INFOLAPA Nr. 35
LOSP medijos:
www.lvportals.lv Pateicoties 5% PVN likmei Latvijā joprojām zemākās dārzeņu cenas
Turpinot diskusiju par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes dārzeņiem, augļiem un
ogām ietekmi uz valsts ekonomiku un lauksaimniecību, atgādinām, ka ir pieaudzis reģistrēto PVN
maksātāju skaits augļkopībā un dārzeņkopībā, pieaudzis šo nozaru preču un pakalpojumu apgrozījums,
kā arī palielinājies vidējais atalgojums, secināms saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem
datiem. Lauksaimnieki šai idejai ticēja arī pirms visu pētījumu un kontroļu veikšanas, jo šis solis ir
devis pozitīvus ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. Samazināta PVN likme nodrošina arī
maznodrošinātājiem lielāku pieejamību veselīgai pārtikai un veicina augļu un dārzeņu patēriņu visu
iedzīvotāju vidū. https://lvportals.lv/dienaskartiba/308799-pateicoties-5-pvn-likmei-latvija-joprojamzemakas-darzenu-cenas-2019
www.laukos.lv Atklāj, kā PVN likmes samazināšana ietekmējusi dārzeņu “pelēko tirgu”
Pateicoties samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes piemērošanai Latvijai
raksturīgajiem augļiem, dārzeņiem un ogām, jūtami pieaudzis un stabilizējies pieprasījums pēc
vietējiem dārzeņiem, kā arī sarukusi ēnu ekonomika jeb tā dēvētais pelēkais tirgus, norāda biedrība
LOSP.
http://laukos.la.lv/atklaj-ka-pvn-likmes-samazinasana-ietekmejusi-darzenu-pelekotirgu?fbclid=IwAR1h8CKBotbS3K6N9mYbe2sQY5gptPKh4MM20yeknSaPk_KEtot9ISwg3fM
www.db.lv Aicina pirkt Latvijas pienu globālās sasilšanas dēļ!
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) izplatījusi aicinājumu Pērc vietējo un cīnies
pret klimata pārmaiņām pasaulē! https://www.db.lv/…/aicina-pirkt-latvijas-pienu-globalas-sa…
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Šogad kampaņā "Meklē karotīti!" īpašu uzmanību pievērš ēdināšanai un tās kvalitātei skolās
un bērnudārzos. Par to šorīt Rīta Panorāma runājām ar vadītāju Ināru Šuri.
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/ar-kampanu-mekle-karotiti-aicina-pieverstuzmanibu-bernu-partikas-kvalitatei.a333711/
LLU pētnieki meklē jaunas sapropeļa izmantošanas iespējas
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pētnieki kopā ar sadarbības partneriem (Agroresursu
un ekonomikas institūts, SIA "Ainava GG", SIA "Ogres Piens", SIA "Dagdas aita", SIA "Stādu
audzētava "Dimzas"", Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, Latvijas Bioloģiskās
lauksaimniecības asociācija, Stādu Audzētāju Biedrība) un ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam atbalstu ir kopš 2018. gada maija uzsākuši projekta “Inovatīvas
dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu
izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā” realizāciju.
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/raksti/llu-petnieki-mekle-jaunas-sapropelaizmantosanas-iespejas
www.laukos.lv Audzina jauniešus un popularizē Latvijas piensaimniecību
Pirms 21 gada izveidotā biedrība Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija (LHA) 10.
augustā otro reizi rīkoja Holšteinas šķirnes govju šovu “LHA Nākotnes Zvaigzne 2019”, kur jauno
piensaimnieku konkursā sacentās 19 jaunieši, bet piena govis tika pārstāvētas no sešām saimniecībām.
Šovs pamazām kļūst par nacionāla mēroga pasākumu, kur Latvijas lopkopji demonstrē Eiropas mērogā
konkurētspējīgus dzīvniekus. http://laukos.la.lv/audzina-jauniesus-un-popularize-latviju
Sāk kampaņu Meklē Karotīti!, lai pievērstu uzmanību bērnu ēdināšanas kvalitātei
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija sadarbībā ar Zemkopības ministriju, kā arī populārākajiem
pārtikas veikalu tīkliem Rimi, Maxima un Top organizē informatīvo kampaņu, lai veicinātu kvalitatīvu
vietējo pārtikas produktu patēriņu ikdienas uzturā. Šogad kampaņas moto ir Meklē Karotīti!. Kampaņa
mudinās vecākus pievērst lielāku uzmanību bērnu uzturam, aicinot sekot līdzi ēdināšanai skolās un
bērnudārzos un izvēlēties paaugstinātas kvalitātes vietējos pārtikas produktus, kas marķēti ar Zaļo un
Bordo karotīti. http://www.losp.lv/node/6235
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www.nra.lv Dārzeņu cenas grožos notur samazinātais PVN
Pēc Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) biedra Latvijas dārznieks veiktā
monitoringa, populārāko svaigo dārzeņu mazumtirdzniecības cenas septembra beigās Latvijā ir
zemākas nekā tiem pašiem produktiem Lietuvā tādā pašā tirdzniecības tīklā.
https://nra.lv/latvija/293214-darzenu-cenas-grozos-notur-samazinatais-pvn.htm
LOSP dalīborganizācijas – Latvijas Dārznieks valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš Latvijas 6: 34
Radio 1 programmā “Labrīt” - Pateicoties samazinātās PVN likmes piemērošanai Latvijai
raksturīgajiem augļiem, dārzeņiem un ogām, jūtami pieaudzis un stabilizējies pieprasījums pēc
vietējiem dārzeņiem, kā arī sarukusi ēnu ekonomika jeb tā dēvētais pelēkais tirgus. Tā liecina biedrības
"Latvijas dārznieks" informācija. Protams, ne tikai nodokļi ietekmē dārzeņu un augļu cenas veikalos,
bet
arī
tas,
kāda
ir
bijusi
raža
kopumā.
(ierakstā;
13:29
min)
https://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=1&y=2019&m=10&d=4

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:
Bioloģiskajā saimniecībā “Ķelmēni” notiks mācības “Augsnes auglība, organiskā mēslojuma
risinājumi un augsekas bioloģiskajā lauksaimniecībā”
2019. gada 10. un 11. oktobrī notiks biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”
rīkotās 2 dienu mācības „Bioloģiskā augkopība”. Mācību kursa apakštemats „Augsnes auglība,
organiskā mēslojuma risinājumi un augsekas bioloģiskajā lauksaimniecībā”. Lektori – Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils,
LLKC projektu vadītāja Lāsma Ozola un Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) vadošā
pētniece Līvija Zariņa.
Mācību norises vieta: ZS “Ķelmēni”, Rankas pagasts, Gulbenes novads. Skatīt kartē ŠEIT
Mācības ietvers 10h (1h=45 min) teorētiskās nodarbības un 6h ilgu praktisko daļu. Mācību
dalībniekiem, kuri būs apmeklējuši 75%, tiks izsniegts
http://www.losp.lv/node/6194
Jauno zemnieku kluba aktualitātes:
Jauno zemnieku klubs aicina uz atvērto durvju dienu!
Lai veicinātu jauniešu iesaisti nevalstisko organizāciju darbībā un kvalitatīvāku jauno lauksaimnieku
komunikāciju biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs” aicina visus interesentus uz atvērto durvju
dienu. Pasākums notiks 8.oktobrī pulksten 19:00 biedrības birojā Krišjāņa Barona ielā 40, Jelgavā,
210.kabinetā. Atvērto durvju dienas ietvaros Jauno zemnieku klubs (JZK) piedāvās iespēju uzzināt:
http://www.losp.lv/node/6195
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“Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” aktivitātes:
Konkurss: Dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem
piensaimniecībā 2019. gadā
http://www.losp.lv/node/6084
Siera klubs aktivitātes:
Visu mēnesi sadrbībā ar LOSP turpinās fotokonkurss "Piena upē siera ziedi" ar ļoti vērtīgām balvām
(skat.nolikumu
www.sieraklubs.lv)
KONKURSS:
Lai veicinātu interesi un paplašinātu zināšanas par Latvijas siera šķirņu dažādību, piena un piena
produktu ražotājiem, saimniecībām, produktiem, ēdieniem un kulināro mantojumu, biedrība “Siera
klubs” (biedrība) sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru “Ogres tehnikums”
(tehnikums) izsludina konkursu "Piena upē siera ziedi"”. http://www.losp.lv/node/5986

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

NOZARES AKTUALITĀTES
Energoaudits ir ceļš uz peļņu, nevis formāla atskaite
Eiropas Savienība izvirza aizvien jaunas energoefektivitātes prasības, un Latvijai ir Ministru kabineta
noteikumi, kas uzņēmējiem prasa veikt energoauditus.
https://www.db.lv/zinas/energoaudits-ir-cels-uz-pelnu-nevis-formala-atskaite-491589
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Pavāri piedāvā lētas alternatīvas skolu pusdienām
Skolēni, kas izvairās no skolu pusdienām, un skolas, kas neievieš pārmaiņas. Vai šīm problēmām ir
iespējami risinājumi un cik tas maksātu?
https://www.db.lv/zinas/pavari-piedava-letas-alternativas-skolu-pusdienam-491644
Cūkkopība Latvijā attīstās lēni vai gandrīz nemaz. Valdība atbalsta grozījumus noteikumos
Vairs neierobežos cūku novietņu, kurām izsniegta A kategorijas atļauja piesārņojošai darbībai,
koncentrāciju nelielā teritorijā, paredz valdības šodien atbalstītie grozījumi Ministru kabineta
noteikumos “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Zemkopības
ministrija (ZM) norāda, ka saskaņā ar statistikas datiem kopējais cūku saimniecību skaits un cūku skaits
Latvijā pēdējos gados ir sarucis.
http://laukos.la.lv/cukkopiba-latvija-attistas-leni-vai-gandriz-nemaz-valdiba-atbalsta-grozijumusnoteikumos
Toms Auškāps. Vai viss, kas izskatās zaļš, tāds patiesi ir?
Toms Auškāps, AS “Balticovo” komunikācijas un attīstības direktors
Cilvēki arvien vairāk ikdienā pieprasa pakalpojumus un produktus, kuri ir zaļi un ekoloģiski, taču šis
zaļums bieži vien ir tikai nosaukums, degradējot šī jēdziena patieso vērtību. Vai tiešām viss, kas
izskatās zaļš, tāds patiešām ir? Šo jautājumu varam uzdot par faktiski ikvienu tirgū ieviesto jauno
produktu vai pakalpojumu, jo jāapzinās, ka ražošanā katra veiktā darbība rada tauriņa efektu, ko ne
vienmēr pamanām. http://laukos.la.lv/toms-auskaps-vai-viss-kas-izskatas-zals-tads-patiesi-ir
Cik lielas ir Latvijas saimniecības? Jaunākie LAD dati par situāciju laukos
Latvijā mazo saimniecību skaits sasniedz 44 704, kas ir ap 60% no kopējā saimniecību skaita, liecina
jaunākie Lauku atbalsta dienesta dati. Šo saimniecību gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 eiro, un
produkciju tās ražo lielākoties pašu patēriņam. Tomēr pēdējos gados iezīmējas tendence, ka mazo
saimniecību skaits samazinās, bet palielinās vidējo un lielo saimniecību skaits.
http://laukos.la.lv/puse-saimniecibu-mazas-kam-lidz-5-ha
Kartupelis gatavojas ziemai. Viss par uzglabāšanas niansēm
Svarīgi ir pareizi sagatavot kartupeļus glabāšanas periodam, lai visu ziemu varētu likt galdā garšīgus,
kūpošus kartupeļus, kā arī lai pavasari sagaidītu veselīgi sēklas kartupeļi. Vispirms jāatceras, ka
kartupeļu bumbulī glabāšanas laikā turpinās dzīvības procesi – elpošana, cietes sadalīšanās cukuros un
arī cietes sintēze, citi bioķīmiski procesi, kuru intensitāte un virzība nosaka bumbuļu kvalitāti
glabāšanās laikā. http://laukos.la.lv/kartupelis-gatavojas-ziemai
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NRA PĒTA: klimata panika kāpinās degvielas cenas jau no 1. janvāra
Pasauli pārņēmušais klimata aprūpes trakums labklājības valstīs sasniedzis tādu stadiju, ka nu jau tiek
pieprasīta pilnīga atteikšanās no fosilās degvielas izmantošanas. Latvijā piedāvātais risinājums ir
vienkāršāks – ceļam cenas degvielai un apliekam ar papildu nodokļiem visu, kas rada CO2 izmešus.
2020. gads Latvijas iedzīvotājiem atnāks ar vismaz vienu nepatīkamu dāvanu klimata vārdā. 1.
janvārī būtiski augs degvielas cenas.
https://nra.lv/ekonomika/latvija/293170-nra-peta-klimata-panika-kapinas-degvielas-cenas-jau-no-1janvara.htm
“Pārcēlāmies no Rīgas uz laukiem.” Ģimenes uzņēmums audzē un pārstrādā ogas
Ar skanīgo nosaukumu apveltītais, pirms trim gadiem dibinātais ģimenes uzņēmums nodarbojas ar ogu
audzēšanu un pārstrādi. Uzņēmuma līdzīpašniece Inga Bojāre kopā ar dzīvesbiedru Gundaru
lauksaimniecībai pievērsās pirms vairākiem gadiem, kad kādā no Eiropas apceļošanas tūrēm sākuši
domāt par zemes iegādi un saimniekošanas uzsākšanu.
http://laukos.la.lv/parcelamies-no-rigas-uz-laukiem
Ir aktualizēta Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2030.gadam redakcija, http://t.sk. plānotos
rīcības virzienus un pasākumu sarakstu. Iepazīsties un paud viedokli līdz 6.oktobrim!
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/257
Palielinās
minimālo
ieņēmumu
kritēriju
marķētās
dīzeļdegvielas
iegādei
Valdība otrdien, 1. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
kārtībā, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai
lauksaimniecības un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, un zemes
apstrādei zem zivju dīķiem. http://www.losp.lv/node/6232

Svītrota uzņēmumus ierobežojošā prasība par cūku maksimālo skaitu noteiktā teritorijā
Valdība otrdien, 1. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto grozījumu
vispārīgajos teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumos.
http://www.losp.lv/node/6233

Dzirkstošajam vīnam paredzētajās stikla pudelēs varēs pārdot un eksportēt arī cita veida
produkciju
Valdība otrdien, 1. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par
prasībām dzirkstošajam vīnam paredzētu stikla pudeļu un to aizkorķējuma izmantošanai. ES valstīs ir
obligāta prasība īpaša veida pudeles un aizbāžņus izmantot dzirkstošo vīnu, kvalitatīvu dzirkstošo vīnu
un kvalitatīvu aromātisko dzirkstošo vīnu tirdzniecībai un eksportam. Bet ir ES stājies spēkā
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regulējums, kas paredz atkāpes dalībvalstīm, nosakot šāda veida pudeļu un aizbāžņu izmantošanu arī
citiem dzērieniem. http://www.losp.lv/node/6234

Mazie ražotāji drīzumā varētu tikt pie jauna kvalitātes sertifikāta
Kazas sieri, cepti nēģi, kūpinātas zivis, steiks, putraimdesas, pašcepta maize, medus, kūkas, alus un vēl
daudz laba acīm, vēderam. Piedevās sirdspriekam – populāru pavāru visu novadu garšu meistarklases
un degustācijas, ko papildina dziesminieki un mūziķi no Latvijas novadiem. Tas viss bija izgaršojams
un nobaudāms latviskas garšas svētkos aizvadītās nedēļas nogalē Rīgā, jaunajā kultūras un izklaides
centrā “Hanzas perons”, kur savu labāko produkciju piedāvāja zemnieki un pārtikas ražotāji no Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Latgales un Pierīgas. http://laukos.la.lv/novadu-garsas-sertifikats
Aptaujā noskaidro, kādas ir jauniešu prasības pret gaļas kvalitāti
72% Latvijas aktīvo jauniešu pievērš uzmanību gaļas kvalitātei, kas ir teju par 10% vairāk nekā pērn,
liecina “Putnu fabrika Ķekava” un “Ghetto Games” aptaujas dati. Jauniešiem gaļas izvēlē
vissvarīgākais kritērijs ir gaļas svaigums un pārliecība, ka dzīvnieks ir audzēts veselīgi un bez
antibiotikām. http://laukos.la.lv/aptauja-noskaidro-kadas-ir-jauniesu-prasibas-pret-galas-kvalitati
Igaunijā augustā pieaugusi cūkgaļas iepirkuma cena
Igaunijā iepirkuma cena augusta salīdzinājumā ar pagājušā gada astoto mēnesi pieaugusi cūkgaļai, kā
arī jēra un kazas gaļai, bet samazinājusies liellopa gaļai, liecina Igaunijas Statistikas departamenta dati.
Augustā Igaunijas gaļas pārstrādes uzņēmumi iepirka 3274 tonnas cūkgaļas par vidējo cenu 1,8 eiro
par kilogramu, kas ir par 21,2 centiem jeb 13,7% vairāk nekā šajā mēnesī pērn.
http://laukos.la.lv/igaunija-augusta-pieaugusi-cukgalas-iepirkuma-cena
Apgrozījuma rekorda latiņa pacelta 3,34 miljardu eiro līmenī
Meža nozares uzņēmumi pērn ir uzstādījuši nebijušu neto apgrozījuma pieaugumu – par 25%,
sasnieguši rekordu, ko veicināja produkcijas globālā inflācija un arī ražošana.
https://www.db.lv/zinas/apgrozijuma-rekorda-latina-pacelta-334-miljardu-eiro-limeni-491773
Meža neatsveramā nozīme cilvēku dzīvē un meliorācijas loma tajā
Ikdienā, dzīvojot pilsētā, cilvēki nereti neaizdomājas par to, cik liela nozīme ir mežam. Tiem ir vairākas
nozīmīgas funkcijas, to vidū - arī garīgā, ļaujot cilvēkiem "aizbēgt" no ikdienas steigas. Par to, cik
nozīmīgi ikdienas dzīvē ir meži, kādu lomu spēlē meliorācija tajos, portālam TVNET skaidroja Latvijas
Valsts mežzinātnes institūts "Silava" vadošā pētniece Zane Lībiete.
https://www.tvnet.lv/6780153/meza-neatsverama-nozime-cilveku-dzive-un-melioracijas-lomataja?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttons&utm_content=6780153&fbclid=IwAR3KfctKVoCr8YVqP4Y5hPIBS1Fn7PQizk0JMNeW_
YI2RAczHcc8qoSm29c
Latvijas gardumi - starptautiskajā izstādē “Anuga 2019” Ķelnē
Latvijas pārtikas ražotāji jau tradicionāli no 5. līdz 9. oktobrim piedalīsies vienā no prestižākajām
pasaules pārtikas industrijas izstādēm – “Anuga 2019” Ķelnē, Vācijā. Šogad Latvijas ražotāji uz Ķelni
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vedīs sešus nacionālos kopstendus, kuros būs aplūkojama 31 uzņēmuma produkcija. Dzērienu hallē
produkciju rādīs SIA “Dabas dots”, SIA “Cido Grupa”, SIA “Markol”, “SIA “Ilgzeem”, SIA “LKOM”
un SIA “Nordic Food”. http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-gardumi-starptautiskaja-izstade-anuga2019-kelne-?id=10680

VAAD aktualitātes:
Pieejams sēklaudzēšanas lauku
http://vaad.gov.lv/sakums/informa

apskates

rezultātu

kopsavilkums

par

2019.

gadu

LAD aktualitātes:
Lauku atbalsta dienests kopā ar autoru grupu ir sagatavojis interesantu radošu uzdevumu
krājumu 1.-3.klašu skolēniem “Piens un augļi – mani draugi!”.
Meklē to programmas mājaslapā -> http://piensaugliskolai.lv/…/skolotaj…/materiali-pedagogiem/
http://piensaugliskolai.lv/lv/skolotajiem/materialipedagogiem/?fbclid=IwAR0FsIAmiglCa60vVfq9RgqIofKlnFFZyP3KM1JgZZkPluVNsxJXbfMwRk
Sākas pieteikšanās atbalstam mežsaimniecībā!
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-atbalsts-mezsaimnieciba956
LAD:Kā izvairīties no lauksaimniecības produkcijas izkrāpšanas?
Valsts policija informē, ka vasaras un rudens periodā no zemniekiem un zemnieku saimniecībām ir
saņemti iesniegumi par lauksaimniecības produkcijas izkrāpšanu. Ir secināts, ka saimniecībās ierodas
persona, kura stādās priekšā kā produkcijas uzpirkšanas uzņēmuma pārstāvis ar piedāvājumu iegādāties
saražoto produkciju, piedāvājot samaksu, kas ir augstāka par tirgus cenu. Saņemot piekrišanu pārdot
produkciju, uzpircējs lūdz tās paraugus ar mērķi noteikt tās kvalitāti. Pēc neilga laika, uzpircējs sazinās
ar zemnieku saimniecību, kuru viņš bija apmeklējis iepriekš, un izsaka savu piedāvājumu produkcijas
iegādē. Veicot darījumus ar zemniekiem, uzpircējs uzrāda savus personas apliecinošus dokumentus un
uzņēmuma pilnvaru, kā arī iesniedz pirkuma līgumu un pavaddokumentus. Līgums ar zemnieku
saimniecību tiek sastādīts šķietami ticamā veidā, taču realitātē līgums nav spēkā esošs, jo gan pilnvara,
gan zīmogs ir viltots, lai gan uzņēmums, kuru it kā persona pārstāv, ir eksistējošs. Līgumā norādītajā
termiņā uzpircējs neveic apmaksu par iegādātajām precēm.
http://www.losp.lv/node/6236
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CITAS AKTUALITĀTES:
Zelta Rudens Ražas svētki Bulduros 5.10.2019.
Bulduros, kā allaž, rudenī tiek organizēta pircēju tikšanās ar stādu audzētājiem, mājražotājiem un
amatniekiem. JAUNUMS – papildu tiek organizētas dažādas meistarklases skolā un skolas teritorijā.
Tiem, kuri ir gatavi organizēt kādu meistarklasi, tirdzniecības vieta BEZMAKSAS.
Atcerieties, ka iebraukšana Jūrmalā oktobrī ir BEZMAKSAS.
Kontaktpersona: Ingrīda Egle 26660078. Pārējo informāciju, kas nepārtraukti tiek papildināta,
atradīsiet sekojošā saitē http://www.bulduri.lv/zelta-rudens-razas-svetki-bulduros/
Tirdzniecības vietas reģistrācijas anketa: http://www.bulduri.lv/registracijas-anketa-zelta-rudensrazas-svetkiem-5-10-2019/
http://www.losp.lv/node/6188

Ikgadējā izstādē “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2019” Rāmavā
LauksaimnIeki un mežsaimnieki tiksies No 3. līdz 5. oktobrim Izstāžu kompleksā Rāmava notiks 28.
starptautiskā izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2019”. Izstādi organizē SIA
A.M.L. sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju un izstādes ģenerālsponsoru banku
Citadele. Izstādes atklāšana: 3.oktobrī plkst. 11:00, izstādi atklās Latvijas Republikas Zemkopības
ministrs Kaspars Gerhards.
http://www.losp.lv/node/6225
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Iznācis PROFI Latvija / PROFI Mežs oktobra numurs un tas jau ir ceļā pie saviem lasītājiem. Šajā
numurā septiņu 200ZS traktoru tests, ko tik daudzi gaidīja!

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