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INFOLAPA Nr. 39 

 

 

Programmu “Skolas piens” un “Augļi 

skolai” līdzšinējās darbības rezultāti  
Zemkopības ministrijas īstenotās Eiropas 

Komisijas programmas “Skolas piens” un “Augļi 

skolai” vairāku gadu laikā iemantojušas lielu 

popularitāti skolēnu vidū. Programma “Skolas 

piens” tiek īstenota kopš 2004./2005. mācību 

gada, bet programma “Augļi skolai” – kopš 

2010./2011. mācību gada. 

 http://www.losp.lv/node/4302 

 

 

 

 

Aizdomas par „dzīvnieku draugu 

reiderismu” pret Balticovo 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 

(LOSP) pamatojoties uz medijos pausto 

informāciju par Latvijas lielāko olu un olu 

produktu ražotāju "Balticovo" – pārmetot tiem 

nepienācīgu izturēšanos pret vistām - noraidām 

jebkurus pārmetumus, jo uzņēmumā tiek ievērotas 

visas Eiropas Savienībā (ES) noteiktās labturības 

prasības. 

http://www.losp.lv/node/4300 

 

 

 

 

 

 

LOSP: jaunās izmaiņas par valsts 

sociālo apdrošināšanu atkal “sitīs” pa 

laukiem 
2015.gada 30.novembrī tika pieņemti grozījumi 

likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, 

paredzot jaunas prasības, sākot no 2017.gada par 

minimālo mēneša sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu (VSAOI) objektu, tomēr skaidrojošā 

informācija par jaunajām izmaiņām tika izplatīta 

salīdzinoši nesen, un tikai tagad lauksaimnieki un 

citi lauku uzņēmēji apzinās sagaidāmās 

problēmas. 

http://www.losp.lv/node/4308 

 

http://www.losp.lv/node/4302
http://www.losp.lv/node/4300
http://www.losp.lv/node/4308
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Lauksaimniecībā zeļ un plaukst 

krāpniecība? Izmeklēti 8 lietas par PVN 

izkrāpšanu graudu tirdzniecībā 
Ne bez pašu zemnieku iesaistīšanās graudu nozarē 

kādu laiku darbojušies pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN) krāpnieki, kas zaguši naudu no 

valsts budžeta. Kā raidījumam Nekā personīga 

kļuvis zināms – pēc tam, kad šovasar Finanšu 

ministrija graudiem ieviesa reverso PVN, 

krāpnieki lauksaimniecības nozari nav pametuši 

un šobrīd pievērsušies nodokļu izkrāpšanai, 

izmantojot zirņus, pupas un minerālmēslus. 

http://www.la.lv/lauksaimnieciba-zel-un-plaukst-

krapnieciba-izmekleti-8-lietas-par-pvn-

izkrapsanu-graudu-tirdznieciba/ 

 

 

 

 

 

PVD publisko Balticovo dējējvistu 

novietņu fotogrāfijas  
Putnu blīvums Balticovo dējējvistu novietnēs 

atbilst noteiktajām labturības prasībām, konstatējis 

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), pārbaudot 

visas uzņēmuma dējējvistu novietnes - 

Daugavpilī, Madonā un Iecavā, informē PVD 

pārstāve Ilze Meistere.  Kopumā pārbaudīta 21 

dējējvistu mītne. 

http://www.db.lv/razosana/pvd-publisko-

balticovo-dejejvistu-novietnu-fotografijas-

456067? 

 

 

 

 

 

 

Ar Āfrikas cūku mēri saistītie 

ierobežojumi neskar vien atsevišķas 

teritorijas (Latvijas Radio) 

Āfrikas cūku mēris aizvadītā gada laikā strauji 

izplatījies, atstājot vien nelielu daļu Latvijas brīvu 

no slimības, kas smagi var skart arī cūkaudzētājus. 

Šobrīd ierobežojumi saistībā ar cūku mēri neskar 

vien Dienvidkurzemi, daļu Ziemeļkurzemes un 

daļu Zemgales cūku audzētavu. Tiesa gan, tieši 

šajās vietās arī ir vairāk lielražotāju, kas lai arī, 

bruņojušies ar biodrošību, šobrīd strādā ar 

aizturētu elpu, novērojot slimības strauju izplatību 

meža cūku vidū. http://lr1.lsm.lv/…/ar-afrikas-

cuku-meri-saistitie-ierobe…/… 

 

http://www.la.lv/lauksaimnieciba-zel-un-plaukst-krapnieciba-izmekleti-8-lietas-par-pvn-izkrapsanu-graudu-tirdznieciba/
http://www.la.lv/lauksaimnieciba-zel-un-plaukst-krapnieciba-izmekleti-8-lietas-par-pvn-izkrapsanu-graudu-tirdznieciba/
http://www.la.lv/lauksaimnieciba-zel-un-plaukst-krapnieciba-izmekleti-8-lietas-par-pvn-izkrapsanu-graudu-tirdznieciba/
http://www.db.lv/razosana/pvd-publisko-balticovo-dejejvistu-novietnu-fotografijas-456067
http://www.db.lv/razosana/pvd-publisko-balticovo-dejejvistu-novietnu-fotografijas-456067
http://www.db.lv/razosana/pvd-publisko-balticovo-dejejvistu-novietnu-fotografijas-456067
http://www.db.lv/razosana/pvd-publisko-balticovo-dejejvistu-novietnu-fotografijas-456067
http://www.db.lv/razosana/pvd-publisko-balticovo-dejejvistu-novietnu-fotografijas-456067
https://www.facebook.com/LatvijasRadio/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/ar-afrikas-cuku-meri-saistitie-ierobezojumi-neskar-vien-atsevisk.a76291/#login
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/ar-afrikas-cuku-meri-saistitie-ierobezojumi-neskar-vien-atsevisk.a76291/#login
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Zemes iegādes programmai papildus 

piešķir 15 miljonus eiro  
Otrdien, 1. novembrī, valdība atbalstīja 

Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus 

noteikumos, kas nosaka valsts atbalsta 

piešķiršanas kārtību lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības 

produkcijas ražošanai. Izmaiņas noteikumos 

paredz piešķirt papildus 15 miljonus eiro zemes 

iegādes programmai. 

http://www.losp.lv/node/4304 

 

 
 

 

 

Tiks grozīts Meliorācijas likums  
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi 

grozījumus Meliorācijas likumā, ko otrdien, 

1.novembrī, akceptēja valdība. 

http://www.zm.gov.lv/presei/tiks-grozits-

melioracijas-likums-?id=8317 

 

 

Piecās Latvijas pilsētās kopā ar 

@AltumLV @LIAALatvija 

@CFLA_gov_lv organizēsim forumus 

"Atbalsts uzņēmējiem". Pirmais - 9.novembrī 

Rīgā. 

https://em.gov.lv/lv/es_fondi/forumi__atbalsts_uz

nemejiem_/ 

 

 

 

“Maxima Latvija” aicina izvēlēties 

Latvijā ražotus produktus  
Uzņēmums “Maxima Latvija” aicina iedzīvotājus 

šo sestdien, 5.novembrī, doties uz K.Ulmaņa gatvi 

88a, Rīgā, kur lielveikala stāvlaukumā no 

plkst.13:00 – 16:00 norisināsies Latvijā ražotās 

produkcijas degustācijas pasākums “Garša, kas 

dzimusi Latvijā”. 

http://www.losp.lv/node/4310 

http://www.losp.lv/node/4304
http://www.zm.gov.lv/presei/tiks-grozits-melioracijas-likums-?id=8317
http://www.zm.gov.lv/presei/tiks-grozits-melioracijas-likums-?id=8317
https://twitter.com/AltumLV
https://twitter.com/LIAALatvija
https://twitter.com/CFLA_gov_lv
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/forumi__atbalsts_uznemejiem_/
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/forumi__atbalsts_uznemejiem_/
http://www.losp.lv/node/4310
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LOSP medijos: 

 

*)  Aizdomas par „dzīvnieku draugu reiderismu” pret  Balticovo  http://www.losp.lv/node/4300 

 

*) 31.11.2016. -    Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai:  Dzīvnieku aktīvistu darbības var liecināt par 

reiderismu pret "Balticovo", uzskata LOSP  
http://nra.lv/latvija/189781-dzivnieku-aktivistu-darbibas-var-liecinat-par-reiderismu-pret-
balticovo-uzskata-losp.htm 
 

*)  31.10.2016.  Latvijas avīze  Vistu skandāls: PVD būtiskus pārkāpumus neatrod; aizdomas par 

reiderismu  http://www.la.lv/vistu-skandals/ 
  

 

  

 

Noteikti Zemkopības ministrijas 

konkursa “Mūsu mazais pārgājiens” 

laureāti 
Piektdien, 4.novembrī, notiks Zemkopības 

ministrijas (ZM) konkursa Latvijas skolu jaunatnei 

“Mūsu mazais pārgājiens 2016” laureātu 

apbalvošanas pasākums. Pasākumā laipni aicināti 

piedalīties arī mediju pārstāvji. Apbalvošanas 

pasākums notiks Tērvetes dabas parkā, “Tērvetes 

sils”, Tērvetes novadā no pulksten 12.00. 

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

ministrijas-konkursa-musu-mazais-pargajiens-

laurea?id=8321 

 

 

 

 

 

 

 

LPUF: Tiek veikti mēģinājumi 

samazināt "Zaļās" un "Bordo" karotītes 

kvalitātes kritērijus 
Rīga, 3.nov., LETA. Atsevišķi pārtikas ražošanas 

uzņēmumi, kuri nespēj vai nevēlas izpildīt 

Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas jeb "Zaļās" 

un "Bordo" karotītes standartus, mēģina samazināt 

kvalitātes kritērijus un mainīt noteikumus 

iepirkumos sev par labu, tādējādi radot draudus 

vietējiem ražotājiem, aģentūrai LETA atzina 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) 

vadītāja Ināra Šure. 

http://www.losp.lv/node/4311 

http://www.losp.lv/node/4300
http://nra.lv/latvija/189781-dzivnieku-aktivistu-darbibas-var-liecinat-par-reiderismu-pret-balticovo-uzskata-losp.htm
http://nra.lv/latvija/189781-dzivnieku-aktivistu-darbibas-var-liecinat-par-reiderismu-pret-balticovo-uzskata-losp.htm
https://mail.stikpoint.net/%20http:/www.la.lv/vistu-skandals/
http://www.zm.gov.lv/presei/noteikti-zemkopibas-ministrijas-konkursa-musu-mazais-pargajiens-laurea?id=8321
http://www.zm.gov.lv/presei/noteikti-zemkopibas-ministrijas-konkursa-musu-mazais-pargajiens-laurea?id=8321
http://www.zm.gov.lv/presei/noteikti-zemkopibas-ministrijas-konkursa-musu-mazais-pargajiens-laurea?id=8321
http://www.losp.lv/node/4311
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*) 2.11.2016. LOSP priekšlikumi ēnu ekonomikas mazināšanai  http://www.losp.lv/node/4306 
  
*) 3.11.2016. LOSP: jaunās izmaiņas par valsts sociālo apdrošināšanu atkal “sitīs” pa laukiem  
http://www.losp.lv/node/4308 
  
*) 3.11.2016. Diena  - LOSP: Nākamgad plānotās izmaiņas sociālā nodokļa iekasēšanā vairos 

bezdarbu laukos  http://www.diena.lv/raksts/latvija/viedokli/losp-nakamgad-planotas-izmainas-
sociala-nodokla-iekasesana-vairos-bezdarbu-laukos-14159203 
  
*) 3.11.2016. TVnet  - LOSP: Nākamgad plānotās izmaiņas sociālā nodokļa iekasēšanā vairos 

bezdarbu laukos http://financenet.tvnet.lv/nozares/632985-
losp_nakamgad_planotas_izmainas_sociala_nodokla_iekasesana_vairos_bezdarbu_laukos 
  
*) 3.11.2016. Latvijas Avīze: Lauksaimnieki aicina apkarot ēnas - 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) nākusi klajā ar vērienīgu plānu, kā varētu 

samazināt ēnu ekonomiku lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā. 
  
* ) 3.11.2016. Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Mazāks PVN negarantēs lētāku pārtiku 
http://nra.lv/latvija/190151-mazaks-pvn-negarantes-letaku-partiku.htm 
  
*) 3.11.2016. TVnet  - Lauksaimnieki aicina PVN iekasēšanā ieviest dalītās maksāšanas modeli - 
http://financenet.tvnet.lv/zinas/632740-
lauksaimnieki_aicina_pvn_iekasesana_ieviest_dalitas_maksasanas_modeli 
  
*) 4.11.2016. LPUF: Tiek veikti mēģinājumi samazināt "Zaļās" un "Bordo" karotītes kvalitātes 

kritērijus http://www.losp.lv/node/4311 
  
*) 4. 11. 2016.  Diena: Līdz sezonai pievilks grožus - 
http://www.diena.lv/raksts/latvija/politika/lidz-sezonai-pievilks-grozus-14159139 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien pēc iepazīšanās ar 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) priekšlikumiem ēnu ekonomikas 

samazināšanai lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā cer vismaz daļu no tiem ieviest 

dzīvē. 

 

*) 7.11. 2016. - LOSP izpilddirektors Guntis Vilnītis LTV1 Rīta Panorāmā – iezīmēs 

lauksaimnieku situāciju 2017.gada budžeta kontekstā.  

 

 

 

 

Dokumenti saskaņošanai: 

Līdz 11.11.2016. „Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības 

kritērijiem un apriti" http://www.losp.lv/node/4312  

 

 

 
 

 

http://www.losp.lv/node/4306
http://www.losp.lv/node/4308
https://mail.stikpoint.net/%20http:/www.diena.lv/raksts/latvija/viedokli/losp-nakamgad-planotas-izmainas-sociala-nodokla-iekasesana-vairos-bezdarbu-laukos-14159203
https://mail.stikpoint.net/%20http:/www.diena.lv/raksts/latvija/viedokli/losp-nakamgad-planotas-izmainas-sociala-nodokla-iekasesana-vairos-bezdarbu-laukos-14159203
http://financenet.tvnet.lv/nozares/632985-losp_nakamgad_planotas_izmainas_sociala_nodokla_iekasesana_vairos_bezdarbu_laukos
http://financenet.tvnet.lv/nozares/632985-losp_nakamgad_planotas_izmainas_sociala_nodokla_iekasesana_vairos_bezdarbu_laukos
http://nra.lv/latvija/190151-mazaks-pvn-negarantes-letaku-partiku.htm
http://financenet.tvnet.lv/zinas/632740-lauksaimnieki_aicina_pvn_iekasesana_ieviest_dalitas_maksasanas_modeli
http://financenet.tvnet.lv/zinas/632740-lauksaimnieki_aicina_pvn_iekasesana_ieviest_dalitas_maksasanas_modeli
http://www.losp.lv/node/4311
http://www.diena.lv/raksts/latvija/politika/lidz-sezonai-pievilks-grozus-14159139
http://www.losp.lv/node/4312
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LAD aktualitātes:  

 

Lauksaimnieki jau saņem vairākus platību maksājumus 
LAD informē, ka kopš šā gada oktobra vidus lauksaimnieki saņem Vienotā platību maksājuma 

(VPM) avansus 70% apmērā apmērā no kopējās provizoriskās maksājuma. Ir uzsākts izmaksāt arī 

maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumu (ADSI). 

http://www.losp.lv/node/4290 

LAD piedalās forumos "Atbalsts uzņēmējiem" - Ekonomikas ministrija izstrādājusi visas šajā 

ES fondu plānošanas periodā plānotās programmas uzņēmējiem. Jau šobrīd uzņēmējiem pieejams 

atbalsts 428,65 miljonu eiro apjomā. Turpmāko mēnešu laikā tiks uzsāktas vēl arī š.g. 25.oktobrī 

apstiprinātās programmas inovāciju sekmēšanai un tehnoloģiju pārnesei 34,5 miljonu eiro apjomā. 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-piedalas-forumos-atbalsts-

uznemejiem-676  
 

 

 

PVD aktualitātes: 
 

Par biodrošības pasākumu neievērošanu piemēros bargākus naudas sodus 
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) veiktie uzraudzības un informatīvie pasākumi un sadarbība 

ar cūku audzētājiem ir nodrošinājuši to, ka Āfrikas cūku mēris (ĀCM) mājas cūkām Latvijā šogad 

nav konstatēts un pēc veiktajām cūku novietņu pārbaudēm, biodrošības prasībām atbilst 87% 

mājas cūku novietņu. Tomēr pārbaužu laikā inspektori visā Latvijas teritorijā joprojām konstatē 

rupjus pārkāpumus.  

http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/par_biodrosibas_pasakumu_neiev 

 

 
 

 

LDC aktualitātes: 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 393 grozījumiem, medus bišu saimju īpašniekiem vai 

turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz 

attiecīgā gada 1. maiju un 1. novembri. Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā. 

Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.11.2016. ir jāiesniedz no 01.11.2016. līdz 

30.11.2016. 

Visērtāk Pārskatu ir ievadīt elektroniski LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā. 

Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz 

līgums. Informācija šeit:  

http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/ 

http://www.losp.lv/node/4290
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-piedalas-forumos-atbalsts-uznemejiem-676
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-piedalas-forumos-atbalsts-uznemejiem-676
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/par_biodrosibas_pasakumu_neiev
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
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Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapa – 

http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/, Nr. 8.1 - to var sūtīt pa pastu vai iesniegt 

klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/ ). 

Atskaites datumi ziņām, kas sniedzamas par mājputniem, trušiem, savvaļas dzīvniekiem un 

putniem, kažokzvēriem, akvakultūrām un aukstasiņu dzīvniekiem, nemainās – šīs ziņas joprojām 

jāsniedz uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju! 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914. 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

 

Siera klubs aktivitātes:  
11.nov. pasākums Zemkopības ministrijā konkursa "Biezpiena un maizes gardumi uz svētku 

galda" uzvarētājām 

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

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

 

JZK aktivitātes:  
Pieredzes apmaiņas brauciens pa Dienvidlatgali  

Biedrība Latvijas Jauno zemnieku klubs 11-12.novembrī organizē pieredzes apmaiņas braucienu 

uz Dienvidlatgali. 

http://www.losp.lv/node/4305 

 

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/
http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/
callto:+371%2029487375
mailto:sieraklubs@inbox.lv
http://www.losp.lv/node/4305
mailto:info@slieka.lv
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Izstādes: 
 

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 

www.bt1.lv 

 

 

Citi pasākumi: 

Progresīvas prakses un zinātnes atziņu pielietojamības, kvalitatīvu un konkurētspējīgu pārtikas 

produktu ražošanā Specializācija: Alus sensorā novērtēšana http://www.losp.lv/node/4280 

 

 

Jūsu iespējas izstādē: 

-          prezentēt savu tehniku, preces un 

pakalpojumus; 

-          stimulēt produkcijas noietu un palielināt 

darījumu apjomu; 

-          atrast uzticamus izplatītājus; 

-          iegūt pieeju nozīmīgiem tirgiem Baltijā, 

Eiropā un pasaulē; 

-          iegūt jaunus klientus un sadarbības 

partnerus; 

-          saņemt jaunus pasūtījumus; 

-          smelties jaunas idejas biznesa attīstībai; 

-          iegūt informāciju par jaunumiem nozarē 

no pirmavotiem; 

-          satikt nozares ekspertus un piedalīties 

nozares gada notikumā! 

Izstādes apmeklētāji: 

-          lauksaimnieki; 

-          mežsaimnieki; 

-          zemkopji; 

-          dārzkopji; 

-          mežu īpašnieki; 

-          mežizstrādes un 

lauksaimniecības uzņēmumu vadītāji; 

-          tirdzniecības pārstāvji; 

-          nozaru speciālisti; 

-          un citi, kas darbojas šajās 

nozarēs. 

callto:+371%2026579824
callto:+371%2067065009
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Sludinājumi: 

Te ir darbs: 
Dārzu mākslas uzņēmums Galantus meklē PROJEKTU VADĪTĀJU darbam ar mūsu jaunāko 

nozari – PAKLĀJZĀLIENS. Aicinām pieteikties pamatoti ambiciozu, atvērtu un zinošu personību, 

kas vēlas radīt un piedalīties dinamiskā projektā, kura mērķis ir pacelt paklājzāliena kā Galantus 

produkta atpazīstamību un pārdošanu atbilstoši labākajai pasaules praksei. Izaicinājumus, 

panākumus, novērtējumu un izaugsmi garantējam! 

Kontaktpersona: Ansis Birznieks Valdes loceklis/diplomēts dārzkopis, + 371 29 235 928 

_________________ 

 

Uzņēmums nodarbojamies ar spirta ražošanu no graudiem. Vēlamies piedāvāt graudu sīrupu 

lopbarībai, kas paliek pēc spirta izvilkšanas no graudiem. Varbūt starp Jūsu biedriem ir 

saimniecības, kuras tas varētu interesēt? Kontaktinformācija: Dainis mob.27046266 

________________ 

 

SIA BIO industrija piedāvā bioloģisko granulēto kaļķi 500 kg maisos. Var izkliedēt uz sējumiem. 

Nav jāiestrādā. Vairāk informācijas: http://www.granuletaiskalkis.lv/  

dace@granuletaiskalkis.lv  

 

 

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