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LAUKSAIMNIECĪBA
Latvijā meža un mājas cūkām konstatēts Āfrikas cūku mēra vīruss
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot pastiprinātas mājas un meža cūku laboratoriskās
pārbaudes, ir konstatējis, ka Latvijas pierobežā, dažus metrus no robežas ar Baltkrieviju, trīs meža
cūkām apstiprināta Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusa klātbūtne. Tāpat ĀCM klātbūtne apstiprināta
trīs mājas cūkām piemājas saimniecībā Krāslavas novadā 6 km attālumā no robežas ar Baltkrieviju.
Šobrīd laboratoriski tiek pārbaudītas vēl trīs atrastās nobeigušās meža cūkas.
Plašāka informācija, tajā skaitā par nepieciešamajiem drošības pasākumiem: http://ej.uz/qymk
Risinājumi efektīvai kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošanai
LLKC sadarbībā ar biedrību „Zemnieku saeima” organizēja semināru „Efektīva kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošana –
ieguvumi lauksaimniekiem un sabiedrībai”. Par pasākuma norises vietu tika izraudzīta Kokneses novada Bebru pagasta
zemnieku saimniecība „Vecsiljāņi”, kurā ieradās vairāk nekā 80 interesentu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/n3nq
LOSP aicina atsaukties lauksaimniekus, kuri saskārušies ar nesaskaņotiem VDI darbinieku saimniecību
apmeklējumiem
Valsts darba inspekcijā (VDI) informējusi, ka no 21. jūnija līdz 28. augustam visā valstī, pārbaudot darba
aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, notiks tematiskās pārbaudes lauksaimniecības
nozares uzņēmumos. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina VDI, kad
lauksaimniekiem darba ziņā visnoslogotākais gada periods, neuzlikt vēl papildus slogu ar negaidītām
un ar saimniecību īpašniekiem nesaskaņotām VDI inspektoru vizītēm.
Plašāka informācija: http://www.losp.lv/node/2617

ZIVSAIMNIECĪBA
Izsludināts projektu konkurss par investīcijām zivsaimniecībā
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas
Zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas pasākumam „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un
infrastruktūrā”. Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 28. jūlija līdz 2014. gada 28. augustam, pieejamais publiskais finansējums ir EUR 410 000.
Plašāka informācija: http://ej.uz/z9f3

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Mācības jauniešiem LLKC Alūksnes un Gulbenes nodaļās
LLKC nodaļas aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties Valsts Lauku tīkla aktivitātē
„Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākuma mērķis ir lauku jauniešu intereses aktivizēšana,
kompetenču attīstība un iesaistīšanās lauku uzņēmējdarbībā.
Alūksnes nodaļā mācības notiks 1. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikšanās pie LLKC Alūksnes nodaļas uzņēmējdarbības
konsultantes Sarmītes Svilānes. Tālr. 26384907, e-pasts: sarmite.svilane@llkc.lv.
Gulbenes nodaļā mācības sāksies 7. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikšanās pie LLKC Gulbenes nodaļas
uzņēmējdarbības konsultantes Aijas Supes, Tālr. 29465820, e-pasts: aija.supe@llkc.lv.

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aicinām smidzinātāju pārbaudes veicējus piedalīties seminārā
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 3. un 4. jūlijā organizē semināru augu aizsardzības
līdzekļu (AAL) lietošanas iekārtu (smidzinātāju) pārbaudes veicējiem. Latvijā ir aptuveni desmit
tūkstošu smidzinātāju, taču nav pietiekami daudz apmācītu speciālistu, kas varētu veikt to
pārbaudi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/eu35

Demonstrējums par herbicīdu efektivitāti lauku pupu sējumos
LLKC Kuldīgas nodaļa aicina uz demonstrējuma „Dažādu herbicīdu efektivitāte lauku pupu sējumos” lauku dienu 3. jūlijā
zemnieku saimniecībā „Ābolkalni” Piltenes pagastā, Ventspils novadā. Pasākuma laikā tiks izrādīti pākšaugu stādījuma
izmēģinājuma lauki, kuros tika pielietoti dažādi herbicīdi, kā arī sniegta plaša informācija.
Plašāka informācija: http://ej.uz/3dvf

KALENDĀRS
Termiņi
Līdz 30. jūnijam

Jādeklarē fizisko personu saņemtie aizņēmumi.
Plašāka informācija https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6764&hl=1

Aicinām apmeklēt mācību kursus par meža atjaunošanu un kopšanu
Piecu dienu mācību kursi par meža atjaunošanu un kopšanu jūlijā notiks Aizkrauklē, Brocēnos, Madonā, Dobelē. Mācību
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 vai pa tālr. 63050477 vai Maija Birkena–Dzelzkalēja mob. tālr. 29160755
„Mežaudžu kopšanas pamati”
Datumi

Norises vieta

Kontaktpersona

1., 2., 3., 4., 8. jūlijs

Brocēnu novada kultūras
un izglītības centrs,
Brocēni

Uldis Šēnbergs, tālr. 29285111

1., 2., 7., 8., 9. jūlijs

Saieta nams „Vīgante”,
Staburags, Staburaga pagasts

Jekaterīna Blaua, tālr. 26534704

2., 3., 9., 10., 11. jūlijs

Saieta laukums 1, Madona

Mairita Bondare, tālr. 28381176

10., 11., 21., 22., 23.
jūlijs

Gaurata iela 10,
Dobele

Sergejs Repņikovs, tālr. 9283108

Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivitātes celšana
Aicinām meža īpašniekus uz apmācību kursiem „Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivitātes celšana”, kas
notiks divas dienas. Puse no apmācību laika ir praktiskās mācības mežā un citos objektos. Lektori – pieredzējuši MKPC
darbinieki, kā arī Latvijas mežzinātnes institūta „Silava” speciālisti.
Plašāka informācija un apmācību programmas pieejamas MKPC mājas lapā www.mkpc.llkc.lv vai pa tālruni 63050477.
Apmācību kursu dalībnieku vietu skaits ierobežots. Pieteikties var MKPC nodaļās pa tālruni.

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

30. jūnijs

7. jūlijs

Tēma
Ārstniecības augi – meža aptieka

Dabas spēks – pirtsslotās

Norises vieta

Kontaktinformācija

Novadnieku pagasta pārvalde,
Saldus novads, Mežvidi
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes
nodaļas vadītāja vietniece
Alda Velvere:
mob. tālr. 20222041

Novadnieku pagasta pārvalde,
Saldus novads, Mežvidi
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes
nodaļas vadītāja vietniece
Alda Velvere:
mob. tālr. 20222041
MKPC Dienvidkurzemes
nodaļas vadītāja vietniece
Alda Velvere:
mob. tālr. 20222041
MKPC Rīgas reģionālās
nodaļas vadītāja vietniece
Rita Daščiora:
mob. tālr. 22019356

9. jūlijs

Ārstniecības augi – meža aptieka

Grobiņas pagasts, LF telpās, Atpūtas 4
Sākums plkst. 10.00

16. jūlijs

Meža ne koksnes resursi – veselībai un
biznesam

Z/s „Upescelmiņi”,
Skaistkalne, Vecumnieku novads,
Upes iela 2

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!

