ietekmē jādomā par ilgtspējīgu 

saimniekošanu 

Latvijas lauksaimniekiem klimata pārmaiņu 

ietekmē jādomā par ilgtspējīgu saimniekošanu, 

seminārā izstādē “Pavasaris 2018” teica Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes asociētā 

profesore, agronome Dzidra Kreišmane. 

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/5276
http://www.delfi.lv/temas/lopkopiba
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/biologiska-piena-razosanai-latvija-ir-potencials-les-llkc.d?id=49915639
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/biologiska-piena-razosanai-latvija-ir-potencials-les-llkc.d?id=49915639
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/biologiska-piena-razosanai-latvija-ir-potencials-les-llkc.d?id=49915639
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http://laukos.la.lv/agronome-latvijas-

lauksaimniekiem-klimata-parmainu-

ietekme-jadoma-par-ilgtspejigu-

saimniekosanu/ 

 

Mežu īpašniekus aicina pieteikties Natura 2000 kompensācijām 

Lai uzrunātu tos vairāk nekā 3000 mežu īpašniekus, kuri nav pieteikušies ikgadējai Natura 2000 

kompensācijai par mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijās un mikroliegumos, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) no 11. 

aprīļa, kad sākas pieteikšanās maksājumam, līdz 22. maijam, kad tā noslēgsies, mērķtiecīgi 

sazināsies ar šiem saimniekiem, portālu Diena.lv informēja LLKC pārstāve Ilze Rūtenberga-

Bērziņa. 

https://www.diena.lv/raksts/videunturisms/dabasdiena/mezu-ipasniekus-aicina-pieteikties-

_natura-2000_-kompensacijam-14194908 

 

 

 

 

 

 

Gaidāmas izmaiņas lauksaimniecības 

dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba 

regulējumā 

No 2018. gada 1. novembra ES dalībvalstīm, 

tostarp Latvijai, jāpiemēro Dzīvnieku audzēšanas 

regula1, kuras mērķis ir uzlabot tīršķirnes 

dzīvnieku audzēšanas sistēmas, kā arī piemērot 

vienotus nosacījumus visās ES dalībvalstīs. 

http://www.losp.lv/node/5258 

 

ES dalībvalstis pauž atbalstu priekšlikumam ierobežot negodīgas tirdzniecības prakses pārtikas 

piegādes ķēdē 

16. aprīlī, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis piedalījās ES 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē, kurā Eiropas Komisija (EK) 

dalībvalstīm izklāstīja direktīvas projektu par negodīgu tirdzniecības prakšu novēršanu. Direktīvas 

mērķis ir ierobežot negodīgas tirdzniecības prakses visā pārtikas piegādes ķēdē, nosakot minimālo 

sarakstu ar aizliegtām tirdzniecības praksēm starp pārtikas preču piegādātāju un pircēju. 

http://www.zm.gov.lv/presei/es-dalibvalstis-pauz-atbalstu-priekslikumam-ierobezot-negodigas-

tirdzn?id=9443 

 

 

 
 

 

Latvijā sākas sējas darbi 

Sausākajos Kurzemes un Zemgales laukos jau 

sākušies pavasara sējas darbi. Lai gan 

http://laukos.la.lv/agronome-latvijas-lauksaimniekiem-klimata-parmainu-ietekme-jadoma-par-ilgtspejigu-saimniekosanu/
http://laukos.la.lv/agronome-latvijas-lauksaimniekiem-klimata-parmainu-ietekme-jadoma-par-ilgtspejigu-saimniekosanu/
http://laukos.la.lv/agronome-latvijas-lauksaimniekiem-klimata-parmainu-ietekme-jadoma-par-ilgtspejigu-saimniekosanu/
http://laukos.la.lv/agronome-latvijas-lauksaimniekiem-klimata-parmainu-ietekme-jadoma-par-ilgtspejigu-saimniekosanu/
https://www.diena.lv/raksts/videunturisms/dabasdiena/mezu-ipasniekus-aicina-pieteikties-_natura-2000_-kompensacijam-14194908
https://www.diena.lv/raksts/videunturisms/dabasdiena/mezu-ipasniekus-aicina-pieteikties-_natura-2000_-kompensacijam-14194908
http://www.losp.lv/node/5258
http://www.zm.gov.lv/presei/es-dalibvalstis-pauz-atbalstu-priekslikumam-ierobezot-negodigas-tirdzn?id=9443
http://www.zm.gov.lv/presei/es-dalibvalstis-pauz-atbalstu-priekslikumam-ierobezot-negodigas-tirdzn?id=9443
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saimniekiem daļā lauku būs jāpārsēj rapsis, 

graudaugi ziemu pārcietuši labi, un tos vajadzēs 

piesēt vien tur, kur rudens lietavās tie izslīkuši, 

liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centra (LLKC) augkopības speciālistu veiktie 

sējumu apsekojumi. 

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

sakas-sejas-darbi 

 

 

 

Pieņemti noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu medībās 

Valdība otrdien, 17. aprīlī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par 

biodrošības pasākumu kopumu, kas jāievēro medībās. 

http://www.losp.lv/node/5274  

 

Grozīta Āfrikas cūku mēra riska zonu teritorija  

Valdība otrdien, 17. aprīlī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par 

biodrošības pasākumu kopumu, kas jāievēro medībās. 

http://www.losp.lv/node/5272  

 
 

 

Latvijā nodotā piena apmērs martā sarucis 

par 3,5% 

Nodotā svaigpiena apmērs šogad martā Latvijā 

samazinājies par 3,5% salīdzinājumā ar pagājušā 

gada attiecīgo mēnesi un bija 61 134 tonnas, 

liecina Lauksaimniecības datu centra (LDC) 

apkopotā informācija. 

http://laukos.la.lv/latvija-nodota-piena-apmers-

marta-sarucis-par-35/ 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/latvija-sakas-sejas-darbi
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/latvija-sakas-sejas-darbi
http://www.losp.lv/node/5274
http://www.losp.lv/node/5272
http://laukos.la.lv/latvija-nodota-piena-apmers-marta-sarucis-par-35/
http://laukos.la.lv/latvija-nodota-piena-apmers-marta-sarucis-par-35/
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Kooperatīvi aug 

Latvijas atbilstīgie kooperatīvi 2017. gadā strādājuši ar 368 miljonu eiro lielu apgrozījumu, kas ir par 

32,5 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš, 16. aprīlī vēstīja laikraksts Dienas Bizness. 

http://www.db.lv/zinas/kooperativi-aug-474180 

 

Rīgas Dzirnavnieks: Bioloģisko produkciju sūtām konteineros 

Bioloģiskā produkcija ir virziens, kurā ļoti strauji attīstāmies, intervijā Dienas Biznesam stāsta a/s 

Rīgas Dzirnavnieks direktore Anita Skudra. 

http://www.db.lv/zinas/rigas-dzirnavnieks-biologisko-produkciju-sutam-konteineros-474176 

 

 

Arī graudi aizies gar degunu 

Krievijas ostu infrastruktūras attīstība apdraud graudu tranzītu, ceturtdien vēsta laikraksts Dienas 

Bizness.  

Krievijas enerģētisko kravu straujā zaudēšana nav vienīgais Latvijas termināļu un dzelzceļa 

pārvadātāju biznesa drauds. Kaimiņvalsts graudu tranzītu Latvijas ostas varēs izbaudīt vairs tikai 3‒5 

gadus. Tas izriet gan no Latvijas tranzītbiznesā iesaistīto teiktā Dienas Biznesam, gan Krievijas 

mediju publikācijām. Runa gan nav par pārdesmit milj. t, kā vēl pirms dažiem gadiem bija mērāmi 

ogļu un naftas produktu apjomi, taču arī pāris milj. t Krievijas lauksaimniecības produkcijas 

zaudēšana ostu termināļiem nav nekas patīkams. 

http://www.db.lv/zinas/ari-graudi-aizies-gar-degunu-474223 

 

 

 

 

 

 

Igaunijā gūst atbalstu ideja pavasarī rīkot 

licencētas zosu medības 

Pēc Igaunijas vides departamenta aplēsēm, 

pagāgājušajā gadā gājputni Igaunijas fermeriem 

nodarījuši 1,2 miljonus eiro lielus zaudējumus. 

Ideja pavasarī atļaut licencētas zosu medības 

guvusi atbalstu Igaunijas parlamenta 

lauksaimniecības komisijā, vēsta Igaunijas 

plašsaziņas līdzekļi. 

http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2018/igaunija-

gust-atbalstu-ideja-pavasari-rikot-licencetas-zosu-

medibas-984/ 

 

 

Vēlas izveidot pirmo beziepakojuma pašapkalpošanās veikalu Latvijā 

Veikalā iecerēts piedāvāt produktus no zemnieku saimniecībām un vietējiem ražotājiem, rādot 

piemēru un alternatīvas, kā ikdienā dzīvot, neradot atkritumus. 

http://www.db.lv/zinas/velas-izveidot-pirmo-beziepakojuma-pasapkalposanas-veikalu-latvija-474125 

 

http://www.db.lv/zinas/kooperativi-aug-474180
http://www.db.lv/zinas/rigas-dzirnavnieks-biologisko-produkciju-sutam-konteineros-474176
http://www.db.lv/zinas/ari-graudi-aizies-gar-degunu-474223
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2018/igaunija-gust-atbalstu-ideja-pavasari-rikot-licencetas-zosu-medibas-984/
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2018/igaunija-gust-atbalstu-ideja-pavasari-rikot-licencetas-zosu-medibas-984/
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2018/igaunija-gust-atbalstu-ideja-pavasari-rikot-licencetas-zosu-medibas-984/
http://www.db.lv/zinas/velas-izveidot-pirmo-beziepakojuma-pasapkalposanas-veikalu-latvija-474125
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Ašeradens: OIK maksājumu samazināšanai tiks izmantota Latvenergo peļņa 

«Koalīcija šodien sniedza atbalstu tam, ka pagājušā gada Latvenergo peļņu – gandrīz 80 miljonus eiro 

– novirzīsim OIK mazināšanai. Tas nozīmē, ka OIK būs par 15% mazāks. Ja pēc 2 nedēļām valdība to 

atbalstīs, tad 1. jūlijā mēs redzēsim katram – gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem – OIK maksājumu 

samazināšanos,» ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (Vienotība) sacīja RīgaTV 24 raidījumā 

Preses klubs, komentējot elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atļauju skandālu. 
http://www.db.lv/zinas/aseradens-oik-maksajumu-samazinasanai-tiks-izmantota-latvenergo-

pelna-474126 

 

 

 

 

Veterinārārsta atbildība 

antibiotiku piesardzīgā lietošanā 

dzīvniekiem http://www.losp.lv/node/5278 

EM: Šā gada februārī lielākais devums eksportā bija graudaugiem 

Šā gada februārī lielākais devums eksportā bija graudaugiem, atzina Ekonomikas ministrijas (EM) 

Analītiskā dienesta analītiķis Edmunds Gergelevičs.  

http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/781494-

em_sa_gada_februari_lielakais_devums_eksporta_bija_graudaugiem?utm_source=tvnet 

 

ES ierobežos negodīgās tirdzniecības prakses 

16. aprīlī, zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis piedalīsies ES 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē, kurā dalībvalstīm tiks prezentēts 

direktīvas projekts par negodīgām tirdzniecības praksēm. Direktīvas mērķis ir ierobežot negodīgas 

tirdzniecības prakses visā pārtikas piegādes ķēdē, nosakot minimālo sarakstu ar aizliegtām 

tirdzniecības praksēm starp pārtikas preču piegādātāju un pircēju. 

http://www.zm.gov.lv/presei/es-ierobezos-negodigas-tirdzniecibas-prakses?id=9437 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

Konsultāciju grafiks par pieteikšanos platību maksājumiem EPS 
No šā gada 11. aprīļa norisinās pieteikšanās platību maksājumiem. Šajā laikā LAD sniedz 

klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros un palīdz klientiem aizpildīt platību maksājumu 

pieteikumus elektroniski. Klientiem, kuriem nepieciešama palīdzība vai nav pieejams dators ar 

interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pieteikumus ir gan minēto konsultāciju laikā, gan arī 

apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/konsultaciju-grafiks-par-

pieteiksanos-platibu-maksajumiem-eps-821 
 

http://www.db.lv/zinas/aseradens-oik-maksajumu-samazinasanai-tiks-izmantota-latvenergo-pelna-474126
http://www.db.lv/zinas/aseradens-oik-maksajumu-samazinasanai-tiks-izmantota-latvenergo-pelna-474126
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F5278&h=ATNyyZU-T4XoAAeec-FMEwI-fFafAmD8u1xFcLC_DZLOflqZsEDWcNEyZeLo055LNMqKF_i2jNKqM5kB3CNh_pcXEuGnBC2qK4d_75MBPKEw1OFZ4VY6X0P8eTxi8HL7GhyPPU4
http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/781494-em_sa_gada_februari_lielakais_devums_eksporta_bija_graudaugiem?utm_source=tvnet
http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/781494-em_sa_gada_februari_lielakais_devums_eksporta_bija_graudaugiem?utm_source=tvnet
http://www.zm.gov.lv/presei/es-ierobezos-negodigas-tirdzniecibas-prakses?id=9437
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/konsultaciju-grafiks-par-pieteiksanos-platibu-maksajumiem-eps-821
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/konsultaciju-grafiks-par-pieteiksanos-platibu-maksajumiem-eps-821
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Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā 
No 2018.gada 19.aprīļa līdz 2018.gada 21.maijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākuma 

"Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumā 

“Meža ieaudzēšana”. Kopējais publiskais finansējums ir 2 miljoni eiro. 

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas – zemes 

īpašnieki, kuru pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu. 

Pasākumā var veikt šādas aktivitātes: 

 meža ieaudzēšana un kopšanu; 

 ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/iespeja-pieteikties-atbalstam-

mezsaimnieciba-828 

 

 

 

 

 

 

Turpinās pieteikšanās platību maksājumiem, 

pirmajās 10 dienās esam saņēmuši 6000 

pieteikumus! 

http://www.losp.lv/node/5277 

 

 

 
Ar sezonas laukstrādnieka nodokli – darba devējam mazāks nodokļa slogs  
Zemkopības ministrija atgādina, ka augļu, ogu un dārzeņu, tai skaitā kartupeļu audzētāji var 

darbiniekiem piemērot īpašo sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu, tādējādi nozīmīgi 

samazinot darbaspēka nodokļu slogu. Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu var 

piemērot sezonas laukstrādniekam (darba ņēmējam), kas tiek nodarbināts no 1. aprīļa līdz 

30. novembrim un strādā sezonas rakstura darbos - augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai 

stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.  

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ar-sezonas-laukstradnieka-nodokli-

darba-devejam-mazaks-nodokla-slogs-830 

 

Konsultāciju grafiks par pieteikšanos platību maksājumiem EPS  
Šā gada aprīlī sāksies pieteikšanās platību maksājumiem. Šajā laikā LAD sniegs klātienes 

konsultācijas daudzos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt platību maksājumu 

pieteikumus elektroniski.  

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/konsultaciju-grafiks-par-

pieteiksanos-platibu-maksajumiem-eps-821 

 
 

 

http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=cfa763c6&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/iespeja-pieteikties-atbalstam-mezsaimnieciba-828
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/iespeja-pieteikties-atbalstam-mezsaimnieciba-828
http://www.losp.lv/node/5277
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ar-sezonas-laukstradnieka-nodokli-darba-devejam-mazaks-nodokla-slogs-830
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ar-sezonas-laukstradnieka-nodokli-darba-devejam-mazaks-nodokla-slogs-830
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/konsultaciju-grafiks-par-pieteiksanos-platibu-maksajumiem-eps-821
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/konsultaciju-grafiks-par-pieteiksanos-platibu-maksajumiem-eps-821
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Kalendārs: 

12. Aprīlis  

Beidzas programmas pieteikumu iesniegšana tirgus veicināšanas pasākumiem  

17. Aprīlis  

Plkst. 12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pirkšanai konkursa kārtībā  

17. Aprīlis  

Plkst.12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pārdošanai konkursa kārtībā  

 

  

LDC INFORMĀCIJA: 

 

Jauna iespēja Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas (EZIS) lietotājiem 

Konstatējot kļūdu 3 mēnešu laikā pēc datu ievades, jums ir iespēja bez maksas un bez iesnieguma 

ziņojumu anulēt, ja dzīvniekam nav reģistrēts cits (vēlāks) notikums. 

Novietnes žurnālā iespējams anulēt šādus notikumus: 

-Atražoja; 

-Apzīmējām; 

-Sākām/beidzām lecināšanu; 

-Kastrējām/sterilizējām; 

-Izslēdzām; 

-Izslēdzām neapzīmētu. 

Anulēšanas piemēru skatīt video pamācībā: Kļūdaini ievadīto datu anulēšana 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 22019774. 

 

 

  

VAAD INFORMĀCIJA: 

 

 

 

 

Līdz 30.jūnijam atļauts tirgot atsevišķas 

labību un lauka pupu šķirnes ar 

pazeminātu dīgtspēju 

http://www.losp.lv/node/5268  

 

 

 

 

 

Izvēloties lietot AAL -ATCERIES! 
http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VA

AD_Zinu_lapa_19(1).pdf 

 

 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/informativie-un-veicinasanas-pasakumi-attieciba-uz-lauksaimniecibas-produktiem-(no-2016-gada)-292
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/sviesta-intervences-iepirkums-122
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/vajpiena-pulvera-realizacija-281
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/video_pamacibas/
http://www.losp.lv/node/5268
http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VAAD_Zinu_lapa_19(1).pdf
http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VAAD_Zinu_lapa_19(1).pdf
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Mēslošana un mēslošanas plāni 
http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VAAD_Zinu_lapa_19(1).pdf 

 

 
 

 

ES LIETAS 

 
Latvijas lauksaimnieku pārstāve, Silvija Dreijere, 27. martā apmeklēja Eiropas Komisijas 

sanāksmi Piena tirgus observatorija. 

Darba grupā skatītie jautājumi: 

 Tirgus apskats; 

 Piena produktu patēriņš; 

 Piena tirgus nākotne; 

 Kas gaidāms 2019.gadā?.  

Informāciju par darba grupā diskutēto, lūdzu skatīt VLT mājas lapā sekojošā linkā: 
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/piens-un-piena-produkti/ek-piena-tirgus-

observatorijas-sanaksme-27 
Jautājumu/komentāru gadījumā lūdzu sazināties ar eksperti un Biroju. 

 

______________________ 

Latvijas lauksaimnieku pārstāve Edīte Strazdiņa 19. martā piedalījās EK darba grupā 

Starptautiskie aspekti lauksaimniecībā. 

Darba grupā skatītie jautājumi: 
 EK darba grupas vadītāja vēlēšanas; 
 ES lauksaimniecības pārtikas tirdzniecība 2017 
 ES gaļas tirgus / Problēmas un iespējas Brexit kontekstā 
 Esošās situācijas raksturojums tirdzniecības sarunās 
 Drošības klauzula ES tirdzniecības līgumos un tās ieviešana 
 KLP, Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 
 50. pants - sarunas un nākotnes tirdzniecības attiecības ar UK -Apvienoto Karalisti 

Zemāk skatīt saiti uz eksperta atskaiti, kas ievietota VLT mājas lapā. Jautājumu / komentāru 

gadījumā sazinieties ar ekspertu. 
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/lauksaimniecibas-starptautiskie-

aspekti/lauksaimniecibas-2 
 
___________ 
 

http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/VAAD_Zinu_lapa_19(1).pdf
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/piens-un-piena-produkti/ek-piena-tirgus-observatorijas-sanaksme-27
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/piens-un-piena-produkti/ek-piena-tirgus-observatorijas-sanaksme-27
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/lauksaimniecibas-starptautiskie-aspekti/lauksaimniecibas-2
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/lauksaimniecibas-starptautiskie-aspekti/lauksaimniecibas-2
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Latvijas lauksaimnieku pārstāve, Maira Dzelzkalēja Burmistre, 16. martā 2018 piedalījās COPA-

COGECA darba grupā Kopējā lauksaimniecības politika. 

Darba grupā skatītie jautājumi: 
 Diskusija ar Peeter Bascou (EK), par jauno KLP modeli pēc 2020; 
 COPA –COGECA sagatavotie komentāri uz EP Dortmana ziņojumu; 
 Aktualitātes saistībā ar diskusiju par KLP. 

Informāciju par darba grupā diskutēto, lūdzu skatīt VLT mājas lapā sekojošā linkā: 
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/kopeja-lauksaimniecibas-politika/klp-darba-

grupa-16-marta-2018 
Jautājumu/komentāru gadījumā lūdzu sazināties ar eksperti un Biroju. 

 

 

 

MK saskaņošanai:  
 

Izsūtīts e-pastā MK noteikumu projekts, saskaņošanas termiņš: 

 

16.04.3018.  

MK noteikumu projektam Nr. 275 „Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes 

blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku 

patēriņam” iebildumus līdz 25.aprīlim sūtīt indra.cimermane@losp.lv  

 

21.04.2018. sakņojumu Instrukcijai par “Direktīvas priekšlikumu par negodīgu 

tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē” līdz šī gada 23.aprīļa pl 9:00. 

Guntis.vilnitis@losp.lv  

 

21.04.2018. EM sagatavoto ziņojumu “*Par situāciju ielu tirdzniecībā*” (turpinājumā) 

līdz 25.maija plkst.12.00 uz guntis.vilnitis@losp.lv  

 

 

 

 

CITAS AKTUALITĀTES, SEMINĀRI: 

5.starptautiskais Desu un žāvējumu festivāls Valkā 5.05.18. Lielā robežtirgus laikā! 

http://www.fairsearcher.com/moodul.php?moodul=CMS&Komponent=Lehed&id=3989 

 

 

 

 

 

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

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/kopeja-lauksaimniecibas-politika/klp-darba-grupa-16-marta-2018
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/kopeja-lauksaimniecibas-politika/klp-darba-grupa-16-marta-2018
mailto:indra.cimermane@losp.lv
mailto:Guntis.vilnitis@losp.lv
mailto:guntis.vilnitis@losp.lv
http://www.fairsearcher.com/moodul.php?moodul=CMS&Komponent=Lehed&id=3989

