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INFOLAPA Nr. 24 

 

LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Cūku audzētāju asociācijas direktore 

Dzintra Lejniece Delfi.lv rakstā - Cūkkopji cūku mēra dēļ varētu saņemt 

apmēram piecu miljonu eiro atbalstu  
Lai palīdzētu nozarei uzturēt ražošanu sarežģītajā situācijā saistībā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) 

izplatību, jau līdz šā gada beigām cūkkopji valsts atbalstā varētu saņemt kopumā apmēram piecus 

miljonus eiro, trešdien Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes sēdē sacīja zemkopības 

ministrs Jānis Dūklavs. "Cūkkopjiem ganāmpulku atjaunošanai paredzētais finansējums ļaus atsākt 

uzņēmējdarbību. Atbalsta intensitāte būs no 80% līdz pat 100%, tāpēc tas ir ļoti nozīmīgs atbalsts," 

sacīja Dūklavs. 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/cukkopji-cuku-mera-del-varetu-sanemt-apmeram-

piecu-miljonu-eiro-atbalstu.d?id=46219951#ixzz3g2Fiax4j 

 

 

LOSP viedoklis Apollo.lv «Latvijā cilvēki nav gatavi strādāt laukos» - 

lauksaimnieks skaidro viesstrādnieku ievešanu 
Kā ziņots, patlaban augsti kvalificētiem darbiniekiem lauksaimniecībā maksā pat vairāk kā 1000 

eiro mēnesī, taču darbinieku trūkuma dēļ, lauku saimniecības spiestas nodarbināt viesstrādniekus.  

Portāls Apollo.lv sazinājās ar vienu no Latvijas zemnieku saimniecībām, kuras pārstāvis dalījās ar 

reālo situāciju, piebilstot, ka Latvijā cilvēki nav gatavi strādāt, jo tiek «apbērti» ar neskaitāmiem 

pabalstiem.  «Laukos trūkst kvalificēta darbaspēka, jo lāpstas cilāt jau prot ikviens, bet tā vietā, lai 

sagatavotu labus laukstrādniekus, valsts ik gadu saražo simtiem ekonomistu. Pa šiem gadiem ir 

izaudzinātas jau trīs paaudzes, kas nav gatavas iet strādāt, jo tiek apbērtas ar pabalstiem,» viedoklī 

dalās lauksaimnieks.  

http://apollo.tvnet.lv/…/latvija-cilveki-nav-gatavi-…/698445 

 

 

Bizness reģionos: Pievēršas bioloģiskajam pienam  (Dienas bizness) 
Tuvākajā laikā Jēkabpils piena kombināts sāks dalītu piena savākšanu no bioloģiskajām zemnieku 

saimniecībām, prognozē konvencionālā piena cenu pieaugumu, pirmdien vēsta laikraksts Dienas 

Bizness. Jau kopš 2010. gada Jēkabpils piena kombināts vairs nenodarbojas ar piena pārstrādi, bet 

veic piena savākšanu no Latvijas zemniekiem un kooperatīvajām saimniecībām un transportēšanu 

uz Lietuvu uzņēmumam Rokiškio sūris, kas kopš 2011. gada ir vienīgais Jēkabpils piena kombināta 

īpašnieks. Uzņēmuma kontrolpaketi Rokiškio sūris iegādājās jau 2007. gadā. 

http://www.db.lv/razosana/partika/bizness-regionos-pieversas-biologiskajam-pienam-435069 

 

Audzē «frigo» zemenes un piparmētras ar šokolādes garšu  (Dienas bizness) 
Secieša Dzintara Kazakeviča saimniecībā šogad jauna zemeņu raža ienāksies ne tikai jūlija vidū, bet 

arī vēlā rudenī — laukā iestādīti saldētie jeb «frigo» zemeņu stādi, bet siltumnīcās podos aug 

remontantās zemenes. No tām ražu var iegūt līdz rudens salnām, un svaigas zemenes ēstas vēl pat 

Skolotāju dienā oktobrī, vēsta reģionālais laikraksts Staburags. Dzintara Kazakeviča un viņa sievas 

Leldes saimniecībā zemenes gan nav vienīgais rūpals — audzē arī dārzeņu un puķu stādus, gurķus 

un tomātus, arī kartupeļus, kāpostus, sīpolus un ķiplokus. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/audze-frigo-zemenes-un-piparmetras-ar-sokolades-

garsu-435248?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

http://www.delfi.lv/temas/janis-duklavs
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http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/cukkopji-cuku-mera-del-varetu-sanemt-apmeram-piecu-miljonu-eiro-atbalstu.d?id=46219951#ixzz3g2Fiax4j
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Rāmkalnos atklās jauno sukāžu ražotni  (Dienas bizness) 
Rāmkalnos, 16. jūlijā tiks atklāta jaunā sukāžu ražotne, informē Rāmkalnu pārstāvis Uldis 

Janušs. Tajā tiks ražotas sukādes, pastilas, sīrupi, kā arī tiks ieviesti vairāki jaunumi, tostarp 

sukādes šokolādes glazūrā un dažādi bezalkoholiskie dzērieni. Ražotnes pamatakmens tika ielikts 

pagājušā gada valsts svētkos - Lāčplēša dienā, 11. novembrī. Tā tapusi ar SEB bankas un ES 

struktūrfondu atbalstu Lauku atbalsta dienesta programmā Lauksaimniecības produktu pievienotās 

vērtības radīšana. Jaunā ražotne ļaus septiņkārt palielināt ražošanu - no esošajām 50 tonnām līdz 

380 tonnām saražoto sukāžu gadā. Sākotnēji tajā strādās 30 darbinieki, bet nākotnē plānots skaitu 

palielināt. Ražošanas ēka kopā ar saldētavām aizņem 1800 kvadrātmetru lielu platību. 

http://www.db.lv/razosana/ramkalnos-atklas-jauno-sukazu-razotni-

434916?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Audzē dažādu šķirņu vistas (Dienas bizness) 
Augustā būs divi gadi, kopš SIA A.K.S. Grupa Alsviķu pagastā pievērsusies vistu audzēšanai. Lai 

gan uzņēmuma pamatnozare jau daudzus gadus ir kokapstrāde, laiks tiek atrast arī vistkopībai, vēsta 

reģionālais laikraksts Alūksnes Ziņas. Uzņēmuma īpašniece Kristīne Vindela atzīst, ka doma par 

vistu audzēšanu bijusi jau sen, bet netika īstenota. Piedzimstot mazākajai meitiņai, abi ar vīru 

sapratuši, ka tas ir īstais mirklis ieceres īstenošanai. «Meita atteicās ēst veikalā pirktās vistu olas. 

Arī man ir ļoti izteikta smaržu izjūta, nevaru ieēst veikalā pirktās vistu olas, jo tām ir izteikts zivju 

un izmantotās barības aromāts. Cepot šīs olas, visa māja sāk smaržot pēc zivīm... Sākām ar domu 

pamēģināt savām vajadzībām un iegādājāmies septiņas vistas Madonas audzētavā. Tās bija divas 

pērļu vistiņas, divas Andalūzijas zilās - skaistas, zilganpelēku spalvu vistas - un trīs Kučinskaja 

Jubiļeinaja, » stāsta K.Vindela. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/audze-dazadu-skirnu-vistas-435038/? 

 

Atbalstīs ieguldījumus akvakultūrā  
Valdība otrdien, 14.jūlijā, apstiprināja kārtību, kādā piešķir atbalstu ieguldījumiem akvakultūrā. 

Atbalsts ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējumu paredzēts investīcijām 

akvakultūrā - ražošanas būvēs, tehnikā, kā arī aprīkojumā akvakultūras produkcijas ražošanai, lai 

paaugstinātu uzņēmumu dzīvotspēju un konkurētspēju.  

http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-ieguldijumus-akvakultura-?id=4729 

 

Atbalstīs dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušās lauku 

saimniecības 
Valdība otrdien, 14.jūlijā, apstiprināja kārtību, kādā piešķir atbalstu dabas katastrofās un 

katastrofālos notikumos cietušām lauku saimniecībām. Atbalsts samazinās epizootijas vai 

epifitotijas dēļ radušās sekas un veicinās saimniecības ražošanas atjaunošanu un saimniecisko 

darbību. 

http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-dabas-katastrofas-un-katastrofalos-notikumos-cietusas-lauku-

?id=4728 

 

Atkārtoti aicinām ievērot visus noteiktos biodrošības pasākumus (LLKC) 
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) jūnijā konstatējis pirmo mājas cūku saslimšanu ar Āfrikas 

cūku mēri (ĀCM) Daugavpils novada Dubnas pagastā 18 piemājas saimniecības novietnē esošajām 

http://www.db.lv/razosana/ramkalnos-atklas-jauno-sukazu-razotni-434916
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cūkām. Iespējamais inficēšanās cēlonis piemājas saimniecībā esošo mājas cūku saslimšanai ir svaigi 

pļautas zāles izbarošana. Tāpēc atgādinām par visiem nepieciešamajiem biodrošības pasākumiem. 

Veicot pārbaudes dzīvnieku novietnēs, PVD inspektori pārliecinās, ka dažādos valsts reģionos ir 

atšķirīga attieksme pret biodrošības pasākumu ievērošanu, kā arī joprojām ir piemājas saimniecības, 

kurās dzīvnieki nav reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā (LDC). Šī gada piecos mēnešos PVD 

inspektori ir pārbaudījuši 2300 cūku novietnes, no tām 394 novietnēs konstatēts, ka tiek turētas 

nereģistrētas cūkas. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/atkartoti-aicinam-ieverot-visus-noteiktos-

biodrosibas-pasakumus 

 

Kā kopt dabiskās pļavas, nepiesējot zālāju (Latvijas avīze) 

Kā palielināt sugu dažādību – Ja zemnieks vēlas saglabāt dabas daudzveidību, zālāja ražību 

palielināt nevajadzētu. Izmantojot ekstensīvo ganīšanu, ražība ar laiku īpaši nesarūk – tā gan ir 

zema, bet pastāvīga. Šī arī ir dabiskā zālāja pamatīpašība. Ierīkojot kultivētas ganības, kurās piesēj 

komerciālās graudzāles, kā arī izmanto minerālmēslus, ražība palielinās, bet sugu dažādība 

samazinās, – stāsta LU Dabas ģeogrāfijas katedras vadītāja, docente Solvita Rūsiņa. 

http://www.la.lv/dabiskie-zalaji-jakopj-pareizi-plavas/ 

 

Latvija vērš Eiropas Komisijas uzmanību uz kritisko situāciju piensaimniecībā 

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Armands Krauze pirmdien, 13.jūlijā, Briselē 

piedalījās ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē. Tā bija pirmā 

sanāksme, ko, beidzoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē, vadīja nākamā prezidentvalsts – 

Luksemburga. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-vers-eiropas-komisijas-uzmanibu-uz-kritisko-situaciju-

piensaim?id=4726 

 

 

ES regulējums dzīvnieku slimību ierobežošanai – vienā dokumentā! (LLKC) 
Eiropas Parlaments jūnija sākumā neformālās sarunās ar Eiropas Komisiju (EK) un Padomi 

vienojās par vienotu pieeju dzīvnieku infekcijas slimību regulējumam, kas racionalizēs un 

vienkāršos pašlaik spēkā esošos tiesību aktus, no kuriem daži pieņemti jau tālajā 1964. gadā. 

Priekšlikumā iekļautie pasākumi un prasības ļaus efektīvāk cīnīties pret bīstamām dzīvnieku 

slimībām, tādām kā mutes un nagu sērga, zilās mēles slimība,  putnu gripa u. c. Priekšlikuma mērķi 

ir vienkāršot tiesisko regulējumu, kura pamatā ir laba pārvaldība un kurš atbilst starptautiskiem 

(piem., OIE) standartiem. Dokumentā galvenā uzmanība ir pievērsta ilgtermiņa profilakses 

pasākumiem, un tajā tiek noteikta sadarbība ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/dzivnieku-labturiba/es-regulejums-

dzivnieku-slimibu-ierobezosanai 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
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 No 2015.gada 14.augusta līdz 2015.gada 15.septembrim būs atvērta projektu iesniegšanas kārta 

apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Pirmās 

kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā būs EUR 6 950 466. Pasākuma 

ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa ieguldījumi un vispārējās izmaksas lopkopības nozarē. Plašāk 

par tiem ieguldījumiem, kas tie atbalstīti pirmajā kārtā, var lasīt LAD mājaslapā.  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-1-atbalsts-jaunajiem-

lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-223 

 15.jūlijs – sākas pieteikšanās 312(311)- Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar 

lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-

un-investicijas/atbalsta-pasakumi/312%28311%29-atbalsts-uznemumu-radisanai-un-attistibai-

%28ietverot-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-dazadosanu%29-85  

 Prasības, kas jāievēro lauksaimniekiem, kas pieteikušies aktivitātei bioloģiskās daudzveidības 

uzturēšanai zālājos http://www.losp.lv/node/3294  

 Svarīgi informācija tiem, kuri atbalstam vēlas pieteikt Eiropas Savienības nozīmes zālāju 

biotopus http://www.losp.lv/node/3228  

 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  

 LAD informē: būs pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

http://www.losp.lv/node/3300  

 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/  

 E-pakalpojums "Sezonas laukstrādniekiem” http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-

kalendars/aktualitates/pieejams-e-pakalpojums-sezonas-laukstradnieki-507 …   

 Kā aizpildīt Lauku bloku precizēšanas pieteikumu? Paskaties LAD sagatavoto video! 

http://bitly.com/1BYJToC  

 Pieejama operatīvā informācija pasākumam ''Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās''  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/ 

 Pieejama arī rokasgrāmata lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma 

sagatavošanai! http://bit.ly/16clIbf  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-

attistibas-strategiju-istenosana-107 

 

 

LDC aktualitātes: 
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http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513
http://www.losp.lv/node/3300
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://t.co/O4KZspcABB
http://t.co/O4KZspcABB
http://t.co/C4Q2mNc0Ia
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=59711df6&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/
http://t.co/AN0ZzOHSs7
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
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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. 

________________________ 

Informējam, ka 09.07.2015. plkst.11.00 Rīgā, Republikas laukumā 2 (3.stāvs, 328.telpa) notiks 

pārbaudes testa kārtošana fiziskām personām, kuras iesniegušas dokumentus un atbilst MK 

noteikumu Nr.566 „Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku 

vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā 

šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības” prasībām saņemt sertifikātu 

lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, pārraudzībā un mākslīgajā apsēklošanā.  

Dokumentu iesniegšanas termiņš 06.07.2015.  

Telefons informācijai: 67027249.  

 

Dzīvnieku īpašnieku ievērībai 

Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 01.07.2015. ir jāiesniedz no 

01.07.2015. līdz 31.07.2015. 

Ziņas nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, 

cūkām). 

Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2015. gada pirmo pusgadu jāiesniedz no 01.07.2015. līdz 

31.07.2015. 

Pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē 

un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo ar 

pārvietošanas deklarāciju. 

 

Visērtāk Pārskatu un Kopsavilkumu ir ievadīt elektroniski LDC autorizētajā sadaļā. Lai saņemtu 

datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz līgums. 

Informācija šeit:http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu  

 

Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapas 

:http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ , tās var sūtīt pa pastu vai iesniegt reģionā. 

 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 

http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/


 

 Infolapa_24_17.7.2015.  www.losp.lv   

 

 

Latvijas Jauno Zemnieku Kluba aktivitātes: 

22.jūlijā dalība ar stendu Vircavas pag. Sporta spēlēs 

 

"Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācija" 

18.jūlijā plkst. 14.00-18.00 LOSP biedrs, Biedrība "Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācija" 

sadarbībā ar Kuldīgas novada, Padures pagasta " Ausmiņas" saimnieci Ausmu Ivanovu, rīko 

pasākumu "Šķirnes trušu parāde". Programmā - šķirnes trušu vērtēšana pēc Eiropas standarta, 

iespēja iegadāties sava ganāmpulka papildināšanai šķirnes trušus ar izcelsmes sertifikātiem, 

konsultācijas ar audzētājiem. Sīkāka informācija pa e-pastu skirnestrusis@gmail.com, tel.25902900 

Ausma Ivanova. 

 

Biedrības "Siera klubs" aktivitātes: 

18.jūlijā notiks svētki "Latvijas novadu Siera diena" Kuldīgā: http://www.losp.lv/node/3368  

Kuldīgas Pilsētas parkā 

 

Latvijas Cūku audzētāju asociācijas aktivitātes: 

Šā gada 22.07.2015, Rīgā, Republikas laukumā 2, 314. telpā, plkst. 10:00, LCAA rīko sanāksmi par 

LAP pasākuma "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas 

potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" īstenošanu cūkkopības 

saimniecībās. 

Lai veiksmīgāk īstenotu programmas apakšpasākumu: "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai 

mazinātu epizootijas iespējamās sekas" aicinu Jūs piedalīties sanāksmē. 

 

ZM, LAD pārstāvji atbildēs uz cūku audzētāju jautājumiem par projekta īstenošanas nosacījumiem. 

Jautājumus lūgums sūtīt elektroniski uz e-pastu: 

lcaa@inbox.lv līdz 19.07.2014 

Ar MK noteikumu projektu iespējams iepazīties asociācijas mājas lapā: www.lcaa.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 

mailto:skirnestrusis@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3368
http://www.lcaa.lv/
http://www.kartupelis.lv/
http://www.losp.lv/node/3273
http://www.losp.lv/node/3189
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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 

 

 

Pasākumi: 

21.jūlijā - Lauku diena par lauku pupu audzēšanu 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2015-07-21-000000/lauku-diena-par-

lauku-pupu-audzesanu … 

 
 

 

 

 

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

mailto:info@slieka.lv
http://t.co/WGzbdCVn07
http://t.co/WGzbdCVn07
mailto:losp@losp.lv

