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AS "Lauku Avīze" atklāj jaunu
tematisko portālu par lauksaimniecības
tēmu - Laukos.lv. Tas ir specializēts portāls
ne tikai cilvēkiem, kuri dzīvo Latvijas laukos un
ir iesaistīti lauku un meža biznesā kā īpašnieki
vai algoti darbinieki, bet arī interneta resurss
ikvienam pilsētniekam, kurš vēlas iepazīt,
atbalstīt lauku dzīvesveidu un iegādāties Latvijā
ražoto pārtiku.
Jaunā portāla sauklis – gudram saimniekam un
pircējam! Vecais labais teiciens "katram latvietim
saknes laukos" savienojumā ar gudras
saimniekošanas piemēriem padarīs šo portālu par
lielisku palīgu zemniekiem, lauku māju
īpašniekiem, nozares uzņēmējiem un – arī vietējo
produktu pircējiem, tātad – jebkuram no mums.
http://laukos.la.lv/

Līdz 1. jūnijam vēl var pieteikties
Zemkopības ministrijas konkursam
“Sējējs 2017” Zemkopības ministrija
http://www.losp.lv/node/4660

NODERĪGI: Dārzi Latvijā, kas piedāvā
pašiem lasīt zemenes!
Vairāk lasi: NODERĪGI: Dārzi Latvijā, kas
piedāvā pašiem lasīt zemenes! | theBEST.lv
http://thebest.lv/b/darzi-latvija-kas-piedavapasiem-lasit-zemenes/#_=_
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Ir sākusies pieteikšanās sējumu
apdrošināšanai pret vasaras riskiem –
krusa, lietus, vētra un veldre
Svarīgi atcerēties, ka saimniecībām ir iespēja
saņemt valsts atbalstu sējumu apdrošināšanas
iegādei līdz pat 65% , ja tiks ievēroti visi
noteikumos reglamentētie nosacījumi.
http://www.losp.lv/node/4664

Kredītu ņemšanas laiki atkal atgriežas
Diena https://www.diena.lv/…/kreditu-nemsanaslaiki-atkal-atgriez…
Līderi
lauksaimnieki
"Korporatīvajā aizdevumu izsniegšanā pērn
vērojām,
ka
lielākie
kredīti
piešķirti
uzņēmumiem, kas darbojas transporta, nekustamā
īpašuma un tirdzniecības nozarēs. Tomēr lielākais
aizdevuma līgumu skaits noslēgts ar klientiem,
kas darbojas lauksaimniecībā. Pieaugums bija
vērojams arī nekustamo īpašumu attīstīšanas
projektu finansēšanā, nozarei atkopjoties ar
Eiropas Savienības (ES) finansējumu un jaunu
projektu īpašnieku palīdzību," tendences ieskicē
Purgaile.
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/kreditunemsanas-laiki-atkal-atgriezas-14172125

Saimniecībām kompensēs ĀCM radītos zaudējumus
Valdība otrdien, 16. maijā, lēma piešķirt kompensāciju no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
trim dzīvnieku īpašniekiem par Āfrikas cūku mēra (ĀCM), kas ir valsts uzraudzībā esoša
dzīvnieku infekcijas slimība, radītajiem zaudējumiem.
http://www.zm.gov.lv/presei/saimniecibam-kompenses-acm-raditos-zaudejumus?id=8813

Zemnieki lēnīgi ar jauno kooperatīvu
Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības
vadītājs Jānis Šolks “LA” atzina, ka jebkura
apvienošanās ar mērķi efektivizēt darbību ir
apsveicama, tomēr bažas radot iecere garantēt
stabilu iepirkuma cenu. “Ideja ir laba, tomēr tās
realizācijai jābūt ekonomiski ļoti pamatotai,
vērstai uz biznesu, turklāt tas nedrīkst kaitēt ne
valsts, ne nozares darbībai. Un ir jāsaprot, ka ne
Latvijas, ne arī Baltijas mērogā mēs nevaram
noteikt cenu. Līdz ar to pilnīgi vienalga, vai tiek
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nodotas 50 tonnas vai 600 tonnas, tas nemainīs
lietas būtību. Cena būs tāda, kādu to noteiks
iespējamība pārdot produktu lielajos pasaules
tirgos,” sacīja J. Šolks.
http://laukos.la.lv/zemnieki-lenigi-ar-jaunokooperativu/

“Līvānu kūdras fabrika” pērn par 16%
kāpinājusi apgrozījumu
Līvānu novada Rožupes pagastā reģistrētā kūdras
ieguves un aglomerācijas SIA “Līvānu kūdras
fabrika” apgrozījums pērn bija 2 551 001 eiro,
kas ir par 343 130 eiro jeb 16% vairāk nekā gadu
iepriekš, liecina “Firmas.lv” informācija.
Līdz ar apgrozījuma kāpumu pieaugusi pērn arī
“Līvānu kūdras fabrikas” peļņa. Ja 2015.gadā
uzņēmuma peļņa bija 78 793 eiro, tad 2016.gadā
– 215 597 eiro.
http://laukos.la.lv/livanu-kudras-fabrika-pern-par16-kapinajusi-apgrozijumu/

Latvijas uzņēmēji varēs eksportēt halal produkciju uz Apvienoto Arābu
Emirātiem
Ceturtdien, 18. maijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Apvienoto Arābu Emirātu (AAE)
Starptautiskā akreditācijas centra vadītāja Amina Ahmed Mohammed parakstīja saprašanās
memorandu starp Zemkopības ministriju un AAE Starptautisko akreditācijas centru par sadarbību
lauksaimniecības un pārtikas produktu sertifikācijā un iestāžu atbilstības izvērtēšanā
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-uznemeji-vares-eksportet-halal-produkciju-uz-apvienotoarabu-?id=8820

Igauņi investē 37 miljonus eiro jaunā
piena rūpnīcā
Tuvākajā laikā Igaunijā sāksies jaunas piena
pārstrādes rūpnīcas būvniecība, kurā plānos
ieguldīt apmēram 37 miljonus eiro, intervijā
žurnālam “Agrotops” sacīja Igaunijas Lauku lietu
ministrs Tarmo Tamms. Viņš arī norādīja, ka
saistībā ar iepriekšējo gadu grūto situāciju piena
nozarē Igaunijas Lauku lietu ministrija Lauku
attīstības plānā izveidojusi jaunu investīciju
pasākumu. Tā mērķis ir nodrošināt atbalstu
jaunai, uz kooperācijas principiem balstītai piena
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industrijai. Kā norādījis ministrs, šis pasākums ir
svarīgs Igaunijas piena nozares izaugsmei un tās
konkurētspējas celšanai.
http://laukos.la.lv/igauni-investe-37-miljonuseiro-jauna-piena-rupnica/

Mana pieredze: Rada alternatīvu čipsiem
Jelgavas novada uzņēmums Zekants uzkodu segmentā piedāvā alternatīvu jau ierastajiem
kartupeļu čipsiem un sāļajiem riekstiņiem – grauzdētas cūku pupas
http://www.db.lv/mazais-bizness/mana-pieredze-rada-alternativu-cipsiem462935?utm_campaign=footer_news&utm_source=startpage_bottom

Savākti 10 000 parakstu par PVN
samazināšanu pārtikai
Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv”
savākti 10 000 parakstu par pievienotās vērtības
nodokļa (PVN) samazināšanu veselīgai pārtikai,
kā arī PVN palielināšanu neveselīgai pārtikai.
http://laukos.la.lv/savakti-10-000-parakstu-parpvn-samazinasanu-partikai/

Lauksaimniecības zemes pircējiem
prasīs labas zināšanas latviešu valodā
Saeima šodien pieņēma likumu, kurā noteiktas
prasības
ārzemniekiem
–
Latvijas
lauksaimniecības zemes pircējiem – latviešu
valdou zināt vismaz B līmeņa 2.pakāpē. Iepriekš
Saeimā atbalstītajā variantā gan fiziskajām, gan
juridiskajām personām tika noteikts prast latviešu
valodu vismaz A līmeņa 1.pakāpē un valsts
valodā prezentēt zemes turpmāku izmantošanu
lauksaimniecībā, kā arī atbildēt uz pašvaldības
komisijas jautājumiem.
http://laukos.la.lv/lauksaimniecibas-zemespircejiem-prasis-labas-zinasanas-latviesu-valoda/

Lauksaimnieki: Neierastā kaitēkļa parādīšanās sējumos var kļūt par problēmu
Latvijai neierastā kaitēkļa – labības graudaugu vairogblakts parādīšanās ziemāju sējumos var
izvērsties par problēmu, taču pagaidām ir pāragri izvērtēt tās apmērus, atzina eksperti.
Kooperatīva “Latraps” valdes priekšsēdētājs Edgars Ruža apstiprināja, ka Valsts augu
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aizsardzības dienests (VAAD) pagājušā gada graudaugu sēklās ir atradis dažus labības
vairogblakts paraugus, kas Latvijas apstākļiem nav tradicionāls kaitēklis un agrāk šeit nav
novērots. “Klimata pārmaiņas vai laikapstākļu pārmaiņas ir ļāvušas graudaugu labības blaktij
izplatīties un izskatās, ka kaitēklis ir ienācis no Lietuvas,” sacīja Ruža.
http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-neierasta-kaitekla-paradisanas-sejumos-var-klut-par-problemu/

Sējumiem vietām kļūst jau par sausu
Graudaugu sējumiem patlaban vietām Latvijā
pietrūkst mitruma un dažviet, piemēram,
Zemgalē sējumu attīstība kavējas, atzina
aptaujātie eksperti. Kooperatīva “Latraps” valdes
priekšsēdētājs Edgars Ruža sacīja, ka Zemgalē
par trim nedēļām kavējas sējumu attīstība.
“Sējumi it kā attīstījušies diezgan labi, bet tiem
sen vajadzēja būt tālākā attīstības fāzē. Siltās
dienas strauji rit, bet Zemgalē diezgan noteikti
var teikt, ka ir mitruma deficīts,” teica Ruža,
piebilstot, ka kritiskais sausuma līmenis vēl nav
sasniegts, bet tuvākajās dienās lietus būtu ļoti
vēlams. Bez lietus graudaugi siltajos laika
apstākļos sāks strauji attīstīties un augt. Ja šajā
laikā pietrūkst mitruma, tas atstās bēdīgu iespaidu
uz ražas veidošanos – pēc ziedēšanās vārpās var
neaizmesties graudi.
http://laukos.la.lv/sejumiem-vietam-klust-jau-parsausu/

Kurzemē ienākušās ogas maksā 15 un
17 eiro kilogramā
Kurzemē ienākušās zemenes maksā 15 un 17 eiro
kilogramā, vēsta portāls “liepajniekiem.lv”, kas
apmeklējis pilsētas tirgu.
5,50 eiro kilogramā maksā no grieķu zemenes,
bet no Ungārijas nākušās divreiz dārgākas – 11
eiro. Tādas pašas cenas ir vēl vairākās
tirdzniecības vietās, kur norādītas tieši tās pašas
izcelsmes valstis.
http://laukos.la.lv/kurzeme-ienakusas-ogasmaksa-15-un-17-eiro-kilograma/

Vēsā laika dēļ saimniecībās trūkst lopbarības
Šopavasar ziemas pelēcīgumu spirgts pavasara zaļums nomaina visai negribīgi. Citus gadus govis
ganos laistas jau maija sākumā, dažreiz pat aprīļa beigās, bet tagad zemnieki vērtē, ka ganībās īsti
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leknu zāli var gaidīt tikai maija beigās. Līdz ar to ir saimniecības, kur jau sāk trūkt lopbarības.
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/vesa-laika-del-saimniecibas-trukstlopbaribas.a236816/

“Lauku ceļotājs” ienāk Latvijas
Lauksaimniecības muzejā
2017. gada 27. - 28. maijā Latvijas
Lauksaimniecības muzejs būs atvērts un gaidīs
viesus “Lauku ceļotājs” organizētajā akcijā
“Atvērtās dienas laukos”. Šogad akcija
norisināsies ne tikai Latvijā, bet pirmo reizi arī
Lietuvā. Abās valstīs akcijā apvienojušās 180
lauku tūrisma saimniecības, kas šajās divās
dienās apmeklētājiem sarūpējušas īpašus
pārsteigumus un akcijas piedāvājumus.
http://www.vtua.gov.lv/lv/aktualitates/127/

Sviests atkal nākot modē
Pasaulē atkal nācis modē sviests, kas vairāku
gadu garumā netika pienācīgi novērtēts, un tā
cenas par prieku piensaimniekiem ceļas, raksta
Lietuvas biznesa laikraksts “Verslo žinios”.
http://laukos.la.lv/sviests-atkal-nakot-mode/

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi
Siera klubs aktivitātes:
25.maijā seminārs Ogrē' "Siera un citu piena produktu izmantošana konditorejā"
25.maijā republikas jauniešu gleznu konkursa "Jāņu siera ceļš" atklāšana
Maija beigās nododam drukāšanai grāmatu "Jāņu siers"
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob.
+371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv
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LAAA rīko atklātu vaislas teķu izsoli!

Latvijas melioratoru biedrības aktivitātes
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi”, Latvijas melioratoru biedrība
Starptautiskais seminārs
Aktualitātes meliorācijas jomā, vides aizsardzībā. Moderno tehnoloģiju pielietojums
meliorācijā
Galvenā norises vieta: Smiltenes tehnikums, Kalnmuižas iela 10, Smiltene
Datums: 25. maijs 2017. gads
Dalībvalstis: Igaunija, Lietuva, Somija, Nīderlande, Gruzija, Krievija, Baltkrievija, Latvija
Kontaktinformācija: Mārtiņš Krasovskis, Mob.: 26596584, e-pasts: Martins.Krasovskis@zmni.lv

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
26.-27.maijā 2017.g. ''Traktordiena 2017.'' viedā lauksaimniecība praksē.
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Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrības aktivitātes:
3.jūnijā notiks Bulduru Dārzkopības vidusskolas salidojums! Lai pasākums izdodas jauks,
lūdzu, sazinieties ar skolas laikabiedriem. Tiksimies Bulduros 3. jūnijā!
http://www.losp.lv/node/4658

No 15. līdz 18.jūnijam Kandavā norisināsies 3.Latvijas Lauku kopienu
parlaments
Lauku kopienu parlamenta centrā būs lauku nākotnes ceļa izstrāde, lai paustu pārliecību, ka visai
Latvijai ir jādzīvo. Šī būs viena no lielākajām lauku teritoriju attīstības atbalstītāju pulcēšanās
reizēm Latvijas simtgades priekšvakara laikā, kurā līdzdarbosies Latvijas lauku iedzīvotāji, lauku
uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, akadēmiķi, viedokļu līderi, ministriju pārstāvji, attīstības
jautājumu speciālisti, politikas veidotāji un citi lauku attīstības entuziasti. Katram parlamentā
klātesošajam būs iespēja līdzdarboties, kā arī dalīties ar savu viedokli un pieredzi sekmīgai
Latvijas lauku attīstībai.
Pasākuma laikā notiks diskusijas un iespējamo risinājumu meklēšana lauku attīstībai par vērtībās
balstītu lauku attīstību, Latvijas laukiem šodien, to dzīvotspēju un nākotni. Diskusiju rezultātā
izstrādātā vīzija un rīcības plāns, iekļaus konkrētus priekšlikumus turpmākajiem diviem gadiem,
kā arī konkrētos politikas dokumentos ietveramos jautājumus lauku un mazpilsētu attīstībai.
Tā kā vietu skaits ir ierobežots, aicinām pieteikt savu dalību iespējami drīz: ej.uz/3LLKP
Kontakti:
Kristaps
Gušča,
kristaps@llf.partneribas.lv, 28667673
http://www.losp.lv/node/4643
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“Lauku Ceļotājs” aktivitātes:
2017. gada 27. - 28. maijā projekta „Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā
un Lietuvā” ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas - Lietuvas programma
2014.–2020. gadam, akcija "Atvērtās dienas laukos". Vairāk info:
http://www.celotajs.lv/lv/conf/170527-ADL
http://www.losp.lv/node/4649

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras aktivitātes:
Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienās Kurzemē 2017”
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903
2017.gada Uzņēmēju dienās reģionos http://www.losp.lv/node/4446

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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LOSP medijos:
Латвийские птицеводы: жизнь в условиях вечного карантина – 15.05.2017. Latvijas radio4
raidījumā День за днем , Сегодня, 10:07
LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Olu ražotāju asociācijas valdes locekle Solvita Gulbe (24:00
min)
http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/den-za-dnem/latviyskie-pticevodi-zhizn-v-uslovijah-vechnogokarantina.a86300/
Turpinājums:
http://lr4.lsm.lv/…/den-za-dnem/kapitanskie-budni-bez-roma…/

Pašvaldību temperatūra: Lielo
novadu lauksaimnieki aktīvākie ES
fondu naudas piesaistē
Kā portālam "Delfi" pauda Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomes (LOSP)
valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs, tieši
lauksaimnieki visveiksmīgāk, salīdzinot ar
citām
nozarēm,
apgūst
ES
fondu
finansējumu: "Tā tas bija iepriekšējā
plānošanas periodā, kad ES fondu
finansējums
tika
izmantots
faktiski
simtprocentīgi. Lielos vilcienos arī šajā
plānošanas periodā neredzam nekādas
aizķeršanās fondu apguves procesā, jo, kas
attiecas uz lauksaimniekiem, Lauku atbalsta
dienests operatīvi veic gan projektu
administrēšanu,
gan
maksājumus."
http://www.delfi.lv/…/pasvaldibutemperatura-lielo-novadu-l…
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LBLA: bioloģiski sertificētu saimniecību
skaits Latvijā būtiski nemainīsies Tvnet.lv
Patlaban Latvijā ir aptuveni 4000 bioloģiski
sertificētu saimniecību un to skaits tuvākajos
divos gados būtiski nemainīsies, prognozēja
Latvijas
Bioloģiskās
lauksaimniecības
asociācijas (LBLA) valdes priekšsēdētājs
Gustavs Norkārklis
http://financenet.tvnet.lv/viedokli/660856lbla_biologiski_sertificetu_saimniecibu_skait
www.losp.lv
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VAAD aktualitātes:
!!! Zemgales augļu dārzos sāks izplatīties ābeļu
kraupja askusporas, aktivizējas arī kaitēkļi
!!! Zemgales augļu dārzos sāks izplatīties ābeļu
kraupja askusporas, aktivizējas arī kaitēkļi!
Vēlamies pievērst augļkopju uzmanību SIA
„Latvijas Augu Aizsardzības pētniecības centrs”
RIMpro prognožu modeļa brīdinājumam par
ābeļu kraupja Venturia inaequalis askusporu
izlidošanas sākumu Zemgalē tuvākajās dienās.
Paaugstinoties gaisa temperatūrai un pēc
prognozētajiem nokrišņiem 15.-16.maijā sāksies
labvēlīgi apstākļi ābeļu kraupja askusporu
izlidošanai. Īpatnējais aukstais pavasaris bija
aizkavējis askusporu izplatību, bet nākamās
nedēļas sākumā prognozētais gaisa temperatūras
kāpums un nokrišņi veicinās slimību attīstību.
http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/140bridinajums-zemgales-auglu-darzos-saksizplatities-abelu-kraupja-askusporas-aktivizejasari-kaitekli

LAD aktualitātes:
Novērtē LAD tīmekļvietni
Aicinam aizpildīt aptauju par LAD tīmekļvietni www.lad.gov.lv, lai novērtētu lietotāju
vajadzības un veiktu uzlabojumus, jo tuvākajos 3-4 gados plānots būtiski uzlabot valsts
pārvaldes iestāžu tīmekļvietnes, veidojot tās pēc vienotiem pamatprincipiem, piedāvājot
lietotājiem atpazīstamu vidi un funkcionalitāti.
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Anketa pieejama http://www.visidati.lv/aptauja/1280507166/

Turpinās pieteikšanās platību maksājumiem – pieteikumi jāiesniedz līdz
22.maijam!
Šā gada aprīļa un maijā mēnesī aktīvi norit pieteikšanās platību maksājumiem.
Lauksaimnieki atbalsta maksājumiem bez samazinājuma sankcijas var pieteikties līdz šā gada
22.maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.
http://www.losp.lv/node/4647

Pēdējā diena, kad varēs pieteikties
dīzeļdegvielas saņemšanai ir 1.jūnijs
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka
lauksaimniecības
produkcijas
ražotāji
2017./2018.saimnieciskajā gadā var iegādāties
marķētu
dīzeļdegvielu,
kurai
piemēro
samazināto akcīzes nodokļa likmi. Pieteikties
minētās dīzeļdegvielas saņemšanai šogad varēs
elektroniski LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS) vienlaicīgi ar pieteikšanos
platību maksājumu saņemšanai – sākot no šā
gada 11.aprīļa. Pēdējā diena, kad varēs
pieteikties dīzeļdegvielas saņemšanai ir
1.jūnijs.
http://www.losp.lv/node/4648

LAD kalendārs:
Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Tirdzniecības pasākumi" noslēgsies 9.jūnijā
Tā kā Lauku atbalsta dienestā iesniegto projektu reģistrētais publiskais finansējums
2017.gada 9.maijā sasniedzis 80 procentus no kārtai pieejamā publiskā finansējuma, tad
LAD vēlas informēt, ka projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Tirdzniecības
pasākumi” noslēgsies 2017.gada 9.jūnijā.
•
•
•

30.maijs - pēdējais datums, kad papuves platībai pirmo reizi jābūt mehāniski apstrādātai,
ja iepriekšējā gadā laukā bija ilggadīgais zālājs
1.jūnijā noslēdzas pieteikšanās programmai "Dīzeļdegviela lauksaimniekiem"
1.jūnijā beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts biškopības nozarei"
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LDC aktualitātes:
Par novietņu adresēm
LDC datu bāzē atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem veic novietņu adrešu sakārtošanu.
Novietnēm, par kurām nav informācijas Valsts adrešu reģistrā, adreses laukā redzams ieraksts
“Nav zināma”: Lai sakārtotu novietnes datus atbilstoši Valsts adrešu reģistram, lūdzam dzīvnieku
īpašnieku vai turētāju zvanīt Datu centram un precizēt novietnes adresi un ģeogrāfiskās
koordinātes.
Telefoni: 67027240, 67095062, 67095069, 22019664 vai 22019774.

Izstādes un citi pasākumi, piedāvājumi:

"Saimnieks meklē sievu" jaunā
sezona ir klāt - Iespēja
pietiekties!
Šobrīd TV3 gatavojas šī populārā raidījuma
jaunajai sezonai un meklē lieliskus
saimniekus labākajos gados (vislabāk, ja
vecums ir ap 30 un uz augšu)
"Saimnnieks meklē sievu" nenoliedzami ir
viens no populārākajiem TV šoviem
Latvijā. Ja nav skaidrs vai nav zināms, kas
īsti šis ir par raidījumu, ar to var iepazīties
mūsu mājaslapā brivdienas.tv vai tvplay.lv,
kur redzamas iepriekšējās sezonas.
http://www.losp.lv/node/4646

Fermu diena zemnieku saimniecībā „Mežāres” – 23. maijā
„Zālēdāju projekta” ietvaros turpinām rīkot fermu dienu pasākumus izmēģinājumos iesaistītajās
tīkla saimniecībās. Pasākums Jēkabpils novada Rubenes pagasta zemnieku saimniecībā “Mežāres”
notiks 23. maijā, pulksten 11. Izmēģinājuma tēma: „ Zīdītājgovju auglības un atnešanās pazīmju
ietekme uz ganāmpulka atražošanu un teļu izaudzēšanu”.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/fermu-diena-zemnieku-saimnieciba-mezares-23-maija
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Aicinām uz ikgadējo
“Traktordienu” 26. un 27. maijā
Tērvetē!
Tradicionālais pasākums “Traktordiena”
šogad notiks 26. un 27. maijā AS
„Agrofirma Tērvete” laukā “Anšķini”,
Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā. Vietā,
kur tikāmies iepriekšējā gadā. Arī – ar
aktīvu LLKC speciālistu līdzdalību.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/citi/aicinamuz-ikgadejo-traktordienu-26-un-27-maijatervete

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