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LAUKSAIMNIECĪBA
Sausums apdraud dārzkopju labo ražu
Sagaidāmā meteoroloģiskā prognoze turpmākajās nedēļās sola ļoti saulainu un sausu laiku.
Saule kopā ar vēju rada pastiprinātus mitruma zudumus no augsnes, kas var radīt bīstamu situāciju dārzeņu un augļu nodrošinājumā ar ūdeni. Tādējādi var rasties reāli draudi labas un kvalitatīvas ražas iegūšanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/53h
LOSP: Piensaimnieku protesta akcija Briselē
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 18. augustā kopā bija saaicinājusi gan
dalīborganizāciju, gan pārējo vadošo piena ražotāju un pārstrādātāju nevalstisko organizāciju
vadītājus, lai rastu vienotu Latvijas pozīciju Briselē Eiropas Piena Padomes (EMB) un COPACOGECA (Eiropas NVO) organizētajās protesta akcijās 7. septembrī.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/53j
Piena ražotājiem izmaksās 7,6 miljonus eiro atbalstu ciltsdarbam
Valdība 18. augustā atbalstīja Zemkopības ministrijas ierosinājumu piena ražotājiem piešķirt
7,6 miljonus eiro ciltsdarba atbalstam. To paredz ZM sagatavotie un valdības atbalstītie
grozījumi noteikumos, kas nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību piena šķirņu slaucamo
govju produktivitātes datu izvērtēšanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/53l
Veicinās uzņēmējdarbību lauku apvidos
Valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
apdzīvotības saglabāšanos.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/53n
Paplašinātas Āfrikas cūku mēra riska zonas
Lai noteiktu Āfrikas cūku mēra jaunās riska zonas, ko nosaka trīs 14. augustā spēkā stājušies
Eiropas Komisijas lēmumi, valdība 18. augustā apstiprināja grozījumus šīs slimības likvidēšanas
un draudu novēršanas kārtībā. Jaunais slimības riska zonējums, ņemot vērā pašreizējo
epidemioloģisko informāciju Baltijas valstīs un Polijā, ļaus veikt mērķtiecīgus dzīvnieku
veselības un kontroles pasākumus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/53k

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Uzsākta projektu iesniegšana konkursam „Laukiem būt!”
No šī gada 10. augusta līdz 4. septembrim ir izsludināta pieteikšanās uzņēmējdarbības konkursā
„Laukiem būt!”. Jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri ir piedalījušies un veiksmīgi
pabeiguši mācības „Tu vari vairāk!” šogad vai 2014. gadā, var iesniegt savu biznesa plānu tajā
reģionālajā LLKC nodaļā, kurā izietas mācības.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/51m
Kampaņa jauniešu konkurētspējas paaugstināšanai
Sociāli izglītojošās kampaņas „Atmet bezdarbību” mērķis ir motivēt jauniešus, kuri nemācās un
nestrādā, izmantot projekta „Jauniešu garantija” sniegtās iespējas – bez maksas apgūt
perspektīvu profesiju, iegūt stipendiju, segt ceļa izdevumus uz prakses vietām un vēl daudz ko
citu. Kampaņu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/53x

Foto: Publicitātes foto

Jauno Zemnieku klubs par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem
Jauno Zemnieku klubs, kura darbība ir vērsta uz jauno lauksaimnieku atbalstu, ir publicējusi savu
viedokli par pasākumu „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/53y

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Kaitīgo organismu apkarošana kartupeļu stādījumos
LLKC aicina uz demonstrējuma lauka dienu šī gada 26. augustā par kartupeļu lapu slimību
ierobežošanu Ozolnieku novadā. Pasākuma mērķis ir attīstīt un pilnveidot kartupeļu lakstu
puves ierobežošanas stratēģijas integrētās augu aizsardzības ietvaros.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/53g

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija
Aleksejs Kačanovs
tālr.: 27843096;
e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv;

Aktuāla informācija lauku
saimniecību attīstībai

Skolas iela 5,
Durbe
Sākums plkst. 11.00

27. augusts

Diskusija par piena lopkopības
pašreizējo situāciju

Raiņa bulvāris 21,
Preiļi,
LLKC Preiļu konsultāciju
biroja zāle
Sākums plkst. 10.00

Jolanta Augšpūle,
tālr. 26788681

28. augusts

Aktualitātes biškopībā, bišu
ieziemošana un apstrāde pret
varrozi

Raiņa bulvāris 21,
Preiļi,
LLKC Preiļu konsultāciju
biroja zāle
Sākums plkst. 10.00

Mārīte Vucenlazdāne,
tālr. 29710327

27. augusts

Maija Lankupa
tālr.: 63484987;
mob. tālr: 26263682;
e-pasts: maija.lankupa@llkc.lv

Mednieku kandidātu apmācības visā Latvijā
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina pieteikties apmācībām mednieku kandidātus no
Jelgavas, Ozolniekiem, Tukuma, Ventspils, Valkas, Valmieras, Rēzeknes, Preiļiem, Daugavpils,
Jēkabpils un Krāslavas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/51g
ES atbalsta piešķiršana un administrēšana
Ar 21. augustu stājas spējā Ministru kabineta noteikumi Nr. 455 „Kārtība, kādā piešķir,
administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža
platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā īstenošanai”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ve9q

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

25. augusts

Baltalkšņa audzēšana,
ekonomiskais ieguvums un
iespējamā nomaiņa ar citām koku
sugām

Rūjienas kultūras nams,
Upes iela 6,
Rūjienas novads,
Jeru pagasts,
saimniecība „Avotiņi”,
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas
vadītājs
Andris Vīrs,
tālr. 26108426

26. augusts

Mācība par meža nekoksnes
resursu - pirtsslotu

Z/s Cīrulīši,
Mētrienas pagasts,
Madonas novads
Sākums plkst. 11.00

MKPC Madonas nodaļas
vadītāja
Mairita Bondare,
tālr. 28381176

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!

