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LAUKSAIMNIECĪBA
Piena nozare Latvijā. Ļauties plūsmai vai rīkoties?
Situācija piena nozarē joprojām neuzrāda pozitīvu attīstību – lai arī dažviet piena iepirkuma cena
pārsniedz 20 centus par kilogramu, tā joprojām ir zem pašizmaksas. Ko darīt piensaimniekam? Nogaidīt
un cerēt, ka gan jau viss sakārtosies, vai tomēr rīkoties, cenšoties rast optimālāku risinājumu šai
situācijai? Šos aspektus LLKC analizēja ekonomists Andris Miglavs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/s884
Ukrainas lauksaimnieki izmantos Latvijas pieredzi
Lai iepazītu Latvijas pieredzi fermu darba organizācijā, veterinārā un meža dienesta darbībā, kā arī lauku
tūrisma nozarē, Latvijā viesojās Ukrainas lauksaimniecības eksperti. Ar dažādo nozaru pārstāvjiem
ukraiņus iepazīstināja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti.
Plašāka informācija: http://ej.uz/hs6x
Aicina antibiotikas dzīvnieku ārstēšanā lietot atbildīgi
Pēdējos astoņus gadus 18. novembrī Eiropā tiek atzīmēta Eiropas Antibiotiku diena. Šogad Pasaules
Veselības organizācija pirmo reizi ir pasludinājusi Pasaules Antibiotiku nedēļu, ko atzīmē no 16. līdz 20.
novembrim. Jautājumus par antibiotikām aktualizē, lai pievērstu Eiropas un pasaules iedzīvotāju
uzmanību pieaugošai antimikrobiālās rezistences problēmai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/3vh3

PĀRTIKA
Jāņu siers iekļauts ES Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā
Eiropas Komisija nolēmusi produktu „Jāņu siers” iekļaut ES Garantēto tradicionālo īpatnību
reģistrā. Informācija par pārējiem Latvijas pārtikas produktiem, kas iekļauti ES Aizsargāto cilmes vietas
nosaukumu reģistrā, ES Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā vai ES Aizsargātu ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu reģistrā, pieejama Zemkopības ministrijas mājaslapā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/d1s8
Pārtikas izplatīšanas uzņēmumu galvenie pārkāpumi
Pārtikas uzņēmumu darbinieku zemais zināšanu līmenis par higiēnu pārtikas apritē, kā arī paškontroles
sistēmas trūkums ir visbiežāk konstatētie pārkāpumi pārtikas uzņēmumos Latvijā un tie secīgi noved
pie citiem trūkumiem, tostarp – uzņēmuma nespējas garantēt pārtikas drošumu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/mhzb
Atklāj noliktavu ar pārmarķētiem saldētiem gaļas un zvejas produktiem
Pārtikas un veterinārais dienests SIA „Delfa” piederošajā noliktavā – saldētavā Rīgā, Mellužu ielā 13 – 11,
konstatējis lielu apjomu – aptuveni 10 tonnas pārmarķētus, kā arī neatbilstoši marķētus gaļas un zvejas
produktus. Daļa no produktiem ir nederīgi lietošanai uzturā, jo tiem ir beidzies derīguma termiņš.
Neatbilstoši marķētie produkti pieder diviem uzņēmumiem – pašai SIA „Delfa” un SIA „Fris-L”, kas no SIA
„Delfa” nomā noliktavas telpas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/magx

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Jauno Zemnieku kluba ražas balle
Biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs” 25. novembrī organizē ikgadējo Ražas balli, Jelgavā LLU ESAF
zālē. Pasākumā atskatīsies uz gada laikā paveikto, sveiks aktīvākos biedrus, teiks paldies atbalstītājiem
un jautrā noskaņā pavadīs vakaru mūzikas pavadījumā. Aicināti JZK draugi, biedri, vecbiedri un citi interesenti.
Plašāka informācija: jzk@jzk.lv
Sameklē sev interesējošu starptautisku projektu!
Organizācija “Salto Youth” organizē un koordinē dažādus programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros veidotus seminārus visā Eiropā. Piesakies kādam no aktuālajiem projektiem vai pieraksties ziņu lapai un
dodies pieredzes apmaiņā nākotnē!
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/66g

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Lektors Džoels Viljams stāstīs par mikroorganismu nozīmi augsnē
LLKC sadarbībā ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju 24. novembrī organizē semināru
“Mikroorganismu nozīme augsnes auglības un augu veselības veidošanā”. Lektors Džoels Viljams no
Lielbritānijas dalīsies ar zināšanām, kas ir ļoti nepieciešamas ikvienam bioloģiskajam lauksaimniekam.
Plašāka informācija: http://ej.uz/x8fq
Iespēja pietiekties “Natura 2000” apbalvojumam!
Šai balvai var pieteikties jebkura juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta “Natura 2000” pasākumos.
Vietējās un valsts iestādes, uzņēmumi, zemes īpašnieki, NVO, izglītības iestādes un privātpersonas no
visām 28 ES dalībvalstīm var pieteikties vienā no piecām balvas kategorijām.
Plašāka informācija: http://ej.uz/iz9v
Notiks lekciju cikls “Kūdras nedēļa”
No 7. līdz 11. decembrim Bulduru dārzkopības tehnikumā un Latvijas Lauksaimniecības universitātē
notiks lekciju cikls “Kūdras nedēļa” – par kūdras pielietojumu u. c. jautājumiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6gnx

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

23. un 30.
novembris

Darbs ar dažādu tūristu grupu
uzņemšanu lauku saimniecībās

LLKC Jelgavas konsultāciju
birojs,
Dobeles iela 41a, Jelgava
Sākums plkst. 10:00

LLKC Jelgavas nodaļa,
tālr. 63050555,
e-pasts:
videga.vitola@llkc.lv

24. novembris

Saimniekošanas dažādība lauku
teritorijā

Preiļu novada
Uzņēmējdarbības centrs,
Kooperatīvā iela 6, Preiļi
Sākums plkst. 13.00

Pieteikšanās dalībai
seminārā līdz
23. novembrim pa
tālr. 26636243

24. –27.
novembris

Konkurētspējīgas gaļas liellopu
audzēšanas saimniecības izveide

Kamerzāle,
Brūža iela 7, Alūksne
Sākums plkst. 10.00

Pieteikšanās VLT mājaslapā,
LLKC Alūksnes nodaļas
birojā vai pa
tālruni 64307012
vai 26384907

24. novembris

Efektivitātes paaugstināšana
lauku saimniecībās

LLKC Jelgavas konsultāciju
birojs,
Dobeles iela 41a, Jelgava
Sākums plkst. 10.00

LLKC Jelgavas nodaļa,
tālr. 63050555,
e-pasts:
videga.vitola@llkc.lv

Aicinām piedalīties Zemkopības ministrijas meža nozares konferencē
26. novembrī Zemkopības ministrijā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva zālē norisināsies ikgadējā meža
nozares konference. Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti. Konferencei tiks nodrošināta
translācija tīmeklī www.laukutikls.lv.
Plašāka informācija: http://ej.uz/e5fq

Par katru nomedīto sieviešu kārtas meža cūku – 100 eiro
Lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra izplatību un samazinātu slimības uzliesmojumu skaitu meža cūku populācijā, no šodienas, 2015. gada 20. novembra, par katru nomedīto sieviešu kārtas meža cūku mednieks var
saņemt 100 eiro samaksu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/9qe4

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

24. novembris

Meža dzīvnieku postījumi
lauksaimniecības un meža
zemēs, to novēršana

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

MKPC Ziemeļkurzemes
nodaļa
Linda Spade,
tālr. 25468419

25. novembris

Meža dzīvnieku postījumi
lauksaimniecības un meža
zemēs, to novēršana

Pilsētas laukums 2,
Kuldīga,
Mārtiņzāle, 2. stāvs
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļkurzemes
nodaļa
Linda Spade,
tālr. 25468419

25. novembris

Eiropas Savienības atbalsts meža
īpašniekiem

“Kaimiņi”,
Brenguļi, Brenguļu pagasts,
Beverīnas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļvidzemes
nodaļa
Andris Vīrs,
tālr. 26108426

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
facebook.com/LLKIC
draugiem.lv/LLKC

Savus ieteikumus, kā pilnveidot
«Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

WEB: WWW.LLKC.LV
un
WWW.LAUKUTIKLS.LV

