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Medus cena šogad ir nedaudz 

pieaugusi salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu, secina biedrība 
Medus cena šogad Latvijā ir nedaudz pieaugusi 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, sacīja Latvijas 

Biškopības biedrības (LBB) vadītājs Armands 

Krauze. 

http://m.delfi.lv/bizness/article.php?id=4931328
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SierŠtelle: investīcijas ļauj nenogulēt 

īsto mirkli  
Pirmā ideja par siera ražošanu radās sen, ap 

2002.gadu, kad mēs sava restorāna 

apmeklētājiem tepat Ogrē svētku reizēs sākām 

piedāvāt svaigi sietu sieru. Redzējām, ka cilvēki 

sieru labprāt lieto uzturā, un tur pastāv biznesa 

iespēja – sava biznesa pirmsākumus atceras 

SierŠtelles dibinātājs un vadītājs Māris 

Legzdiņš. 

http://www.db.lv/reklamraksti/sierstelle-

investicijas-lauj-nenogulet-isto-mirkli-467490 

 

 

 

Dogo ražotājs: Kādam jāuzņemas 

atbildība  
Kādam atbildība jāuzņemas – tā par 

kļūdainajiem dzīvnieku barības analīžu 

rezultātiem un uzņēmumam nodarīto kaitējumu 

intervijā DB stāsta AS Tukuma straume valdes 

priekšsēdētājs Aivars Podnieks. Viņš notiekošo 

uzskata par ekonomiskā kara sastāvdaļu. 

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/dogo-

razotajs-kadam-jauznemas-atbildiba-467514 
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Paredz dramatiskus izaicinājumus nozarei  
Šogad sliktie laikapstākļi nodarījuši postu ne tikai Latvijā, bet vētrā cietušas arī siltumnīcas 

Holandē, kur nodarīti 10 miljonu eiro zaudējumi, bet Spānijā sausuma dēļ samazinātas salātu 

platības, sala dēļ šogad cietuši arī dārzi Vācijā. «Diemžēl tas, kas pašlaik tirgū notiek ar cenām, 

neļauj cerēt, ka tuvākajā laikā kaut kas mainīsies. Cenas kāpj, bet ļoti nedaudz. Taču slikto 

laikapstākļu dēļ dārzeņiem ir ļoti slikta kvalitāte,» situāciju raksturo Latvijas Dārznieks (LOSP 

dalīborganizācijas) eksperte. 

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/paredz-dramatiskus-izaicinajumus-nozarei-

467384 

 

 

 

FOTO: Top 16 veidu sieri  
Brunavas pagasta z/s Krišjāņi saimniece Iluta 

Straģe darbojas kā mājražotāja un saražotos 

sierus realizē gan veikalos, gan tirdziņos. 

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/fot

o-top-16-veidu-sieri-467465 

 

 

 

 

Rūdolfs soli līdz miljona slieksnim  
SIA Lat Eko Food (zīmols Rūdolfs) šogad 

prognozē sasniegt miljons eiro apgrozījuma 

slieksni, otrdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.  

Pēdējos trīs gados kopš ražotnes atvēršanas 

Ādažos bioloģiskās pārtikas ražotājs SIA Lat 

Eko Food (zīmols Rūdolfs) ievērojami 

palielinājis produktu portfeli – no 15 līdz 100 

produktu veidiem. 

 

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/ru

dolfs-soli-lidz-miljona-slieksnim-467469 

 

 

 
 

 

 

ZM 2018. gada budžets – 

lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai 

un pārtikas drošuma uzraudzībai:  
http://www.zm.gov.lv/presei/zm-2018-gada-

budzets-lauksaimnieciskas-razosanas-attistibai-

un-partika?id=9063 
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Atbalsts augļu ražotājiem saglabāsies 
Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi 

noteikumus par augļu un dārzeņu ražotāju 

organizācijām, ko valdība otrdien, 10.oktobrī, 

akceptēja. Noteikumi paredz plašāku 

atbalsttiesīgo pasākumu sarakstu, kā arī precizē 

nosacījumus ES atbalsta saņemšanai. 

http://www.losp.lv/node/4972 

 

 

 

 

Skolas pienu varēs saņemt arī bērni ar 

laktozes nepanesību  
Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi 

izmaiņas valsts un ES atbalsta piešķiršanā un 

uzraudzībā augļu, dārzeņu un piena piegādei 

skolām, ko valdība otrdien, 10.oktobrī, pieņēma. 

http://www.losp.lv/node/4973 

 

 

 

 

Latvijai kārtējo reizi izdodas nepieļaut būtisku mencu zvejas iespēju 

samazinājumu Baltijas jūrā 2018. gadā 
ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē (ES LZMP) Luksemburgā, kas 

pirmdien, 9. oktobrī, risinājās visas dienas garumā, turpinājās naktī un noslēdzās tikai pirms 

septiņiem no rīta otrdien, 10. oktobrī, apstiprinātas nozvejas kvotas Baltijas jūrā 2018. gadam. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvijai-kartejo-reizi-izdodas-nepielaut-butisku-mencu-zvejas-

iespeju-?id=9056 

 

 

 
 

 

 

 

Vadlīnijas "Augļu un dārzeņu 

konservēšana. Alternatīvās 

konservēšanas metodes" 

http://www.losp.lv/node/4974 
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LLKA pieprasa valdībai aktīvu rīcību 

vienotas atbalsta sistēmas izveidei 

lauksaimniecībā 
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu 

asociācija (LLKA), reaģējot uz kooperatīvo 

sabiedrību biedru – zemnieku – pašreizējo 

situāciju pēc visā valstī ilgstošo lietavu 

nodarītajiem postījumiem tīrumos un radītajiem 

ražas zaudējumiem, pieprasa Latvijas valdības 

aktīvu rīcību, izstrādājot konstruktīvu un vienotu 

atbalsta mehānisma sistēmu dažādu nozaru 

ministriju ietvaros. 

http://www.llka.lv/aktualitates/llka-pieprasa-

valdibai-aktivu-ricibu-vienotas-atbalsta-

sistemas-izveidei-lauksaimnieciba/2986/ 

 

 

 

 

Velosipēda naudu ieguldīja cāļos. Kā 

Seiļi “atkoda” putnu biznesa īpatnības 
Sējas novada saimniecība “Priežkalni” pirms 

pieciem gadiem sāka atteikties no piena 

lopkopības, vienlaikus sākot broileru piegādes 

restorānam “Vincents”. Patlaban Signes Seiles 

un Ulda Seiļa saimniecība turpina pārveidi – 

sākta pāreja uz bioloģisko saimniekošanu, kas 

pēc četriem gadiem noslēgsies ar īpašumtiesību 

nodošanu dēlam Agrim.  

http://laukos.la.lv/velosipeda-naudu-ieguldija-

calos-ka-seili-atkoda-putnu-biznesa-ipatnibas/ 

 

 

Pērk/ pārdod sienu, salmus ruļļos, skābbarību, skābsienu.... 
 

 
http://www.losp.lv/node/4951 
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Jauno Zemnieku kluba aktivitātes: 
No 20.-21.oktobrim Jauno zemnieku klubs organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz 

Naukšēniem. Programmā būs graudkopības, piena lopkopības, zirgkopības saimniecības. 

Iepazīsim lauku tūrismu, smiltsērkšķu un cidoniju audzētāju, viesosimies Naukšēnu vīna darītvā 

un tiksimies ar jauno lauksaimnieku, kurš realizē apjomīgu projektu jaunas liellopu fermas 

kompleksa celtniecībā.  

Pieteikties varēs līdz 17.oktobrim jzk@jzk.lv 

 

Tuvojās pieteikšanās jauniešu izaugsmes forumam “Solis 2017”! 

No šī gada 3.-5.novembrim biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs” jau sesto gadu rīko jauniešu 

izaugsmes forumu, motivētiem jauniešiem, “Solis 2017”. 

http://www.losp.lv/node/4964 

 

 
 

 

Lauku ceļotāja aktivitātes:  
Lauku Ceļotājs rīko reģionālos seminārus rudenī. Katrā pasakumā informēsim par jaunumiem 

nozarē, atskatīsimies un izvērtēsim aizvadīto tūrisma sezonu un informēsim par aktualitātēm 

asociācijas darbībā. Katrā seminārā būs sava  tēma jaunu produktu izveidē un attīstībā kopā ar 

zinošiem vieslektoriem. 

Plānojiet datumus un piesakieties! Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 29451717. 

 

mailto:jzk@jzk.lv
http://www.losp.lv/node/4964
mailto:anna@celotajs.lv
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Kurzeme: 1. novembrī viesu mājā “Garīkas”, Skrundas novads. 

 Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā - dažādu lauksaimniecības, 

zvejniecības, pārtikas un amatniecības mantojuma iesaiste tūrisma produktā. 

 Kulinārais ceļš „Livonijas garša“ - kas un kā šodien ir uz mūsu galda kopš Livonijas 

laikiem. 
=> PROGRAMMA (pdf, 344 KB) 

Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 26433316. 

Latgale: 10. novembrī Rēzeknes novada "Lūznavas muižā", sadarbībā ar Latgales Tūrisma 

asociāciju. 
 Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā - dažādu lauksaimniecības, 

zvejniecības, pārtikas un amatniecības mantojuma iesaiste tūrisma produktā. 
=> PROGRAMMA (pdf, 640 KB) 

Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 26433316. 

Zemgale: 14. novembrī Bauskas novada atpūtas kompleksā “Miķelis”. 

 Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā - dažādu lauksaimniecības, 

zvejniecības, pārtikas un amatniecības mantojuma iesaiste tūrisma produktā. 

 Lauku tūrisma mārketinga aktivitātes Japānas tirgū. Produkta izveide mūsu tālo tirgu 

viesiem - kas strādā, no kā jāuzmanās, kas mums īpašs. Atskats uz mārketinga aktivitātēm 

Japānas tirgū, u.c. tālo tirgu aktualitātes. 
=> PROGRAMMA (pdf, 432 KB) 

Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 26433316. 

 
Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes: 

Tiek izsludināts konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos” 
Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta 

deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas simtgadi, šodien, 

2017. gada 5.septembrī, izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu „Latvijas lauki 

gadsimtu griežos” un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Konkursa mērķis ir 

popularizēt Latvijas laukus, parādot vērtības, ar kurām lepojamies – lauku sētas skaistumu un 

unikalitāti, zemnieka darbu un tā attīstību cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas lauku ainavas 

skaistumu ikviena mākslinieka acīm. http://www.losp.lv/node/4917 

 

Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 
LŠTAA piedalīsies Lietuvā rīkotajā trušu izstādē no 11.11-12.11.2017. pilsētā Vilkaviškis 

 

"Trusis un citi" aktivitātes: 
28.oktobrī Kazdangā, kultūras namā, mūsu gada izstāde "Trusis un citi 2017". 

Pasākums plkst.10.00 līdz 18.00. Būs truši un citi zvēri. 

 

Siera klubs aktivitātes: 

17.okt. seminārs "Meistara diena" Jelgavas Amatu skolā 

19.sept. Rīgas restorānu šefpavāri dodas uz AS"Smiltenes" piens" - praktisks seminārs 

"Kā top un kā garšo piens un piena produkti" 

Filmas jauniešiem "Mūžīgais piens" montāža 

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

+371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv 

 

http://www.celotajs.lv/lv/e/garikas
http://www.celotajs.lv/lv/project/14
http://www.celotajs.lv/lv/project/16
http://www.celotajs.lv/cont/prof/news/2017/171101_Garikas_programma.pdf
mailto:anna@celotajs.lv
http://www.celotajs.lv/lv/e/luznavasmuiza
http://www.celotajs.lv/lv/project/14
http://www.celotajs.lv/cont/prof/news/2017/Latgales_10.11.17.pdf
mailto:anna@celotajs.lv
http://www.celotajs.lv/lv/e/mikelis
http://www.celotajs.lv/lv/e/mikelis
http://www.celotajs.lv/lv/project/1
http://www.celotajs.lv/cont/prof/news/2017/14_11_17_programma_Mi%C4%B7elis.pdf
mailto:anna@celotajs.lv
http://www.losp.lv/node/4917
callto:11.11-12.11.2017
callto:+371%2029487375
http://www.sieraklubs.lv/
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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 

 

 

 

 

 

LOSP pārstāvji medijos: 
 

*) 8.10.2017. Diena: Labvēlīgāka vide investīcijām, Publicēta: 06.10.2017 Nodokļu izmaiņas 

audzēs interesi par jauniem ieguldījumiem uzņēmumos.  

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis uzskata, 

ka uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) 0% nodokļu likme reinvestētajai peļņai un atcelti UIN 

avansa maksājumi būs veicinoši tam, lai būtiski palielinātos Latvijas kā investīciju vietas 

pievilcība ārvalstīs, un minētās nodokļu likmes izmaiņas sekmēs vietējo investīciju palielināšanos, 

tādējādi kāpinot ekonomisko aktivitāti. 

https://www.diena.lv/raksts/uznemeja-diena/finanses/labveligaka-vide-investicijam-14182237 

 

*) 10.10.2017. Dienas bizness Visvairāk valstij ienes DUS darbinieks,  Visvairāk nodokļu valsts 

makam "saražo" viens strādājošais degvielas mazumtirdzniecībā un telekomunikācijas nozarē.  

LOSP dalīborganzācijas - Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības valdes priekšsēdētāja 

J.Šolka viedoklis. 

 

*)10.10.2017. Dienas bizness. Cerot uz lētākām ogām un gurķiem Lauksaimnieki valdības 

pieņemto lēmumu vērtē atzinīgi. Kā norāda Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes 

(LOSP) valdes loceklis, asociācijas Latvijas Dārznieks vadītājs Jānis Bērziņš, ieguvumi būs 

vairāki. Līdz šim PVN norēķinu termiņš bija īsāks par to laiku, kurā ražotāji saņēma naudu no 

tirgotājiem, līdz ar to tas bija liels finansiāls slogs. J. Bērziņš cer, ka PVN likmes samazināšana 

ļaus samazināt ēnu ekonomiku un veicinās mazo ražotāju iznākšanu no pelēkās zonas. 

http://www.db.lv/finanses/nodokli/cerot-uz-letakam-ogam-un-gurkiem-467456 

 

 

*)  10.10.2017. Dienas bizness Klupšanas akmens - godīga līguma izpilde. Zaļais iepirkums 

pārtikas jomā ir pasūtītājam gana sarežģīts; nereti lielie pārtikas uzpircēji to izmanto 

negodprātīgi. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes loceklis Gustavs 

Norkārklis ar komentāru.  

 

 

*)5.10.2017. Dienas bizness  Redakcijas komentārs: Peras ap jēdzieniem, cilvēku nepamana  

Lauksaimnieki jau ir norādījuši, ka izmaiņas negatīvi ietekmēs ikvienu lauku saimniecību, 

mailto:info@slieka.lv
https://www.diena.lv/raksts/uznemeja-diena/finanses/labveligaka-vide-investicijam-14182237
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http://www.db.lv/finanses/nodokli/cerot-uz-letakam-ogam-un-gurkiem-467456
http://www.db.lv/finanses/nodokli/cerot-uz-letakam-ogam-un-gurkiem-467456
http://www.db.lv/finanses/nodokli/cerot-uz-letakam-ogam-un-gurkiem-467456
http://www.db.lv/finanses/nodokli/cerot-uz-letakam-ogam-un-gurkiem-467456
http://www.db.lv/finanses/nodokli/cerot-uz-letakam-ogam-un-gurkiem-467456
http://www.db.lv/finanses/nodokli/cerot-uz-letakam-ogam-un-gurkiem-467456
http://www.db.lv/finanses/nodokli/cerot-uz-letakam-ogam-un-gurkiem-467456
http://www.db.lv/finanses/nodokli/cerot-uz-letakam-ogam-un-gurkiem-467456
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/redakcijas-komentars-peras-ap-jedzieniem-cilveku-nepamana-467301
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palielinot izmaksu slogu un negatīvi atsaucoties arī uz lauksaimniecības produkcijas pašizmaksu. 

Tā medijiem norādījis Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes 

priekšsēdētājs Edgars Treibergs, piesaucot apdrošināšanas kompāniju lobija ietekmi un 

apdrošinātāju kāri iegūt lielāku peļņu. Savukārt ministrijā skaidro, ka grozījumi tapuši, 

«pamatojoties uz nepieciešamību pilnveidot un papildināt spēkā esošās normas». 

http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/redakcijas-komentars-peras-ap-jedzieniem-cilveku-

nepamana-467301 

*) 11.10.2017 Laukos.lv. Arklus un sējmašīnas apdrošināt nevajadzēs. “Pirmkārt, ar 

lauksaimnieku organizācijām neviens šādas izmaiņas nav saskaņojis. Un tas ir sāpīgi. Otrkārt, 

neviens lauksaimnieks šādam likumam nepiekritīs. Lai viņi padomā divreiz, no kā ņem naudu. 

Saprotu, ka ZZS savā starpā nav vienojušies, izstrādājot šādus grozījumus likumā. Ja beigās tomēr 

ļaus pieņemt lauksaimniekiem netīkamu likumu, vai viņi vispār domā par nākamajām 

vēlēšanām?” sacīja Lauksaimnieku apvienības valdes priekšsēdētāja Sandra Stricka  

http://laukos.la.lv/arklus-un-sejmasinas-apdrosinat-nevajadzes/ 

 

*) 13.10.2017.TVnet  Bioloģiskie lauksaimnieki šogad prognozē apgrozījuma kritumu. 

Bioloģiskajiem lauksaimniekiem šogad apgrozījums gaidāms mazāks nekā pērn, aģentūrai LETA 

prognozēja Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Gustavs 

Norkārklis.  

 http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/681375-

biologiskie_lauksaimnieki_sogad_prognoze_apgrozijuma_kritumu?utm_source=tvnet 

  

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 
Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”  

http://www.losp.lv/node/4970 

 
 

 

Droni un satelīti - mūsdienu tehnoloģijas dienesta darbā 

http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/redakcijas-komentars-peras-ap-jedzieniem-cilveku-nepamana-467301
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/redakcijas-komentars-peras-ap-jedzieniem-cilveku-nepamana-467301
http://laukos.la.lv/arklus-un-sejmasinas-apdrosinat-nevajadzes/
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/681375-biologiskie_lauksaimnieki_sogad_prognoze_apgrozijuma_kritumu?utm_source=tvnet
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/681375-biologiskie_lauksaimnieki_sogad_prognoze_apgrozijuma_kritumu?utm_source=tvnet
http://www.losp.lv/node/4970


 

 Infolapa_35_13.10.2017.  www.losp.lv   

 

Aizvien lielāku lomu iegūst mūsdienu tehnoloģiju iespēju izmantojums, jo tās palīdz strādāt 

efektīvāk. Dienesta klientiem aizvien vairāk nākas ikdienā redzēt to, ka lauku apsekošana un 

kontroles investīciju pasākumos tiek veiktas, izmantojot dronus. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/droni-un-sateliti-musdienu-

tehnologijas-dienesta-darba-783 

 
Izsludināta pieteikšanās 2.kārta augļu, dārzeņu un piena piegādei skolām 
LAD informē, ka no 2017. gada 10. oktobra līdz 20. oktobrim tiek izsludināta 2.kārta atbalsta 

saņemšanai skolu programmas augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm 2017./2018. 

mācību gadā ietvaros. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/tiek-izsludinata-pieteiksanas-2-

karta-auglu-darzenu-un-piena-piegadei-skolam-779 

 

Kalendārs: 

Līdz 20. oktobrim notiek pieteikšanās kredītprocentu daļējai dzēšanai; 

Līdz 1. novembrim notiek pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas 

kvalitātes shēmā"; 

Līdz 1. novembrim notiek pieteikšanās programmai "Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības 

shēmā". 

 
 

 

Citi pasākumu: 

 

Kursi „Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas un kopšanas pasākumi”  

http://www.losp.lv/node/4953  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/droni-un-sateliti-musdienu-tehnologijas-dienesta-darba-783
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/droni-un-sateliti-musdienu-tehnologijas-dienesta-darba-783
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/tiek-izsludinata-pieteiksanas-2-karta-auglu-darzenu-un-piena-piegadei-skolam-779
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/tiek-izsludinata-pieteiksanas-2-karta-auglu-darzenu-un-piena-piegadei-skolam-779
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=c9cef51e&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=c36e7b22&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=c36e7b22&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=a8dc9876&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=a8dc9876&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=a8dc9876&e=39b825c6
http://www.losp.lv/node/4953
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Semināri - ganāmpulku īpašniekiem un gaļas šķirņu liellopu pārraugiem 

http://www.losp.lv/node/4952 

 

 
 

Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem  

Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem – sējumu izsalšana, 

nosmakšana zem ledus garozas vai izsušana zem sniega segas, kā arī krusas, lietus, vētras un 

veldres riskiem. 

 

 
 

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

http://www.losp.lv/node/4952

