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LOSP dalīborganizācijas Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības 
valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle Dienas Bizness rakstā: Kartupeļu nozares 
cerība – pusfabrikāti 
Pārtikas kartupeļu platības sarūk, bet aug pārstrādei paredzēto kartupeļu lauki, otrdien raksta 
laikraksts Dienas Bizness. Lielākā daļa kartupeļu lauku šopavasar ir sastādīti, neapstādītās platības 
ir nelielas, un tās lielākoties atrodas Latgalē. «Jaunnedēļ jāpabeidz – lūzt vai plīst, jo jūnijā 
kartupeļus stādīt būs par vēlu,» atzīst Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes 
priekšsēdētāja Aiga Kraukle. Pirmie agrie uz lauka audzētie pašmāju kartupeļi gaidāmi jūlija 
sākumā.  
http://www.db.lv/…/kartupelu-nozares-ceriba-pusfabrikati-43… 

!!
Latvijas prezidentūra ES neformālajā Padomē Latvijā rosinās apspriest 
bioloģisko lauksaimniecību 
Rīgā pirmdien un otrdien, 1. un 2.jūnijā, notiks neformālā ES Lauksaimniecības ministru padome, 
kurā Latvijas prezidentūra rosinās diskusijas par esošo situāciju bioloģiskajā lauksaimniecībā un tās 
attīstību Eiropas Savienībā.Latvijas prezidentūras neformālās sanāksmes temats ir “Bioloģiskās 
ražošanas ilgtspēja, izaugsme un patērētāju vajadzības pirms un pēc 2020.gada”. Prezidentūra ir 
sagatavojusi diskusiju materiālu par esošo situāciju bioloģiskajā lauksaimniecībā un tās attīstību 
Eiropas Savienībā. Dalībvalstis tiks lūgtas izvērtēt, kuri no līdzšinējiem politikas instrumentiem 
bijuši veiksmīgi bioloģiskās lauksaimniecības problēmu risināšanā un kādi instrumenti būtu 
piemērojami arī nākotnē.  
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-prezidentura-es-neformalaja-padome-latvija-rosinas-
apspriest-?id=4603 !
Precizēta valsts atbalsta saņemšanas kārtība dravniekiem 
Lai novērstu situāciju, ka dravnieki divas reizes saņem atbalstu par bišu saimi, valdība otrdien, 
26.maijā, precizējusi valsts atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem. 
 Spēkā esošie noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai noteic: ja biškopja dravā kārtējā gada 
1.janvārī ir vairāk nekā 29 bišu saimes, viņš saņem atbalstu 17,07 eiro par saimi. Savukārt 
noteikumi par valsts un ES atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un 
lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā paredz, ka dravnieks, kura 
saimniecībā - atbilstoši Lauksaimniecības datu centra informācijai - laikā no 15.maija 
līdz15.septembrim ir vismaz 20 bioloģiski sertificētas bišu saimes, kārtējā gadā var saņemt atbalstu 
40 eiro par saimi. 
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeta-valsts-atbalsta-sanemsanas-kartiba-dravniekiem-?id=4602 !!!
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Bioloģiskā medus ražotājiem būs lielāks valsts atbalsts (Latvijas Avīze) 
Turpmāk bioloģiskā medus ražotāji varēs saņemt vienu valsts subsīdiju veidu – 40 eiro par bišu 
saimi, kas vienlaikus ļaus arī izvairīties no divkārša finansējuma iespējamības, paredz valdības 
šodien atbalstītie grozījumi noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai. 
Kā norādīts Zemkopības ministrijas skaidrojumā, pašreizējā likumdošanas paredz viena veida 
atbalstu biškopības nozarei – 17,07 eiro par bišu saimi, ja pretendentam kārtējā gada 1.janvārī ir 
vairāk nekā 29 bišu saimes. 
http://www.la.lv/biologiska-medus-razotajiem-bus-lielaks-valsts-atbalsts/ … !!
Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem 
pasākumiem 
26. maijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos, kas 
nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstībai – vides, klimata un 
lauku ainavas uzlabošanas pasākumiem 2014.-2020. gada plānošanas periodā. Izmaiņas noteikumos 
sagatavotas, lai iekļautu atsevišķus atbalsta piešķiršanas precizējošus nosacījumus. Kaut arī 
iesniegumu pieņemšana no atbalsta pretendentiem ilga no 20. aprīļa līdz 22. maijam, izmaiņas 
noteikumos paredz, ka vēl līdz 15. jūnijam pretendenti būs tiesīgi veikt iesniegumu precizējums 
atbilstoši spēkā esošajām atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, ja tādi ir nepieciešami. 
http://www.zm.gov.lv/presei/precizeta-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibas-platibatkarig?
id=4601 !!
Godināti Meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” laureāti 
22.maijā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā, Jelgavā tika godināti meža nozares izcilākie 
ļaudis. „Zelta čiekurs” ir augstākā atzinība par sasniegumiem meža nozarē. Gada balvas ieguvēji 
saņēma lielo „Zelta čiekuru”, savukārt pārējiem laureātiem tika pasniegts mazais „Zelta čiekuriņš”. 
http://www.zm.gov.lv/presei/godinati-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-laureati?id=4597 !!
Pupu lauki - piespiedu lieta  (Dienas bizness) 
Šogad var redzēt laukus, kuros zaļo līdz šim masveidā nekultivēts proteīnaugs – pupas. Zemnieki 
teic, ka vēl mācās tās audzēt, un rēķina rentabilitāti, vēsta reģionālais laikraksts Kursas Laiks. 
«Principā tā ir piespiedu lieta,» atzīst Bunkas pagasta lauksaimniece Līga Gūtmane. Pupu un citu 
proteīnaugu audzēšana ir viens no variantiem, kā izpildīt ES ar šo gadu noteiktās zaļināšanas 
prasības. Saimniecībām tās obligāti jāizpilda, lai saņemtu gan vienoto platības, gan zaļināšanas 
maksājumu. Ja zaļināšana netiek veikta, maciņš tukšāks. 
http://www.db.lv/…/lauksa…/pupu-lauki-piespiedu-lieta-432745 !!
Kūdras ražotājiem pietrūkst valsts atbalsta (Dienas bizness) 
Kūdras resursu izstrādi kavē nozares attīstības stratēģijas trūkums valstiskā līmenī un grūtības apgūt 
jaunas purvu teritorijas, pirmdien raksta laikraksts Diena. Latvijā gandrīz 10% teritorijas aizņem 
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purvi, kuros iespējams iegūt vienu no mūsu nozīmīgākajiem zemes dzīļu resursiem – kūdru. Tās 
izmantošanas iespējas ir plašas – enerģētikā, lauksaimniecībā, medicīnā, arī ķīmiskajā pārstrādē, 
izolācijas materiālu ražošanā un citās jomās. Citviet Eiropā kūdras resursi bieži vien jau ir izsmelti 
vai arī ģeoloģisko apstākļu dēļ to apjomi ir niecīgi, turpretim Skandināvijas un Baltijas valstu 
teritorijas kūdras ieguvei ir vispateicīgākās. Latvijas klimatiskie un ģeoloģiskie apstākļi kūdras 
veidošanās procesiem ir visnotaļ labvēlīgi. 
http://www.db.lv/razosana/kudras-razotajiem-pietrukst-valsts-atbalsta-432859 !!
Klajā nācis latviešu tulkojums ziņojumam par ES lauksaimniecības kooperatīvu 
attīstību 2014. gadā 
Šodien Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) publicējusi latvisko versiju 
Eiropas lauksaimniecības kooperatīvu jumta organizācijas COGECA Sekretariāta sagatavotajam 
ziņojumam par Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības kooperatīvu attīstību 2014. gadā.  
Ziņojums pieejams LLKA mājaslapā www.llka.lv, sadaļā “Kooperācijas attīstība”, un LLKA ir tā 
tulkojuma pasūtītājs. http://www.llka.lv/noderiga-informacija/lauksaimniecibas-kooperativu-
attistiba-es-2014gada/80/ !
Biznesa iespēja? Pēta, kā jaunos kartupeļus baudīt jau februārī (Dienas bizness) 
Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Augkopības nodaļas speciālists Māris Narvils 
publicējis secinājums par mēģinājumu audzēt laukā pārziemojošus kartupeļus, kurus var ēst jau 
februāra beigās, vēsta reģionālais laikraksts Bauskas Dzīve. Māris Narvils kopš rudens briedušos 
kartupeļus novācis, lai kopā ar ģimeni un LLKC kolēģiem nogaršotu februāra beigās. 
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/biznesa-iespeja-peta-ka-jaunos-kartupelus-baudit-jau-
februari-432738 !!
Lauksaimnieks stāsta par savām nedienām ar strādniekiem - pirmā alga atklāj, 
vai būs strādātājs (Dienas bizness) 
Bezdarbnieki meklē darbu, lauku saimnieki – strādniekus, un ne vienmēr viņu satikšanās ir 
veiksmīga. Bremzē attālums, atšķirīgas prasības un vērtības, vēsta reģionālais laikraksts Kursas 
Laiks. «Visapkārt it kā ir bezdarbs, brēc pēc pabalstiem. Bet vīri sēž pagasta centrā kā bezdelīgas uz 
vadiem. Uz mums saka: re, buržuji!» Šādu ainu ieskicē nīcenieks Imants un atklāj savas ģimenes 
problēmu: nevaram atrast strādnieku. 

http://www.db.lv/…/lauksaimnieks-stasta-par-savam-nedienam-… 

!
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Latvenergo emitētās «zaļās» obligācijas 100 miljonu eiro apmērā ieguldīs videi 
draudzīgos projektos (Dienas bizness) 
Aizņemtā kapitāla piesaistes plānā AS Latvenergo šogad iecerējusi veikt obligāciju emisiju līdz 100 
miljonu eiro apmērā, ieguldot līdzekļus videi draudzīgu projektu īstenošanā Latvenergo 
kapitālieguldījumu programmas gaitā, pirmdien medijus informēja uzņēmuma pārstāvji. Latvenergo 
valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs stāstīja, ka uzņēmuma kapitālieguldījumu programmas gaitā ir 
paredzēta vairāku «zaļai» domāšanai atbilstošu projektu īstenošana, kā arī vērtspapīru tirgū ir 
novērojams investoru pieprasījums pēc ieguldījumiem šādos projektos, tāpēc Latvenergo pieņēma 
lēmumu emitēt «zaļās» obligācijas. «Zaļo» obligāciju pamata prasība ir emisijas procesā iegūtos 
līdzekļus izmantot vienīgi «zaļajai» domāšanai atbilstošos projektos, kas saistīti ar atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, enerģijas efektivitātes uzlabošanu, ilgtspējīgu vidi utt. 
http://www.db.lv/razosana/energetika/latvenergo-emitetas-zalas-obligacijas-100-miljonu-eiro-
apmera-ieguldis-videi-draudzigos-projektos-432890?
utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter !
Desu regulu tulko vēlreiz (Dienas bizness) 
Pēc DB martā atklātajām kļūdām jaunās pārtikas regulas latviskajā tulkojumā Brisele steidz labot 
tekstu, trešdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.  Gaļas ražotājs Forevers, kas pēc pūliņiem un 
tēriņiem, ko izmetis vējā, ieviešot neprecīzi tulkotās prasības, apsvēra tiesvedības uzsākšanu, tomēr 
no šī soļa atteiksies, novērtējot Zemkopības ministrijas (ZM) un Eiropas institūciju, ar kurām 
sazinājās pēc DB atklātajām regulas tulkojuma nepilnībām, atsaucību. Regula radījusi galvassāpes 
ne vienam vien ražotājam. Tiesa, tās prasības precīzi ievērot centušies tikai daži. 
http://www.db.lv/razosana/partika/desu-regulu-tulko-velreiz-433010 !!
Par paroles (autorizētas lietošanas tiesību) piešķiršanuPar paroles (autorizētas 
lietošanas tiesību) piešķiršanu 
Par paroles (autorizētas lietošanas tiesību) piešķiršanu 
Ar 2015. gada 1. jūniju LDC tiek ieviesta jauna kārtība autorizētās lietošanas tiesību piešķiršanai. 
Slēdzot līgumu par Elektroniskās ziņojumu ievades sistēmas lietošanu, līgumā norādītajam 
Lietotājam parole tiks piešķirta automātiski. Tas nozīmē, ka iesniegums paroles piešķiršanai vairs 
nav jāraksta. Atsevišķos gadījumos, ja Lietotājam jau ir parole, bet tā ir bloķēta, vai Lietotājs ir 
persona, kam piešķirta citas lomas parole (ne ganāmpulka īpašnieka vai pilnvarotās personas), 
iesniegums paroles piešķiršanai būs jāaizpilda no jauna; izdrukai skat. šeit: http://www.ldc.gov.lv/
lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ 
Ievērībai! Līgumā norādītajam Lietotājam, kā arī ikvienai fiziskai personai, kura vēlas izmantot 
LDC e-pakalpojumus, obligāti jābūt e-pasta adresei, kas jāreģistrē LDC! 
Parole tikai datu apskatei (neslēdzot līgumu par datu ievadi) tiek piešķirta iepriekšējā kārtībā. 
Tālrunis uzziņām: 67095069 vai 22019664. !!
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!!
!

Pasākumi: !!
• Kuldīgas jauniešus aicina uz apmācību informatīvo dienu 4. Jūnijā - http://

www.laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/kuldigas-jauniesus-aicina-uz-apmacibu-
informativo-dienu-4-junija  

• Preiļu nodaļas rīkotais brauciens aktivitātē „Zivsaimniecības popularizēšana skolās” – 
4.jūnijā http://www.laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/notikumi/2015-06-04-000000/
preilu-nodalas-rikotais-brauciens-aktivitate  

• Seminārs par bioloģisko piena liellopu audzēšanu – 15.jūnijs http://www.laukutikls.lv/
nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2015-06-15-000000/seminaru-par-biologisko-piena-
liellopu-audzesanu  

• Kvalitatīva svaigpiena ieguve mazās un vidējās saimniecībā – 9.jūnijā http://
www.laukutikls.lv/seminari/kvalitativa-svaigpiena-ieguve-mazas-un-videjas-saimnieciba/
dalibnieki  

• 9.jūnijā - Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās - http://www.laukutikls.lv/
nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2015-06-09-000000-lidz-2015-06-10-000000/
efektivitates !

!
LAD aktualitātes: 

!
• 1.jūnijs- Pēdējais datums, kad var pieteikties atbalstam "Dīzeļdegviela lauksaimniekiem" http://

www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/akcizes-degviela-172  
• 1.jūnijs - Pēdējais datums, kad var pieteikties "Atbalstam biškopības nozarei”: http://

www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/13-atbalsts-biskopibas-
nozares-attistibai-147 

• 15.jūnijs - Pēdējais datums, kad var iesniegt labojumus Vienotajam iesniegumam http://
www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-kalendars/  

• 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  

• Zaļināšana - Saskaņā ar ES regulu, no 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums par 
klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas būs 
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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 

!
!

!
LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi !

Latvijas aitu audzētāju asociācijas aktivitātes 
Kontrolizaudzēšanas stacijā ‘’Klimpas’’ 2015. gada 6.jūnijā notiks vaislas teķu vērtēšana un 
sertificēšana un IZSOLE. Ganāmpulka īpašnieki, kuriem šogad jāsertificē 1-1.5 gadus vecie teķi, 
aicināti vest savus dzīvniekus. Vairāk informācija un pieteikšanās pie Haritas Eglītes, tālr. 29177309 
vai e-pasts haritaeglite@inbox.lv līdz 29.maijam. Izsolē par veterinārajiem jautājumiem atbildēs 
Ilze Miķelsone. Jautājumu gadījumā sazināties ar viņu pa tālruni 29441892 vai e-pastu 
ilze.reinkalvi@inbox.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 !
Lauku Ceļotājs aktualitātes:  
Atvērtās dienas laukos 

Lauku ceļotājs aicina jūs piedalīties akcijā "Atvērtās dienas laukos", kas notiks 2015. gada 13. - 14. 
jūnijā. Akcijas mērķis ir popularizēt Latvijas lauku dzīvi, laukos audzētus, ražotus, gatavotus 
produktus un pakalpojumus.Tās ietvaros 2 dienas saimniecības būs atvērtas apmeklētājiem, 
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piedāvājot atlaides produktiem vai pakalpojumiem, ēdienu un dzērienu degustācijas, ekskursijas, 
radošas darbnīcas vai kādus citus īpašos piedāvājumus, ko ikdienā šajās saimniecībās nav iespējams 
saņemt.  Lai uzzinātu, ko katra no saimniecībām piedāvā akcijas dienās, darba laikus, un 
noteikumus, dodieties uz šīs akcijas lapas sadaļu  "dalībnieki" un meklējiet  informāciju pie 
konkrētās saimniecības profila.  

!
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes: 
5. jūnijā plkst. 13.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lielajā aulā, Jelgavas pilī notiks 
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce. http://www.losp.lv/node/3255  !!
Siera klubs aktivitātes: 
12.un 13.jūnijā Ventspilī  Vislatvijas konkurss jauniešiem "Mans lepnums - `mans Jāņu siers"  
Noslēdzies konkurss "Piena pasaku kamoliņš", kurā piedalījās 64 vispārizglītojošās skolas,  
iesūtītas 555 pasakas un zīmējumi. Sāksim izvērtēšanu. 
20.jūnijā Smiltenes pilsētas svētku ietvaros Vidzemes reģionālais konkurss "Siera un maizes svētku 
sāļā torte. !
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 Lauku foruma aktivitātes:  
Lauku kopienu parlaments "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos” 
Līgatne, 3. - 5. jūnijs 
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā norisināsies liels starptautisks pasākums - Lauku 
kopienu parlaments "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos". Līgatnē 
pulcēsies vairāk kā 250 lauku kopienu pārstāvji no visas Latvijas un 20 Eiropas Savienības un citām valstīm, 
lai kopā ar politikas veidotājiem un attīstības organizāciju pārstāvjiem diskutētu ne tikai par lauku un 
mazpilsētu kopienu izaicinājumiem, bet arī rastu risinājumus un iespējas lauku attīstībai. 3. jūnijā pasākumu 
atklās Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš.  
Programma un vairāk informācijas te: http://www.laukuforums.lv/ !
Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes: 
LSAA mācību bāzē Mālpilī 10. jūnijā būs GEHL traktoru testa diena no 10.00 - 17.00, ierasties var 
ikviens interesents. Būs iespēja notestēt dažadu veidu iekrāvējus un to uzkares. Viss notiks Mālpils 
Biotehnoloģiju Centrā. Sīkāka informācija rakstot uz e-pastu: info@slieka.lv vai zvanot 
+37129375776 (Larsens). !
13.-14. jūnijā dalība  Atvērtās dienas laukos. 
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!
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 !
Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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