
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Latvijas Lauku forums iepazīstina: 
 

KAS IR LOSP?  

LOSP SOCIĀLAJOS TĪKLOS 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 
Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros, sadarbībā ar 
Lauku Sieviešu apvienību ir izstrādājusi rokasgrāmatu 
labas prakses vadlīnijām pārtikas amatniecībā. 
Rokasgrāmata pieejama LOSP  mājaslapā  
 

https://twitter.com/Biedriba_LOSP 
https://www.facebook.com/biedriba.losp 
http://www.draugiem.lv/group/18345383/lauksaimnieku-
organizaciju-sadarbibas-padome/forum/ 

  lauksaimniecības un lauku attīstības daudznozaru un nozaru 
nevalstisko organizāciju iesaistīšana lauksaimniecības un lauku 
attīstības politikas veidošanā un īstenošanā; 
 konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas, 
pārstrādes un eksporta veicināšana; 
 alternatīvu nodarbošanās veidu attīstības laukos veicināšana. 

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas 
valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Lauku forums". 
 
Aktivitāte norit projekta ” Līdzdalīgas demokrātijas kultūras iedzīvināšana Latvijas lauku 
telpā Lauku Kopienu parlamenta darbības formātā” (2012.EEZ/DAP/MAC/098) aktivitātes 
Nr. 3.3. “Citu ar kopienu attīstību saistītu organizāciju darbības un darba rezultātu 
identifikāciju un izplatīšanu lauku kopienām.” ietvaros.  

LOSP statuss kopš 2001.gada ir noteikts Lauksaimniecības likumā, 
lēmumu izpildei tika izveidots LOSP birojs.  

 

Katru gadu atkārtoti tiek slēgts Sadarbības līgums ar Zemkopības 
ministriju, kurā nosaka galvenos ZM un LOSP pamatprincipus un 
reglamentē sadarbības virzienus. Līguma ietvaros visi būtiskākie 
lauksaimniecības sektoru ietekmējošie normatīvie akti tiek 
saskaņoti ar LOSP. Padomes pārstāvji piedalās normatīvo aktu 
izstrādes darba grupās, tiem ir iespējas virzīt priekšlikumus 
izmaiņām lauksaimniecības darbības regulējumos. 
 
LOSP ir arī Briseles birojs, kas nodrošina regulāru kontaktu 
uzturēšanu un informācijas apmaiņu ar COPA/COGECA un iespēju 
robežās ar Eiropas Komisijas amatpersonām, ES dalībvalstu 
lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvniecībām un to 
vadītājiem. 

 

 

Programmu 
finansiāli atbalsta 

Islande, 
Lihtenšteina un 

Norvēģija. 

 

ROKASGRĀMATA LABAS PRAKSES VADLĪNIJĀM 

PĀRTIKAS AMATNIECĪBĀ 

Lēmējinstitūcija, kas darbojas biedru sapulces darbības 
starplaikā un sanāk ne retāk kā reizi mēnesī. Biedrības 
pārstāvju sapulcē ir ietverti 20 lauksaimnieku 
organizāciju pārstāvji - pa diviem no katras daudznozaru 
organizācijas un nozaru organizāciju grupas. Nozaru 
organizāciju grupu pārstāvji tiek pārvēlēti reizi gadā - 
aprīlī, tāpat reizi gadā pārstāvjus LOSP pārdeliģē 
daudznozaru organizācijas. 

LOSP BIEDRĪBAS PĀRSTĀVJU SAPULCE (ATTĒLĀ PA LABI) 
 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 
ir dažādu valsts mēroga lauksaimniecības ražošanas un 
produkcijas pārstrādes nevalstisko organizāciju 
izveidota biedrība, lai veicinātu lauksaimnieku 
organizāciju diskusijas ar Zemkopības ministriju un 
citām valsts institūcijām aktuālajos lauksaimniecības 
jautājumos.  
 

2004.gada 28.decembrī biedrība tika reģistrēta biedrību un 
nodibinājuma reģistrā.  
 

Šobrīd LOSP ir 58 dalīborganizācijas, to skaitā arī biedrība 
„Latvijas Lauku forums”. 

LOSP STATŪTOS NOTEIKTIE MĒRĶI 
 

Lauksaimniecības 
nozares, 

produktu, 
pakalpojumu un 

izglītības 
popularizēšanas 

kampaņa. 

LOSP KONTAKTI 

E-pasts: losp@losp.lv , mājas lapa www.losp.lv 
Tel. 67027274, mob. tel. 26311133 
Republikas laukums 2, 523.birojs, Rīga, LV- 1050, Latvija 

AKTĪVIE DOKUMENTI IZVĒRTĒŠANĀ 

INFORMATĪVIE MATERIĀLI 
Katru nedēļu LOSP saviem biedriem izsūta aktuālo 
informāciju: 
    LOSP informatīvo lapu  
                  (http://www.losp.lv/node/376) 
    LAD ziņnesi 
    Lauku lapu,  
    Agra faktu izdevumu  
                   kā arī citu aktuālo informāciju 

LOSP mājaslapā pieejami lauksaimniecības  tēmu 
dokumenti aktīvajā apspriedē jeb tādi, kuru 
priekšlikumu iesniegšanas termiņi vēl ir aktuāli. 
Dokumenti pieejami ŠEIT. 

http://www.losp.lv/sites/default/files/articles/attachments/publications/22.09.2011_-_1505/rokasgramata_labas_prakses_vadlinijas_partikas_amatnieciba_2011.pdf
https://twitter.com/Biedriba_LOSP
https://www.facebook.com/biedriba.losp
mailto:losp@losp.lv
file:///D:/Dropbox/Dropbox/www.losp.lv
https://www.facebook.com/biedriba.losp
http://www.losp.lv/node/376
http://www.losp.lv/node/507

