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Publicitātes foto

Ziemāji sadīguši labi
Pateicoties sausumam, šogad graudaugu raža novākta ievērojami
agrāk nekā citus gadus, radot iespēju laukus labāk sagatavot ziemāju
sējai un šo darbu veikt ļoti savlaicīgi. Tādēļ arī LLKC augkopības
speciālistu veiktie apsekojumi liecina, – ziemas rapsis pašlaik ir labi
attīstījies pārziemošanai.
Plašāk: http://ejuz.lv/ly3
Abonējiet “Lauku Lapu” un “Latvijas Lopkopi”!
Informatīvais izdevums “Lauku Lapa” informē par aktualitātēm lauku
attīstībā, uzņēmējdarbībā un lauksaimniecībā. Žurnāls “Latvijas
Lopkopis” ir vienīgais specializētais izdevums Latvijā, kas informē par
aktualitātēm piena un gaļas lopkopībā, kā arī zirgkopībā un
putnkopībā.
Plašāk: http://ejuz.lv/lt8
Platību maksājumos oktobrī izmaksāts rekordliels atbalsts
Līdz 2018. gada oktobra beigām Lauku atbalsta dienests platību
maksājumos izmaksājis vairāk nekā 136 miljonus eiro. Vienotā platību
maksājuma avansus saņēmuši vairāk nekā 40 tūkstoši klientu, kopējā
izmaksātā summa ir nepilni 79 miljoni eiro.
Plašāk: http://ejuz.lv/ly8
Groza noteikumus par valsts atbalstu lauksaimniecībai
Valdība 30. oktobrī apstiprināja izmaiņas noteikumos par valsts
atbalstu lauksaimniecībai, pārdalot neizmantotos ﬁnanšu līdzekļus (39
500 eiro) starp valsts atbalsta programmām. Tādējādi papildu
ﬁnansējums tiks gaļas lopu audzētāju organizācijām un tirgus
veicināšanas pasākumiem.
Plašāk: http://ejuz.lv/ly6
Kooperācijai – stratēģiju un izglītību
Latvijā ar kooperatīvu dibināšu līdz šim veicies labi, bet kā kooperācijas
sistēmu attīstīt tālāk, kā veicināt izpratni par tās lietderību un zemnieku
uzticēšanos tiem? Šie bija galvenie jautājumi, kurus diskutēja
starptautiskā konferencē “Tirgus spēka iegūšana – kooperatīvu
dzīvotspēja”, kas ar Valsts Lauku tīkla atbalstu notika Jaunpilī.
Plašāk: http://ejuz.lv/ly9
Pieejams atbalsts inovāciju un jaunu produktu izstrādei
No 2. novembra līdz 3. decembrim izsludināta projektu iesniegumu
pieņemšana pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas
Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai
lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” trešās kārtas 1. posmam un apakšpasākuma “Atbalsts jaunu
produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” trešajai kārtai.
Plašāk: http://ejuz.lv/ly7

Pārkāpumi zaļajos iepirkumos
Pārbaudot pārtikas produktu piegāžu atbilstību zaļā publiskā
iepirkuma prasībām 55 izglītības iestādēs, Pārtikas un veterinārais
dienests secinājis, ka 86% gadījumu nav ievērotas iepirkuma
tehniskajās speciﬁkācijās noteiktās prasības. Izglītības iestādes nav
pārliecinājušās, ka piegādāti līguma nosacījumiem atbilstoši produkti.
Plašāk: http://ejuz.lv/lyu

Jaunumi par gada ienākumu deklarāciju
Publicēti jaunie noteikumi par gada ienākumu deklarāciju.
Plašāk: http://ejuz.lv/lyq

Organizē piena lopkopības saimniecību apmeklējumu
LLKC novembra beigās komplektē grupu divu dienu braucienam uz
četrām piena lopkopības saimniecībām.
Plašāk: http://ejuz.lv/ly4
Notiks kursi par meliorācijas sistēmu darbības nodrošināšanu
LLKC komplektē divu dienu mācību grupu visiem interesentiem, kuri
vēlas papildināt zināšanas meliorācijas darbu organizēšanā un kuriem
paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās. Mācības plānotas š. g. 8. un 9. novembrī.
Plašāk: http://ejuz.lv/lt6

Lauka diena par mēslošanas līdzekļu lietošanu
LLKC sadarbībā ar z/s “Liepkalni”, Latvijas Zemnieku federāciju un
AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažādu
mēslošanas līdzekļu lietošanu laukaugu sējumos. Lauka diena notiks
14. novembrī plkst. 11 Tukuma konsultāciju birojā, E. Veidenbauma
ielā 9.
Plašāk: http://ejuz.lv/ly5

Atvieglojumi staltbriežu medību organizēšanā
Valsts meža dienests izdevis rīkojumu Nr. 175, ar kuru šajā medību
sezonā medībās ar dzinējiem no 2018. gada 1. decembra, izmantojot
staltbriežu teļa medību atļauju, atļauts nomedīt briežu govi.
Plašāk: https://ej.uz/sigp
Medības palīdz samazināt dzīvnieku nodarītos postījumus
Mežkopja mērķis ir audzēt ražīgas, vērtīgas un veselīgas kokaudzes.
Pašlaik šī mērķa sasniegšanu arvien vairāk apgrūtina pieaugušais meža
dzīvnieku skaits un to radītie postījumi. Viens no efektīvākajiem
risinājumiem, ievērojot mežkopja un mednieka intereses, ir dzīvnieku
skaita regulēšana jeb medības. AS “Latvijas valsts meži” savās
apsaimniekotajās teritorijās ir noslēgusi 922 medību tiesību nomas
līgumus.
Plašāk: https://ej.uz/q5za

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

6. novembris

Jaunaudžu aizsardzība pret
meža dzīvnieku postījumiem

Saimniecība “Jumis”, Zilupes novads
Sākums plkst. 8.00

MKPC Ludzas nodaļa,
Ludvigs Karvelis,
mob. 29411165

7. novembris

Par kompensācijām Natura 2000
teritorijās. Mežirbei draudzīga
meža apsaimniekošana.
Projekts “Dabas skaitīšana”.
Plānotais ES atbalsts
mežu īpašniekiem

Atmodas iela 16,
Aizpute,
Aizputes novads
Sākums plkst. 11.00

MKPC Dienvidkurzemes
nodaļa,
Aris Skudra,
mob. 29285111

Aktuālā informācija mežu un
lauku īpašniekiem

Ziemeļaustrumu
virsmežniecība,
Pamatu iela 14, Gulbene,
Gulbenes novads
Sākums plkst. 9.00

MKPC Ziemeļaustrumu
nodaļa,
Diāna Supe,
mob. 26314426

Madlienas bibliotēka,
Taurenīši,
Madlienas pagasts,
Ogres novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālā
nodaļa,
Rita Daščiora,
mob. 22019356

7. novembris

Ārstniecības augi – viens no meža
10. novembris
nekoksnes resursiem

Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem)
var interesēties MKPC mājaslapā vai Valsts Lauku tīkla mājaslapā, vai, sazinoties ar MKPC speciālistiem.

‘’Lauku E–Lapa’’ sagatavota LLKC Apgādā, vadītāja Iveta Tomsone, redaktore Dace Millere,
Liegas Ozolas salikums.

