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LAUKSAIMNIECĪBA
Vienojas par 8,45 miljonu eiro sadali piena ražotāju un cūkaudzētāju atbalstam
Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē 4. novembrī zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs un lauksaimnieku organizācijas vienojās par 8,45 miljonu eiro sadali, ko Latvijai septembra vidū
piešķīra Eiropas Komisija piena ražotāju un cūkaudzētāju atbalstam, kā arī par valsts subsīdijām
lauksaimniekiem 2016. gadā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5z8
Izstrādāti jauni kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi
Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu noteikumu projektu “Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas
kartupeļu tirdzniecības noteikumi”. Jaunais noteikumu projekts aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru
kabineta 2003. gada 12. augusta noteikumus Nr. 446 “Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu
tirdzniecības noteikumi”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5z9
Zemkopības ministrijas svarīgākie padarītie darbi valdības pirmā gada laikā
Valdības pirmā darba gada laikā Zemkopības ministrijas pārraudzītajās nozarēs padarītā ir daudz, lai
turpinātos lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstība, kā arī lai stabilizētos situācija
nozarēs, kas nonākušas grūtībās.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5z7
Informatīvais materiāls par kūtsmēslu apsaimniekošanu
Ministru kabineta 2014. gadā 23. decembrī pieņemtajos noteikumos Nr. 829 “Īpašās prasības
piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” noteiktas jaunas prasības lauksaimniekiem
(operatoriem), kuru saimniecībās ir lauksaimniecības dzīvnieki. Pieejams informatīvs materiāls par
būtiskākām jaunajām prasībām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5zc

PĀRTIKA
Piena produkti - Latvijas baltais zelts!
PIKC VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā” (RTRIT) 3. novembrī notika preses
konference – seminārs “Piena produkti – spēkpilna dzīve!”. Pasākuma mērķis bija piena un piena
produktu popularizēšana, aicinot iedzīvotājus izvēlēties Latvijā ražotu produkciju!
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5zd

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Piedāvājumi brīvprātīgajam darbam
Zemgales NVO centrs ir apkopojis aktuālos brīvprātīgā darba piedāvājumus Eiropā. Pieteikties aicināts
ikviens neatkarīgi no vecuma, dzimuma, nacionalitātes un citiem sociāliem, fiziskiem un ģeogrāfiskiem
nosacījumiem. Zemgales NVO centrs piedāvā arī konsultācijas par pieteikšanās procesu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/600
Apmeklē Mazpulcēnu reģionālos forumus!
Latvijas Mazpulki prezentēs šogad paveiktos darbus četros reģionālajos forumos visā Latvijā. Interesenti
aicināti apmeklēt prezentācijas un atbalstīt jaunās paaudzes sasniegumus un novērtēt rezultātus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/601
Notiks bezmaksas semināri par programmu “Eiropa pilsoņiem”
Kultūras ministrijas informācijas punkts “Eiropa pilsoņiem” aicina piedalīties bezmaksas semināros, kuros
tiks sniegta informācija par dalību programmās “Eiropa pilsoņiem” un “Radošā Eiropa”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/602

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Kursi par kaušanai paredzēto dzīvnieku aizsardzības prasībām
LLKC organizē teorijas daļu divu dienu kursiem „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku
aizsardzības prasības (cūkas, liellopi, aitas, kazas, zirgi)” kautuvēs strādājošajiem. Kursi notiks 9. novembrī
Ozolniekos, Rīgas ielā 34. Sākums plkst. 10.00.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5vf
Noderīgi kursi mājražotājiem
LLKC organizē divu dienu kursus „Sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas aprites
uzņēmumos”. Kursi notiks 16. un 17. novembrī LLKC Balvu birojā, Brīvības ielā 46 a, Balvi. Sākums
plkst. 10.00.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5w4

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

12. novembris

Efektivitātes paaugstināšana
lauku saimniecībās: Aitkopība

LLKC Jēkabpils nodaļa,
Jēkabpilī Bebru ielā 108
Sākums plkst. 10.00

Tālr. 26511269 vai
e-pasts: anita.putka@llkc.lv

Piena pārstrādes mājražotāju
atbilstība normatīvā regulējuma noteiktajām prasībām

Daugavpils,
Sēlijas iela 25;
“Smaidoņi”,
Pļavas iela 9, Krauja,
Naujenes pagasts
Daugavpils novads
Sākums plkst. 10.00

Marija Rēķe,
tālr. 65462066 vai
28750085, e-pasts: marija.reke@llkc.lv

12. novembris

Nosaka koku ciršanas apjomu valsts mežos 2016.–2020. gadam
Valdība 3. novembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu „Par koku ciršanas
maksimāli pieļaujamo apjomu 2016.–2020. gadam”. Rīkojuma projekts nosaka, ka kopējais maksimāli
pieļaujamais koku ciršanas apjoms valsts mežos galvenajā cirtē 2016.–2020. gadam ir 92 258 hektāru
platībā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ks9h
Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā
Valdība 3. novembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Grozījumi noteikumos sagatavoti,
lai noteiktu prasību piemērošanu ĀCM apkarošanai savvaļas cūku sugas dzīvniekiem, kuri tiek turēti
norobežotās platībās. Tāpat noteikumos precizētas ĀCM riska zonas Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/b8qm
Apbalvoti konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2015” uzvarētāji
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 4. novembrī sveica konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2015”
laureātus. Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” piedalījās Latvijas
vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki, kuri
iepazina meža ietekmi uz savu pagastu, novadu, pilsētu un Latviju.
Plašāka informācija: http://ej.uz/92zc

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

7. novembris

Nekailciršu mežsaimniecības
prakse

Lejas Kleperi,
Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļvidzemes
nodaļa,
Andris Vīrs,
tālr. 26108426

14. novembris

Nekailciršu mežsaimniecības
prakse

“Kalna Gravieši”,
Skujenes pagasts, Amatas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Cēsu nodaļa,
Laila Šestakovska,
tālr. 28323647

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
facebook.com/LLKIC
draugiem.lv/LLKC

Savus ieteikumus, kā pilnveidot
«Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

WEB: WWW.LLKC.LV
un
WWW.LAUKUTIKLS.LV

