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INFOLAPA Nr. 8 

CETA – ne traģēdija, ne medus pods  
Pirms dažām dienām Eiropas Parlamenta deputāts Andrejs Mamikins (Saskaņa) publiski paziņoja, 

ka pēc Eiropas Savienības un Kanādas visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma 

(CETA) noslēgšanas gaidāms masveidīgs Latvijas zemnieku saimniecību bankrots. 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) tomēr uzskatam nepievienojās, sakot, ka 

šāds apgalvojums ir pārāk nepārdomāts. Arī Dienai, aptaujājot vairākus uzņēmējus, to 

organizācijas un ekspertus, redzami dažādi uzskati par to, kā nolīgums mūs ietekmēs, taču 

Latvijas uzņēmējdarbības krahu neviens neparedz. 

http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/ceta--ne-tragedija-ne-medus-pods-14166369 

 

 

 

Valsts zemes dienesta ziņojums 
“Nekustamā īpašuma tirgus pārskats” kurā varat 

iepazīties ar noderīgu informāciju, lai izdarītu 

secinājumus par uzlikto ierobežojumu 

"lietderību", lai varētu iegādāties zemi:  

http://www.vzd.gov.lv/files/nekustama_ipasuma_

tirgus_parskats_22_12_2016.pdf  

 

 

Vēl aizvien reģistrēti tikai 39 procenti suņu https://t.co/KhjsQHjj2p via dzirkstele.lv 

Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv”, balstoties uz suņu apzīmēšanas un reģistrēšanas sociālo 

kampaņu četros Latvijas novados, kā arī tiesību normu un datu analīzi par pieciem gadiem (2012-

2017), ir izstrādājis Informatīvu ziņojumu par suņu apzīmēšanu un reģistrēšanu Latvijā. 

 

 

 

 
 

 

“Bez pieredzes neņem darbā pat 

traktoristus”  
Kamēr Grieķijā, Spānijā un Itālijā jauniešu 

bezdarbnieku ir pat virs 40% no visiem 

bezdarbniekiem, Latvijā šis rādītājs pērnā gada 

nogalē bijis 18,3%, kas ir pat zemāks nekā vidēji 

eirozonas valstīs (20,9%). Tomēr tas nenozīmē, 

ka Latvijā nav par ko satraukties. Lielākais 

izaicinājums valstij un sabiedrībai ir pārvarēt 

darbaspēka novecošanās krīzi. 

http://www.la.lv/bez-pieredzes-nenem-darba-pat-

traktoristus/ 
 

http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/ceta--ne-tragedija-ne-medus-pods-14166369
http://www.vzd.gov.lv/files/nekustama_ipasuma_tirgus_parskats_22_12_2016.pdf
http://www.vzd.gov.lv/files/nekustama_ipasuma_tirgus_parskats_22_12_2016.pdf
https://t.co/KhjsQHjj2p
https://www.facebook.com/dzirkstele/
http://www.la.lv/bez-pieredzes-nenem-darba-pat-traktoristus/
http://www.la.lv/bez-pieredzes-nenem-darba-pat-traktoristus/
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Cenas noteic turīgākie: Zemgalē un 

Latgalē zeme dārgāka 
“Salīdzinājumā ar citiem aizvadītajiem gadiem, 

īpaši 2013. gadu, kad pirka visu, ko vien varēja 

nopirkt, un kad noslēgto darījumu bija visvairāk, 

pagājušais gads pietiekami skaidri apliecināja, ka 

lielākā daļa pircēju ir sekmīgi strādājošo 

saimniecību īpašnieki,” atzīst uzņēmuma “Arco 

Real Estate” valdes loceklis Māris Laukalējs. 

“Kur ir stipri zemnieki, kuriem vajag zemi 

saimniecību paplašināšanai, tur pērn arī visvairāk 

to nopirka. Ja Latvijas kartē iezīmētu stipro 

zemnieku saimniecību atrašanās vietas, tad tās 

uzskatāmi parādītu, kur zemei ir visaugstākās 

cenas,” viņš piebilst. 

http://www.la.lv/zemgale-un-latgale-zeme-

dargaka/ 

 

 

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā 
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7062  
 

Uz grants ceļiem sāk ieviest autotransporta masas ierobežojumus  
Sakarā ar atkusni un nokrišņiem uz grants ceļiem praktiski visā valsts teritorijā ir sācies šķīdonis, 

tāpēc uz šiem ceļiem pakāpeniski tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi - tiek liegta 

pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām, portālu Diena.lv informēja VAS Latvijas 

Valsts ceļi (LVC). 

http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/uz-grants-celiem-sak-ieviest-autotransporta-masas-

ierobezojumus-14166436 

 

 

 

 

 

Apstiprināts 2017. gada valsts atbalsts 

lauksaimniekiem  
Otrdien, 21. februārī, valdība atbalstīja 

Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos 

grozījumus noteikumos par valsts atbalstu 

lauksaimniecībai. Ar grozījumiem ir noteikts, ka 

2017. gadam valsts atbalsts lauksaimniecībai 

subsīdiju veidā paredzētais finansējums ir 8 723 

490 eiro. 

http://www.losp.lv/node/4540 

 

 

http://www.la.lv/zemgale-un-latgale-zeme-dargaka/
http://www.la.lv/zemgale-un-latgale-zeme-dargaka/
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7062
http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/uz-grants-celiem-sak-ieviest-autotransporta-masas-ierobezojumus-14166436
http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/uz-grants-celiem-sak-ieviest-autotransporta-masas-ierobezojumus-14166436
http://www.losp.lv/node/4540
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Balticovo izmanto gāzes lielgabalus   
Akciju sabiedrības «Balticovo» tuvumā 

dzīvojošie stāsta, ka jau nedēļu no ražotnes 

teritorijas atskan šāvieni, to troksnis traucē 

cilvēkiem un mājdzīvniekiem, vēsta reģionālais 

medijs Bauskas Dzīve. «Balticovo» ražošanas 

direktors Verners Rinkovičs skaidro, ka troksni 

rada gāzes lielgabali, kurus ražotnē izmanto 

savvaļas putnu atbaidīšanai, lai novērstu 

dējējvistu inficēšanās risku ar Eiropā klejojošo 

putnu gripu. 
http://www.db.lv/razosana/partika/balticovo-izmanto-

gazes-lielgabalus-

460153?utm_source=newsletter2&utm_medium=emai

l&utm_campaign=newsletter 

 

 

Valdība akceptē likumprojektu par savvaļas dzīvnieku izmantošanas 

aizliegumu cirka izrādēs  
Atsaucoties daudzu nevalstisko organizāciju aicinājumam un ņemot vērā valstisko un nevalstisko 

organizāciju priekšlikumus, Zemkopības ministrija sagatavojusi likumprojektu grozījumiem 

Dzīvnieku aizsardzības likumā, ko otrdien, 21.februārī, apstiprināja valdība.  

http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-akcepte-likumprojektu-par-savvalas-dzivnieku-

izmantosanas-aizl?id=8603 

 

 

Apstiprināts 2017. gada valsts atbalsts meža nozares attīstībai 
 

Otrdien, 21. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas 

noteikumos, kas nosaka valsts atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai. 

Lai veicinātu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, 2017. gadā kopējais atbalsta apmērs 

meža nozares attīstībai būs 237 927 eiro. 

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinats-2017-gada-valsts-atbalsts-meza-nozares-

attistibai?id=8604 

 

 

 

 

 

Plāno izmaiņas Ģenētiski modificēto 

organismu aprites likumā 
Otrdien, 21. februārī, valdība atbalstīja 

Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos 

grozījumus likumā par ģenētiski modificēto 

organismu (ĢMO) apriti. Izmaiņas likumā 

sagatavotas, lai nodrošinātu to, ka valstī netiek 

izplatītas konvencionālās un bioloģiskās sēklas, 

kuras satur ĢMO piejaukumu. 

http://www.losp.lv/node/4541 

 

 

http://www.db.lv/razosana/partika/balticovo-izmanto-gazes-lielgabalus-460153
http://www.bauskasdzive.lv/vietejas-zinas/balticovo-ar-gazes-lielgabaliem-atbaida-savvalas-putnus-troksnis-trauce-iedzivotajiem-162619
http://www.db.lv/razosana/partika/balticovo-izmanto-gazes-lielgabalus-460153?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/balticovo-izmanto-gazes-lielgabalus-460153?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/balticovo-izmanto-gazes-lielgabalus-460153?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/balticovo-izmanto-gazes-lielgabalus-460153?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-akcepte-likumprojektu-par-savvalas-dzivnieku-izmantosanas-aizl?id=8603
http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-akcepte-likumprojektu-par-savvalas-dzivnieku-izmantosanas-aizl?id=8603
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinats-2017-gada-valsts-atbalsts-meza-nozares-attistibai?id=8604
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinats-2017-gada-valsts-atbalsts-meza-nozares-attistibai?id=8604
http://www.losp.lv/node/4541
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LVĢMC aicinājums uzņēmumiem: palieciet tirgū, reģistrējiet ķīmiskās vielas! 
Ja uzņēmums ražo vai importē ķīmiskās vielas, tad tās ir jāreģistrē saskaņā ar Eiropas Savienības 

tiesību aktu ķīmisko vielu jomā (REACH regula). Provizoriskā reģistrācija jāveic līdz 2017. gada 

31. maijam, un tā ir bez maksas 

https://echa.europa.eu/documents/10162/22038499/reach_2018_leaflet_lv.pdf 

 

 

 

 

Precizēta klasiskā cūku mēra riska 

zonu teritorija 
Komisijas 2013. gada 13. decembra Īstenošanas 

lēmums par dzīvnieku veselības kontroles 

pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri 

dažās dalībvalstīs nosaka dzīvnieku veselības 

kontroles pasākumus, kas īstenojami ar klasisko 

cūku mēri inficētajos Latvijas novados. Tādēļ 

valdība otrdien, 21.februārī, apstiprināja 

Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus 

klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu 

novēršanas kārtībā. 

http://www.losp.lv/node/4542 

 

 

 

Lai uzzinātu Latvijas iedzīvotāju 

viedokli par PVN samazināšanu pārtikas 

produktiem, Zemkopības ministrijai 

sagatavojusi aptauju. Lūdzam aizpildīt anketu 

Zemkopības ministrija vietnē. 

https://www.zm.gov.lv/…/vai-uzskatat-ka-

latvija-ir-jasamazi… 

 

 

 

 

 

„Man šķiet, ka ir cilvēki un institūcijas, kuru mērķis ir panākt, lai mežu un lauksaimnieciskās 

zemes īpašnieki naktī mostas bailēs, ka viņu īpašumā pēkšņi ir ieradies ornitologs, kurš tur atradis 

reta putna ligzdu. Turklāt ornitologam nav pat jāsniedz pierādījumi, ka putns patiešām šajā vietā 

mīt. Un tad nu sāksies nepatikšanas..." norāda SIA „MS Kārkli” īpašnieks Mārcis Sniedziņš.  

Vairāk lasi šeit: http://bit.ly/2kDY6bw 

 

https://echa.europa.eu/documents/10162/22038499/reach_2018_leaflet_lv.pdf
http://www.losp.lv/node/4542
https://www.facebook.com/Zemkopibasministrija/
https://www.zm.gov.lv/aptaujas/vai-uzskatat-ka-latvija-ir-jasamazina-pvn-sadai-partikai-?id=184
https://www.zm.gov.lv/aptaujas/vai-uzskatat-ka-latvija-ir-jasamazina-pvn-sadai-partikai-?id=184
http://bit.ly/2kDY6bw
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LOSP medijos: 

 

 

 

 

 

LOSP valdes loceklis Guntis Gūtmanis TV3 

Ziņās - Par ierobežojumiem zemes pārdošanā 

ārzemniekiem (07.30 min) 

http://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-

zinas/815550?autostart=true  

 

 

 

 

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs 

LNT ziņās "Vai pārtika varētu kļūt lētāka? Lemj 

par iespēju samazināt PVN pārtikai" 

http://skaties.lv/…/vai-partika-varetu-klut-

letaka-lemj-pa…/ 

"Mēs virzām tikai augļus un dārzeņus. Un mums 

ir arī politiskais atbalsts diezgan liels, kad mums 

šis jautājums ir diezgan ātri jāatrisina, jāpierāda 

arī Finanšu ministrijai, ka šeit tomēr nekādi 

lielie zaudējumi valstij mums nebūs." 

 

 

 

 

LOSP viedoklis Русское вещание LTV7 ziņu 

raidījumā Сегодня вечером par CETA līguma 

ietekmi uz lauksaimniecības nozari  

http://ltv.lsm.lv/…/r…/23.02.2017-segodnja-

vecherom.id91579/ (0.57 - 06.40 min)   

 

 

 

 

 

 

20.02.2017, LOSP viedoklis - Diena: CETA - ne traģēdija, ne medus pods; Kā Latvijas 

uzņēmējiem klāsies Kanādas tirgos, prognozēt ir pāragri, tomēr iespēju novērt! Raksts pielikumā!  

http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/ceta--ne-tragedija-ne-medus-pods-14166369 

 

 

21.02.2017. LTV - Dienas Ziņas http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/verte-iespeju-

samazinat-pvn-partikai.a224873/ 

 "Mēs esam pētījuši, un liekas, ka nekādu iespaidu uz budžetu šī samazinātā PVN likme augļiem 

http://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/815550?autostart=true
http://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/815550?autostart=true
https://www.facebook.com/edgars.treibegs
http://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/vai-partika-varetu-klut-letaka-lemj-par-iespeju-samazinat-pvn-partikai/
http://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/vai-partika-varetu-klut-letaka-lemj-par-iespeju-samazinat-pvn-partikai/
https://www.facebook.com/ltv7rus/
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/23.02.2017-segodnja-vecherom.id91579/
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/23.02.2017-segodnja-vecherom.id91579/
http://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/ceta--ne-tragedija-ne-medus-pods-14166369
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/verte-iespeju-samazinat-pvn-partikai.a224873/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/verte-iespeju-samazinat-pvn-partikai.a224873/
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un dārzeņiem neatstātu. Cilvēki pirktu vairāk un maksātu vairāk nodokļus," klāstīja 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes vadītājs Edgars Treibergs. 

 

22.02.2017. Latvijas Avīze: Beidzot grib mazināt nodokli pārtikai 

Par gaļu vēl domās. Latvija gan ieskriesies lēnām - sāks ar augļiem, dārzeņiem un ogām. 

Pagaidām rezervē - svaiga gaļa, bet aprunāts tika ari piens, maize un graudaugu izstrādājumi. Par 

pienu gan iebilda Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs 

Edgars Treibergs, norādot, ka paši piensaimnieki nezina, vai grib samazinātu PVN likmi. Tikmēr 

Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis sacīja, ka augļu un dārzeņu 

audzētāji noteikti iegūtu no PVN likmes samazināšanas.  

 

 
 
 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Latvijas Aitu audzētāju asociācija" aktivitātes:  
Aicinām Jūs piedalīties biedrības "Latvijas Aitu audzētāju asociācija"  kopsapulcē, š.g. 14.martā 

Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošana stacijas (CMAS) telpās, "Kalnabeites" 8, Siguldas 

pagasts, Siguldas novads. Darba kārtībā: LAAA valdes vēlēšanas un izglītojošā daļa, sīkāk: 

www.latvijasaita.lv 

 

Biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrības" aktualitātes: 
kopsapulce notiks š.g. 17.martā, Ķekavas kultūras namā. Sākums plkst. 10:00.  
Pieteikties šeit : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bHzfvvlOVE-

rlDlh5BYCrLjARD3fzVZLv981wVTBB29UMzlJUzVWQzlTVFlFMUtXU08ySThUSjdCMi4u 

 

 

“Lauku Ceļotājs” aktivitātes 

 "Lauku ceļotājam" 29. martā plānota lauku ceļotāja kopsapulce - seminārs. Papildus informācija: 

http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/612 

  

 

Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 
 

Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” aicina uz informatīvi izglītojošu 

semināru 28. februārī Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta ZS “Vīganti” kompleksā “Birzgaiļi”. 

Semināra sākums plkst. 11:00, dalībnieku ierašanās no plkst. 10:30.  

http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uz-informativi-izglitojosu-seminaru-limbazu-puse#more-2770 

 

Biedrības “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” Liepājas nodaļa aicina uz 

informatīvi izglītojošu semināru 2. martā Durbes kultūras namā, Skolas ielā 5, Durbē. Semināra 

sākums plkst. 11:00, dalībnieku ierašanās no plkst. 10:30.  

http://www.latvijasaita.lv/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bHzfvvlOVE-rlDlh5BYCrLjARD3fzVZLv981wVTBB29UMzlJUzVWQzlTVFlFMUtXU08ySThUSjdCMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bHzfvvlOVE-rlDlh5BYCrLjARD3fzVZLv981wVTBB29UMzlJUzVWQzlTVFlFMUtXU08ySThUSjdCMi4u
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/612
http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uz-informativi-izglitojosu-seminaru-limbazu-puse#more-2770
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http://www.lbla.lv/lbla-infomativi-izglitojosais-seminars-durbe#more-2784 

 

Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” aicina uz informatīvi izglītojošu 

semināru 1. martā Priekuļos, VSIA STC ēkā, Dārza ielā 12. Semināra sākums plkst. 11:00, 

dalībnieku ierašanās no plkst. 10:30.  http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uz-informativi-izglitojosu-

seminaru-priekulos#more-2776 

 

 

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 

http://www.lbla.lv/lbla-infomativi-izglitojosais-seminars-durbe#more-2784
http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uz-informativi-izglitojosu-seminaru-priekulos#more-2776
http://www.lbla.lv/lbla-aicina-uz-informativi-izglitojosu-seminaru-priekulos#more-2776
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903
https://t.co/XLEgnIDOQb
mailto:info@slieka.lv
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izņemt neapsaimniekotu platību. 

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

 
 

 

 

Atbalsts putnkopības nozarei 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina 

piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu 

apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem 

pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un 

epifitotiju iespējamās sekas" putnkopības 

nozarei. Projektu pieteikumu pieņemšana 

notiks no 2017.gada 1.marta līdz 2017.gada 

31.martam, kopējo publiskais finansējums ir 

EUR 900 000. 

http://www.losp.lv/node/4545 

 
LEADER pasākumi  

Vietējās rīcības grupās turpinās projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs "Vietējās 

ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". Seko līdz 

informācijai par aktuālajām LEADER kārtām visā Latvijā.  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-

istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235 

 

 
LAD kalendārs: 
27.februārī sākas pieteikšanās ĀCM profilakses pasākumiem 

28.februārī noslēdzas pieteikšanās pasākumam "Piena produktu privāta uzglabāšana" 

2.martā Zemkopības ministrijā notiks informatīvs seminārs akvakultūrā 

2.martā Ērgļos notiks informatīvs seminārs par atbalstu lauksaimniecībai, uzņēmējdarbībai, lauku 

attīstībai un mežsaimniecībai 

 

 

 

LDC aktualitātes: 

Informējam, ka konsultācijas Talsos no 23. februāra ir pārceltas uz 24. februāri – darba laiks no 

9.30 līdz 15.00. 

23. februārī konsultācijas nenotiks! 

Steidzamos gadījumos lūdzam zvanīt pa tālr. 22019664 (Rīga). 

Ganāmpulku īpašnieki, kuri ar LDC noslēguši līgumu par elektronisko datu ievadi, identifikācijas 

līdzekļus (krotālijas), stangas un citas preces var pasūtīt autorizētajā sadaļā: Novietnes žurnāls --> 

Pasūtījumi. 

http://www.losp.lv/node/4499
http://www.losp.lv/node/4545
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=fb9bcac9&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=95a048c0&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=9f00c6fc&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=f6ff2fe5&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=f6ff2fe5&e=39b825c6
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Izstādes un citi pasākumi, piedāvājumi: 

 

9. martā Rīgā notiks bioekonomikas forums «Ceļā uz ilgtspējīgu un inovatīvu 

bioekonomiku» 

Bioekonomikas foruma mērķis ir izcelt Baltijas reģiona inovāciju potenciālu, ko piedāvā 

bioekonomika, kā arī radīt lielāku izpratni par inovāciju ieviešanas iespējām uzņēmējdarbībā, 

veicinot starpnozaru sadarbību institūciju un uzņēmēju starpā. Būtiski ir apzināties prioritārās 

jomas un nodrošināt vienotu izpratni un pieeju bioekonomikas jautājumiem, lai nodrošinātu 

sasaisti ar citām politikas jomām, tādām kā aprites ekonomika, oglekļa mazietilpīga attīstība, 

klimata un enerģētikas politika. Forumā savu ieskatu par inovācijām un attīstību sniegs pārstāvji 

no ES, Baltijas valstu un Ziemeļvalstu institūcijām, tādejādi ilustrējot iespējas, ko reģionam sniedz 

tieši bioekonomika. 

 

 

Green Planet Expo ir viena izstāde visiem – 

zaļi domājošiem, zaļi dzīvojošiem, zaļi 

strādājošiem un zaļi ražojošiem 

http://www.greenplanetexpo.eu/ 

 

 

 

 
_______________________________ 

 

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”! 

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 

 

 

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.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/
callto:+371%2026579824
callto:+371%2067065009
callto:+371%2067067551
mailto:arturs.bidins@bt1.lv

