31.07.2015.

Foto: Publicitātes foto

LAUKSAIMNIECĪBA
Graudaugu platību palielinājums veicina rekordražas
Veicot kārtējo ražas prognozēšanu, LLKC Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis apkopo
secinājumus: „Kā jau ierasts, lielākās ražas plānots iegūt Zemgalē, kur ziemāji padevušies vislabāk.
Kopumā ir visi priekšnoteikumi, lai cerētu uz rekordražām no katra hektāra, kā arī uz rekordlielu
graudaugu kopražu, ko nodrošina graudaugu platību palielināšanās.”
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4vp
Kartupeļu stādījumos konstatēta kartupeļu lakstu puve
Valsts augu aizsardzības dienests brīdina, kavairākos kartupeļu stādījumos Latvijā konstatēta
kartupeļu lakstu puve. Tā ir postošākā kartupeļu slimība Latvijā. Lai gan parasti tā parādās jau ap J
āņiem, šogad to atsevišķos laukos konstatēja tikai iepriekšējā nedēļā, t. i., jūlija otrajā pusē, kas ir ļoti
neparasti.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4vs
Plāno reorganizēt lauksaimniecības valsts zinātniskos institūtus
Zemkopības ministrija sagatavojusi rīkojuma projektu, kas paredz lauksaimniecības nozares valsts
zinātnisko institūtu reorganizāciju un to nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārraudzībā.
Rīkojuma projekts izstrādāts saskaņā ar ieteikumiem, kas sagatavoti, ņemot vērā Latvijas zinātnes
starptautisko izvērtējumu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4vz

ZIVSAIMNIECĪBA
Atbalstīs Latvijas zivrūpniekus jaunu tirgu apgūšanā
Valdība 28. jūlijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā „Tirdzniecības pasākumi”. Atbalsta
mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu un palielināt Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4vq
Atbalstīs zvejniekus, kas paši apstrādās zivis
Valdība 28. jūlijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka
valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā „Pievienotā vērtība, produktu
kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”. Pasākuma mērķis ir palielināt zvejas produktu pievienoto
vērtību, atbalstot darbības, kas ļauj zvejniekiem veikt savas nozvejas tālāku apstrādi.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4vr

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Izsaki viedokli!
Starptautiskajai jaunatnes dienai veltītas debates „Jauniešu līdzdalība sabiedrībā” notiks 12. augustā.
Debates norisināsies Latvijas Republikas Saeimā, pieteikties aicināts ikviens interesents līdz 3. augustam.
Plašāka informācija: http://ej.uz/mgfq
Kļūsti par jauniešu līderi
No 18. līdz 20. augustam viesu namā „Kalnu Žagari” norisināsies „Līderības skola”, ko organizē
Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs. Pasākumā ir aicināti piedalīties visi jaunie un aktīvie jaunieši,
kuri vēlas pilnveidot savu personību, uzlabot līderības prasmes un iesaistīties sabiedrības
aktivitātēs.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4vn

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Bioloģiskas lauksaimniecības mācības Valmierā
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras konsultāciju birojs aicina līdz 3. augustam pieteikties mācībām
uzņēmējus, kuri plāno uzsākt darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā. Mācības notiks no 5. augusta līdz 29. septembrim.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4vo

Fermu diena zemnieku saimniecībā „Lejas Palsāni”
LLKC Lopkopības kompetenču centra Zālēdāju projekta fermu diena „Minerālās barošanās
diagnostika un mēslošanas optimizācija proteīnzālājos” notiks zemnieku saimniecībā „Lejas Palsāni”
7. augustā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4w0

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

10.
augusts

Efektivitātes paaugstināšana
lauku saimniecībās.
Ārstniecības augu audzēšana

„Silkalni”,
Vaidavas pagasts, Kocēnu novads
Sākums plkst. 13.00

Pieteikšanās pie LLKC Valmieras
nodaļas uzņēmējdarbības
konsultantes
Ingas Ozoliņas:
inga.ozolina@llkc.lv,
tālr. 26308536

11.
augusts

Informatīvs seminārs
(mazo lauksaimnieku atbalsta
programma un citas šobrīd
aktuālas atbalsta programmas;
LEADER programmas
aktualitātes; Latvijas zemes
fonda darbība un citas ALTUM
aktualitātes)

Lauku atbalsta dienesta zālē,
Saldus
Viesnīcas ielā 1
Sākums plkst. 10.00

Kristiāna Rožuleja,
tālr. 28630823,
kristiana.rozuleja@llkc.lv

Izdots vasaras ‘’Čiekurs’’ – aktuāla informācija meža īpašniekiem
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs izdevis vasaras informatīvo izdevumu meža īpašniekiem
„Čiekurs”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/dpbe

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

4. augusts

Ārstniecības augi – veselībai,
viens no meža
nekoksnes resursiem

Upescelmiņi, Lakstīgalu iela 2,
Skaistkalnes pagasts,
Vecumnieku novads
Sākums plkst. 11.00

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

6. augusts

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

Bijusī mežniecības māja,
Liepas, Zasas pagasts,
Jēkabpils novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļas vadītāja
Mairita Bondare,
tālr. 28381176

7. augusts

Krājas kopšanas cirtes – praktiskā pieredze, ieguvumi tagad
un nākotnē

Z/s ,,Vālodzes”,
Pušas pagasts, Rēzeknes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Rēzeknes nodaļas vadītāja
Valda Brice,
tālr. 28692818

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!

