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LAUKSAIMNIECĪBA
Noskaidroti aizvadītā gada veiksmīgākie LLKC biroji
Šogad ikgadējo LLKC Vasaras skolu 31. jūlijā organizēja Talsu konsultāciju birojs, dodot iespēju
centra visu nodaļu darbiniekiem reizi gadā tikties klātienē un iepazīt novada interesantākās lauku
saimniecības. Tradicionāli tika sveikti gada veiksmīgākie biroji vairākās nominācijās. Zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs, atklājot Vasaras skolas svinīgo daļu, uzsvēra LLKC konsultantu nozīmīgo
darbu lauku attīstībā, apsveicot arī labākos šā darba darītājus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/7yry
Ievērojiet biodrošības noteikumus visās lopkopības saimniecībās!
Saistībā ar Āfrikas cūku mēra atklāšanas gadījumiem dažādos Latvijas pierobežas novados un
pagastos Pārtikas un veterinārais dienests ir noteicis karantīnu un ar to saistošos noteikumus, kuri ir
obligāti jāievēro jebkuram Latvijas iedzīvotājam vai tūristam karantīnas izsludinātajā teritorijā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/9k5r
Lielo plēsēju sociālekonomiskās ietekmes novērtēšana
LLKC ES Lauksaimniecības un lauku attīstības lietu birojs sadarbībā ar lauksaimnieku nevalstiskajām
organizācijām izveidojis aptaujas anketu lielo plēsēju sociālekonomiskās ietekmes novērtēšanai.
Informācijas apkopošana ļaus aizstāvēt lauksaimnieku intereses, kā arī perspektīvā lemt par
kompensācijām.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xwd3
Lielākie veikalu tīkli turpinās tirgot Latvijā audzētos dārzeņus un augļus
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 31. jūlijā tikās ar Latvijas dārzeņu un augļu audzētāju
organizācijām un lielo veikalu tīklu vadītājiem, lai arī turpmāk nodrošinātu Latvijas patērētājus ar
Latvijā audzētiem dārzeņiem un augļiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/dj8y
Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas
Cūku turētājiem, kuru novietnes atrodas ĀCM ārkārtas situācijas teritorijā, līdz šī gada 31. jūlijam un
līdz 7. augustam saskaņā ar MK rīkojumu jāievieš un jānodrošina biodrošības pasākumi un gadījumā,
ja tos nevar nodrošināt, jāveic cūku nokaušana attiecīgi līdz 31. augustam un 7. septembrim.
Plašāka informācija: http://ej.uz/7aym
Kompensāciju izmaksāšana dzīvnieku īpašniekiem
Zemkopības ministrija informē, ka dzīvnieku īpašniekiem kompensāciju par Lauksaimniecības datu centra datubāzē
reģistrētiem cūku sugas dzīvniekiem, ja tie nokauti, jo dzīvnieku īpašnieks nespēj nodrošināt biodrošības pasākumu
ieviešanu vai dzīvnieku īpašniekam ir radušies tirdzniecības traucējumi, Lauku atbalsta dienests izmaksās 30 līdz 45 dienu
laikā no dzīvnieku īpašnieka aizpildīto dokumentu saņemšanas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/7u3j
PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā
Pārtikas un veterinārais dienests aicina visus labības audzētājus, sevišķi Āfrikas cūka mēra izsludinātajā ārkārtējās situācijas
teritorijā, labības novākšanas un kulšanas laikā īpašu uzmanību pievērst teritorijai, no kuras iegūst graudus, kā arī tālākai
graudu izplatībai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ojnv
Turpinās programma „Skolas auglis”
Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Lauku atbalsta dienests atgādina, ka arī gaidāmajā mācību gadā skolās Latvijā tiks
īstenota programma „Skolas auglis”. No 2014. gada 3. novembra līdz 2015. gada 27. februārim visi skolēni Latvijā saņems
bezmaksas augļus un dārzeņus, kā arī tiks veikti izglītojoši pasākumi, lai uzlabotu skolēnu zināšanas par augļu un dārzeņu
veselīgo ietekmi uz veselību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/597k

Ko darīt, ja piena ražošana pārsniedz kvotas apjomu?
Aizvien mazāk ir tādu cilvēku, kuri cer uz brīnumu, ka nebūs jāmaksā soda nauda nacionālās piena
kvotas pārsniegšanas gadījumā. LLKC Lopkopības nodaļas un biroju lopkopības speciālisti spēs
lauksaimniekiem sniegt konsultācijas katras saimniecības konkrētajā situācijā, bet tālāk īsumā par
dažām iespējām, kuras var izmantot.
Plašāka informācija: http://ej.uz/o3pe

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aicina uz lauku dienu par kāpostu audzēšanu
LLKC sadarbībā ar z/s „Vizbuļi” 14. augustā aicina uz Valsts Lauku tīkla pasākuma „Demonstrējumi lauku
saimniecībās” lauku dienu. Pasākuma tēma – „Bioloģiski aktīvo preparātu ietekme uz kāpostu ražu
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/rx4n

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Radošās darbnīcas jauniešiem
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina jauniešus (16-25 gadi) pieteikties līdzdalībai radošajās darbnīcās, kuras notiks augusta
pirmajās nedēļās. Darbnīcu tēmas: „Jauniešu brīvprātīgais darbs Latvijā un Eiropā”, „Jauniešu veselība un
fiziskā aktivitāte”, „Dažādu sadzīves prasmju pilnveidošana”, „Radošums floristikā un dāvanu iesaiņošanā”. Izbraukumu
darbnīcās varēs iepazīt iespējas izglītoties dažādās profesijās, kā arī apmeklēt interesantākās apkārtnes vietas.
Plašāka informācija un pieteikšanās, zvanot uz tālr.26165237 (Sarmīte) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansētā projektā, ko realizē Jēkabpils pilsētas pašvaldība.
Mācības jauniešiem Rēzeknes nodaļā
LLKC Rēzeknes nodaļa aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties Valsts Lauku tīkla aktivitātē. Pasākuma
„Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” mērķis ir lauku jauniešu intereses aktivizēšana, kompetenču
attīstība un iesaistīšanās lauku uzņēmējdarbībā. Lai arī pasākuma informatīvā diena ir šodien, 4. augustā, uz mācībām, kas
sāksies 5. augustā, vēl var paspēt.
Plašāka informācija un pieteikšanās pie lauku attīstības konsultantes Dainas Butleres,
e-pasts: daina.butlere@llkc.lv, Tālr.: 26543286.

Aicinām apmeklēt mācību kursus par meža atjaunošanu un kopšanu
Mācības risināsies piecas dienas un to mērķis ir uzlabot mežsaimniecisko darbu pakalpojumu sniedzēju zināšanas par
meža apsaimniekošanu, kas ļaus strādāt efektīvāk, kvalitatīvāk un videi draudzīgāk. Mācības īsteno LLKC struktūrvienība
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bh8n
Meža īpašnieki, izmantojiet iespēju un uzlabojiet sava meža ekonomisko vērtību!
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus izmantot iespēju un izkopt savas jaunaudzes un veikt
mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu ar ES finansiālu atbalstu, tādā veidā paaugstinot sava meža ekonomisko vērtību. Šī būs
pēdējā kārta šajā plānošanas periodā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/pv45

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

7. augusts

Tēma

Medījamo dzīvnieku slimības

Norises vieta

Kontaktinformācija

Annas tautas nams, Anna, Annas pag.,
Alūksnes nov.
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu
nodaļas vadītājas vietniece
Linda Muceniece,
mob. tālr. 26314426

18. -19. augusts

Ārstniecības augi –
meža aptieka

Talsos, Kr. Valdemāra iela 21a.,
1. stāva zālē
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļkurzemes
nodaļas vadītāja vietniece
Linda Spade,
mob. tālr. 25468419

Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var
interesēties MKPC mājaslapā sadaļā „Jaunumi” vai Valsts Lauku tīkla mājaslapā, vai sazinoties ar MKPC speciālistiem.

SEKOJIET JAUNUMIEM:

@LLKC_lv draugiem.lv/LLKC facebook.com/LLKIC
WEB: WWW.LLKC.LV un WWW.LAUKUTIKLS.LV
Savus ieteikumus, kā pilnveidot «Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

