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LAUKSAIMNIECĪBA
Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija
Saistībā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanos Latvijā Ministru kabinets 12. augustā
apstiprināja grozījumus piecos Ministru kabineta noteikumos. Noteikumi „Grozījumi Ministru
kabineta 2014. gada 2. jūlija rīkojumā Nr. 322 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” nosaka
ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijas paplašināšanu, to nosakot papildus 21 novadā, piecu
novadu atsevišķos pagastos un četrās pilsētās. Saeima grozījumus apstiprināja 13. augustā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/gds1
Viss par kompensācijām saistībā ar ĀCM
Ņemot vērā plašo informācijas klāstu, kas saistīts ar Āfrikas cūku mēra izplatību, LLKC speciālisti
vienuviet apkopojuši ziņas par to, kas un kā darāms, lai saņemtu kompensācijas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/778e
Lauksaimnieki saņem informatīvas vēstules par zaļināšanu
Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apmērā, būs jāievēro zaļināšanas prasības. Šīs prasības attiecas uz lauksaimniekiem, kuri apsaimnieko vairāk nekā 10 ha aramzemes. Lai informētu par gaidāmajām izmaiņām atbalsta
saņemšanas nosacījumos, Lauku atbalsta dienests šiem lauksaimniekiem ir izsūtījis informatīvas vēstules.
Plašāka informācija: http://ej.uz/69w8
Veicinās komposta un biohumusa ražošanas nozares attīstību
Zemkopības ministrija sagatavojusi izmaiņas noteikumos, kas nosaka veselības aizsardzības un veterinārās prasības tādu
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam. Izmaiņas
noteikumos paredz prasības komposta sagatavošanai no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/7ou5
Gar virszemes ūdensobjektiem būs jāievēro buferjosla
Valsts sekretāru sanāksmē 14. augustā izsludināja likumprojektu „Grozījumi Aizsargjoslu likumā”. Likumprojekta mērķis ir
noteikt joslu gar virszemes ūdensobjektiem, kura netiek apstrādāta, kurā netiek audzēti lauksaimniecības kultūraugi un
lietoti mēslošanas līdzekļi, kā arī regulēt augu aizsardzības līdzekļu lietošanu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/9rcw
Fermu diena zemnieku saimniecībā „Kalna Dambrāni”
„Zālēdāju projekta” fermu diena zemnieku saimniecībā „Kalna Dambrāni” notiks 20. augustā
Viesītes novada Viesītes pagasta „Kalna Dambrānos”. Izvēlētā tēma „Slaucamo govju
izmantošanas ilguma rādītāju salīdzināšana saimniecībā izaudzētiem un iepirktiem
dzīvniekiem”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/m9o7

PĀRTIKA
Pret Krievijas sankcijām – ar pašvaldību iepirkumiem
LLKC veiktā aptauja liecina, ka 91% pašvaldību ir gatavas iepirkumos izvēlēties vietējo pārtiku.
Lai palīdzētu lauksaimniekiem sagatavot pieteikumus pašvaldību iepirkumu konkursiem, LLKC
speciālisti ir gatavi sniegt konsultatīvo atbalstu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/punp
Veicinās kvalitatīvas vietējās izcelsmes pārtikas pieejamību
Valdība 12. augustā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas
nosaka precizētas un jaunas prasības pārtikas kvalitātes shēmām. Jaunajā noteikumu projektā ir
izstrādātas jaunas prasības Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktiem. Tajā turpmāk tiks
iekļauti arī produkti, kas atbilst paaugstinātas kvalitātes prasībām un kuru pilns pārstrādes cikls
notiek Latvijā. Patērētāji tos varēs atpazīt pēc bordo krāsas norādes „Kvalitatīvs produkts”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/to5w

LAUKU ATTĪSTĪBA
Vienojas par sadarbību lauku attīstībā
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un
pašvaldību sadarbības komitejas priekšsēdētājs Gints Kaminskis 12. augustā parakstīja protokolu par
Zemkopības ministrijas un LPS turpmāko sadarbību lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības
un lauku teritoriju attīstībā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/am3s

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Mācības jauniešiem LLKC Talsu nodaļā
LLKC Talsu nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības
veicināšanai”. Aicināti piedalīties jaunieši no 18–30 gadiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību. Pasākuma sākums 18.
augustā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ipy3
Mācības par radošo domāšanu un ideju attīstīšanu
Jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, kuri vēlas attīstīt savas idejas un radošās prasmes, aicināti piedalīties jauniešu
neformālās izglītības apmācībās "Radošums ir ledlauzis"! Tās notiks Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē.
Pieteikšanās un plašāka informācija: http://jaunatne.gov.lv/

KALENDĀRS
Termiņi
Jāiesniedz PVN mēneša deklarācija.

20. augusts

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

21. un 22.
augusts

„Netradicionālo augu audzēšana”

Norises vieta

Rēzekne, Dārzu iela 7 a,
Semināru zāle
Sākums plkst. 9.00

Kontaktinformācija

Pieteikšanās
tālr.: 64625254

Limbaži, Rīgas iela 16,
26. augusts

„Nosacījumi zaļināšanas maksājuma
saņemšanai”

Limbažu novada domes
Lielajā zālē

Zaiga Blaua
tālr. 29397490

Sākums plkst. 10.00

Aicinām apmeklēt kursus par meža atjaunošanu un kopšanu
Mācības risināsies piecas dienas un to 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
Ūdensputnu medību sezonas atklāšana
Šā gada 9. augustā plkst. 16.00 Latvijā tiks atklāta ūdensputnu medību sezona. Saskaņā ar Medību
noteikumiem (http://likumi.lv/doc.php?id=267976) ūdensputnu medības sezonas sākumā – no
9. augusta līdz 14. septembrim būs atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15.
septembra līdz 30. novembrim katru dienu. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt noteikti arī
citi medību termiņi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/v2xx

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

18.–19. augusts

Ārstniecības augi – meža
aptieka

Talsos, Kr. Valdemāra iela 21 a.,
1. stāva zālē
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļkurzemes
nodaļas vadītāja vietniece
Linda Spade,
mob. tālr. 25468419

19. augusts

ES atbalsts jaunaudžu
kopšanā septembrī

LLKC Balvu nodaļa,
Brīvības iela 46 a,
Balvi
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu
nodaļas vadītājas vietniece
Linda Muceniece,
mob. tālr. 26314426

19. augusts

ES atbalsts jaunaudžu
kopšanā septembrī

Rugāju tautas nams (Mazā zāle),
Rugāji, Rugāju nov.
Sākums plkst. 13.30

MKPC Ziemeļaustrumu
nodaļas vadītājas vietniece
Linda Muceniece,
mob. tālr. 26314426

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!

