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LAUKSAIMNIECĪBA
LLKC, Zemkopības ministrija un LMT vienojas uzlabot lauksaimnieku iespējas ES tiešajiem
maksājumiem pieteikties elektroniski
Šodien Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), Zemkopības ministrija (ZM) un mobilo
sakaru operators LMT preses konferencē informēja par sadarbību lauksaimnieku nodrošināšanā ar
plašākām iespējām 2015. gada platību maksājumiem pieteikties elektroniski.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2qs
Agrais pavasaris licis pamatu labām ražām
Agrāk nekā ierasti daļā Latvijas – Kurzemē un Zemgalē – sākusies augu veģetācija, bet Latgalē un
Vidzemē veģetācija sākusies marta otrajā pusē. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
konsultanti norāda – šogad sagaidāms garāks kopējais veģetācijas periods, kas ir labs pamats
augstām ražām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2pw
Aizvadīta LLKC piena konference par efektīvu saimniekošanu
Par risinājumiem piena nozares efektīvai attīstībai šonedēļ LLKC rīkotajā konferencē
„Piensaimniecības nozares situācija un ražošanas efektivitātes sliekšņi” sprieda eksperti un
lauksaimnieki no visas Latvijas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2px
Augļu dārzā veicamie darbi
Tagad var sākt vai arī turpināt retināt un veidot augļu koku (izņemot ķiršus) un krūmu vainagus,
izgriezt nokaltušos, bojātos un liekos zarus. Šajā laikā veicot zaru griešanu, izzāģēšanu un īsināšanu,
tiks veicināta augšana un jaunu zaru veidošanās. Ja augšana, vainaga sabiezināšanās nav
nepieciešama, tad šos darbus var atlikt uz vēlāku laiku, kad netiks provocēta augšana.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2py
Precizē Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijā
Valdība 17. martā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka Āfrikas cūku mēra
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai precizētu Āfrikas cūku mēra riska zonas
Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2q0
Kas jāievēro, lai pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra
Zemkopības ministrija atgādina, ka bīstamā infekcijas slimība – Āfrikas cūku mēris (ĀCM) – turpina
izplatīties Latvijas meža cūku populācijā. Laikam kļūstot siltākam un tuvojoties vasarai,
lauksaimniekiem un jo īpaši piemājas saimniecību īpašniekiem, kuri tura cūkas, ir sevišķi svarīgi
ievērot nepeiciešamos biodrošības pasākumus, lai ar ĀCM netiktu inficētas cūkas novietnēs.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2pv
Veicinās lauksaimniecības zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā
Zemkopības ministrija sagatavojusi izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz soda sankcijas
personām, kuras atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” regulējumam iegādāto lauksaimniecības zemi
neizmanto lauksaimnieciskajā darbībā vai zemes dzīļu izmantošanai paredzēto lauksaimniecības zemi neizmanto šajā
nolūkā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2q1
Lauku atbalsta dienesta informācija
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 25. martā sākas pieteikšanās pasākumam „Ražotāju grupu un organizāciju izveide”.
Plašāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Aicina uz lielāko Latvijas Jauniešu NVO festivālu
Latvijas Jaunatnes padome sadarbībā ar jauniešu organizācijām no visas Latvijas 24. martā Ķīpsalas starptautiskajā
izstāžu zālē no plkst. 12 līdz 21 rīko Jauniešu NVO festivālu “Jaunieši iesaistās”. Festivāla apmeklētājiem būs iespēja
iesaistīties vairāk nekā 50 dažādās jauniešu organizāciju sagatavotajās aktivitātēs.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/fests
Iespēja piedalīties neformālās izglītības apmācībās
Apmācību mērķis: sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas par vienaudžu izglītības koncepciju un attīstīt prasmes un
attieksmes, kas nepieciešamas kvalitatīvas vienaudžu izglītības īstenošanai Latvijā. Aicināti piedalīties jaunieši vecumā
no 13 līdz 18 gadiem. Apmācības notiks Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Rīgas reģionā.
Plašāka informācija: http://jaunatne.gov.lv/

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu
Lielākā Latvijas ražojošos lauksaimniekus pārstāvošā nevalstiskā organizācija – biedrība „Zemnieku saeima” – aicina
darbā sabiedrisko attiecību speciālistu (uz noteiktu laiku).
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2qr
Notiks mācības par piena kvalitāti
LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Kvalitatīva svaigpiena ieguve mazās un vidējās
saimniecībās”. Paredzētas divas mācību grupas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2kl

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

24.
marts

Aktualitātes nodokļu likumdošanā un
Lauku attīstības programmas pasākumi

Blontu Tautas nama zāle,
Blontu pagasts
Sākums plkst. 10.00

Beāte Narnicka,
mob. tālr. 25459538,
e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv

24.
marts

Par Lauku attīstības programmas
aktualitātēm un pasākumiem

Kultūras centra zāle,
Skolas iela 5, Vecvārkava,
Vārkavas novads
Sākums plkst. 10.00

Jolanta Augšpūle,
tālr. 26788681,
e-pasts: jolanta.augspule@llkc.lv.

25.
marts

Lauku attīstības programmas aktualitātes

Zūru angārs,
Vārves pagasts,
Ventspils novads
Sākums plkst. 10.00

Gita Langberga, tālr. 26109996;
Ruta Pastare, tālr. 29497496;
Juta Brūvere, tālr. 63662721;
Ilze Ventiņa, tālr. 63291906

26.
marts

Aktualitātes nodokļu likumdošanā un
Lauku attīstības programmas
pasākumiem

Pildas Tautas nama zāle,
Pildas pagasts
Sākums plkst. 10.00

Beāte Narnicka,
mob. tālr. 25459538,
e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv

Aicinām meža īpašniekus un meža nozarē nodarbinātos apmeklēt mācību kursus
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības
un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” ietvaros visā Latvijā rīko mācības par dažādiem mežsaimniecības nozaru tematiem:

 Mežaudžu kopšanas pamati,

 Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana,
 Meža atjaunošana,
 Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivitātes celšana,
Savvaļas dzīvnieku, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība.
Plašāka informācija: http://ej.uz/tjax
Aicinām uz bezmaksas apmācībām „Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana”
Plašāka informācija: http://ej.uz/svij
Visā pasaulē 21. martā atzīmēs starptautisko Meža dienu
Starptautiskā Meža diena dibināta 2012. gadā ar ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūciju.
Šī gada tēma ir “Meži un klimata pārmaiņas”, tā uzsver meža nozares risinājumus, lai cīnītos ar klimata
pārmaiņu problēmām, kā arī veidotu saikni starp mežiem un ilgtspējīgu attīstību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/cqa6

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

24.
marts

24.
marts

25.
marts

25.
marts

26.
marts

27.
marts

27.
marts

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

Aktuālā informācija mežu un
lauku īpašniekiem

Mālupes saieta nams,
Mālupe,
Mālupes pagasts,
Alūksnes novads,
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
vadītāja
Linda Muceniece,
mob. tālr. 26314426

Atašienes KN,
Ceriņu iela 2,
Atašiene,
Atašienes pagasts,
Krustpils novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļas vadītāja
Mairita Bondare,
mob. tālr. 28381176

Kulturas nams,
Ilūkste, Ilūkstes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas vadītājs
Jānis Dzalbs,
mob. tālr. 26459513

Tirzas tautas nams,
Tirza, Tirzas pagasts,
Gulbenes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
mob. tālr. 26117578

Gaujienas tautas nams,
Gaujiena,
Gaujienas pagasts,
Alūksnes novads
Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
vadītāja Linda Muceniece,
mob. tālr. 26314426

Aktuāla informācija lauku
iedzīvotājiem nodokļu,
lauksaimniecības un
mežsaimniecības likumdošanā,
ES atbalsta iespējas

Pasienes pamatskolas
zāle, Pasiene, Pasienes
pagasts, Zilupes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ludzas nodaļas vadītājs
Ludvigs Karvelis,
mob. tālr. 29411165

Aktuālā informācija mežu un
lauku īpašniekiem

Alsviķu tautas nams,
Alsviķi,
Alsviķu pagasts,
Alūksnes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
mob. tālr. 26117578

Kas jāzina, saimniekojot īpaši aizsargājamā dabas teritorijā?
Grozījumi Meža likumā saistībā ar
aizaugušām zemēm, plantāciju
meži, to apsaimniekošana

Lauku un meža īpašumu apsaimniekošana, izmantojot Lauku
attīstības programmas iespējas

Aktuālā informācija mežu un
lauku īpašniekiem

Aktuālā informācija mežu un
lauku īpašniekiem

27.
marts

30.
marts

Aktuālā informācija mežu un
lauku īpašniekiem

Aktuāla informācija lauku
iedzīvotājiem nodokļu,
lauksaimniecības un
mežsaimniecības likumdošanā,
ES atbalsta iespējas.

Kolberģa tautas nams,
Kolberģis,
Jaunalūksnes pagasts,
Alūksnes novads
Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
mob. tālr. 26117578

Ciblas tautas nams,
Ciblas pagasts,
Ciblas novads
Sākums plkst. 11.00

MKPC Ludzas nodaļas vadītājs
Ludvigs Karvelis
mob.tālr. 29411165

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!

