
 

 Infolapa_34.2.10.2015.  www.losp.lv   

 

INFOLAPA Nr. 34 

 

Kāpostu karalis. Ciemos pie dārzeņu audzētāja Viļņa Loča Krimūnu “Dārzos” 

Latvijas Avīze 
Par spīti šīsvasaras laika apstākļu krasajām svārstībām, Dobeles novada Krimūnu pagasta zemnieku 

saimniecības “Dārzi” īpašnieks VILNIS LOCIS secina, ka kopējā raža pamatkultūrām šajā sezonā ir 

ļoti laba. No lauka uz lielveikaliem ceļo saimniecībā izaudzētie ziedkāposti, kabači, sīpoli, bet ķirbji 

vēl briest. Zemnieku saimniecībā “Dārzi” 30 ha platībā audzē dažādus dārzeņus – lielāko daļu 

aizņem ziedkāposti un kabači, aug arī sīpoli, agrie kāposti, ķirbji, kolrābji, bietes. Kartupeļus stāda 

nedaudz – vien tik, lai nodrošinātu augu seku. Izaudzēto produkciju realizē ar kooperatīva 

“Mūsmāju dārzeņi” starpniecību, kas apvieno septiņas Latvijas dārzeņu audzētavas. 

http://www.la.lv/prast-izaudzet-un-pardot/  

 

Jauna dīvānzemnieku shēma Latvijas Avīze 
Lai nenovāktos zālājus nepārdēvētu par papuvēm, bioloģiskajiem lauksaimniekiem jau šogad līdz 

15. septembrim nezāles bija jāiear. “Bioloģiskai lauksaimniecībai jābūt ražojošai, nevis vērstai uz 

Eiropas līdzekļu saņemšanu.” Tā, komentējot daļas bioloģiski saimniekojošo Latgales lauku 

saimnieku iebildumus par atbalsta maksājumu liegšanu papuvēm, atzīst viens no lielākajiem 

bioloģiskajiem lauksaimniekiem, z/s “Kalnavoti” saimnieks Jānis Dzenis. 

http://www.la.lv/jauna-divanzemnieku-shema/ … 

 

LOSP viedoklis Dienas biznesā Lauku zemei nekustamā īpašuma nodoklis augs 

lēnāk 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes un Latvijas Zemnieku federācijas pārstāve Agnese 

Hauka. Viņa atzina, ka ir daudzi lauksaimnieki, kas atrodas visai kritiskā stāvoklī un nododas 

pārdomām – saglabāt ražošanu vai ne. «Bet tās ir darba vietas laukos, arī nodokļi,» secina A. 

Hauka. 

http://www.db.lv/…/lauku-zemei-nekustama-ipasuma-nodoklis-a… 

 

Sniegs atbalstu mencu zvejas kuģu darbības pārtraukšanai 
Tā kā mencu zvejojošo zvejas kuģu nozvejas jauda jūtami pārsniedz Baltijas jūrā pieejamos kritiski 

mazos mencu krājumus, apdraudot mencu krājumu ilgtspēju un arī nenodrošinot tīklu zvejas kuģu 

darbības rentabilitāti, valdība otrdien, 29.septembrī, apstiprināja noteikumus atbalstam mencu 

zvejas pārtraukšanai. Atbalsta pasākums attiecināms tikai uz tīklu zvejas kuģiem, ar kuriem Baltijas 

jūrā aiz piekrastes zonas zvejo mencu, kā arī attiecīgo zvejas kuģu apkalpi. Plānotais no Latvijas 

zvejas flotes izņemamais tīklu zvejas kuģu skaits nav vairāk par pieciem tīklu zvejas kuģiem ar 

kopējo bruto tilpību, kas nepārsniedz 457 GT, un kopējo dzinēju jaudu, kas nepārsniedz 970 kW. 

http://www.zm.gov.lv/presei/sniegs-atbalstu-mencu-zvejas-kugu-darbibas-partrauksanai?id=4884 

 

Mainīti nosacījumi higiēnas apmācībām pārtikas apritē 
Valdība otrdien, 29.septembrī, pieņēma noteikumus, kas samazina administratīvo slogu pārtikas 

apritē strādājošajiem. Noteikumiem stājoties spēkā, periods, pēc kura atkārtoti jānoklausās pārtikas 

higiēnas mācību kurss, būs pagarināts no diviem uz trim gadiem, kā arī būs saīsināts mācību kursa 

apguves laiks no piecām stundām uz trim stundām. 

http://www.la.lv/prast-izaudzet-un-pardot/
http://www.la.lv/jauna-divanzemnieku-shema/
http://www.db.lv/ipasums/nekustamais-ipasums/lauku-zemei-nekustama-ipasuma-nodoklis-augs-lenak-438510
http://www.zm.gov.lv/presei/sniegs-atbalstu-mencu-zvejas-kugu-darbibas-partrauksanai?id=4884
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http://www.zm.gov.lv/presei/mainiti-nosacijumi-higienas-apmacibam-partikas-aprite-?id=4883 

 

Mainītas lauksaimniecības un zivsaimniecības "de minimis" atbalsta 

saņemšanas un piešķiršanas veidlapas 
Lai varētu precīzi piemērot Komisijas regulu par de minimis atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībā 

un zivsaimniecībā, valdība otrdien, 29.septembrī, apstiprināja jaunu šī atbalsta piešķiršanas kārtību. 

Jaunie noteikumi veidoti uz pašlaik spēkā esošo noteikumu bāzes, papildinot iesnieguma veidlapu 

de minimis atbalsta saņemšanai, ko aizpilda atbalsta saņēmējs, gan uzskaites veidlapu de minimis 

atbalsta piešķiršanai, ko aizpilda iestāde, kas piešķir atbalstu. Turpmāk de minimis atbalsta 

saņēmējam iesniegumā būs jānorāda informācija par atbalsta pretendenta atbilstību viena vienota 

uzņēmuma definīcijai un informācija par kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados 

saņemto de minimis atbalstu un plānoto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī, kā arī 

jāsniedz informācija par saņemto citu atbalstu, ja plānots to kumulēt ar tām pašām attiecināmajām 

izmaksām. Šī informācija nepieciešama, lai nodrošinātu pilnvērtīgu de minimis atbalsta uzskaiti 

atbalsta kumulācijas gadījumos.  

 http://www.zm.gov.lv/presei/mainitas-lauksaimniecibas-un-zivsaimniecibas-de-minimis-atbalsta-

sanem?id=4881 

 

Atbalstīs mazās lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvās sabiedrības 
Valdība otrdien, 29.septembrī, apstiprināja kārtību, kādā atbilstīgās mazās lauksaimniecības un 

mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības varēs saņemt atbalstu, lai veicinātu 

sabiedrību izaugsmi un konkurētspēju. Atbalsts domāts tām atbilstīgajām kooperatīvajām 

sabiedrībām, kuru lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās 

biedriem iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 tūkstošus eiro, bet mežsaimniecības preču un 

pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem nepārsniedz 40 tūkstošus eiro vidēji ar 

vienu biedru (rēķinot pēc biedriem, ar kuriem ir bijis apgrozījums). 

http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-mazas-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-pakalpojumu-

kooper?id=4880 

 

Noslēgušies rekonstrukcijas darbi valsts nozīmes ūdensnotekā Ošā  
Piesaistot valsts un ES finansējumu, 2015.gada septembrī noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts “Valsts nozīmes ūdensnotekas Oša rekonstrukcija Līvānu 

novada Rožupes un Rudzātu pagastos”, kura ietvaros vairākās kārtās pārbūvēta Ošas gultne 38,9 

kilometru garumā, un trīs kilometru garumā pārbūvēta arī Dubnas upes gultne. 

http://www.zm.gov.lv/presei/noslegusies-rekonstrukcijas-darbi-valsts-nozimes-udensnoteka-osa-

?id=4879 

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija pauž sašutumu par 

negodprātīgu uzņēmēju darbībām 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA) norāda, ka jaunajā plānošanas periodā 

atceltās prasības – bioloģiskajiem lauksaimniekiem nav jāuzrāda ieņēmumi no hektāra un papuve 

http://www.zm.gov.lv/presei/mainiti-nosacijumi-higienas-apmacibam-partikas-aprite-?id=4883
http://www.zm.gov.lv/presei/mainitas-lauksaimniecibas-un-zivsaimniecibas-de-minimis-atbalsta-sanem?id=4881
http://www.zm.gov.lv/presei/mainitas-lauksaimniecibas-un-zivsaimniecibas-de-minimis-atbalsta-sanem?id=4881
http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-mazas-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-pakalpojumu-kooper?id=4880
http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-mazas-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-pakalpojumu-kooper?id=4880
http://www.zm.gov.lv/presei/noslegusies-rekonstrukcijas-darbi-valsts-nozimes-udensnoteka-osa-?id=4879
http://www.zm.gov.lv/presei/noslegusies-rekonstrukcijas-darbi-valsts-nozimes-udensnoteka-osa-?id=4879
http://www.lbla.lv/latvijas-biologiskas-lauksaimniecibas-asociacija-pauz-sasutumu-par-negodpratigu-uznemeju-darbibam
http://www.lbla.lv/latvijas-biologiskas-lauksaimniecibas-asociacija-pauz-sasutumu-par-negodpratigu-uznemeju-darbibam
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drīkst aizņemt lielāku platību kā 30% no atbalstam pieteiktās aramzemes, ir iemesls, kā, izpildot 

minimālas prasības un neveicot produkcijas ražošanu, iespējams saņemt lauksaimniecības atbalstu. 

Asociācija jau pavasarī izteica bažas, ka šīs izmaiņas var likt sarosīties negodīgiem uzņēmējiem, 

kas vēlēsies saņemt lauksaimniecības atbalstus, neveicot lauksaimniecisko ražošanu. Šobrīd ir 

radusies situācija, ka vairāk kā 50 uzņēmumi vēlas saņemt atbalsta maksājumus par dabīgajām 

pļavām, kuras definējuši un pieteikuši kā papuves, kaut gan par papuvi uzskatāma tikai aramzeme, 

bet dabīgā pļava pēc Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem nav aramzeme. 

Tāpat absurdi ir noteikumi, ka atbalstu par papuvi var saņemt 5 gadus arī par visu saimniecībā 

pieteikto platību gan bioloģiskajā lauksaimniecībā, gan konvencionālajā. 

http://www.lbla.lv/latvijas-biologiskas-lauksaimniecibas-asociacija-pauz-sasutumu-par-

negodpratigu-uznemeju-darbibam 

 

Dimdiņi lielveikalu ķēdes tīklā startē ar tīteņkāpostiem, kas derēs arī suši   

 (Dienas bizness) 
Iecienītāko pašmāju dārzeņu «topa» virsotnē ir tomāti, kāposti, kartupeļi, kā arī īsie gurķi, liecina 

mazumtirgotāja Rimi novērojumi. Šoruden plauktos nonākuši arī tīteņkāposti – īpaši audzēti 

kāposti, kurus to īso kacenu dēļ ir ērti izmantot kāpostu tīteņu pagatavošanai. Salāti un kāposti 

noteikti ir starp tām Latvijas dārzeņu kategorijām, kam ir iespēja piedzīvot patēriņa izaugsmi, 

uzskata mazumtirgotājs. Tīteņkāpostus audzē z/s Dimdiņi. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/dimdini-lielveikalu-kedes-tikla-starte-ar-

titenkapostiem-kas-deres-ari-susi-438709? 

 

 

Baltu veterinārija Baltijas tirgu plāno iekarot divu trīs gadu laikā db.lv 
Baltu veterinārija Baltijas tirgu plāno iekarot divu trīs gadu laikā, bet 2016. gadā iecerēts 

nostabilizēt darbību Latvijā, ceturtdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.  Riska kapitāla fonds 

FlyCap augusta beigās veicis ieguldījumu 0,3 milj. eiro apmērā veterināro un lopkopības produktu 

tirdzniecības uzņēmumā AS Baltu veterinārija, kļūstot par 30% uzņēmuma daļu īpašnieku. Fonda 

atbalstītās nozares ir dažādas, bet Baltu veterinārija uz citu uzņēmumu fona izceļas kā vienīgais no 

lauksaimniecības jomas līdz šim kopumā 14 atbalstīto uzņēmumu vidū. Šajā uzņēmumā fondu 

piesaistīja pārdomātais biznesa plāns, kurā ļoti precīzi iezīmēta uzņēmuma vieta nozarē, skaidro 

FlyCap valdes loceklis Ģirts Mīlgrāvis. 

http://www.db.lv/…/baltijas-tirgu-plano-iekarot-divu-tris-g… … 

 

 

LAD aktualitātes: 
 Lauku atbalsta dienests skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 

(papildināts) http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-

skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559  

 Atbalsts dabas katastrofu postījumu segšanai 2 500 000 EUR http://www.lad.gov.lv/lv/par-

mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548 

  Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā saņems atbalstu astoņu miljonu apmērā 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/produktivi-ieguldijumi-akvakultura-

sanems-atbalstu-astonu-miljonu-apmera-547  

http://www.lbla.lv/latvijas-biologiskas-lauksaimniecibas-asociacija-pauz-sasutumu-par-negodpratigu-uznemeju-darbibam
http://www.lbla.lv/latvijas-biologiskas-lauksaimniecibas-asociacija-pauz-sasutumu-par-negodpratigu-uznemeju-darbibam
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/dimdini-lielveikalu-kedes-tikla-starte-ar-titenkapostiem-kas-deres-ari-susi-438709
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/dimdini-lielveikalu-kedes-tikla-starte-ar-titenkapostiem-kas-deres-ari-susi-438709
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/dimdini-lielveikalu-kedes-tikla-starte-ar-titenkapostiem-kas-deres-ari-susi-438709
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/dimdini-lielveikalu-kedes-tikla-starte-ar-titenkapostiem-kas-deres-ari-susi-438709
https://www.facebook.com/DienasBizness
http://www.db.lv/razosana/baltijas-tirgu-plano-iekarot-divu-tris-gadu-laika-438907
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/produktivi-ieguldijumi-akvakultura-sanems-atbalstu-astonu-miljonu-apmera-547
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/produktivi-ieguldijumi-akvakultura-sanems-atbalstu-astonu-miljonu-apmera-547
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 Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2015. gadā 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-

maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513  

 Zaļināšana - Saskaņā ar ES regulu, no 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums par 

klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas būs 

cieši sasaistīts ar vienoto platības maksājumu (VPM). Saimniecībām obligāti būs jāizpilda 

zaļināšanas prakses, lai saņemtu VPM un zaļināšanas maksājumu. Ja tas netiks darīts, 

zaļināšanas maksājums tiks samazināts vai netiks izmaksāts. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/  

 

 

LDC aktualitātes: 

Par kritušo dzīvnieku izslēgšanu 

Informējam, ja nobeigušies dzīvnieki tiek atdoti dzīvnieku savācējuzņēmumiem 

(Reneta,Baltic Trade), īpašniekam vai turētājam septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka 

nobeigšanās pašiem ir jāziņo datu centram par kritušajiem dzīvniekiem novietnē elektroniski 

vai papīra formā. 

Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS. 

________________________ 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Lauku Ceļotājs aktivitātes:  

 

Aicinām saimniecības piedalīties kopējā lauku tūrisma mārketinga akcijā - LAUKU DIENAS, 

kas notiks 2015. gada 17. oktobrī. 

Lauku dienas ir vienas dienas akcija, kad Latvijas ražojošās saimniecības ver savas durvis, lai 

popularizētu savus audzētos, ražotos produktus Latvijas iedzīvotājiem. Tā ir iespēja klātienē tikties 

ar savu pircēju, iegūt atgriezenisko saiti par produktu un, iespējams, arī jaunas idejas produktu 

attīstībai nākotnē. 

 

Jauno Zemnieku kluba aktivitātes:  

2-3.10. JZK organizēts pieredzes apmaiņas brauciens par lauksaimniecības uzņēmumiem Ogres 

pusē; 

8-11.10. dalība ar savu stendu izstādē Rāmavā "Lauksaimniecības tehnika"; 

14.10. plkst.18:00 Atvērtā valdes sēde JZK birojā Jelgavā, Dobeles ielā 41a; 

23.-25.10. JZK organizēts jauniešu izaugsmes forums "SOLIS 2015". 

 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
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Biedrības "Siera klubs" aktivitātes: 

8.oktobrī seminārs "Meistara diena" PIKC "Ventspils tehnikums" 

13.oktobrī Piena grupas pasākums - seminārs, konkurss un TV sižeta izmantošana, lai popularizētu 

piena izmantošanu. Pasākums notiks PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" 

15.oktobrī seminārs "Meistara diena" PIKC "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 

8.okt. plkst. 21.00 skatieties TV RE, būs 30 min. garš sižets par biezpienu un tā izmantošanu. 

Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. +371 29487375. e-pasts 

sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv  

  

Biedrības ‘’Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība’’ aktivitātes 

Aicina piedalīties spēlē par kartupeļu audzēšanu. Sākot ar maija mēnesi, ikviens interesents, kurš 

iestādījis kartupeli vagā vai puķu podā, var piedalīties savdabīgā spēlē - „Draugs puķu podā vai 

Kartupeļa dienasgrāmata” tīmekļa vietnē www.kartupelis.lv Spēle ir gan izzinoša, gan aizraujoša un 

apvieno reāla kartupeļa audzēšanu puķu podā (vai arī dobē) un virtuālā profila veidošanu 

kartupelim. http://www.losp.lv/node/3273 

 

Konkurss ”Latvijas humusvielu mēslojums skaistai ainavai un dāsnai ražai” 

Mērķis. Popularizēt Latvijā labās prakses piemērus par Latvijas humusvielu mēslošanas līdzekļu, 

kas iegūti no kūdras, pielietošanu. Konkurss tiek rīkots balstoties uz Latvijas humusvielu ražotāju 

un patērētāju asociācijas (LHRPA) un GreenOK preču zīmes produktu ražotāju ierosinājumu, kā arī 

atbalstot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras iniciēto sociālo kampaņu „LATVIJAS 

LABUMS”. http://www.losp.lv/node/3189 

 

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 

 

 

 

Sludinājumi: 

 

Iespēja apdrošināt sējumus pret ziemas riskiem! 

 

r sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem – sējumu izsalšana, nosmakšana 

zem ledus garozas vai izsušana zem sniega segas, kā arī vētras, krusas un veldres riskiem. 

callto:+371%2029487375
http://www.sieraklubs.lv/
http://www.kartupelis.lv/
http://www.losp.lv/node/3273
http://www.losp.lv/node/3189
mailto:info@slieka.lv
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Svarīgi atcerēties, ka saimniecībām ir iespēja saņemt valsts atbalstu sējumu apdrošināšanas iegādei 

līdz pat 65% apmērā, ja tiks ievēroti visi noteikumos reglamentētie nosacījumi. 

http://www.losp.lv/node/3488 

 

 

LPKS "BIO grauds" iepērk pārtikas kvalitātes bioloģiskās auzas  

LPKS "BIO grauds" iepērk pārtikas kvalitātes bioloģiskās auzas. 

 

Prasības: 

 Tiplummasa: 530; 

 Mitrums: 13,5%; 

 Piemaisījumi: līdz 2%. 

 

Cena saimniecībā: no 185 EUR/ t atvērtā veidā. 

Atsevišķos gadījumos tiks izskatīta iespēja iepirkt graudus ar zemāku kvalitāti un iztīrīt tos līdz 

līmenim, kas atbilst kooperatīva prasībām. 

Lūgums rakstīt: biograuds@gmail.com vai zvanīt: 28702318 

http://www.losp.lv/node/3489 

 

 

 

 

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

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F3488&h=1AQE4hOJLAQGUJrq2u26jDvJ2IhgorusoffiHoUKVkyFeOw&enc=AZP-6xgYgayrwPiV1vfPJ2-jIZjP0GUauXRMQbJLtwUic4fom6OdcIjbxFeTlkQzBEQ7P33Glcmblaxw9lewccDqa8SBLM4Bezzky_UGT9eYT4OmpOp7H0PWsJIS61mXTQi1yfeeiw_RhEZLNsRE0G444xJvXBgYAQi_5d8LB0tzkYxpkit659sR5umu8Tu_xSpPE0t8JsHqej0btd1hyw99&s=1
mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
mailto:losp@losp.lv

