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LOSP MEDIJOS:
21.05.2018. Dienas bizness - Konkrētu lēmumu joprojām nav
Juridiskā izvērtējuma nepieciešamību uzsver arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes
(LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis. «Ir nepieciešams objektīvs juridiskais izvērtējums, kurā
skaidri noteikts, kādas sekas būtu OIK atbalsta maksājuma pārtraukšanai,» pauž Guntis Vilnitis
http://www.db.lv/zinas/konkretu-lemumu-joprojam-nav-475253

23.05.2018. Diena - Ir nevis risinājums, bet stāsts par to Diena.lv
Par centieniem pilnīgi atcelt obligātās iepirkumu komponentes (OIK) maksājumu sistēmu un to,
vai tas vispār iespējams – Romāna Meļņika intervija ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) ģenerāldirektoru Gunti Vilnīti, kurš darbojas arī ekonomikas ministra vadītajā
OIK sistēmas likvidēšanas darba grupā. https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/ir-nevisrisinajums-bet-stasts-par-to-14197933
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LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Aitu Audzētāju asociācija pārstāvis Kaspars Kļaviņš
Izdevniecība "Saimnieks LV" žurnālā - Latvijas tumšgalves ganāmpulka lolotāji

16.05.2018. Dienas bizness - Pīlādžos saimnieko mērķtiecīgi http://www.db.lv/zinas/piladzossaimnieko-merktiecigi-475089

23.05.2018. www.nozare.lv Lauksaimnieki negatīvi vērtē jaunās datu aizsardzības regulas
praktiskos aspektus
Lauksaimnieki negatīvi vērtē Eiropas Savienības (ES) Vispārīgās datu aizsardzības regulu, jo
pastāv daudz neskaidrību saistībā ar tās ietekmi ikdienas praktisko darbu, liecina lauksaimnieku
izteikumi Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša sapulcē.
http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-negativi-verte-jaunas-datu-aizsardzibas-regulas-praktiskosaspektus/
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23.05.2018. LETA // RCT vadītājs: Centrāltirgus ir atvērts vietējo zemnieku produkcijas
tirdzniecībai
Rīga, 23.maijs, LETA. Rīgas Centrāltirgus (RCT) ir atvērts vietējo zemnieku un to saimniecību
produkcijas tirdzniecībai, vietējās produkcijas tirgotājiem joprojām piemērojot pazeminātu nomas
maksu, trešdien Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša sapulcē
uzsvēra RCT valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks. http://www.losp.lv/node/5349
21.05.2018. Dienas bizness - Jūras mēslus pārvērš enerģijā

http://www.db.lv/zinas/juras-meslus-parvers-energija-475256
Lauksaimniekiem stāsta par finansiāli pieejamu piesārņojuma samazināšanas veidu

https://www.meteo.lv/lapas/lauksaimniekiem-stasta-par-finansiali-pieejamu-piesarnojumasamazinasa?&id=2314&nid=327
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25.052018. Latvijas Radio1 raidījumā “Krustpunktā”:
LOSP valdes locekle un Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja Agita Hauka un
LOSP valdes loceklis un Jauno Zemnieku kluba pārstāvis Māris Freimanis diskusijā par
lauksaimnieku ikdienu. Ko Latvijas lauksaimniecībai ir devusi Eiropas Savienība? Kas ir bijuši
ieguvumi, kas zaudējumi? Un kāda ir perspektīva Latvijas laukiem?
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-tiesraide-no-jelgavas-diskutejam-parlauksaimniecibu.a104263/

24. 05.2018. LETA Lauksaimnieki negatīvi vērtē jaunās datu aizsardzības regulas
praktiskos aspektus
Rīga, 23.maijs, LETA. Lauksaimnieki negatīvi vērtē Eiropas Savienības (ES) Vispārīgās datu
aizsardzības regulu, jo pastāv daudz neskaidrību saistībā ar tās ietekmi ikdienas praktisko darbu,
liecina lauksaimnieku izteikumi Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP)
ikmēneša sapulcē. http://www.losp.lv/node/5348

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
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28.-29.maijā - kopā ar "Vidzemes TV' filmu sērijas "100 receptes Latvijas simtgadei" ietvaros
dokumentālas
filmas par Jāņu siera, Baltā biezpiena siera un knapsieriņu gatavošanu filmēšana.
31.maijā Ogrē seminārs "Jaunākas tendences konditorejā. Konditorejas izstrādājumu gatavošana,
izmantojot sierus un biezpienu".
Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktivitātes
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.
2018. gada 12.-13. jūnijā ZS Mežacīruļi (Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads) notiks biedrības
"Gaļas liellopu audzētāju biedrība" organizētās mācības ekspertiem „Piena šķirņu govju
vērtēšana”.
Lektors - Māris Līdaka.
Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.
Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 9.57 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 47.87 euro.
Dalības maksā iekļauts: mācību nodrošināšana, visu nepieciešamo mācību materiālu sagatavošana,
izsniegšana, apliecinājuma izsniegšana pēc mācību kursa pabeigšanas (vismaz 75% no mācību
kursa apjoma) un kafijas pauze.
Visiem, kuri būs apmeklējuši vismaz 75%, tiks izsniegts apliecinājums.
Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 28628983 vai rakstot uz epastu: nvo.glab@gmail.com.
Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt Mācību
dalībnieka reģistrācijas veidlapu. Papildus aicinām atsūtīt skanētus arī citus saistošus dokumentus,
kas pierāda Jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare vai pārtikas
ražošanas nozare vai mežsaimniecības nozare).
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Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram, Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir
lauksaimniecības zeme, mežs; EPS izdruka, ja Jūs 2017.gadā esiet pieteicies platību
maksājumiem; saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija; juridiskām personām gada
pārskata kopija; uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums
nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem -skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas
veidlapā sadaļā Piezīmes –radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to,
ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība.
Vērtētājiem un pārraugiem - sertifikāta kopija.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Biedrība "Latvijas aitu audzētāju asociācija" (LAAA) aktivitātes:
DISKUSIJA AITKOPJIEM
Biedrība "Latvijas aitu audzētāju asociācija" (LAAA) 29.maijā rīko atvērto diskusiju aitkopjiem
par aktualitātēm nozarē. Šajā reizē plānots aktualizēt tādas tēmas kā:
-KLP (Kopējā lauksaimniecības politika) pēc 2020.gada;
-MK noteikumi Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”;
-plēsēju uzbrukumi aitu ganāmpulkiem.
Diskusijas pirmajā daļā būs praktiskais darbs grupās - veikt SVID analīzi aitkopības saimniecībai.
Otrajā daļā esam aicinājuši Dainu Lodiņu (Lauksaimniecības datu centra Ciltsdarba nodaļas
vadītāja) runāt par MK noteikumiem Nr.393 un Lieni Jansoni (Zemkopības ministrijas Lauku
attīstības atbalsta departamenta direktore) pastāstīt par aktuālo saistībā ar Kopējo lauksaimniecības
politiku (KLP) pēc 2020.gada.
Sanāksme notiks Zemkopības ministrijas 314.telpā. Sākums 11:00. Sanāksmē aicināts piedalīties
ikviens interesents.

Lauku Ceļotājs aktivitātes:
Aicinām lauku tūrisma uzņēmējus pieteikties vides kvalitātes zīmei "Zaļais sertifikāts" vai arī
pieteikt sev zināmos iespējamos pretendentus.
http://www.losp.lv/node/5326
Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes:
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.
08.09.2018. - Dalība “Lauki ienāk pilsētā”
LTRK aktivitātes:
Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai un rezervēt vietas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
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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
(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:
2018. gada pieteikšanās vides kvalitātes zīmei "Zaļais sertifikāts"
Aicinām lauku tūrisma uzņēmējus pieteikties vides kvalitātes zīmei "Zaļais sertifikāts" vai
arī pieteikt sev zināmos iespējamos pretendentus.
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/800
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Vēlamies informēt, ka biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” izsludina atkārtotu projektu
konkursu “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 2018” starpkultūru dialoga jomā.
Projektu īstenošanas laiks ir no 2018. gada 25. jūnija līdz 2018. gada 23. novembrim. Projektu
pieteikumus var iesniegt līdz 2018.gada 12.jūnijam, pretendējot uz maksimālo atbalsta summu
3000 EUR. Projekta mērķis: attīstīt starpkultūru dialogu starp mazākumtautību un sabiedrības
vairākuma pārstāvjiem un veicināt efektīvu pasākumu veidošanu starpkultūru dialoga jomā.
http://nvo.lv/lv/news/publication/latvijas-pilsoniska-alianse-izsludina-projektu-kon-9342/
Tirgū jau pirmās vietējās zemenes
Zemeņu platības pēdējos gados aug, bet
pieprasījumu nevar apmierināt, pirmdien
vēsta laikraksts Dienas Bizness. Kā
liecina Lauku atbalsta dienesta dati,
zemeņu platības augušas no 265,7 ha
2009. gadā līdz 438 ha 2017. gadā.
Straujāks pieaugums bijis tieši pēdējos
gados, kas liecina – saimniecības attīstās
un cenšas nodrošināt pieprasījumu pēc
vietējām ogām.
http://www.db.lv/zinas/tirgu-jau-pirmasvietejas-zemenes-475246
Tērvetē notiks Baltijā lielākais
meža izziņas pasākums
Sestdien, 26. maijā, zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs Tērvetē piedalīsies Baltijā
lielākajā meža izziņas pasākumā “Ar
mežu sirdī”.
http://www.losp.lv/node/5330
Pieskatiet savu lauksaimniecības
tehniku!
Jau ilgāk nekā mēnesi lauksaimniekiem
ir aktīvā darbu sezona. Kaut arī pašlaik
nav dzirdēts par kārtējām traktortehnikas
zādzībām, Zemkopības ministrija aicina
zemniekus un sabiedrību kopumā
uzmanīt savu lauksaimniecības tehniku,
kā arī nepalikt vienaldzīgiem, redzot ko
aizdomīgu kaimiņa sētā.
http://www.losp.lv/node/5335
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Plāno atbalstīt papildu dīķu platības
pieteikšanu un esošo ūdens vides
saistību pagarināšanu
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi
grozījumu projektu valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībā
pasākumam
„Akvakultūra,
kas
nodrošina
vides
pakalpojumus”.
Projektu
ceturtdien,
17.
maijā,
izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.
http://www.zm.gov.lv/zemkopibasministrija/presei/plano-atbalstitpapildu-diku-platibas-pieteiksanuun-esoso-udens-vides?id=9505
Bulduru Dārzkopības vidusskolas
absolventi ir pieprasīti darba tirgū
Jaunajā, 2018./2019. mācību gadā
Bulduru Dārzkopības vidusskola (BDV)
ar Zemkopības ministrijas atbalstu ir
radusi iespēju uzņemt vairāk audzēkņu
visās esošajās mācību programmās, kā
arī
papildināt
mācību
iespējas,
piedāvājot programmas ekotūrisma
specialitātes apgūšanai un jauno
arboristu
sagatavošanai.
http://www.losp.lv/node/5336
Apstiprinātas izmaiņas PVD pakalpojumu samaksā
15. maijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas Pārtikas un veterinārā
dienesta (PVD) cenrādī.
Līdz šim maksa par veterināro sertifikātu sagatavošanu, jaunu uzņēmumu atzīšanu, reģistrāciju,
atkārtotām pārbaudēm neatbilstību gadījumos, oficiālo papildu kontroli, atbilstības un speciālā
sertifikāta sagatavošanu tika noteikta atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu –
11,65 eiro.
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/apstiprinatas-izmainas-pvdpakalpojumu-samaksa-?id=9499
Latvijā veiks reprezentatīvu augsnes
agroķīmisko izpēti – lauksaimnieki,
esat atsaucīgi!
Katrs zemnieks, kurš sēj vai stāda, plāno
iegūt ražu. Ilgtspējīgi un ekonomiski
saimniekojot, ir svarīgi regulāri sekot
līdzi barības vielu bilancei augsnē, kā arī
veikt augsnes agroķīmisko izpēti (AAI).
Tā ļaus precīzāk plānot un izmantot
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mēslojumu vietās, kur augu piebarošana
nepieciešama visvairāk.
http://www.losp.lv/node/5337
Vandzenes “Bērzos” grasās veidot
Latvijā pirmo industriālo kazu fermu
Latvijas Kazkopības biedrības valdes
priekšsēdētāja Kristīne Piliena uz
aicinājumu pastāstīt par saimniekošanas
pieredzi sākumā atsaucās atturīgi.
http://laukos.la.lv/grib-veidot-latvijapirmo-industrialo-kazu-fermu/
Baltijas
valstu
lauksaimniecības
ministri Viļņā pārrunās turpmāko
sadarbību cīņā par ES tiešmaksājumu
izlīdzināšanu
23. maijā, Viļņā plānota Baltijas valstu
lauksaimniecības ministru tikšanās –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
tiksies
ar
Lietuvas
jauno
lauksaimniecība ministru Ģiedru Surpli
un Igaunijas lauku attīstības ministrs
Tarmo Tammu, lai pārrunātu Baltijas
valstu turpmāko sadarbību un viedokļu
saskaņotību jautājumos par ES (KLP)
reformu un nākotni pēc 2020. gada.
http://www.losp.lv/node/5343
VAKS sasniedz rekordapgrozījumu
Lauksaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība (LPKS) VAKS
pērn sasniedza rekordapgrozījumu,
iepērkot lielāko graudu daudzumu
kooperatīva vēsturē, piektdien vēsta
laikraksts Dienas Bizness.
http://www.db.lv/zinas/vaks-sasniedzrekordapgrozijumu-475191
Baltijas valstu lauksaimniecības ministru kopīgais viedoklis nemainās – tiešie maksājumi
lauksaimniekiem jāizlīdzina
Trešdien, 23. maijā, Viļņā notika Baltijas valstu lauksaimniecības ministru – zemkopības ministra
Jāņa Dūklava, Igaunijas lauku attīstības ministra Tarmo Tamma un Lietuvas jaunā
lauksaimniecības ministra Ģiedra Surpļa – tikšanās, kurā politiķi apliecināja, ka arī turpmāk
Baltijas valstis neatkāpsies no prasības par tiešo maksājumu izlīdzināšanu ES lauksaimnieku
starpā nākamajā plānošanas periodā no 2021. līdz 2028. gadam.
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http://www.losp.lv/node/534
Apbalvoti Zemkopības ministrijas konkursa “Mūsu mazais pārgājiens” laureāti
25. maijā, Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē notika Zemkopības ministrijas (ZM) konkursa
Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens 2018” laureātu apbalvošanas pasākums.
http://www.zm.gov.lv/presei/apbalvoti-zemkopibas-ministrijas-konkursa-musu-mazais-pargajienslaure?id=9523
Lauksaimniecībā platību maksājumiem pieteikto platību apjoms palielinās
Pieteikumu skaits platību maksājumiem sarūk, savukārt platību apjoms palielinās, vērtē Lauku
atbalsta dienestā (LAD). Līdz otrdienai dienests bija saņēmis apmēram 57 tūkstošus pieteikumu
platību maksājumiem. Līdz ar to, ka lauksaimnieki platību maksājumiem piesakās elektroniski,
ievērojami sarucis pieļauto kļūdu skaits. Lauksaimnieki var pietiekties maksājumiem līdz 15.
jūnijam, tiesa, par kavētajām dienām atbalstu samazina.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/lauksaimnieciba-platibu-maksajumiem-pieteiktoplatibu-apjoms-palielinas.a279602/

LAD aktualitātes:
Kā deklarēt platības, ja lauki ir daļēji izslīkuši
Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis skaidrojumu, kā lauksaimniekiem rīkoties gadījumos, ja
jādeklarē platības daļēji izslīkušos laukos.
Ir iespējami trīs rīcības varianti. http://www.losp.lv/node/5334

Lauksaimnieki pieteikušies platību maksājumiem: saņemti 57 176 iesniegumi
http://www.losp.lv/node/5342
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No 18. jūnija sāksies iesniegumu pieņemšana atbalstam ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību attīstībai, dažādošanai un tūrisma aktivitāšu veicināšanai. Iesniegumus iesniedz
elektroniski - Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā!
http://www.losp.lv/node/5327

Biškopības nozarē pieejams valsts atbalsts http://www.losp.lv/node/5347

Līdz 2018.gada 1.jūnijam var iesniegt iesniegumu par pieteikšanos dīzeļdegvielai
lauksaimniekiem http://www.losp.lv/node/5350
Lauksaimnieki pieteikušies platību maksājumiem: saņemti 57 176 iesniegumi
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šā gada 22.maijam Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā saņēmis 57 176 iesniegumus platību maksājumiem bez kavējuma sankcijām. LAD
atgādina, ka platību maksājumiem vēl var pieteikties līdz 15.jūnijam (ieskaitot), bet šajā gadījumā
atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbadienu.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauksaimnieki-pieteikusiesplatibu-maksajumiem-sanemti-57-176-iesniegumi-843

Dienesta privātuma politika:
Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis un publicējis mājaslapā privātuma politiku. To var lasīt.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskām personām (datu subjektiem) informāciju par
personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu dienestā.
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http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/dienesta-privatuma-politika-84
Kalendārs:
01. Jūnijs
Beidzas pieteikšanās programmai "Dīzeļdegviela lauksaimniekiem"
01. Jūnijs
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts biškopības nozarei"
04. Jūnijs
Sākas pieteikšanās pasākumam "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"

ES lietas:
Latvijas lauksaimnieku pārstāve, Maira Dzelzkalēja Burmistre, 9. aprīlī 2018 piedalījās COPACOGECA darba grupā Lauku attīstība. Informāciju par darba grupā diskutēto, lūdzu skatīt VLT
mājas lapā sekojošā linkā:
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/lauku-attistiba/lauku-attistibas-darbagrupa-2018-gada-9aprili

Pasākumi, notikumi:
Atzīmējam kalendāros - 15.un 16.jūnijs - TRAKTORDIENA!!!

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
Infolapa_16_25.5.2018.

www.losp.lv

