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LAUKSAIMNIECĪBA
ĀCM – apstiprina ārkārtējās situācijas zonas paplašināšanu
Saeima ārkārtas sēdē 24. jūlijā apstiprināja valdības lēmumu, kas paredz grozījumus rīkojumā par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā. Rīkojumā paredz
paplašināt ārkārtējās situācijas teritoriju, lai būtu iespējams operatīvi veikt visus nepieciešamos
pasākumus ĀCM ierobežošanai un apkarošanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/4utf
Informācija par ĀCM infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem
Lai novērstu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusa tālāku izplatību Latvijā, bet jo īpaši karantīnas aizsardzības
un uzraudzības teritorijās, kā arī noteiktajā karantīnas inficētajā un riska teritorijā, cūku novietņu
īpašniekiem, uzņēmumiem un medniekiem, jāveic noteiktie biodrošības pasākumi, kuru vidū vieni no
svarīgākajiem – dezinfekcijas pasākumi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/sn5t
ĀCM uzliesmojums vienā no lielākajām novietnēm Lietuvā
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir saņēmis telefonisku informāciju no Lietuvas PVD par to, ka Āfrikas cūku mēra
vīruss (ĀCM) apstiprināts vienā no lielākajām cūku novietnēm Lietuvā, Ignalinas apkārtnē. Pēc slimības atklāšanas ieviesti
slimības apkarošanas pasākumi, lai nepieļautu tās tālāku izplatīšanos.
Plašāka informācija: http://ej.uz/mumq
Fermu diena notiks zemnieku saimniecībā „Mežoki”
„Zālēdāju projekta” fermu diena zemnieku saimniecībā „Mežoki” notiks 1. augustā Kuldīgas novada
Ēdoles pagastā. LLKC Lopkopības kompetenču centrs Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Lopkopības
ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas pasākumi lauku saimniecībās” turpina rīkot fermu dienas
demonstrējumu tīkla saimniecībās. Te izvēlēta tēma „Jēru intensīvās nobarošanas nozīme kvalitatīva
liemeņa ieguvē”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/pjbz
No 2015. gada tiks ieviests zaļināšanas maksājums
Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus pievērst uzmanību izmaiņām tiešo maksājumu
saņemšanas nosacījumos, kas lauksaimniekiem obligāti būs jāņem vērā, jau šā gada vasaras otrajā pusē
un rudenī plānojot nākamā gada sējumu struktūru un ziemāju sēju.
Plašāka informācija: http://ej.uz/eo7h

ZIVSAIMNIECĪBA
Izstrādāta soda punktu sistēma par pārkāpumiem zvejniecībā
Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti
soda punkti zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem par Eiropas Savienības Kopējās zivsaimniecības
politikas (KZP) noteikumu pārkāpumiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/jwkk

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Kursi par meliorāciju
LLKC septembrī organizē divu dienu mācības visiem interesentiem bez pamata zināšanām meliorācijas
darbos, kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu
teritorijās. Mācības notiek ES projekta ietvaros un ir aktuālas, gatavojoties nākamā plānošanas
perioda 2014.-2020. g. plašo meliorācijas darbu realizācijai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/sqw3

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Izsludināts konkurss „Laukiem būt!”
Jauniešiem, kas piedalījušies Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības
veicināšanai”, ir iespēja piedalīties biznesa plānu/projektu konkursā „Laukiem būt!”
Plašāka informācija: http://ej.uz/ecac

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. Mācības sāksies 4. augustā. 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
Apstiprināti jauni Medību noteikumi
Valdība 22. jūlijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos jaunos Medību noteikumus, kas izstrādāti saskaņā ar
izmaiņām Medību likumā. Jaunie noteikumi papildināti ar medību tiesisko regulējumu atbilstoši faktiskajai situācijai,
tādējādi sakārtojot medību tiesību apriti.
Plašāka informācija: http://ej.uz/uj41

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Cirsmu vērtēšana un
29. jūlijs

pārdošana. Augošu koku

Talsi, Kr. Valdemāra iela 21a,
1. stāva zālē
Sākums plkst. 9.00

uzmērīšana

Kontaktinformācija
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!

