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Konferences “Stipri reģioni, stipra valsts!” Smiltenē un Aizkrauklē
Zemkopības ministrija un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina
lauksaimniekus, uzņēmējus un iedzīvotājus apmeklēt konferences “Stipri reģioni,
stipra valsts!” – 10. aprīlī Smiltenē un 12. aprīlī Aizkrauklē.
Plašāk: https://ej.uz/axus un https://ej.uz/89vt
Noskaidroti “Laukiem būt!” 2019. gada uzvarētāji
Konkursa “Laukiem būt!” fināls noslēpumainajā Abgunstes muižā aizvadīts, un
krituši arī noslēpumainības plīvuri par to, kurš no sešpadsmit šī gada konkursa
finālistiem uzvarējis LLKC rīkotajā ikgadējā konkursā lauku jauniešiem.
Plašāk: https://ej.uz/241e
Sākas pieteikšanās konkursam “Šodien laukos”!
Skolēnu iecienītais konkurss “Šodien laukos” ir klāt un līdz aprīļa beigām gaida
klašu vai individuālus pieteikumus dalībai tajā. LLKC jau ceturto gadu mudina
skolēnus izzināt un izprast norises laukos, lai veicinātu jauniešu palikšanu reģionos.
Plašāk: https://ej.uz/3j21
Aicina pieteikties konkursam “Sējējs”
Zemkopības ministrija aicina pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2019”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku
attīstības konsultanti. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs deviņās nominācijās
un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.
Plašāk: https://ej.uz/2ub7
Bezmaksas konsultācijas – iespēja lauksaimniekiem
Atgādinām, ka aizvien ir pieejamas bezmaksas profesionālas individuālas konsultācijas 1500 eiro apmērā ikvienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam!
Plašāk: https://ej.uz/kyxz
Sākas sezonas laukstrādnieku reģistrācijas periods
No 1. aprīļa līdz 30. novembrim norit sezonas laukstrādnieku reģistrācija. Šī būs
jau sestā sezona, kad saimniecības, kas darbojas augļkopības un dārzeņkopības nozarēs, kā arī nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos var veikt
šo darbinieku darba uzskaiti dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Plašāk: http://ejuz.lv/o9h
Bīstamo kravu pārvadājumi lauksaimniecībā
Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem tieši vai netieši nākas saskarties ar bīstamo kravu pārvadājumiem. Autotransportā par bīstamu kravu tiek uzskatīta tāda
krava, kas, neievērojot bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus, var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī nodarīt postījumus apkārtējai videi.
Plašāk: https://ej.uz/8xtt
Uzlabotas iespējas meklēt traktortehnikas valsts tehnisko apskati
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra izveidojusi interaktīvu valsts tehniskās
apskates rīku/karti traktortehnikai, kurā jebkurš interesents var meklēt tehniskās
apskates vietu un laiku iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai.
Plašāk: https://ej.uz/c1qf

Samazinās lauksaimniecības dzīvnieku skaits
Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie provizoriskie dati liecina, ka 2018.
gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, liellopu skaits samazinājās par 10,5 tūkstošiem
jeb 2,6%, tai skaitā slaucamo govju skaits saruka par 5,9 tūkstošiem jeb 3,9%.
Plašāk: https://ej.uz/3rbm
VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta
dienestu, kuram sniedz informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir degusi kūla,
zemes īpašniekiem tiek samazināts Eiropas Savienības platību maksājums.
Plašāk: https://ej.uz/1cms
Kompensācijas migrējošo putnu postījumu novēršanai
Gājputni pavasara un rudens migrācijas laikā nereti nodara kaitējumu dažādām
lauksaimniecības kultūrām un lai tos segtu, lauksaimniekiem ir iespēja Dabas
aizsardzības pārvaldē pieteikties kompensācijām par migrējošo sugu,
piemēram, zosu un dzērvju nodarītajiem postījumiem.
Plašāk: https://ej.uz/ya78
Demonstrējumi lopkopībā
Ik gadu piensaimniecības visā pasaulē sastopas ar jauniem izaicinājumiem, kas
rosina daudzu zinātnieku prātus: kā efektīvi saimniekot, palielinot slaucamo
govju ražību pirmajā laktācijā; kā uzlabot ganāmpulka ilgmūžību; kā ražošanas
apstākļos, kad ir liela dzīvnieku koncentrācija, telēm panākt labu veselību.
Plašāk: http://ejuz.lv/o9g

Lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi
LLKC 24. aprīlī organizē vienas dienas mācības “Dzīvnieku pārvadāšanas
noteikumi” par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.
Plašāk: https://ej.uz/a78g
Mācības lauksaimniekiem un mežsaimniekiem visā Latvijā
LLKC sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti līdz pat 2022. gadam
lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un pārtikas produktu ražošanas nozarē
strādājošajiem piedāvā plašas teorētisko un praktisko mācību iespējas. Sekojiet
līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā!
Plašāk: https://ej.uz/ek33
Iespēja piedalīties saimniecību un mežu apmeklējumos
Pirmo reizi Latvijā lauksaimniekiem un mežsaimniekiem ar ES atbalstu tiek
piedāvāts apmeklēt saimniecības un mežus, lai gūtu praktisku pieredzi un
dalītos tajā ar citiem – gan Latvijā, gan ārzemēs. Aktuālā informācija –
mājaslapā.
Plašāk: https://ej.uz/ay3n

Pieņemti grozījumi likumā par IIN
Pieņemti grozījumi likumā “Par IIN” Tie nosaka, ka darbinieks pats var prognozēt
neapliekamo minimumu, kas nevar pārsniegt VID prognozēto; noteikts arī, ka
VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums nedrīkst pārsniegt 1/12 no
gada maksimālā neapliekamā minimuma;
Plašāk: http://ejuz.lv/o9f

Aicinām papildināt zināšanas par meža apsaimniekošanu
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus, meža
nozarē nodarbinātos speciālistus un medniekus uz kursiem visā Latvijā par
mežu un ar to saistītām tēmām.
Plašāk: https://ej.uz/macibas_mezs
Semināri par pieejamo ES atbalstu mežsaimniecībai
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus uz semināriem
par aktualitātēm meža apsaimniekošanā. Svarīgākās tēmas: jaunākais par ES
atbalstu meža un aizaugušu zemju īpašniekiem; jaunumi saistībā ar izsludināto
ES atbalsta projektu pieņemšanas 6. kārtu.
Plašāk: https://ej.uz/mez
Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā
No 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 7. maijam Lauku atbalsta dienests
izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai pasākuma “Ieguldījumi meža
platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” trīs apakšpasākumos
par kopējo publisko finansējumu vairāk kā 7 miljoni eiro.
Plašāk: https://ej.uz/vuo5
Buklets par meža kaitēkļiem un slimībām
Lai speciālistiem atvieglotu kaitēkļu un slimību atpazīšanu mežā, Valsts meža
dienests ir izdevis bukletu “Bīstamākie meža kaitēkļi un slimības Latvijā”, kas ir
54 lappušu biezs informatīvs materiāls par bīstamākajiem un biežāk
sastopamajiem meža kaitēkļiem un slimībām. Bukletu “Bīstamākie meža
kaitēkļi un slimības Latvijā” var lejupielādēt mājaslapā www.vmd.gov.lv.
Plašāk: https://ej.uz/vnrk
Informāciju sagatavoja Sarmīte Grundšteine, MKPC

11. aprīlī

11. aprīlī

Līvānu novads, Zundāni,
MKPC Preiļu nodaļa,
Aktualitātes meža īpašniekiem un Turku pagasts, Līvānu
Astrīda Rudzīte,
lauksaimniekiem
novads
mob. 26410476
Sākums plkst. 9.30
Līvānu novads, Liepu iela
MKPC Preiļu nodaļa,
Aktualitātes meža īpašniekiem un 5, Upenieki, Jersikas pag.,
Astrīda Rudzīte,
lauksaimniekiem
Līvānu novads
mob. 26410476
Sākums plkst. 13.00

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,
Ilzes Rūtenbergas-Bērziņas salikums.

