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Sagatavoti provizoriskie bruto segumi par 2018. gadu
LLKC Ekonomikas nodaļa, sadarbojoties ar augkopības un lopkopības
ekspertiem, kā arī lauksaimniecībām, sagatavojusi 214 provizoriskos bruto
segumus dažādiem kultūraugiem un lopu grupām par 2018. gadu.
Plašāk: https://ej.uz/w5hh
Valsts atbalsts lauksaimniecībai 2019. gadam
Valdība 5. martā apstiprinājusi noteikumus par valsts atbalstu lauksaimniecībai
2019. gadam. Kopējā naudas summa, kas paredzēta valsts subsīdijās šim
gadam, ir 8 720 490 eiro.
Plašāk: https://ej.uz/4cjf
Līdz ar gājputniem atgriežas putnu gripas draudi
Tuvojoties siltajam laikam un sākoties savvaļas putnu migrācijai, Pārtikas un
veterinārais dienests aicina putnkopjus būt piesardzīgiem – ievērot biodrošību,
lai mājputnus pasargātu no saslimšanas ar putnu gripu un citām putnu infekcijas
slimībām.
Plašāk: https://ej.uz/3d56
Konference par “GLOBALG.A.P. sertifikātu
Aicinām lauksaimniekus, pārtikas ražotājus, loģistikas centru un tirdzniecības
pārstāvjus 20. un 21. martā uz konferenci Jelgavā “Pārtikas nekaitīgums un
ilgtspēja – GLOBALG.A.P. – pasaules standarts, kas to apliecina”.
Plašāk: https://ej.uz/au87
Jauna iespēja apdrošināšanai
Valdība apstiprinājusi noteikumus par valsts un ES atbalsta piešķiršanu ražas,
dzīvnieku un augu apdrošināšanai. Grozījumi papildina noteikumus ar jaunu
iespēju, – lauksaimnieks varēs apmaksāt tikai aprēķināto privātā ieguldījuma
daļu (par ko nepienākas ES un valsts atbalsts) pilnā apmērā, izmantojot
kredītiestādes darījuma kontu.
Plašāk: https://ej.uz/ihrn
Atbalsts vaislas dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā
Valdība apstiprinājusi noteikumus par valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības
dzīvnieku ierakstīšanas ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes, darbspēju un
produktivitātes datu noteikšanas pakalpojumam.
Plašāk: https://ej.uz/d8ud
Mēslošanas līdzekļus nedrīkst izkliedēt pa sasalušu augsni
Valsts augu aizsardzības dienests atgādina, ka Ministru kabineta noteikumi Nr.
834 “Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās
darbības izraisīta piesārņojuma” nosaka, ka mēslošanas līdzekļus nedrīkst
izkliedēt pa sasalušu augsni.
Plašāk: https://ej.uz/vawg

Seminārs par meliorācijas darbiem saimniecībās
LLKC 8. un 9. aprīlī organizē semināru “Meliorācijas sistēmas, to kopšana un
uzturēšana“ zināšanu papildināšanai.
Plašāk: https://ej.uz/2a23
Mācības lauksaimniekiem un mežsaimniekiem
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 apmeklēt saimniecības un mežus
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

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 ar
kopējo publisko finansējumu vairāk nekā 7 miljoni eiro.
Plašāk: https://ej.uz/vuo5
Iespēja papildināt zināšanas par meža apsaimniekošanu
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus, meža
nozarē nodarbinātos speciālistus un medniekus uz apmācību kursiem visā
Latvijā par mežu un ar to saistītām tēmām.
Tuvākajā laikā plānotās mācības: https://ej.uz/macibas_mezs
Aicinām uz semināriem par meža apsaimniekošanu
LLKC 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/meza_seminari
Pieaugusi valsts meža zemes platība
AS “Latvijas valsts meži” (LVM), turpinot meža zemes iegādes programmu,
2018. gadā iegādājusies 995 ha meža zemes. ZM iniciēja LVM meža zemes
iegādes programmu ar mērķi nodrošināt mežu nonākšanu valstij pilnībā
piederošās LVM nevis ārvalstu fizisko vai juridisko personu īpašumā.
Plašāk: https://ej.uz/bhvt
Izglītojošas filmas par gudru meža apsaimniekošanu
AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Zviedrijas kolēģiem ir sagatavojusi jaunas
mācību filmas latviešu valodā par meža apsaimniekošanu – “Neatstājot pēdas”
un “Strādā ar forvarderu un harvesteru gudri”, kas būs noderīgas gan
profesionāļiem, gan jauniešiem, kuri savu nākotni plāno saistīt ar
mežsaimniecību.
Plašāk: https://ej.uz/dc4w
Mācības mežu apsaimniekošanā Ogrē
AS “Latvijas valsts meži” un Ogres tehnikums martā aicina pieteikties mācību
programmai “Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto platību aizsardzība”.
Vairāk informācijas, sazinoties ar Ogres tehnikuma pārstāvi Alīnu Liepiņu, tel.:
25969493 vai alina.liepina@ovt.
Plašāk: https://ej.uz/gsov
Informāciju sagatavoja Sarmīte Grundšteine, MKPC

Datums

Nosaukums

Norises vieta

11. martā

ES atbalsts meža
apsaimniekošanā

Rēzekne, Dārzu iela 7a, MKPC Rēzeknes reģionālā nodaļa,
pagrabstāvs
Viktors Jurčenko,
Sākums plkst. 13.00
mob. 28692818

12. martā

ES atbalsts mežu īpašniekiem,
izsludināta jauna pieteikšanās
kārta

Suntažu Tautas nama
mazā zāle, Suntažu
pag., Ogres nov.
Sākums plkst. 10.00

12. martā

13. martā

Valsts un ES atbalsts lauku
saimniekiem un meža
Madonas novads, Lauteīpašniekiem 2019. gadā. Atbalsta
res kultūras nams, Lauapjoms, tā saņemšanas
tere, Aronas pagasts
nosacījumi.
Meža īpašuma tirgus cena
Valsts un ES atbalsts lauku
saimniekiem un meža īpašniekiem
Ozolkalns, Liezēre, Ma2019. gadā. Atbalsts apjoms, tā
donas novads
saņemšanas nosacījumi Meža
Sākums plkst. 10.00
īpašuma, cirsmas tirgus cenas
noteikšana

Kontaktinformācija

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa,
Rita Daščiora,
mob. 22019356
MKPC Madonas nodaļa,
Mairita Bondare,
mob. 28381176

MKPC Madonas nodaļa,
Mairita Bondare,
mob. 28381176

13. martā

ES un Valsts likumdošanas
Alūksnes novads,
izmaiņas, kas attiecas uz lauku un
“Dālderi”, Kolberģis
meža apsaimniekošanu

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa,
Diāna Supe,
mob. 26314426

15. martā

ES atbalsts meža īpašniekiem
2019. gadā. Padomi meža
apsaimniekošanā

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa,
Andris Vīrs,
mob. 26108426

Stalbes tautas nams,
Pārgaujas novads
Sākums plkst. 13.00

‘’Lauku E–Lapa’’ sagatavota LLKC Apgādā, vadītāja Iveta Tomsone, redaktore Dace Millere,
Ilzes Rūtenbergas-Bērziņas salikums.

