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LAUKSAIMNIECĪBA
Piensaimnieki saņems avansa maksājumu par ciltsdarbu
Pēc Krievijas noteiktā preču importa aizlieguma Latvijas piensaimniekiem radušies zaudējumi,
ko izraisījusi piena iepirkuma cenas krasa pazemināšanās. Lai segtu piensaimniekiem radītos
zaudējumus un ļautu saglabāt ražošanas apmēru, 3. novembrī Ministru kabinets pieņēma
zināšanai Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par zaudējumiem piena
nozarē”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6p6t
Nosaka prasības fermentācijas atlieku izmantošanai lauksaimniecībā
Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu noteikumu projektu par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem. Tajā noteiktas prasības fermentācijas atlieku
izmantošanai lauksaimniecībā. Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu EK direktīvas attiecībā uz ūdeņu
aizsardzību pret piesārņojumu ar nitrātiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/1rky
Beidzas pieteikšanās atsevišķām atbalsta programmām
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 15. novembrī beidzas pietikšanās programmai „Pārejas
posma valsts atbalsts par zītājgovīm”, bet 19 novembrī – programmai „Lauku saimniecību
modernizācija”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6mye un http://ej.uz/y5jf
Atviegloti cūkgaļas un cūkgaļu saturošu produktu aprites nosacījumi
Lai atvieglotu cūkgaļas un cūkgaļu saturošu produktu aprites nosacījumus mājdzīvnieku
audzētājiem, kuru ganāmpulku novietnes atrodas Āfrikas cūku mēra ārkārtējās situācijas zonā,
valdība 3. novembrī pieņēma divus Ministru kabineta noteikumus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/7d9w
Nosaka listeriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtību
Valdība 3. novembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas
nosaka dzīvnieku infekcijas slimības – listeriozes – uzraudzības, kontroles un apkarošanas
kārtību. Projekts attieksies uz lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem, kas audzē
un tur govju, aitu, kazu, zirgu un trušu sugas dzīvniekus un mājputnus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ryd2
Zemes iegādes programmā piešķirti aizdevumi 23,6 miljonu eiro vērtībā
Valsts akciju sabiedrība „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 31. oktobrim pieņēmis lēmumu
par 475 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 23,6 miljonu eiro vērtībā lauksaimniecībā
izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Par apstiprināto summu
plānots iegādāties kopā 12 469 hektārus lauksaimniecības zemes. Iegādājamās zemes platības
vidējā tirgus vērtība ir 1989 eiro par hektāru.
Plašāka informācija: http://ej.uz/181a

ZIVSAIMNIECĪBA
Atbalstīs videi draudzīgu akvakultūras uzņēmējdarbību
Valdība 3. novembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas nosaka kārtību,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”.
Pasākumam paredzētais kopējais publiskais finansējums ir 8,67 miljoni eiro.
Plašāka informācija: http://ej.uz/fah5

PĀRTIKA
No 13. decembra ražotājiem jāievēro jaunās marķēšanas prasības
Lai uzlabotu patērētāju iespējas iegūt labāk salasāmu informāciju par uzturā lietoto pārtiku,
2011. gada decembrī stājās spēkā regula par pārtikas produktu informācijas sniegšanu
patērētājiem, kuras ieviešanai bija paredzēts trīs gadu pārejas periods, kas beigsies 2014. gada
13. decembrī.
Plašāka informācija: http://ej.uz/yify

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aicinām uz fermu dienu par govju atražošanu!
Zālēdāju projekta fermu diena par govju atražošanu ietekmējošajiem faktoriem notiks
12. novembrī LLU MPS „Vecauce” Auces novada Vecauces pagasta „Līgotnēs”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/phms

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
LLKC aicina uz konkursa „Laukiem būt!” fināla pasākumu
Ozolniekos 13. novembrī notiks Valsts lauku tīkla pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem
uzņēmējdarbības veicināšanai” konkursa „Laukiem būt!” fināls, kurā kompetenta žūrija izvērtēs
kopskaitā 15 jauniešu biznesa idejas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/k5e1
Daudzveido savu rītdienu!
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina piedalīties neformālās izglītības apmācībās jauniešus
vecumā no 16 līdz 25 gadiem, kuri strādā/ir kopā vai ir ieinteresēti sadarboties ar jauniešiem, kuriem ir redzes
traucējumi. Apmācības norisināsies šī gada novembrī Kurzemes, Latgales un Rīgas reģionā.
Plašāka informācija un pieteikšanās: http://ej.uz/ugoe
Jaunieši aicināti piedalīties konkursā „Tu esi Latvija”
Līdz 19. novembrim jaunieši aicināti piedalīties video, foto un stāstu konkursā „Tu esi Latvija”, lai
izstāstītu vai parādītu savu stāstu par savu Latviju. Konkurss norisinās interneta
vietnē www.Draugiem.lv/TUESILV. Konkursa galvenā balva ir Latvijā ražots „Blue Shock Bike”
elektrovelosipēds.
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Datums
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Norises vieta

Kontaktinformācija

11. novembris

„Vietējā augļu un dārzeņu produktu
noieta tirgus veicināšana”

Ozolnieku Tautas nams, Ozolnieki, Rīgas iela 23
Sākums plkst. 10.00

Liene Radziņa,
tālr. 63007559,
e-pasts: liene.radzina@llkc.lv

25. novembris

„Lauksaimnieku sabiedrisko
organizāciju darbības efektivitātes
palielināšana”

Viesnīca „Brūzis”, Brūža iela 2,
Smiltene
Sākums plkst. 9.30

Jolanta Sūna-Strautiņa, mob
tālr. 22018942,
e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina medniekus uz apmācībām
Novembrī aicinām medniekus un citus interesentus piedalīties apmācībās „Savvaļas dzīvnieku
slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bfgw

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Norises vieta

Kontaktinformācija

Dārzu iela 7 a, Rēzekne
(pagrabtelpa)
Sākums plkst. 9.00

MKPC Rēzeknes nodaļas
vadītāja
Jolanta Grišunova,
tālr. 28692818

„Uz medības reglamentējošo
normatīvo aktu vispusīgu izpratni
balstīta medību saimniecība”

Vides informācijas veicināšanas
centrs „Ķepa”, sādža Neikšāni,
Ķepovas pag., Dagdas nov.
Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs
Jānis Dzalbs,
mob. tālr. 29789364

„Izmaiņas medību likumdošanā –
kas par to jāzina lauku un meža
saimniekam”

Pilsētas laukums 2, Kuldīga,
Kuldīgas nov., Mārtiņzāle,
2. stāvs
Sākums plkst. 9.00

MKPC Ziemeļkurzemes
nodaļas vadītāja vietniece
Linda Spade,
mob. tālr. 25468419

15. novembris

„Dabas aizsardzības normatīvo aktu
prasības meža apsaimniekošanā.
Meža biotopu atjaunošanas un
apsaimniekošanas piemēri Gaujas
nacionālajā parkā”

Stalbes Tautas nams,
Stalbes pagasts,
Pārgaujas novads, LV-4151
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas
vadītājs
Andris Vīrs,
mob. tālr. 26108426

19. novembris

„Parizitārās un lipīgās slimības
meža dzīvniekiem”

Dārzu iela 7 a, Rēzekne
(pagrabtelpa)
Sākums plkst. 15.00

MKPC Rēzeknes nodaļas
vadītāja
Jolanta Grišunova,
tālr. 28692818

11. novembris

11. novembris

11. novembris

Tēma
„Plantāciju mežu ierīkošana un
kurināmā ergonomiska
sagatavošana”

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!

