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LOSP medijos:
Delfi.lv 'Zirgi ārā,' bioloģiskā saimniekošana iekšā – EP aktualizē lauksaimniecības
statistiku
Kā skaidro Lauksaimnieku Organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars
Treibergs, regulas projekts par integrēto lauksaimniecības statistiku nenosaka jaunu
lauksaimniecības statistiku, bet gan pilnveido un aktualizē jau esošo lauksaimniecības skaitīšanas
kārtību.
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/zirgi-ara-biologiska-saimniekosana-ieksa-epaktualize-lauksaimniecibas-statistiku.d?id=50225219
www.laukos.lv LLKC: Bijis mēģinājums ietekmēt Latvijas lauksaimnieku aptaujas par ES
Kopējo lauksaimniecības politiku rezultātus
“Paldies visiem lauksaimniekiem, kuri pauda savu viedokli, ar to apliecinot, ka viņiem nav
vienaldzīga Latvijas lauku teritoriju attīstības nākotne. Tik liela aktivitāte no lauksaimnieku puses
mūsu praksē ir pieredzēta pirmo reizi! Paldies Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei
(LOSP), Latvijas Zemnieku federācijai (LZF), Latvijas Biškopības biedrībai, Jauno Zemnieku
klubam un Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijai, “Forum”, Latvijas Pašvaldību savienībai par
konstruktīvo sadarbību un palīdzību saimnieku iesaistē,” teica LLKC valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Cimermanis.
http://laukos.la.lv/llkc-bijis-meginajums-ietekmet-latvijas-lauksaimnieku-aptaujas-par-es-kopejolauksaimniecibas-politiku-rezultatus/
www.laukos.lv Baltmaizei miltu pietiks. Graudu kvalitāte būs laba, lielākā skāde – skopā
raža
Arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes dalīborganizācijas, biedrības
“Lauksaimnieku apvienība” valdes loceklis Ivars Ādamsons teic, ka kopumā tīrumos situācija ļoti
atšķiras. Kur ziemāji nebija noslīkuši, tur vēl ir kas iegūstams, bet nekas iepriecinošs graudu
daudzumā nav. Savukārt vasarājus lielākā daļa vēl nav sākuši kult. “Pagaidām vēl ir pāragri spriest
par kvalitāti un apjomiem, jo mēs vēl neesam sākuši kult. Ir pats sākums, un tagad vēl reti kura
saimniecība sākusi kult,” viņš saka.
http://laukos.la.lv/baltmaizei-miltu-pietiks/

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Biedrība "Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija" aktivitātes:
Biedrība "Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija" organizē XI
starptautisku zinātniski - praktisku konferenci "Teorētiskie un praktiskie aspekti veiksmīgai
briežaudzēšanai" no 25. līdz 26.jūlijam, kā arī pasākumu "Staltbriežu un dambriežu buļļu
ģenētiskās kvalitātes vērtēšana" no 23. līdz 26.jūlijam ar noslēguma balvu pasniegšanas
ceremonijas pasākumu 27.jūlijā Safari parkā More, "Saulstari", Mores pagasts, Siguldas novads.
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Konferences programma: http://www.losp.lv/node/5471
Dalība pasākumos:
1. divu dienu konferencē: 60 eur / persona
2. balvu pasniegšanas ceremonijas pasākumā: 70 eur / persona
World Cup CSI2*-W/CSIYH1* RĪGA–2018
Kvalifikācija Pasaules spēlēm 2018
Kvalifikācija Eiropas čempionātam 2019
http://www.losp.lv/node/5458

Govju svētki Vecaucē!
Šī gada 27. jūlijā jau trešo gadu Vecaucē notiks "Govju svētki" - liellopu audzēšanas nozarei
veltīts informatīvi izklaidējošs pasākums ar nozares profesionāļu stendu prezentācijām, dažādu
piena un gaļas šķirņu dzīvnieku demonstrējumiem, saimniecību pieredzes stāstiem, lauku labumu
tirdziņu, kā arī interesanti pavadītu laiku un pārsteigumiem visas dienas garumā.
Pasākums ir bez maksas. http://www.losp.lv/node/5459
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Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības aktivitātes:
Izstādē “Riga Food 2018” paziņos labākos Latvijā ražotos piena produktus! Uzņēmumi vēl
var pieteikt dalību!
Līdz 9. augustam Latvijas piena pārstrādes uzņēmumi ir aicināti pieteikt dalību Latvijā ražoto
augstas kvalitātes piena produktu konkursam kategorijā “Jaunais piena produkts”. Uzvarētāji tiks
noskaidroti 5. septembrī starptautiskajā pārtikas izstādē “Riga Food 2018”.
http://www.losp.lv/node/5485

Biedrība “Siera klubs” aktivitātes
4.augustā - Rēzeknē Latgales reģionālais konkurss "Siera garduma vēstījums nākamai paaudzei "
4.augustā - Rēzeknē svētki "Latvijas novadu Siera diena"
9.augustā projekta "100 recepšu Latvijas simtgadei" ietvaros filma par seno produktu biezpienu
un no tā gatavotiem ēdieniem
25.augustā - Jelgavā Piena, maizes un medus svētku ietvaros Zemgales reģionālais konkurss
"Siera garduma vēstījums nākamai paaudzei". http://www.losp.lv/node/5457

Biedrības “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija” aktivitātes:
Šogad valsts atbalsta "Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas
pasākumiem" ietvaros mums ir radusies iespēja organizēt savu pasākumu, un mūsu izvēle,
protams, bija par labu Holšteinas dzīvnieku šovam. Jo mūsu saimnieki prot izaudzēt labus
dzīvniekus, bet nav tradīciju ar šiem dzīvniekiem lepoties un tos parādīt plašākam interesentu
lokam. Pasākuma nosaukums ir "Nākotnes zvaigzne". Kāpēc? Jo šoreiz pasākuma dalībnieki būs
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jaunā paaudze.
http://www.losp.lv/node/5443

Lauku Ceļotājs aktivitātes:
Aicinām lauku tūrisma uzņēmējus pieteikties vides kvalitātes zīmei "Zaļais sertifikāts" vai arī
pieteikt sev zināmos iespējamos pretendentus.
http://www.losp.lv/node/5326
Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes:
Seminārs par sīko plēsēju medībām ar pievilināšanu ar mānekļiem.
Vada lektors no Vācijas.
03.-05.08 Minhauzens 2018.Lejasciemā plānojās, ka dalību ņems ap 6000 medniekiem un
atbalstītājiem.
08.09.2018. - Dalība “Lauki ienāk pilsētā”
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http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2018/festivala-minhauzens-2018-programma-1021/
Latvijas Lauku foruma aktualitātes:
Kopienu vasaras forums „MANA LATVIJA, MANI LAUKI, MANA KOPIENA: MŪSU
RĪCĪBA”
Kamēr mums teju ik dienu medijos nākas dzirdēt to, ko ir, vai gluži otrādi – nav izdarījis kāds no
Rīgas, mēs aizvien vairāk ilgojamies satikt jūs, pabūt kopā un dzirdēt, kā klājas jums. Kas šovasar
notiek Latvijas laukos? Vai ciema skolā durvis izdodas atvērt arī vasarā? Ko sausums pastrādājis
jūsu dārzā un pievārtē? Ko jūs, trakie, atkal plānojat, lai pārsteigtu savējos lielajos svētkos? Kas
vēl joprojām nav mainījies un ļauj turpināt labi iesākto? Kādi tad mēs esam – reģionu patrioti un
ko mēs kopā varam? Laiks laukiem!
http://www.losp.lv/node/5446
Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
04.08.2018. Lutriņu Mazpulka rīkotajā projekta "Trušu parāde" pasākumā Talsu nov., Ārlavas pag,
"ĀMUĻOS''.
04.08.2018. Limbažu pilsētas/pagasta Jauntrušu izstādē.
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības aktualitātes:
Lauka dienas kartupeļiem:
25.07. Kuldīgas novada Padures pagasta SIA Amazone tehnikas demonstrējums un seminārs
kartupeļu audzētājiem. Rīko SIA Amazone, piedalās Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju
savienība, AREI, Augu aizsardzības serviss.
14.08. Aloja - Starkelsen sadarbībā ar Aloja Agro rīkotā lauka diena bioloģiskajiem cietes
kartupeļu audzētājiem Alojas novada Urgā. Aloja Agro EUROPLANT šķirņu demonstrējums,
galda un cietes šķirnes.
16.08. Ādažu novada Birzniekos AGRICO lauka diena- šķirņu demonstrējums. Rīko z/s Kalnāres
sadarbībā ar biedrību Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība.
17.08. Šķirņu demonstrējums bioloģiskajā saimniecībā ''Dzenīši'' Varakļānu novadā. Cietes un
galda šķirnes. Rīko Aloja – Starkelsen. Piedalās AGRICO pārstāvis no Nīderlandes, biedrība
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība, Timac Agro.
23.08. Lauka diena konvencionālajiem cietes kartupeļu audzētājiem Limbažu novada z/s
''Jaunkarnas''. Rīko Aloja – Starkelsen.
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
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LTRK aktivitātes:
Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai un rezervēt vietas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras (LTRK) un reģionu pašvaldību rīkotajās Uzņēmēju dienās reģionos 2018.

Uzņēmēju dienas reģionos jau kļuvušas par tradicionāliem un vērienīgiem pasākumiem, kas reizi
gadā Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē sniedz iespēju apmeklētājiem iepazīties ar reģiona
uzņēmumu plašo piedāvājumu. Ik gadu katrā izstādē piedalās 150 līdz 200 uzņēmumu. Pasākumu
programmā plānotas izstādes, biznesa forumi, sestdienās arī kultūras programmas, kā arī dažādas
Latvijas Labuma aktivitātes.
Piedaloties izstādē, uzņēmumam ir iespēja iepazīstināt ar savu produkciju un pakalpojumiem
vairākus tūkstošus apmeklētāju, uzzināt jaunumus par uzņēmējiem aktuālām tēmām biznesa
forumos, izmantot tīklošanās iespēju, tiekoties ar citiem reģiona uzņēmējiem, valsts un pašvaldību
amatpersonām. Dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja sevi pozicionēt kā darba devējus reģionā un
būs iespēja uzrunāt gan šī brīža darba meklētājus, gan skolēnus un studentus – nākotnes
darbiniekus, kam svarīgi ir uzzināt par profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas tiek
sagaidītas no darbiniekiem. Īpaši aicinām pieteikties dalībai uzņēmumus, kuriem ir aktuāli
reklamēt brīvās vakancēm un pastāvīgi nodarbinātās amatu kategorijas.
Pieteikšanās un papildu informācija par pasākumu Zemgalē, Kurzemē un Latgalē:
LTRK Valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice, tālrunis: 29 141 693, e-pasts:
ilze.brice@chamber.lv
Par pasākumu Vidzemē:
LTRK Vidzemes nodaļa, tālrunis: 20 264 530, e-pasts: valmiera@chamber.lv

NOZARES AKTUALITĀTES:
Iznācis jaunais LOPKOPIS.
Kādas prognozes piena pasaulei? To žurnāla jūlija
numurā skaidro LLKC ekonomists Raivis Andersons
un lauku attīstības projektu vadītājs Renārs
Stūrmanis. LLKC ir kļuvis par Starptautiskā piena
pētniecības tīkla IFCN dalībnieku, tādēļ gan jūlija
numurā, gan arī turpmāk žurnāla lasītājiem
piedāvāsim informāciju par piena ražošanas
tendencēm pasaulē un reālo situāciju citu valstu
piensaimniecībās.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/latvijaslopkopis-julija-numura-0
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Aptaujas par lauksaimniecības politikas nākotni
pēc 2020. gada rezultāti LLKC sadarbībā ar Valsts
Lauku tīkla Sekretariātu aktuālāko Eiropas
Komisijas piedāvājumu un kā tas ietekmēs mūsu
lauku attīstības politiku sabiedrībai skaidrojusi
reģionālajos semināros, kā arī noskaidrojusi
lauksaimnieku un lauku uzņēmēju domas par
Latvijas lauku attīstības nākotni, veicot elektronisku
anketēšanu no 6. jūnija līdz 10. jūlijam.
http://www.losp.lv/node/5475
Konference "Lauku telpas attīstība un sabiedrības virzīta vietējā attīstība"
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyZsNwI4RbRgBfBSudlzanataaMUIeMFTP0
1rgw8CLY55b2Q/viewform?c=0&w=1
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: Latvijas lauksaimnieku būtisko interešu ievērošana būs
atkarīga no ES dalībvalstu solidaritātes
25. jūlijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē tikās ar ES lauksaimniecības un lauku
attīstības komisāru Filu Hoganu, lai pārrunātu Latvijas galvenās intereses par Kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni pēc 2020. gada. Ministrs informēja komisāru par
problēmām Latvijas lauksaimniekiem, ko izraisījis ilgstošais sausums, un lūdza sniegt finansiālo
atbalstu lauksaimniekiem šajā ārkārtas situācijā.
http://www.losp.lv/node/5481

Piedalies aptaujā - Sabiedrības viedoklis par
līdzdalības iespējām valsts un pašvaldību
institūciju darbā
Valsts
kanceleja
sadarbībā
ar
Nevalstisko
organizāciju un Ministru kabineta sadarbības
memoranda īstenošanas padomi šobrīd veic
izvērtējumu par sabiedrības līdzdalības iespējām
lēmumu pieņemšanas procesā un valsts un
pašvaldību institūciju darbā.
http://www.losp.lv/node/5480
“Miljards eiro valsts budžetā, divi iestādīti koki katra
nozāģētā koka vietā, 50 tūkstoši darbavietu – tas ir
veids, kā ar reāliem rezultātiem un darbiem varam
parādīt to, ka AS “Latvijas valsts meži” realizē
ilgtspējīgu, ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu un
sociāli
atbildīgu
valstij
piederošo
mežu
apsaimniekošanu. Mūsu mērķis ir veidot un uzturēt
mežu Latvijas valstij un tās cilvēkiem, rūpējoties par
meža ekonomisko pienesumu, vides aizsardzību un
devumu cilvēku atpūtai un rekreācijai,” uzsver LVM
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prezidents Roberts Strīpnieks.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: Latvijas lauksaimnieku būtisko interešu ievērošana būs
atkarīga no ES dalībvalstu solidaritātes
25.jūlijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē tikās ar ES lauksaimniecības un lauku
attīstības komisāru Filu Hoganu, lai pārrunātu Latvijas galvenās intereses par Kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni pēc 2020. gada. Ministrs informēja komisāru par
problēmām Latvijas lauksaimniekiem, ko izraisījis ilgstošais sausums, un lūdza sniegt finansiālo
atbalstu lauksaimniekiem šajā ārkārtas situācijā.
http://www.losp.lv/node/5481
Būs pieejams papildu finansiālais atbalsts attīstībai mazajām lauku saimniecībām,
uzņēmumiem un zivsaimniecībām
24. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sadarbībā ar akciju sabiedrību
“Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) sagatavoto noteikumu projektu lauku uzņēmēju un
zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu piešķiršanas nosacījumiem.
Noteikumu projekts paredz, ka aizdevumus varēs saņemt lauksaimniecības un lauku saimnieciskās
darbības veicēji lauku reģionos, uzņēmējdarbības uzsācēji, kā arī zivsaimniecības saimnieciskās
darbības veicēji. Tādējādi aizdevumu programma papildinās finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu
finansējumu.
http://www.losp.lv/node/5482
Papildināti lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas noteikumi
Valdība otrdien, 24. jūlijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
noteikumos par prasībām lauksaimniecības produktu integrētajai audzēšanai, uzglabāšanai un
marķēšanai.
http://www.losp.lv/node/5483
Valdība atbalsta ieceri ziedot pārtikas produktus pēc minimālā derīguma termiņa beigām
24. jūlijā, pieņēma Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Pārtikas aprites uzraudzības
likumā. Lai mazinātu pārtikas atkritumu rašanos, likuma grozījumi paredz, ka noteiktus
produktus, kuri ir marķēti ar „Ieteicams līdz…” un kuriem beidzies minimālais derīguma termiņš,
bet kuri netiek uzskatīti par nederīgiem, noteiktā laikposmā un noteiktā kārtībā būs atļauts izplatīt,
piemēram, nodot labdarības iestādēm. Lai to varētu darīt, Ministru kabinetam jānoteic, kādās
situācijās, kuras produktu grupas un kādā kārtībā drīkstēt izplatīt pēc minimālā derīguma termiņa
“Ieteicams līdz...” beigām, un šai normai spēkā būs jāstājas 2019. gada 1. jūlijā.
http://www.losp.lv/node/5484
Ciblas un Vārkavas novadā stāstīs un diskutēs par lauksaimniecības nākotni
1.augustā, Ciblas novadā un ceturtdien, 2.augustā, Vārkavas novadā norisināsies Zemkopības
ministrijas (ZM) un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) rīkots
informatīvais seminārs par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) attīstību pēc 2020. gada un
Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātēm 2018. gadā. Seminārā piedalīsies zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs, lai informētu lauku uzņēmējus par sarunām ar Eiropas Komisiju, kā arī
atbildētu uz lauksaimniekus interesējošiem jautājumiem.
http://www.zm.gov.lv/presei/ciblas-un-varkavas-novada-stastis-un-diskutes-par-lauksaimniecibasnak?id=9668
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Šī gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar aizvadīto gadu, pieprasījums pēc piena pārstrādes
uzņēmuma Food Union ražotā saldējuma vietējā tirgū ir pieaudzis par 25%, informē
uzņēmumā.
Kopumā uzņēmums šīs sezonas laikā pārdevis gandrīz 2500 tonnas saldējuma, tādējādi uzstādot
rekordu un sasniedzot lielāko realizētā saldējuma apjomu pēdējo piecu gadu laikā.
https://www.db.lv/zinas/food-union-sis-sezonas-laika-pardevis-gandriz-2500-tonnas-saldejuma477366
Tirdzniecības kariņi pāraug pārtikas kariņos
Laiks izmantot robu, ko rada tirdzniecības kariņu radītā dažu nevēlēšanās importēt no ASV.
Šobrīd viena no visvairāk apspriestajām tēmām turpina būt globālie tirdzniecības kari, un
sagaidāms, ka tas tā būs vēl kādu laiku. Līdz šim jūtamāk notiekošais pārtikas izejvielu tirgū
ietekmējis sojas pupiņu vērtību, kura preču biržā nogāzusies līdz 10 gadu zemākajam līmenim.
ASV ieviešot papildu tarifus Ķīnas importam, šī Tālo Austrumu lielvalsts par cīņas lauku izvērš
sojas tirgu (ASV, kas ir viena no pasaulē lielākajām sojas pupiņu audzētājām, aptuveni pusi no
savas to ražas ved uz Ķīnu).
http://www.db.lv/zinas/tirdzniecibas-karini-paraug-partikas-karinos-477206
Latvijas lauksaimniecība, 2018. Statistisko datu
krājumā apkopota informācija par svarīgākajiem
rādītājiem 2010., 2015.–2017. gadā
Statistisko datu krājumā apkopota informācija par
svarīgākajiem rādītājiem 2010., 2015.–2017. gadā,
kas raksturo stāvokli lauksaimniecībā: sējumu
platība, lauksaimniecības kultūru kopražas un
ražības,
lauksaimniecības
dzīvnieku
skaits,
lopkopības produkcijas ražošana, minerālā un
organiskā mēslojuma lietošana, saimniecību
grupējumi pēc lauksaimniecības kultūru sējumu
platības, ražības un lauksaimniecības dzīvnieku
skaita, lauksaimniecības produktu bilances un
cenas.https://www.csb.gov.lv/…/…/321-latvijaslauksaimnieciba-2018
Noteiks labākos Latvijas piena produktus
Līdz 9. augustam Latvijas piena pārstrādes uzņēmumi ir aicināti pieteikt dalību Latvijā ražoto
augstas kvalitātes piena produktu konkursam kategorijā “Jaunais piena produkts”, informē
Latvijas Centrālajā piensaimnieku savienībā. Uzvarētāji tiks noskaidroti 5. septembrī
starptautiskajā pārtikas izstādē “Riga Food 2018”. Augstas kvalitātes piena produktu konkurss ir
ieguvis ievērojamu piensaimnieku atsaucību, kā arī profesionāļu un gardēžu novērtējumu. Dalība
konkursā Latvijas piena pārstrādātājiem sniedz lielisku iespēju parādīt savu radošo izdomu gan
inovatīvu produktu, gan jaunu garšu radīšanā. Katrs produktu ražotājs cenšas pārsteigt savu
patērētāju ar ko nebijušu, parādot piena produktu daudzveidību.
http://laukos.la.lv/mekles-labakos-latvijas-jaunos-piena-produktus/
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LAD aktualitātes:
Šodien sākam pieņemt iesniegumus no atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem, piesakot iepriekš
nepieteiktās dīķu platības pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus". #EJZF
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/22-10akvakultura-kas-nodrosina-vides-pakalpojumus-185 …

Kalendārs:
3. Augusts
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"
17. Augusts
Noslēdzas ZM publiskais iepirkums mācību organizēšanai un īstenošanai LAP 2014-2020
pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās
izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros
20. Augusts
Sākas pieteikšanās pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"

ES lietu biroja aktualitātes:
Attiecībā uz šīs vasaras laikapstākļiem (sausums, ugunsgrēki) COPA-COGECA vēlas sniegt
mums atbalstu un lūdz viņiem nosūtīt bildes, video u.c. materiālus, kurus viņi izplatīs savos
informācijas kanālos un būtu zinoši par situācijas nopietnību.
Materiālus lūdzu sūtīt uz Biroja e-pastu: es.birojs@llkc.lv
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Sludinājumi:
Zinot to, ka mūsdienās ir apgrūtināta piekļuve augstumā virs 30 metriem, kā arī tas saistīts ar
drošību un paaugstinātu risku cilvēku dzīvībai, mēs piedāvājam veikt tīrīšanas/ mazgāšanas darbus
objektiem lielā augstumā, izmantojot mūsu bezpilota lidaparātu, kas tiek vadīts no zemes.
Aerones kompānija ir izveidojusi unikālu tehnoloģiju- smagsvara drons (bezpilota lidaparāts), kas
paredzēts augstceltņu mazgāšanai.
Ja Jūs ir ieinteresējis mūsu pakalpojums un Jums ir vajadzība nomazgāt ēkas, bunkurus, tvertnes
lielā augstumā, tad zvaniet un mēs Jums palīdzēsim! M.t.27889920, Epasts: info@aerones.com
vai martins.misa@aerones.com
Vairāk informācijas angļu valodā par mūsu tehnoloģiju Jūs varat atrast mūsu mājas lapā
www.aerones.com
Ieskats, kā mazgājam vēja turbīnas: https://www.youtube.com/watch?v=mP5LZYpFggM

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