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INFOLAPA Nr. 6 

 

 

 

Noteikti Meža nozares Gada balvas 

“Zelta čiekurs” laureāti 
 

Meža dienu komiteja ir noteikusi Meža nozares 

Gada balvas “Zelta čiekurs” 2016. gada ieguvējus 

nominācijā “Par mūža ieguldījumu”, “Par 

inovatīvu uzņēmējdarbību”, “Par ilgtspējīgu 

saimniekošanu” un “Par zinātnes ieguldījumu 

nozares attīstībā”. Balva “Zelta čiekurs” ir 

ikgadēja meža nozares augstākā atzinība par 

nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu 

nozares labā. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/noteikti-meza-

nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-

laureati?id=8539 

 

 

 

 

 

Nepieļaujama situācija – mikrolieguma dēļ 

tuvu bojāejai nonācis uzņēmums SIA MS Kārkli. 

Tā īpašnieks Mārcis Sniedziņš stāsta, ka 

uzņēmums netiek likvidēts vienīgi tiesvedības 

dēļ. Šis stāsts īpaši zīmīgs ar to, ka mikroliegums 

par godu melnajam stārķim 2013. gadā iegādātajā 

meža gabalā pie Pūres uzradās ar atpakaļejošu 

datumu, turklāt jau pēc tam, kad Valsts meža 

dienests bija izsniedzis ciršanas atļaujas. 

Plašāk par valsts nesakārtoto sistēmu lasi: 

http://bit.ly/2jBQhOn 

Ja arī tu piekrīti, ka šāda situācija ir absurda, 

iniciatīvu portālā Manabalss.lv paraksties par 

zemes īpašnieku tiesībām saimniekot savā zemē - 

http://bit.ly/2icGyCi 

 

 

 
 

 

 

Tev rūp mūsu valsts labklājība? 

Tad nestāvi malā, rīkojies! Atbalsti zemes 

īpašnieku tiesības saimniekot savā zemē. Dodies 

uz portālu Manabalss.lv un nobalso! 

http://bit.ly/2icGyCi 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/noteikti-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-laureati?id=8539
http://www.zm.gov.lv/presei/noteikti-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-laureati?id=8539
http://www.zm.gov.lv/presei/noteikti-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-laureati?id=8539
http://bit.ly/2jBQhOn
http://bit.ly/2icGyCi
http://bit.ly/2icGyCi
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DB viedoklis: Biodrošība uz biznesa pašiniciatīvu   
Biodrošības pasākumi putnkopībā, putnu gripu gaidot, pagaidām uzkrauti vienīgi uz lauku 

uzņēmēju pleciem. Šonedēļ DB rakstīja par draudošajām nepatikšanām saistībā ar siltumnīcas 

gāzu emisijām un topošo direktīvu, kas solās pamatīgi izpliķēt kā lauksaimniekus, tā 

mežsaimniekus. Sāpīgākais, ka Latvijai var nākties piekāpties importa piedāvājumam, kam mūsu 

ražotāju ierobežošana paver iespējas kā vērtējot vienas, tā otras tautsaimniecības lielās nozares 

nākotni. 

http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-biodrosiba-uz-biznesa-pasiniciativu-

459722?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_hot&utm_medium=articlename 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildes uz Lauksaimnieku 

organizāciju jautājumiem  

 

http://www.losp.lv/node/4502  

 

 

 

Cūkkopji dzīvo uz pulvera mucas, 

uzskata asociācijas vadītāja Dzintra 

Lejniece  
Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja 

Dzintra Lejniece uzskata, ka patlaban visi mūsu 

cūkaudzētāji dzīvo kā uz pulvera mucas. To tikko 

uzskatāmi parādījis SIA Ancers gadījums, kad, 

atklājot Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojumu, 

bija jālikvidē vairāk nekā piectūkstoš cūku. Tas 

nozīmē, ka no šīs sērgas neviens nevar būt 

pasargāts un ka arī augstas biodrošības statusa 

saimniecības nedrīkst atslābt, bet jādomā par 

katru soli 365 dienas gadā. 

http://www.la.lv/eiropa-musu-cukkopibu-

neatbalstis-uzskata-asociacijas-vaditaja-dzintra-

lejniece/ 

 

Zemkopības ministrija turpina veiksmīgo sadarbību ar zinātnes institūcijām 
8. februārī, Zemkopības ministrijā (ZM) notiks nodomu protokola parakstīšana par sadarbību 

zinātnē starp ZM, Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un Latvijas Lauksaimniecības un meža 

zinātņu akadēmiju (LLMZA), ko parakstīs zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, LZA prezidents 

Ojārs Spārītis un LLMZA prezidente Baiba Rivža.  

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-turpina-veiksmigo-sadarbibu-ar-zinatnes-

instituc?id=8540 

http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-biodrosiba-uz-biznesa-pasiniciativu-459722
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-biodrosiba-uz-biznesa-pasiniciativu-459722?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_hot&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-biodrosiba-uz-biznesa-pasiniciativu-459722?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_hot&utm_medium=articlename
https://t.co/YNUmYD8tWF
http://www.la.lv/eiropa-musu-cukkopibu-neatbalstis-uzskata-asociacijas-vaditaja-dzintra-lejniece/
http://www.la.lv/eiropa-musu-cukkopibu-neatbalstis-uzskata-asociacijas-vaditaja-dzintra-lejniece/
http://www.la.lv/eiropa-musu-cukkopibu-neatbalstis-uzskata-asociacijas-vaditaja-dzintra-lejniece/
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-turpina-veiksmigo-sadarbibu-ar-zinatnes-instituc?id=8540
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-turpina-veiksmigo-sadarbibu-ar-zinatnes-instituc?id=8540
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Precizētas prasības augļu koku un 

ogulāju pavairošanas materiāla apritei 
Otrdien, 7. februārī, valdība atbalstīja 

Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno 

noteikumu projektu, kas nosaka augļu koku un 

ogulāju pavairošanas materiāla un augļaugu 

atbilstības kritērijus un aprites kārtību. 

Noteikumu projekts sagatavots, lai ieviestu 

sertificēšanas prasības pirmsbāzes, bāzes un 

sertificētam materiālam, kā arī precizētu 

nosacījumus augļu koku un ogulāju standarta 

materiālam. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/precizetas-prasibas-

auglu-koku-un-ogulaju-pavairosanas-materiala-

aprit?id=8541 

 

 

 
 

Cer atjaunot Latvijas seno augu šķirņu 

audzēšanu 
Otrdien, 7. februārī, valdība atbalstīja 

Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos 

grozījumus noteikumos, kas nosaka Latvijas 

izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu 

saglabājamo šķirņu atzīšanas un sēklu aprites 

kārtību. Izmaiņas nosacījumos paredz noteikt 

maksimālos seno šķirņu sēklu tirdzniecības 

apjomus kaņepēm, lauku pupām un sojai. 

http://www.zm.gov.lv/presei/cer-atjaunot-latvijas-

seno-augu-skirnu-audzesanu?id=8542 

 

 

 

Aicina parakstīt Eiropas Pilsoņu 

iniciatīvu par glifosāta aizliegšanu 

http://www.losp.lv/node/4506 

 

 

 

Uzlabo atbalsta piešķiršanas kārtību 

piekrastes zvejniekiem 
7. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības 

ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

noteikumos, kas nosaka atbalsta piešķiršanas 

kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 

(EJZF) pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu 

kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”.  

http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabo-atbalsta-

pieskirsanas-kartibu-piekrastes-

zvejniekiem?id=8543 

http://www.zm.gov.lv/presei/precizetas-prasibas-auglu-koku-un-ogulaju-pavairosanas-materiala-aprit?id=8541
http://www.zm.gov.lv/presei/precizetas-prasibas-auglu-koku-un-ogulaju-pavairosanas-materiala-aprit?id=8541
http://www.zm.gov.lv/presei/precizetas-prasibas-auglu-koku-un-ogulaju-pavairosanas-materiala-aprit?id=8541
http://www.zm.gov.lv/presei/cer-atjaunot-latvijas-seno-augu-skirnu-audzesanu?id=8542
http://www.zm.gov.lv/presei/cer-atjaunot-latvijas-seno-augu-skirnu-audzesanu?id=8542
https://t.co/ufhGi4A7rC
http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabo-atbalsta-pieskirsanas-kartibu-piekrastes-zvejniekiem?id=8543
http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabo-atbalsta-pieskirsanas-kartibu-piekrastes-zvejniekiem?id=8543
http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabo-atbalsta-pieskirsanas-kartibu-piekrastes-zvejniekiem?id=8543
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Ģimenes uzņēmums Baltic Dairy Board 

fokusējas uz nišas produktiem   
Padziļināti pārstrādājot piena molekulas, SIA 

Baltic Dairy Board top produkti ar augstu 

pievienoto vērtību – proteīns un laktozes 

koncentrāts; 96% produkcijas eksportē, trešdien 

raksta laikraksts Dienas Bizness. 

http://www.db.lv/razosana/partika/gimenes-

uznemums-baltic-dairy-board-fokusejas-uz-nisas-

produktiem-

459633?utm_campaign=article_title&utm_source

=startpage_main 

 

 

 

 

 

Vides zinātnes un izglītības padome 

aicina pieteikties konkursam „Vides 

zinātnes balva 2017” 
Turpinot izveidoto tradīciju, Vides zinātnes un 

izglītības padome (VZIP) izsludina pieteikšanos 

konkursam „Vides zinātnes balva”. Konkurss 

„Vides zinātnes balva” tiek organizēts ar mērķi 

veicināt vides zinātnes un izglītības pilnveidošanu 

Latvijā. 

http://www.losp.lv/node/4507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu 

putnkopības nozari no putnu gripas, 

pastiprinās biodrošības pasākumus 
Ņemot vērā bīstamās infekcijas slimības – putnu 

gripas – straujo izplatību Eiropā pēdējā pusgada 

laikā, Zemkopības ministrija pēc konsultācijām ar 

Pārtikas un veterinārā dienesta ekspertiem un 

ornitologiem nolēmusi veikt vairākus pasākumus 

ar mērķi mazināt riskus putnu gripas ievazāšanai 

Latvijā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/lai-pec-iespejas-

efektivak-pasargatu-putnkopibas-nozari-no-

putnu-gripa?id=8544 

 

 

http://www.db.lv/razosana/partika/gimenes-uznemums-baltic-dairy-board-fokusejas-uz-nisas-produktiem-459633
http://www.db.lv/razosana/partika/gimenes-uznemums-baltic-dairy-board-fokusejas-uz-nisas-produktiem-459633
http://www.db.lv/razosana/partika/gimenes-uznemums-baltic-dairy-board-fokusejas-uz-nisas-produktiem-459633?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_main
http://www.db.lv/razosana/partika/gimenes-uznemums-baltic-dairy-board-fokusejas-uz-nisas-produktiem-459633?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_main
http://www.db.lv/razosana/partika/gimenes-uznemums-baltic-dairy-board-fokusejas-uz-nisas-produktiem-459633?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_main
http://www.db.lv/razosana/partika/gimenes-uznemums-baltic-dairy-board-fokusejas-uz-nisas-produktiem-459633?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_main
http://www.db.lv/razosana/partika/gimenes-uznemums-baltic-dairy-board-fokusejas-uz-nisas-produktiem-459633?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_main
http://www.losp.lv/node/4507
http://www.zm.gov.lv/presei/lai-pec-iespejas-efektivak-pasargatu-putnkopibas-nozari-no-putnu-gripa?id=8544
http://www.zm.gov.lv/presei/lai-pec-iespejas-efektivak-pasargatu-putnkopibas-nozari-no-putnu-gripa?id=8544
http://www.zm.gov.lv/presei/lai-pec-iespejas-efektivak-pasargatu-putnkopibas-nozari-no-putnu-gripa?id=8544
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VARAM izstrādājusi prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā 

piemērošanai 
Lai veicinātu zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) izmantošanu valsts un pašvaldību institūciju rīkotajos 

konkursos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir sagatavojusi jaunu 

regulējumu - Ministru kabineta noteikumu projektu "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam 

un tā piemērošanas kārtība". Noteikumu projekts 2017.gada 2.februārī nodots izskatīšanai 

sadarbības partneriem, izsludinot to Valsts sekretāru sanāksmē. 

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23640 

 

 

 

LIAA uzsāk pieteikumu pieņemšanu inovāciju “vaučeru” atbalsta 

pakalpojumiem 
Ar šī gada 6.februāri Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāk pieteikumu 

pieņemšanu inovāciju “vaučeru” atbalsta pakalpojumiem. Projekti tiek pieņemti projekta 

"Tehnoloģiju pārneses programma" ietvaros. 

Aktivitātes ietvaros atbalstu var saņemt sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (MVK), kas 

izstrādā jaunus produktus vai tehnoloģijas. 

http://www.liaa.gov.lv/lv/aktualitates/liaa-uzsak-pieteikumu-pienemsanu-inovaciju-vauceru-

atbalsta-pakalpojumiem 
 

 

 

Iecerēts precizēt un papildināt bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un 

kontroles kārtību 
Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus, lai precizētu un papildinātu bioloģiskās 

lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību. Grozījumu projektu ceturtdien, 9.februārī, 

izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. 

http://www.zm.gov.lv/presei/iecerets-precizet-un-papildinat-biologiskas-lauksaimniecibas-

uzraudzib?id=8559 

 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) līdz 2017. 

gada 15. februārim aicina reģistrēties dalībai starpreģionu sadarbības 

programmas INTERREG EUROPE* 2014.-2020.gadam informatīvajā dienā.  
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23597 

 

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23640
http://www.liaa.gov.lv/lv/aktualitates/liaa-uzsak-pieteikumu-pienemsanu-inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumiem
http://www.liaa.gov.lv/lv/aktualitates/liaa-uzsak-pieteikumu-pienemsanu-inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumiem
http://www.zm.gov.lv/presei/iecerets-precizet-un-papildinat-biologiskas-lauksaimniecibas-uzraudzib?id=8559
http://www.zm.gov.lv/presei/iecerets-precizet-un-papildinat-biologiskas-lauksaimniecibas-uzraudzib?id=8559
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23597
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Latvijas Dārznieks, Stādu audzētāju biedrības un Latvijas Augļkopju 

asociācijas aktivitātes:  
17.februārī Bulduros ikgadējā dārzkopības konference – aicināti visi interesenti. 

 

http://www.losp.lv/node/4504 

 

Semināri biškopjiem: 
seminārs: tēma “Bišu saimju ziemošanas apstākļi un iespējamās īpatnības”, lektors Guntars 

Melnis š.g. 11. februārī, plkst. 10.00, Jaunpiebalgas kultūras namā, Gaujas ielā 2a; Jaunpiebalgas 

pag., Jaunpiebalgas nov.; 

seminārs: tēma: „Cīņā ar varrozi izmantojamās jaunās tehnoloģijas, aktualitātes biškopībā” 

lektori Armands Gumbris, Juris Šteiselis š.g. 11. februārī, plkst. 11.00, Ogres meža tehnikumā, 

Aizupēs, Ogres novadā. 

seminārs: tēma “Tranu pieniņa ražošana”, lektors Guntars Melnis š.g. 12. februārī, plkst. 

10.00, Valmieras 5. vidusskolā, Raiņa ielā 3, Valmierā; 

seminārs: tēma: „Minimālās higiēnas prasības biškopības produktu ražošanā - Bišu dravas 

novietnes atrašanās vieta, potenciālā piesārņojuma riska cēloņi; higiēnas ražošanas nosacījumi – 

Ineta Eglīte š.g. 16. februārī, plkst. 14.00, Siguldas pagasta kultūras namā, Zinātnes iel;a 7B, 

Siguldas pag., Siguldas nov.; 

seminārs: tēma: „Jaunākās tehnoloģijas varras ierobežošanā bišu saimē" lektore Baiba Tikuma 

š.g. 17. februārī, plkst. 11.00, Liepājas 15. vidusskolā O. Kalpaka ielā 96, Liepājā; 

seminārs: tēma “Apiterapija – bišu un bišu produktu izmantošana ārstniecībā”, lektore Maruta 

Solvita Iveta Naudiņa š.g. 17. februārī, plkst. 13.30, Balvu cilvēkresursu un tālākizglītības centrā, 

Brīvības ielā 47, Balvos. 

  

Siera klubs aktivitātes: 

23.februārī seminārs 45 semināristiem par tēmu "Latvijas produktu izmantošana pašmāju un 

kaimiņvalstu virtuvēs" (mūsu kulinārā mantojuma ēdieni un īru virtuve) 

* Uzsākts darbs pie grāmatas "Jāņu siers" gatavošanas 

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

http://www.losp.lv/node/4504
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Mob. +371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv 

  

Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 
27. februāris Madona, Informatīvais seminārs par aktualitātēm bioloģiskajā lauksaimniecībā 

2. marts - Durbe. Informatīvais seminārs par aktualitātēm bioloģiskajā lauksaimniecībā. 

 

 

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 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

 

 

No 3.februāra sākas lauku bloku 

precizēšana 
No 3.februāra tiek uzsākta lauku bloku / ainavu 

elementu precizēšana 2017.gadam. Precizēšanas 

pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 

1.aprīlim!Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai 

tad, ka klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu 

platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no 

lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību. 

http://www.losp.lv/node/4499  

callto:+371%2029487375
http://www.sieraklubs.lv/
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903
https://t.co/XLEgnIDOQb
mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/4499
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Projekti: 

17.februārī beidzas augļu un dārzeņu piegādes periods skolēniem vispārējās izglītības iestādēs 

programmā "Augļi skolai" 

 

Operatīvā informācija 

OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA PAR SARINDOTAJIEM PROJEKTIEM 

(atbilstoši projektu atlases kritērijiem)  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/ 

 

ES atbalsts piena ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu 1.kārta 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/es-atbalsts-piena-

razosanas-samazinasanai-278 

 
Pieteikšanās termiņi uz pasākumu 

Seko līdz informācijai par aktuālajām LEADER kārtām vietējās rīcības grupās visā Latvijā!  

Izmantojot LEADER pieeju, atbalstāmās aktivitātes ir "Vietējās ekonomikas stiprināšanas 

iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-

pasakumu/ 

 

 
 

 

 

 

Dokumenti saskaņošanā: 
 

Līdz 10.02.2017 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības” 
http://www.losp.lv/node/4484 

12.02.2017. „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 
http://www.losp.lv/node/4500 

 

 

LDC aktualitātes: 

 
Mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem 

Informējam, ka no š.g 27.janvāra, pamatojoties uz pieņemtajiem  Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 47 Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 "Mājas (istabas) 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/es-atbalsts-piena-razosanas-samazinasanai-278
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/es-atbalsts-piena-razosanas-samazinasanai-278
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/
http://www.losp.lv/node/4484
http://likumi.lv/ta/id/232354-majas-istabas-dzivnieku-registracijas-kartiba
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dzīvnieku reģistrācijas kārtība", mājas (istabas) dzīvniekus, kuri  ir apzīmēti ar mikroshēmu 

(mikročipēti), bet nav vēl reģistrēti LDC datubāzē, var reģistrēt paši īpašnieki, izmantojot LDC 

tīmekļvietnē www.ldc.gov.lv pieejamo e-pakalpojumu. Autorizēties e-pakalpojumam iespējams ar 

LDC vai portāla www.latvija.lv autentifikāciju. 

E-pakalpojums mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijai pašlaik ir pieejams tikai fiziskām personām. 

Pirms reģistrācijas,  iespējams pārliecināties pēc mājas (istabas) dzīvnieka mikročipa numura, vai 

tas jau nav reģistrēts LDC datu bāze, ievadot mājas (istabas) dzīvnieka mikročipa numuru. 

 

 

 

 

Izstādes un citi pasākumi, piedāvājumi: 

 

 

 

Green Planet Expo ir viena izstāde visiem – 

zaļi domājošiem, zaļi dzīvojošiem, zaļi 

strādājošiem un zaļi ražojošiem 

http://www.greenplanetexpo.eu/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

LAFLORA piedāvājums 

jaunajai sezonai!  

http://www.losp.lv/node/4495  

 

 

22. Februārī, notiks seminārs Veselīgāka pieeja produktīvai lopkopībai, Kā uzlabot ekonomiskos 

rādītājus ar veselīgāku pieeju? Kā apkārtējā vide ietekmē dzīvnieku labturību un veselību?   

Jelgavā, Zemgales reģiona kompetenču un attīstības centrā http://www.baltuvet.lv/seminars 

 

________________________________ 
 

Nākamā gada pavasarī, no 28. līdz 30. aprīlim, Izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā notiks starptautiskā 

lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības izstāde „Nature Expo 2017”, kurā ik gadu 

spēcīgākie nozares uzņēmumi tiekas ar potenciālajiem klientiem, sadarbības partneriem un 

izplatītājiem. Vēlaties veicināt sava biznesa attīstību, palielināt apgrozījumu un apsteigt 

konkurentus? Tad piedalieties „Nature Expo 2017”! 

http://likumi.lv/ta/id/232354-majas-istabas-dzivnieku-registracijas-kartiba
http://www.ldc.gov.lv/
http://www.latvija.lv/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1861053037469289&set=a.1399213710319893.1073741827.100006938320152&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1861053037469289&set=a.1399213710319893.1073741827.100006938320152&type=3
http://www.greenplanetexpo.eu/
https://t.co/l18PTvDRqI
http://www.baltuvet.lv/seminars
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Aicinām Jūs jau tagad saplānot pavasara mārketinga aktivitātes un pieteikt dalību „Nature Expo 

2017”! Izvēlieties piemērotāko ekspozīcijas vietu par nebijuši labu cenu! 

Kā arī tiek piemērota pamatmaksājuma atlaide -10%, ja maksājums tiek veikts līdz 22.11.2016 vai 

-5%, ja maksājums tiek veikts līdz 22.12.2016! 

  

Turklāt izstādē notiks arī dažādi semināri, prezentācijas un sacensības. Ja arī Jūs vēlaties rīkot 

kādu pasākumu, aicinām savlaicīgi pieteikties! 

 Kontaktpersona:Artūrs Bidiņš, Projektu vadītājs 

Mob. +371 26579824 

Tālr. +371 67065009 

Fakss: +371 67067551 

E-pasts: arturs.bidins@bt1.lv 

www.bt1.lv 

 

________________________________ 

 

 

Iespēja pieteikties dalībai starptautiskajā pārtikas nozares izstādē World Food Warsaw 2017, kas 

norisināsies no 11.-13.aprīlim, Polijā, Varšavā. 

http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/latvijas-nacionalais-stends-izstade-world-food-warsaw-2017-

polija-varsava 

LIAA nacionālajam stendam rezervējusi laukumu 18m2 platībā. Dalībai stendā tiks apstiprināti 5 

uzņēmēji, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/vertesanas-kriteriji-valsts-atbalsta-programmai-2016  

  

Lūdzu vērst uzmanību, ka stends šajā izstādē būs standarta konstrukcija (ne dizaina stends). 

 Dalībai aicinām pieteikties līdz š.g. 17.februārim LIAA mājas lapā: 

http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/latvijas-nacionalais-stends-izstade-world-food-warsaw-2017-

polija-varsava/pieteiksanas  

 Kontaktpersona:   

Inga Valdmane 

Vecākā projektu vadītāja, Eksporta veicināšanas nodaļa 

Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments 

 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

Pērses iela 2, Rīga, LV-1442 

Tālrunis.: + 371 67039414; 

Mob. tālrunis: + 371 29472835 

E-pasts: Inga.Valdmane@liaa.gov.lv 

www.liaa.gov.lv 

   

 

 

 

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

 
 

callto:+371%2026579824
callto:+371%2067065009
callto:+371%2067067551
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