INFOLAPA Nr. 10

LOSP MEDIJOS:
13.03.2018. www.db.lv Iezīmēs izmaiņas migrācijas politikā “Dienas bizness” Komentē
LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs http://www.db.lv/zinas/iezimes-izmainasmigracijas-politika-471855

"Dienas personībā" viesos Guntis Vilnītis un Guntis Belēvičs RIGATV24
http://play24.lv/video/11647/dienas-personiba-viesos-guntis-vilnitis-un-guntis-belevics …

4.03.2018. www.laukos.lv Šogad ārzemju tūristiem plāno popularizēt agrotūrismu
Biedrība “Lauku ceļotājs” šogad plāno popularizēt agrotūrismu, jo ārvalstu tūristiem ir interese
apmeklēt ražojošas zemnieku saimniecības, kurās viņiem ir iespēja iepazīt mūsdienīgu
saimniekošanu, sacīja Latvijas lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente Asnāte
Ziemele.
http://laukos.la.lv/sogad-arzemju-turistiem-plano-popularizet-agroturismu/
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12.03.2018. Zeme ekonomikai var dot vairāk www.db.lv Komentē LOSP dalīborganizācijas
Latvijas Meža īpašnieku biedrība izpilddirektore Aiga Grasmane http://www.db.lv/zinas/zemeekonomikai-var-dot-vairak-472882

Dienas bizness, 7.marts - Uzsvars uz nišas produktiem Gaļas ražošana Latvijā pēdējo desmit
gadu laikā pieaugusi Latvijas Cūku Audzētāju Asociācija vadītāja Dzintra Lejniece
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13.3.2018. www.laukos.lv LOSP ikmēneša sēdē spriedīs par traktoru pasargāšanu no zagļiem

Ceturtdien, 15.martā Zemkopības ministrijā notiks Lauksaimniecības organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) paplašinātā valdes sēde, kuras centrālā temats šoreiz būs traktortehnikas zādzību
problēma.
http://laukos.la.lv/losp-ikmenesa-sede-spriedis-par-traktoru-pasargasanu-no-zagliem/

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes:
LZF 22.martā plkst.11:00 LLKC Ozolniekos KOPSAPULCE
27.marts plkst. 13:30 Jelgavā "Zemnieka cienastā" RLA tikšanās.
Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām Ilūkstē
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”
ietvaros, 2018.gada 19.-20.martā viesu namā “Dzintari”, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads,
LV-5447 organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot
saimniecisko darbību”. http://www.losp.lv/node/5185
Latvijas Agronomu biedrības aktivitātes:
Latvijas agronomu biedrības valdes sēde 28.03 plkst. 11.00 ZM
Biedrības Siera klubs aktivitātes:
- 22.03. seminārs "Veselība, labs izskats un harmonija - ar Latvijas produktiem"
- Konkursa Latvijas simtgadei nolikuma "Govju parāde" izstrāde un publiskošana
- Četru reģionālo siera un maizes gardumu konkursu Latvijas simtgadei "Mans vēstījums
nākamajai paaudzei" izstrāde un publiskošana.
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova,
biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja
Mob. +371 29487375
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Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:
LBLA Biedru kopsapulce 22. martā Berģu kultūras namā.
Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktivitātes:
GLAB kopsapulce - 16.martā Ķekavā, Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, kurā atskatīsimies uz
2017.gadā paveikto, ievēlēsim jaunu valdi turpmākiem 3 gadiem. Uzklausīsim LAD direktori
Annu Vītolu-Helvigu ar jaunāko informāciju no LAD, LBLA vadītājs Gustavs Norkārklis
pastāstīs par aktualitātēm bioloģiskajā lauksaimniecībā, LDC pārstāve Kristīne Ādama pastāstīs
par aktuālajiem jautājumiem gaļas liellopu pārraudzībā un Ieva Freidenfelde informēs par
aktualitātēm ciltsdarba jomā. Papildus Izsoļu nama īpašnieks Kaspars Ādams informēs par iespēju
slēgt līgumus par buļļu un telīšu nobarošanu sākot ar 2018.gada vasaru.
Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes:
No 22.03-25.03 piedalāmies ar savu stendu starptautiskajā medību izstādē Odensē, Dānijā;
28.03-02.04 ar Latvijas stendu strādāsim Odezē (Dānija).
Semināri meža programmas ietvaros:
16.03 Jaunpilī sakums 13.00
Seminārs par staltbriežu selekciju
07.04. Ērgļos;
Stopiņu nov.Dreiliņos 22.03
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 Dalība “Lauki ienāk pilsētā” - sadarbība ar Rīgas domi.
Latvijas Stādu audzētāju biedrības aktivitātes:
Atzīmējam kalendāros: 4.-5.maijs Siguldas svētku laukums - STĀDU PARĀDE!
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Latvijas Biškopības biedrības aktualitātes:
seminārs: tēma: „Varroa ērce - bišu saimju bojāeja. Bišu saimju attālināts monitorings.
Aktualitātes dravā." – lektori Valters Brusbārdis un Armands Gumbris š.g. 18. martā, plkst. 10.00,
Valmiera 5. vidusskolā, Raiņa ielā 3, Valmierā;
Pavasara konference biškopjiem š.g. 24. martā, plkst. 10.00, Zemgales olimpiskajā centrā,
Kronvalda ielā 24, Jelgavā
tēmas:
1. Atziņas pēc NBARS – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu zinātniskā simpozija – LBB pētnieks
Valters Brusbārdis;
2.Ko darīt, lai izvairītos no atliekvielām biškopības produktos –
LBB valdes priekšsēdētājs Armands Krauze;
3. Bioloģiskās lauksaimniecības riski un problēmas – biškopis Andrejs Briedis;
4. Vaska kvalitāte – LBB padomes priekšsēdētājs Juris Šteiselis;
5. Vaska pārstrāde – LBB konsultants Armands Gumbris.
Latvijas Šķirnes trušu audzētāju biedrība
LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies starptautiskajā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstādē
"PETEXPO", kura notiks 17. - 18.martā Ķīpsalā.
Zied Zeme aktivitātes:
18. martā uz Straupes lauku labumu tirdziņu pēc pieredzes un labumiem!
Ar mērķi gūt praktisku pieredzi veiksmīga lauku labumu tirdziņa izveidē un iedzīvināšanā, kā arī
izbraukuma tirdzniecības organizēšanā, Zied zeme aicina Tevi uz izbraukuma semināru “Straupes
lauku labumu tirdziņš – vietējās produkcijas realizācijas veiksmes stāsts”. Būs iespēja mācīties no
biedrības “Vesels pilsētā un laukos” valdes priekšsēdētājas Astrīde Rozītes pieredzes, uzzināt visu
par un ap Zied zemes projekta iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu, kā arī labi pavadīt laiku un
iegādāties kaut ko sev noderīgu
izbraukuma seminārs Straupes lauku labumu tirdziņš - vietējās produkcijas realizācijas
veiksmes stāsts
Datums: 18.03.2018 (svētdiena)
Vieta: Izbraukšana no Ogres uz Straupes zirgu pastu, Straupes pagasts, Pārgaujas novads,
Latvija
Laiks: 09:00 – 16:00
http://www.ziedzeme.lv/lv/kalendars/?id=16038
Lauku Ceļotājs aktivitātes:
22. martā ir kopsapulce-seminārs:
"Lauku ceļotājs" aicina uz "Lauku tūrisma kopsapulci-semināru" š.g. 22. martā Rundāles pagasta
"Mazmežotnes muižā".
Seminārā stāstīsim par aktualitātēm lauku tūrismā - asociācijas "Lauku ceļotājs" darbības atskaite
par 2017. gadu, jaunumi, gaidāmie pasākumi un idejas. Nozares speciālisti dalīsies zināšanās par
lauku tūrisma produktu un piedāvājuma veidošanu, un dārzkopības speciālisti - par dārzeņu
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audzēšanu un saglabāšanu, veco dārzu kopšanu un augļu dārzu kopšanu.
Pielikumā semināra programma.
Pieteikties lūdzam līdz 2018. gada 15. martam, rakstot uz e-pastu: anna@celotajs.lv vai pa tālr.
67617600.
LLTA "Lauku ceļotājs" biedriem (bez parādiem par iepriekšējiem gadiem) un uzņēmumiem, kas
iekļauti Japānas mārketinga programmā - dalība bez maksas. Citiem interesentiem - 10 EUR
(pusdienas).
Darba kārtība: http://www.losp.lv/node/5171
Kopsapulce notiek ar "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes" atbalstu.
Lauku Ceļotājs aicina piedalīties akcijā "Atvērtās dienas laukos" Latvija un Lietuva
http://www.losp.lv/node/5129

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
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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
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:
Pieejams šā gada augu aizsardzības
līdzekļu saraksts
Izdots ikgadējais Valsts augu aizsardzības
dienesta
(VAAD)
izdevums
„Latvijas
Republikā reģistrēto augu aizsardzības
līdzekļu saraksts 2018”. Šajā izdevumā Jūs
varat atrast informāciju par augu aizsardzības
līdzekļiem, kuri ir Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrā uz 2018.gada sākumu, par to lietošanu,
arī par lietošanas ierobežojumiem.
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/71
54

Z/s Kliģēni sākuši jaunās gurķu ražas novākšanu.
Z/s Kliģēni vairumtirdzniecības vadītājs Reinis Reķis pastāstīja, ka gurķus saimniecībā audzē
viena hektāra platībā. Pirmā gurķu raža šogad novākta par divām nedēļām ātrāk, nekā pagājušajā
gadā, jo gurķu stādi tika iedēstīti divas nedēļas ātrāk – 29. februārī. Stādi tiek iepirkti Somijā, kur
tos izaudzē no z/s Kliģēni sēklām.
http://www.db.lv/zinas/kligenos-sak-gurku-sezonu-472740
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Pie lasītājiem nonācis-Kartupeļu audzētāju
un pārstrādātāju savienības izdevums
"Kartupeļi 2018", kas izdots sadarbībā ar
LOSP un pieejams arī LOSP birojā!

Sviesta cena pamazām normalizējas
Laukos.lv Sviesta cena Latvijā janvārī bija
5480 eiro par vienu tonnu, kas ir 7%
samazinājums salīdzinājumā ar pagājušā gada
decembri, liecina Zemkopības ministrijas (ZM)
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.
http://laukos.la.lv/sviesta-cena-pamazamnormalizejas/
http://laukos.la.lv/sviesta-cena-pamazamnormalizejas/
“Rimi” sāk tirgot vietējos jaunās ražas
dārzeņus
Sākot ar šodienu, 9. martu, “Rimi” veikalos
iespējams iegādāties jauno Latvijā audzēto
garo gurķu ražu, ko veikaliem piegādā
zemnieku saimniecība “Kliģēni”, informē
uzņēmumā.
http://laukos.la.lv/rimi-sak-tirgot-vietejosjaunas-razas-darzenus/

No 1. jūnija transtaukskābju ierobežojums Latvijas pārtikas apritē
Zemkopības ministrija atgādina pārtikas ražotājiem, tirgotājiem un sabiedriskā ēdināšanas sektora
uzņēmējiem, ka no 2018. gada 1. jūnija Latvijā nedrīkstēs izplatīt pārtikas produktus – ne pašmāju
ražotos, ne ievestos, un ne tirdzniecībā, nedz arī sabiedriskajā ēdināšanā -, kuros būs pārsniegts
noteiktais maksimālais pieļaujamais transtaukskābju daudzums.
http://www.losp.lv/node/5203
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“Zaļo pļavu stāsts” Latvijas jaunlopu
nobarošanai
Vecsaules pagasta zemnieku saimniecības
“Jundas” jaunie saimnieki Alma Bērziņa un
Salvis Bērziņš gaļas liellopu nozarē attīsta
Latvijā patlaban vēl maz populāru virzienu –
audzē gaļas šķirņu krustojumus augstas
kvalitātes gaļas iegūšanai. Alma Bērziņa
intervijā stāsta par šā virziena priekšrocībām,
par
inovāciju,
atklāj
savu
līdzšinējo
lauksaimnieces pieredzi un pauž redzējumu par
to, kā risināt nozares samezglojumus.
http://laukos.la.lv/latvija-liellopu-var-nobarot-arstastu/
Iznācis marta AGROTOPS! Tajā lasi: kādas
izmaiņas
gaidāmas
šķirnes
dzīvnieku
audzētājiem; kā OIK reformu padarīt taisnīgāku
lauksaimniekiem; vasaras kviešu un miežu
šķirņu salīdzinājumu; par ganību zelmeņa
mēslošanu; aitkopes un mājražotājas Marikas
Grīslītes pieredzi; vai liellopu ganāmpulkiem
pietiek lopbarības; veselīgāko piena govju
ganāmpulku tops; kas notiek gaļas liellopu tirgū
un citus rakstus.

Iznācis marta SAIMNIEKS LV! Lielā
intervija ar Ilgu un Aigaru Bernardiem, kas paši
aprūpē savu 90 ha ģimenes saimniecību un
kompakto ganāmpulku.
Tāpat lasiet par:
- apgrozāmo līdzekļu pieejamība
lauksaimniekiem;
- praktiski padomi, izvēloties LED
apgaismojumu;
- pamatlietas, kas jāzina par būvniecības
uzsākšanu;
- tehnoloģijas šķidrmēslu izkliedēšanai bez
mucas.
Un daudz ko citu noderīgu ikvienam
lauksaimniekam!
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Agro Tops izdevuma pielikumā "Videi
draudzīga meliorācija" - viss par meliorāciju,
pasākumiem
meliorācijas
sistēmas
funkcionalitātes nodrošināšanai, plūdu risku
mazināšanu, drenāžas sistēmām lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs, kā arī meliorācijas sistēmu
pareizu ekspluatāciju un kopšanu.

Izdotas jaunas slimību un kaitēkļu
rokasgrāmatas
Turpinot iepriekšējos gados aizsākto praksi,
Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD)
Integrētās augu aizsardzības daļa 2017.gada
nogalē izdevusi trīs bukletus: "Čemurziežu
dzimtas dārzeņu slimības un kaitēkļi", "Aveņu,
kazeņu un zemeņu slimības un kaitēkļi" un
"Kauleņkoku slimības un kaitēkļi".
Apstiprināta
ES
ārkārtas
atbalsta
piešķiršanas
kārtība
lauksaimniekiem
Zemkopības ministrija
Valdība otrdien, 13. martā, apstiprināja
Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību par
ES ārkārtas 3,46 miljonu eiro atbalsta
piešķiršanu lauksaimniekiem par neiesētajiem
vai zaudētajiem ziemājiem laikā no 2017. gada
augusta līdz oktobrim, lai daļēji kompensētu
gaidāmos
ekonomiskos
zaudējumus.
http://www.losp.lv/node/5209
Valsts izmaksās atbalstu par lietavās
cietušajiem sējumiem un stādījumiem
13. martā, valdība atbalstīja Zemkopības
ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu,
kas nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību
par lietavās cietušajiem sējumiem un
stādījumiem. http://www.losp.lv/node/5210
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Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Latvijā,
Lietuvā, Polijā un Čehijā
Tā kā ir stājušies spēkā jauni Komisijas
Īstenošanas lēmumi, ir precizēta Āfrikas cūku
mēra (ĀCM) riska zonu teritorija* Latvijā,
Lietuvā un Polijā. Tādēļ valdība otrdien, 13.
martā, apstiprināja Zemkopības ministrijas
sagatavotos grozījumus Āfrikas cūku mēra
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā.
http://www.losp.lv/node/5211
Vistu īpašniekiem pavasaris būs mierīgs; putnu gripas ierobežojumus nesola
Šogad, atšķirībā no pagājušā gada, Latvijā netiks noteikti mājputnu turēšanas ierobežojumi, jo
putnu gripas aktivitāte Eiropā ir zemāka, informēja Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD)
Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vecākā eksperte Māra Užule-Spriņģe.
http://laukos.la.lv/vistu-ipasniekiem-pavasaris-bus-mierigs-putnu-gripas-ierobezumus-nesola/
"Lauku ceļotājs" izdod 3 rokasgrāmatas uzņēmējam. VĒSTURISKAIS MANTOJUMS
AGROTŪRISMĀ
Esam izdevuši 3 rokasgrāmatas lauku tūrisma uzņēmējam ar mērķi palīdzēt izveidot, uzturēt un
popularizēt vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produktu.
Vēsturiskais mantojums agrotūrismā ir pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā,
amatniecībā, pārtikas ražošanā un pārstrādē. Vēsturiskais mantojums ir visdažādāko vēstures
posmu, kultūru un tautu ietekmes. Nozīmīgi pagrieziena punkti vēsturē, kas ienesa daudz jauna, ir,
piemēram, krusta kari viduslaikos, Hercoga Jēkaba laikmets, muižas kā saimnieciskās darbības
centri, Latvijas pirmās neatkarības gadi ar daudziem jauninājumiem lauksaimniecībā, un arī
padomju gadi, kuru atstātā ietekme un liecības kļūst par vēstures mantojumu.
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/762
„Rīgas Dzirnavnieks” par godu Latvijas simtgadei radījis auzu dižšķirni
14.martā, AS „Rīgas Dzirnavnieks” direktore Anita Skudra pasniedza pirmajai zemnieku
saimniecībai "Klidziņa" Jelgavas novadā jaunās selekcionētās auzu šķirnes "Herkuless Baltic"
sēklas. Pēc savām unikālajām īpašībām un piemērotības mūsu klimatiskjaiem apstākļiem to var
dēvēt par auzu "dižšķirni", kas radīta vairāku gadu garumā, gatavojoties Latvijas simtgadei.
http://www.zm.gov.lv/presei/-rigas-dzirnavnieks-par-godu-latvijas-simtgadei-radijis-auzudizskirni?id=9370

LAD aktualitātes:
Ainavu elementus var precizēt līdz šā gada 3.aprīlim
Šobrīd lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam.
Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību, ka līdz šā gada 3.aprīlim LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā var ierosināt precizēšanas pieprasījumus, lai kā ainavas elementi tiktu izveidoti koku vai
krūmu puduri vai akmeņu kaudzes vai dīķi. Pēc šī norādītā termiņa Vienotā iesnieguma
Infolapa_10_14.3.2018.

www.losp.lv

pieņemšanas laikā precizēšanas darbu vairs nevarēs veikt. http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitatesun-kalendars/aktualitates/ainavu-elementus-var-precizet-lidz-sa-gada-3-aprilim-823
Pieejams finansējums investīcijām dažādos atbalsta pasākumos
Lai veiksmīgi turpinātu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam īstenošanu,
2018.gadā ir iespējams saņemt atbalstu daudzos investīciju pasākumos.
No 1. marta līdz 5. aprīlim var pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā
"Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Šī būs jau piektā
projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.
No 1.marta ir pieejams atbalsts atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Sadarbība"
apakšpasākumos.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/bus-pieejams-finansejumsinvesticijam-dazados-atbalsta-pasakumos-815

Kalendārs:
 20. Marts
Plkst.12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pārdošanai konkursa kārtībā
 20. Marts
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"

CITAS AKTUALITĀTES, SEMINĀRI:
No 5. – 7.aprīlim - Pavasara izstāde lauksaimniekiem Rāmavā. https://www.amlramava.lv/lv/sakums/
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5.aprīli - Laipni aicināti uz pavasara semināru Priekuļos par izejvielu ražošanu drošai un veselīgai
pārtikai!
http://www.arei.lv/lv/notikumi/2018-03-08/pavasara-seminars-lauksaimniekiem
Sludinājumi:
Pārdod zemi Vallē 11,55 ha (Kadastra nr. - 32900080190).
Sludinājumu ss.lv - https://www.ss.com/msg/lv/real-estate/plots-and-lands/aizkraukle-andreg/valles-pag/U3wBG0hhR1U=.html?1520987564
Īpašnieks pārdod zemes gabalu mazdārziņu, privātmājas, jaunaudzes izveidei. Uz zemes gabala ir
neliels dīķītis. Nodokļu parādu vai apgrūtinājumu nav.
Vairāk informācijas telefoniski vai rakstot epastā- janistrekteris@gmail.com
-Lauksaimniecības zeme 6.7ha
-Krūmāji 4.8 ha,
-Dīķis 0, 05 ha.

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