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LAUKSAIMNIECĪBA
Lietus bojā vasarāju ražu, ziemāju ražas zemas
LLKC augkopības speciālisti, veicot ražas prognozēšanu augustā, secinājuši – lai arī vasarāju ražas potenciāls liecina par kārtējām rekordražām, laika apstākļu dēļ ir grūtības ar ražas nokulšanu, turklāt lietus
nopietni kaitē graudu kvalitātei.
Plašāka informācija: http://ej.uz/tsvn
LLKC rīkotā Uzbekijas un Latvijas uzņēmēju kontaktbirža plaši apmeklēta
LLKC rīkoto Latvijas un Uzbekijas uzņēmēju kontaktbiržu, kas 28. augustā notika Zemkopības
ministrijā, apmeklēja vairāk nekā 40 dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu. Šis ir labs sākums plašākai
sadarbībai ar Uzbekiju, ņemot vērā Krievijas noteikto embargo lauksaimniecības produkcijai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/tvez
Valsts atbalstīs ciltsdarbu piena šķirņu ganāmpulkos
Lai mazinātu Krievijas noteiktā preču importa aizlieguma radītos zaudējumus piensaimniecībā un ļautu
saglabāt ražošanas apjomu, vienlaikus nodrošinot augstvērtīgu piena šķirņu slaucamo govju saglabāšanu ganāmpulka ciltskodolā, 26. augustā valdība apstiprināja noteikumus „Valsts atbalsta piešķiršanas
kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/moo6

Foto: Publicitātes foto

Informācija cūku turētājiem, kuri nobarojamās cūkas tur pašpatēriņam
Saskaņā ar MK noteikumiem, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un Latvijas cūku audzētāju asociācijas izstrādātajām
vadlīnijām mājas cūku turētājiem, kuri savā novietnē tur un audzē mājas cūkas pašpatēriņam un kuru novietnēs
nobarojamo cūku skaits nepārsniedz desmit, jāievēro vairāki biodrošības pasākumi, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra
izplatīšanos savā saimniecībā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/n2eo
Meža cūku blakusproduktu konteineru atrašanās vietas
PVD aicina medniekus pēc meža cūku nomedīšanas par to atdošanu kompensācijas saņemšanai, kā arī par
blakusproduktu nodošanu ievietošanai konteinerā, sazināties ar atrašanās vietai tuvāko norādīto kontaktpersonu!
Plašāka informācija: http://ej.uz/qe21
Pieejami lauksaimniekiem aktuāli informatīvie materiāli
Lejuplādēšanai un izmantošanai tiek piedāvāti ZM speciālistu sagatavotie informatīvie materiāli „Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam”, „Tiešie maksājumi 2015.-2020. gadā” un „Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai
2014.-2020. gadam”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ch92
Uzlabo uzņēmējdarbības vidi bioloģiskās lauksaimniecības jomā
Valdība 26. augustā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un
kontroles kārtībā, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi bioloģiskās lauksaimniecības jomā un pilnveidotu kontroles sistēmu, tādējādi pozitīvi ietekmējot nozares attīstību kopumā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/x1q2

PĀRTIKA
EK sola īstenot atbalsta pasākumus piena produktu uzglabāšanai
Eiropas Komisijas (EK) Lauksaimniecības tirgu ekspertu grupā 28. augustā paziņoja lēmumu īstenot atbalsta pasākumus
piena un piena produktu tirgū, piešķirot atbalstu sviesta un vājpiena pulvera privātai uzglabāšanai. EK informēja arī par
to, ka tiek vērtēta iespēja piešķirt atbalstu arī sieru privātai uzglabāšanai, ņemot vērā, ka tieši siers bija galvenais uz
Krieviju eksportētais produkts ne tikai piena produktu grupā, bet arī kopumā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6fec
Šoruden Latvijas piena produkcijai atvērsies Ķīnas tirgus
ZM informē, ka šoruden Latvijas piena produktu ražotājiem atvērsies Ķīnas tirgus, kas dos iespēju mūsu uzņēmumiem daļu saražotās produkcijas eksportēt uz Ķīnu, kuras tirgus ir ļoti liels, turklāt augošs
un tāpēc perspektīvs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/dp6p

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Seminārs „Atbalsts lauksaimniecībai un zivsaimniecībai 2014.–2020. gadā”
LLKC sadarbībā ar Zemkopības ministriju rīkotais informatīvais seminārs „Atbalsts lauksaimniecībai un
zivsaimniecībai 2014.–2020. gadā” notiks 10. septembrī atpūtas kompleksā „Minhauzena Unda”,
Saulkrastos.
Plašāka informācija: http://ej.uz/e8tt

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums
3. septembris

Tēma
„Aktualitātes lauku iedzīvotājiem
nodokļu likumdošanā un ES atbalstā
lauksaimniecībā”

3. un 9. septembris

„Lauksaimniecības produkciju ražojošo
saimniecību konkurētspējas
palielināšana”

4. septembris

„Aktuāla informācija lauksaimniekiem”

4. septembris

„Par zaļināšanas prasību nodrošināšanu”

Norises vieta
Rūjienas Tautskola,
Skolas iela 8 a, Rūjiena
Sākums plkst. 10.00
Kalna iela 19,
Kuldīga; „Upmaļi”,
Rendas pag., Kuldīgas nov.
Sākums plkst. 10.00
Viesītes kultūras pils konferenču
zāle, Smilšu ielā 2, Viesīte
Sākums plkst. 10.00

Kontaktinformācija

Bauskas novada dome,
Uzvaras iela 1, Bauska
Sākums plkst. 11.00

LLKC Bauskas
nodaļa,
tālr. 63927211

Iveta Buņķe,
tālr. 29443651
Aiva Rūdule,
tālr. 29118502
Ivars Vingris,
tālr. 26463352

Atsaukta projektu pieņemšana pasākumā „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”
Lauku atbalsta dienests (LAD) savā mājas lapā atsauc paziņojumu par projektu pieņemšanu pasākumā
„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” no 1. septembra.
Plašāka informācija: http://ej.uz/y1q6
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina medniekus uz apmācībām
Septembrī un oktobrī aicinām medniekus un citus interesentus piedalīties apmācībās „Savvaļas
dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bfgw
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

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

5. septembris

6. septembris

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

„Mācīsimies pazīt sēnes –
ēdamās un neēdamās”

Līčupes, Iecavas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālās
nodaļas vadītāja
vietniece
Rita Daščiora,
mob. tālr. 22019356

„Mācīsimies pazīt sēnes –
ēdamās un neēdamās”

Inčukalna Tautas nams,
Atmodas iela 1a, Inčukalns
Sākums plkst. 10.00

MKPC Cēsu nodaļas
vadītāja
Laila Šestakovska,
mob. 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 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!

