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LAUKSAIMNIECĪBA
Ziemāju stāvoklis visā Latvijā – labs
Pašlaik lauksaimnieku sabiedrībā radušās bažas, ka Latgalē un Vidzemē saimniekiem daļu
ziemāju nāksies pārsēt. LLKC augkopības konsultanti gan uzsver, – ziemāju pašreizējo stāvokli
var vērtēt kā labu, un pat ļoti labu visā valstī.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8svu
LLKC agronoma padomi sēklu izvēlē
Zinot, ka cilvēki ap šo laiku jau steidz gādāt dažādas dārzeņu un ziedu sēklas, LLKC agronoms
Māris Narvils piedāvā dažus ieteikumus, kā nekļūdīties sēklu izvēlē un nodrošināties ar cerētās
ražas vai ziedošu puķu sagaidīšanu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ha5i
Marta pirmā puse dārzā
Marts ir sācies, un ikviens, kam ir savs dārzs, jau lūkojas, ko tajā varētu padarīt. LLKC Augkopības nodaļas vecākais dārzkopības speciālists Māris Narvils apkopojis virkni padomu un
ieteikumu, ko un kā vislabāk šobrīd darīt dārzā, lai tas vasarā priecētu sakopts un zaļojošs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/yn4c
Atgādinām par lauksaimniekiem aktuāliem jautājumiem
Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot vienoto iesniegumu Lauku atbalsta
dienestā, varēs no 11. aprīļa līdz 22. maijam, kā arī atgādinājums par citiem svarīgiem
datumiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/rj76
Vēlreiz par “jaunajiem” kartupeļiem
Arī šogad LLKC dārzkopības eksperts Māris Narvils jau februārī novāca “jauno” kartupeļu ražu.
Par to laikrakstā “Latvijas Avīze” tika publicēts raksts, kas izraisīja ļoti spraigas, pat asas
diskusijas sabiedrībā. Lai atbildētu uz tajās izskanējušajiem jautājumiem, Māris Narvils
sagatavojis skaidrojošas atbildes kā agronomiem un oponentiem, tā šīs idejas noliedzējiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/21io
Piena pašizmaksu ietekmējošo faktoru novērtējums
LLKC speciālisti veikuši aprēķinus par piena pašizmaksu LLKC Zālēdāju projekta
demonstrējumu saimniecībās, salīdzinot 2014. un 2015. gada saimnieciskās darbības
rezultātus, datus iegūstot no Zālēdāju projektā iesaistītajām piensaimniecībām. Kopā LLKC
Zālēdāju projektā tika iesaistītas sešas piensaimniecības.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bbwi
Sagatavoti provizoriskie bruto segumu aprēķini par 2015. gadu
LLKC ir sagatavojis provizoriskos bruto segumu aprēķinus par 2015. gadu ar mērķi palīdzēt
lauksaimniekiem racionalizēt savu ražošanu. Izdevumā apkopoti 110 augkopības un
lopkopības nozares bruto segumu aprēķini lauksaimniecības uzņēmumā par 2015. gadu, kas
atšķiras pēc ražošanas intensitātes pakāpes un ražošanas specifikas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/txz5
Proteīna barības aizvietošana ar lopbarības pupām
Tiek veikts LLKC izmēģinājums lopkopībā par proteīna barības līdzekļu aizvietošanas iespēju
ar lopbarības pupām augstražīgo govju barības devā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/rk4h
Traktortehnika ceļu satiksmē – tikai ar derīgu atļauju!
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, ka ar jaunās lauksaimniecības sezonas
sākumu traktortehnika un tās piekabes drīkst piedalīties ceļu satiksmē, ja sagatavota
atbilstoši tehniskās apskates prasībām un izieta traktortehnikas un tās piekabju ikgadējā
valsts tehniskā apskate.
Plašāka informācija: http://ej.uz/b3e4

PĀRTIKA
Plāno ieviest karotīti arī sabiedriskās ēdināšanas sektorā
Turpinot Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas attīstību, kurā ietilpst Zaļā un Bordo karotīte,
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija uzsākusi darbu pie līdzīgas kvalitātes zīmes ieviešanas
sabiedriskās ēdināšanas sektorā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/oi1c

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Konkursa “Šodien laukos” pirmais uzdevums
Jau 7. martā noslēdzas pieteikumu pieņemšana uz konkursa 1. uzdevumu “Pa pēdām”.
Nenokavē sava darba iesniegšanu, lai iegūtu punktus un izvirzītos vadībā! Konkursa uzdevums
ir izveidot fotostāstu no piecām pašu fotografētām fotogrāfijām par tēmu “Pa pēdām”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/7pf
Piesakies apmācībām “Sērfo gudri”
Jaunieši tiek aicināti pieteikt savu dalību apmācībām par sociālajiem medijiem “Sērfo gudri”.
Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra. Apmācību laikā iegūsi
informāciju par sociālo mediju nozīmi, digitālās vides nākotni un drošību internetā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/7pg
Finanšu izglītības nedēļa visā Latvijā!
No 14. līdz 20. martam visā Latvijā jau ceturto reizi notiks Finanšu izglītības nedēļa. Visu nedēļu
norisināsies dažādi finanšu pratību veicinoši pasākumi, vieslekcijas. Visi pasākumi ir bez maksas
un tajos var piedalīties ikviens interesents.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/7pj

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Kursi gaļas liellopu ganāmpulka pārraugiem Preiļos
LLKC Preiļu nodaļa aicina pieteikties interesentus B metodes pārrauga darba tiesību iegūšanai
un kvalifikācijas paaugstināšanai gaļas šķirņu govkopībā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/35fz

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

7. marts

Tiešo maksājumu
pieteikumu iesniegšana
elektroniski

Valles pagasta pārvalde,
“Dzirnas”, Valle
Sākums plkst. 10.00

Aiga Saldābola,
tālr. 287052898,
e-pasts: aiga.saldabola@llkc.lv

9. marts

Par Lauku attīstības
programmas aktualitātēm
un pasākumiem

Ķeguma novads, Birzgales
pagasts, Birzgales tautas nams
Sākums plkst. 11.00

Liene Dreiska,
tālr. 28331239

11. marts

Integrētās augu audzēšanas
aktualitātes

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads
Sākums plkst.10.00

Monta Mantrova,
LLKC Tērvetes novada lauku attīstības
speciāliste,
tālr. 26352751

Uz atbalstu varēs pieteikties arī piekrastes zvejnieku biedrības
Lai paplašinātu pretendentu loku un radītu iespējas molu pārbūvei un atjaunošanai ostās,
valdība 1. martā apstiprināja grozījumus atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumā “Zvejas ostas
un izkraušanas vietas”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/v2yd
Atbalstīs zvejas flotes atjaunošanu
Lai atjaunotu zvejas floti un pilnveidotu zvejnieku darba, drošības, veselības un higiēnas
aprīkojumu uz klāja, kā arī uzlabotu zvejas rīkus, valdība 1. martā apstiprināja atbalsta
piešķiršanas kārtību pasākumā “Zvejas flotes modernizācija”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/vpy7

Ar 1. martu beidzas meža cūku medības ar traucēšanu
Ir noslēdzies termiņš, kad tika atļautas medības platībās, kur atļautas meža cūku medības ar
dzinējiem vai traucēšanu, kas tika noteikts, lai nodrošinātu Latvijas meža cūku populācijas
blīvuma samazināšanu, ņemot vērā Āfrikas cūku mēra draudus un izplatīšanās riskus,
pamatojoties uz Pārtikas un veterinārā dienesta ierosinājumu un saskaņā ar Medību
noteikumiem un Medību likumu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/2548

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

4. marts

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā.
Cūku mēris un ar to saistītās medību
likumdošanas izmaiņas. Aktualitātes
ES finansējuma piesaistē

Kandavas kultūras nams,
Kandava, Kandavas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
tālr. 20222041

8. marts

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā.
Aktualitātes ES finansējuma piesaistē.
Cūku mēris un ar to saistītās medību
likumdošanas izmaiņas

LLKC Talsu biroja 1. stāva zāle,
Kr.Valdemāra iela 21a,
Talsi
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Linda Spade,
tālr. 25468419

8. marts

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē,
izmaiņas medību likumdošanā un
Āfrikas cūku mēris, izmaiņas
Aizsargjoslu likumā

Rēzekne, Dārzu iela 7a,
pagrabtelpa,
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra telpās
Sākums plkst. 10.00

9. marts

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Cūku
mēris un ar to saistītās medību
likumdošanas izmaiņas. Aktualitātes
ES finansējuma piesaistē

10. marts

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Cūku
mēris un ar to saistītās medību
likumdošanas izmaiņas. Aktualitātes
ES finansējuma piesaistē

Skrundas kultūras nams,
Skrunda, Skrundas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
tālr. 20222041

11. marts

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Cūku
mēris un ar to saistītās medību
likumdošanas izmaiņas. Aktualitātes
ES finansējuma piesaistē

Vaiņodes kultūras nams,
Vaiņode, Vaiņodes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
tālr. 20222041

11. marts

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

Madonas LKB 2. stāva zāle
Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļas vadītāja
Mairita Bondare,
tālr. 28381176

Priekules kultūras nams,
Priekule, Priekules novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Rēzeknes nodaļas vadītāja
Valda Brice,
tālr. 28692818

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
tālr. 20222041

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:
www.laukutikls.lv
www.llkc.lv

@LLKC_lv

facebook.com/LLKIC
draugiem.lv/LLKC
Ieteikumus sūtīt uz lauku.lapa@llkc.lv

