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LAUKSAIMNIECĪBA
Situācija piena lopkopībā ir kritiska!
Tuvākajā laikā varētu būt gaidāms vēl krasāks piena iepirkuma cenu kritums, jo viens no lielākajiem
iepircējiem – “Food Union” – zemniekiem izsūtījis paziņojumu par piena iepirkuma cenas
samazināšanu no 1.augusta. Līdz ar to šim piemēram drīzumā varētu sekot arī pārējie piena
pārstādes uzņēmumi, informēja biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis Edgars Bērziņš.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4ug
Uzsāk akciju „Darbs laukos”!
Lauksaimnieku apvienība kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru uzsāk akciju „Darbs laukos”!
Aicinājums aktīvi izmantot NVA mājaslapā izveidoto sadaļu mājaslapā „Darbs laukos”. Pirmais
minigadatirgus, tikšanās ar darba ņēmējiem notiks jau 29. jūlijā Kuldīgā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4tw
Kādam jābūt pietiekami noganītam zālājam
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka ir ļoti svarīgi ievērot, ka no 2015. gada spēkā ir prasība, kas
nosaka, ka atbalstam pieteiktās zālāju platības ir ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc. Ja zālāju platības
tiek noganītas, tad gadījumos, ja zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4ue
Āfrikas cūku mēra izplatība Eiropas Savienībā
Publicēta Āfrikas cūku mēra izplatības un noteikto ierobežojumu karte. Karte regulāri tiek atjaunota.
Skatīt karti: http://ejuz.lv/4ty
Igaunijā Āfrikas cūku mēri konstatē trīs cūku novietnēs
Pārtikas un veterinārais dienests ir saņēmis informāciju no Igaunijas kolēģiem par mājas cūku saslimšanu ar Āfrikas cūku mēri trīs cūku novietnēs.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4u3
Pārrunā Latvijas un Ukrainas sadarbības iespējas lauksaimniecībā
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 20. jūlijā tikās ar Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku
Latvijā Jevgenu Perebijnisu. Vēstnieka iepazīšanās vizītes laikā tika apspriesta abu valstu
savstarpējo attiecību aktivizēšana lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, konsultāciju jomā un
tirdzniecībā ar lauksaimniecības produkciju.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4tz

ZIVSAIMNIECĪBA
Pieejams atbalsts zvejas ostu infrastruktūras uzlabošanai
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 3. augustā sākas pieteikšanās atbalsta pasākumam „Zvejas
ostas un izkraušanas vietas”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4u0

PĀRTIKA
Neatbalsta priekšlikumu par sāls un cukura aplikšanu ar akcīzes nodokli
Zemkopības ministrijā 20. jūlijā notika Pārtikas nozares padomes sanāksme, kurā pēc diskusijām
nolemts neatbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu par akcīzes nodokļa paaugstināšanu un
ieviešanu atsevišķām pārtikas produktu grupām – šokolādei, sālim, cukuram un citiem produktiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4tv

Foto: Publicitātes foto

Ķīnas tirgus atvērts vēl 19 Latvijas zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem
Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka, pamatojoties uz Pārtikas un veterinārā dienesta sniegtajām garantijām, Ķīnas
sertifikācijas un akreditācijas administrācija ir veikusi izmaiņas Latvijas eksportēt tiesīgo uzņēmumu sarakstā un iekļāvusi
papildus 19 Latvijas zvejas produktu apstrādes uzņēmumus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4u1

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
LJP Vasaras akadēmija
Jaunieši, kas aktīvi darbojas kādā nevalstiskajā organizācijā, tiek aicināti pieteikties dalībai ikgadējā
pasākumā „Vasaras akadēmija”. Pasākuma laikā tiks diskutēts par aktualitātēm jaunatnes politikas jomā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/jepr
Brīvdienas laukos – „Pazust Latgalē”
No 6. līdz 9. augustam tiek organizēts piedzīvojumu brauciens ar mērķi pazust no visa ikdienišķā, no
pilsētas drūzmas, apceļojot Latgali. Pārbrauciena laikā dalībnieki atklās Latvijas dabas un kultūras
bagātību, piekopjot aktīvu dzīvesveidu. Pārbrauciena posmi ir sadalīti tematiski, lai brauciens būtu
interesants un piedzīvojumiem bagāts.
Plašāka informācija: http://ej.uz/vwga

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Seminārs par zvejniecības un akvakultūras attīstību Grobiņā
Grobiņā 29. jūlijā notiks bezmaksas informatīvais seminārs par zivsaimniecības un akvakultūras
(saldūdens zivju audzēšana) attīstību, tā ir ļoti laba iespēja nepastarpināti uzzināt aktuālu
informāciju par plānotajiem pasākumiem nu jau šajā plānošanas periodā un saņemt atbildes uz
neskaidriem jautājumiem no kompetentiem šīs jomas speciālistiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4tx

KALENDĀRS
Termiņi
27. jūlijs

Jāiesniedz pārskats par darījumu kvīšu izlietojumu 2. ceturksnī.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

28. jūlijs

Zvejniecības un zivju apstrādes
tradīciju saglabāšana

Ķemeru nacionālais parks,
Liepu iela 4,
Lapmežciems
Sākums plkst. 9.00

Raimonda Ribikauska,
tālr. 26316459

29. jūlijs

Piekrastes zvejniecības un
akvakultūras attīstības iespējas
saistībā ar jauno plānošanas
periodu

Krasta iela 12,
Grobiņa
Sākums plkst. 11.00

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

4. augusts

Bioloģiskas lauksaimniecības
attīstība

Sēlijas iela 25,
Daugavpils
Sākums plkst. 10.00

Marija Rēķe,
tālr. 29394131,
e-pasts: marija.reke@llkc.lv

PVD aicina pašvaldības veicināt meža cūku medīšanu
Pēc konsultācijām ar nozares ekspertiem Pārtikas un veterinārais dienests ir sagatavojis un nosūtījis vēstuli
Latvijas pašvaldībām ar lūgumu pašvaldību medību koordinācijas komisijām izmantot Medību likumā deleģētās
tiesības – atļaut meža cūku medības medību iecirkņa platībās sākot no 200 hektāriem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4u2

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

28. jūlijs

Pirtsslotas – viens no meža, meža
pļavu un aizaugušu grāvju
nekoksnes resursu izmantošanas
veidiem cilvēka veselības
nostiprināšanai un uzturēšanai

Brīvkalnu taka Veselavā,
Veselavas pagasts,
Priekuļu novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Cēsu nodaļas vadītāja
Laila Šestakovska,
tālr. 28323647

28. jūlijs

Ārstniecības augi – meža aptieka

Viesu nams „Dižpriedes”,
Kandava, Kandavas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
tālr. 20222041

28. jūlijs

Pirtsslotas – viens no meža, meža
pļavu nekoksnes resursu
izmantošanas veidiem cilvēka
veselības nostiprināšanai un
uzturēšanai

Z/s ”Bužas”,
Dikļu pagasts, Kocēnu novads
Sākums plkst. 12.00

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas
vadītājs
Andris Vīrs,
tālr. 26108426

Par plānotajiem informa vajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var
interesē es MKPC mājaslapā sadaļā „Jaunumi” vai Valsts Lauku kla mājaslapā, vai sazino es ar MKPC speciālis em.

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!

