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LAUKSAIMNIECĪBA
Izsludina ārkārtējo situāciju Āfrikas cūku mēra skartajā teritorijā
Saeimas sēdē 3. jūlijā tika nolemts izsludināt ārkārtējo situāciju Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā, lai
būtu iespējams operatīvi veikt visus nepieciešamos pasākumus ĀCM ierobežošanai un apkarošanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bbgy
Notiks pirmās ZM reģionālās konferences „Esi informēts un ražo laukos”
Zemkopības ministrija sadarbībā ar LLKC Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros vasarā organizē reģionālās
konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos”. Konferencēs aicināti piedalīties visi interesenti.
Pirmā konference notiks 10. jūlijā Kurzemē – Kandavas kultūras namā, otrā konference – 11. jūlijā
Zemgalē – Saulaines Profesionālajā vidusskolā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/mqrv
Lietainais laiks sējumiem un dārziem nācis par labu
LLKC augkopības speciālistu veiktā vasarāju ražas prognozēšana šobrīd liecina par labām vasarāju – kviešu
un rapšu – ražām. Savukārt dārzkopības speciālisti norāda, ka aizvadīto dienu lietainais laiks dārziem nācis
tikai par labu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/jumg
Mainīts VID informatīvā tālruņa numurs
Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka ir mainīts VID informatīvā tālruņa numurs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/cmro
LAD saņēmis 61 596 platību maksājumu iesniegumus
Lauku atbalsta dienests šogad kopā ir saņēmis 61 596 platību maksājumu iesniegumus. Tos lauksaimnieki varēja iesniegt
līdz šī gada 15. maijam. Iesniegumu pieņemšana vēl turpinājās līdz 9. jūnijam, taču piemērojot 1% atbalsta apjoma
samazinājumu par katru nokavēto darba dienu pēc 15. maija. Ar kavējumu tika iesniegti 2108 iesniegumi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bs48
Izmaiņas brucelozes profilakses un apkarošanas kārtībā
Valdība 1. jūlijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā veic brucelozes profilakses un
apkarošanas pasākumus cūkām. Izmaiņas nosacījumos izstrādātas, lai pilnvērtīgāk īstenotu brucelozes profilakses un
apkarošanas pasākumus, tādējādi pasargājot cūkgaļas patērētājus no iespējas saslimt ar šo infekcijas slimību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8vib
Kam nav jāmaksā autoceļu lietošanas nodeva
Ar šī gada 1. jūliju stājas spēkā Autoceļu lietošanas nodevas likums. Tas paredz, ka nodeva nav jāmaksā par
transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskā vai juridiskā persona, kas ir iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju
datubāzē vai reģistrēta valsts aģentūrā Lauksaimniecības datu centrs kā dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, veic
pašpārvadājumus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/7mfn

PĀRTIKA
Vietējās pārtikas iepirkumi pašvaldībās – sarežģīti
LLKC veiktā aptauja par pašvaldību gatavību iepirkumos izvēlēties vietējo pārtiku liecina, ka to vēlētos darīt
91% pašvaldību. Tomēr joprojām šo procesu apgrūtina fakts, ka vietējie ražotāji nespēj nodrošināt
nepieciešamās pārtikas klāstu un apjomus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xoa9

Pozitīva ziņa kūpinātas gaļas un zivju ražotājiem
Briselē Eiropas Komisijas Pastāvīgās komitejas sēdē 1. jūlijā tika pieņemta EK regula, ar kuru atsevišķām
Eiropas Savienības dalībvalstīm, tajā skaitā arī Latvijai, tika piešķirta nacionālā atkāpe maksimāli pieļaujamam
benzo(a)pirēna līmenim tradicionālajos kūpinājumos.
Plašāka informācija: http://ej.uz/vp5i

ZIVSAIMNIECĪBA
Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās
No 2014. gada 28. jūlija līdz 2014. gada 28. augustam tiek izsludinātas projektu iesniegšanas kārtas Eiropas Savienības
Eiropas zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas pasākumam „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga
iekārtās un infrastruktūrā.”
Plašāka informācija: http://ej.uz/v265

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Mācības jauniešiem LLKC Gulbenes, Valmieras, Balvu un Liepājas nodaļās
LLKC nodaļas aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties Valsts Lauku tīkla un Zivsaimniecības sadarbības
tīkla aktivitātēs. Pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” mērķis ir lauku jauniešu intereses
aktivizēšana, kompetenču attīstība un iesaistīšanās lauku uzņēmējdarbībā.
Gulbenes nodaļā mācības sāksies 7. jūlijā, Valmieras nodaļā – 8. jūlijā un Balvu nodaļā – 9. jūlijā.
Plašāka informācija un pieteikšanās pie LLKC nodaļu uzņēmējdarbības konsultantiem: Gulbenē – Aija Supe, tālr.
29465820, e-pasts: aija.supe@llkc.lv; Valmierā – Inga Ozoliņa, tālr. 26308536, e-pasts: inga.ozolina@llkc.lv; Balvos - Liene
Ivanova, tālr. 29103683, e-pasts: liene.ivanova@llkc.lv.
Pasākuma „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai” mērķis ir piekrastes
jauniešu intereses aktivizēšana, kompetenču attīstība un iesaistīšana zivsaimniecības nozares un piekrastes teritorijas
uzņēmējdarbībā un zvejniecības tradīciju saglabāšanā.
Liepājas nodaļā mācības sāksies 14. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikšanās pie LLKC Liepājas nodaļas uzņēmējdarbības
konsultantes Ievas Kreicbergas, tālr. 27843096, e-pasts: ieva.kreicberga@llkc.lv.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

7. jūlijs

„Dabas spēks - pirtsslotās”

Saldus novads, Novadnieku pagasta
pārvaldes ēka
Sākums plkst. 10.00

Alda Velvere,
tālr. 20222041

9. jūlijs

„Ārstniecības augi - meža aptieka, viens
no meža nekoksnes veidiem”

Grobiņa, AS „Latvijas Finieris” zāle
Sākums plkst. 10.00

Alda Velvere,
tālr. 20222041

8. jūlijs

30 akadēmisko stundu apmācību kurss
„Integrētā graudaugu un rapša
audzēšana”

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

Pieteikšanās un
informācija:
Inese Magdalenoka,
tālr. 25903315, 26329462

 Informācija par semināriem un to programmas pieejamas VLT mājas lapā: http://www.laukutikls.lv/notikumi

Aicinām apmeklēt mācību kursus par meža atjaunošanu un kopšanu
Piecu dienu mācību kursi par meža atjaunošanu un kopšanu jūlijā notiks Aizkrauklē, Brocēnos, Madonā, Dobelē. Mācību
mērķis ir uzlabot mežsaimniecisko darbu pakalpojumu sniedzēju zināšanas par meža apsaimniekošanu, kas ļaus strādāt
efektīvāk, kvalitatīvāk un videi draudzīgāk. Mācības īsteno LLKC struktūrvienība Meža konsultāciju pakalpojumu centrs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bh8n vai pa tālr. 63050477 vai Maija Birkena–Dzelzkalēja mob. tālr. 29160755

„Mežaudžu kopšanas pamati”
Nr.

Datumi

Norises vieta

Kontaktpersona

1.

10., 11., 21., 22., 23.
jūlijs

Gaurata iela 10, Dobele

Sergejs Repņikovs, tālr. 29283108

Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivitātes celšana
Aicinām meža īpašniekus uz apmācību kursiem „Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivitātes celšana”
(divas dienas). Puse no apmācību laika ir praktiskās mācības mežā un citos objektos. Lektori – pieredzējuši MKPC darbinieki,
kā arī Latvijas mežzinātnes institūta „Silava” speciālisti.
Klausītāji saņems izdales materiālus, pēc kursu beigšanas – sertifikātus. Plašāka informācija un apmācību programmas
pieejamas MKPC mājas lapā www.mkpc.llkc.lv vai pa tālruni 63050477. Apmācību kursu dalībnieku vietu skaits ierobežots.
Pieteikties var MKPC nodaļās pa tālruni.
Datumi

10. un 11. jūlijs
17. un 18. jūlijs

Norises vieta

Kontaktpersona

Ludza

Ludvigs Karvelis,
tālr. 29411165
Jolanta Grišunova,
tālr. 28692818

Rēzekne

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!

