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Igaunijas un Latvijas Miera maizi ceps Ķoņu dzirnavās 
Īstenojot starptautisko akciju “Miera maize”, no 26. līdz 28. septembrim notiks 
akcijā iesaistīto 12 valstu pārstāvju tikšanās konferencē “Miers un  
lauksaimniecība: vietējais ir globāls” Igaunijā, Sangastes muižā, un simboliskās 
Miera maizes cepšana Latvijā, Naukšēnu novada Ķoņu dzirnavās. 
Plašāk: https://ej.uz/dd5d 
 
Konference par lauku attīstību Saulainē 
Lai diskutētu par ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) attīstību pēc 
2020. gada, uzsvaru liekot uz mazām un vidējām saimniecībām, kā arī par  
lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātēm 2018. gadā, otrdien, 25.  
septembrī, Rundāles pagasta Saulainē, Kandavas lauksaimniecības tehnikuma 
Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā tiek rīkota konference. 
Plašāk: http://ejuz.lv/l8r 
 
Iznācis žurnāla “Latvijas Lopkopis” septembra numurs 
Kuri ir Latvijā labākie piena produkti un to ražotāji? Lasiet septembra LLKC  
žurnālā “Latvijas Lopkopis”, kur arī saruna ar LPCS vadītāju Jāni Šolku. Žurnālā 
arī pieredzes stāsts no Dundagas puses jaunā lauksaimnieka Krista Iesalnieka 
“Mežmačiem” un Jolantas Lapiņas un Jāņa Evelona “Tīreļu staļļiem”. Kā  
ierasts, arī daudz vērtīgu LLKC konsultantu padomu piena un gaļas dzīvnieku 
audzētājiem. 
Plašāk: http://ejuz.lv/l80 
 
Kāpēc šogad jāsteidz ābolu un bumbieru vākšana 
Sausais un siltais laiks šogad daudzviet veicināja pat ļoti bagātīgu augļukoku 
ziedu apputeksnēšanos. Ilgstošais sausums un atbilstoši fitosanitārie pasākumi 
neļāva izpausties arī kraupim, norāda LLKC vecākais dārzkopības speciālists 
Māris Narvils. 
Plašāk: http://ejuz.lv/l81 
 
Veicinās lauksaimnieku iesaistīšanos apdrošināšanā 
Otrdien, 18. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās 
izmaiņas noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu  
ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai 
precizētu atbalsta saņemšanas nosacījumus apdrošināšanas polisēm un  
atbalsta intensitāti. 
Plašāk: http://ejuz.lv/l88 
 
Pieejams finansējums “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 
No 2018. gada 18. oktobra līdz 22. novembrim var pieteikties atbalsta  
saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku 
saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā". 
Plašāk: http://ejuz.lv/l89 
 
Precizēta Āfrikas cūku mēra riska zonu teritorija 
Valdība otrdien, 18. septembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos 
grozījumus noteikumos par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu 
novēršanas kārtību. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu ĀCM riska 
zonas Latvijā. Tāpat izmaiņas paredz noteikt tikai tās ĀCM riska zonas, kas 
attiecas uz Latvijas teritoriju. 
Plašāk: http://ejuz.lv/l87 
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Mācības AAL lietošanas operatora apliecības iegūšanai 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē mācību grupas aplie-
cības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem – traktoris-
tiem, personām, kuras smidzina augu aizsardzības līdzekļus. 
Plašāk: http://ejuz.lv/l83 
 
 
 
 
 
Mēslošanas līdzekļu lietošana graudaugos Vidzemē 
LLKC sadarbībā ar z/s “Kadiķi M.A.”, Latvijas Zemnieku federāciju un AREI  
aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažādu mēslošanas līdzekļu 
lietošanu laukaugu sējumos. Lauka diena notiks 5. oktobrī plkst. 11 Saieta  
namā, Mālupē, Alūksnes novadā. 
Plašāk: http://ejuz.lv/l84 
 
Mēslošanas līdzekļu lietošana un nezāļu ierobežošana 
LLKC sadarbībā ar z/s “Sproģi”, Latvijas Zemnieku federāciju, AREI un LLU  
aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažādu mēslošanas līdzekļu 
lietošanu un nezāļu ierobežošanu laukaugu sējumos. Lauka diena notiks 28. 
septembrī plkst. 10.30  z/s “Sproģi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 
Plašāk: http://ejuz.lv/l85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notiks mācības akvakultūras saimniecību pārstāvjiem 
Aicinām pieteikties akvakultūras saimniecības uz zinātniskā institūta “BIOR”  
zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centra rīkotajām 
teorētiskajām mācībām ar Somijas ekspertu piedalīšanos. Mācības notiks no 
25. līdz 28. septembrim Siguldā, viesnīcā “Hotel Sigulda”. 
Plašāk: http://ejuz.lv/l86 
 
Pieteikšana apbalvošanai ar Zivju fonda Atzinības rakstu 
Zemkopības ministrija līdz 1. oktobrim aicina ikvienu interesentu izvirzīt  
pretendentus apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu “Par ieguldījumu  
Latvijas zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā”, paužot 
atzinību un pateicību tiem cilvēkiem, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu  
zivsaimniecībā. 
Plašāk: http://ejuz.lv/l8e 
 
Seminārs par akvakultūras profesiju standartiem Latvijā 
Trešdien, 26. septembrī, plkst. 10 Zemkopības ministrijā Republikas laukumā 2, 
Rīgā, 314. telpā notiks seminārs, kurā tiks apspriesti profesionālās izglītības 
jautājumi zivsaimniecības nozarē. 
Plašāk: http://ejuz.lv/l8s 
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Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem)  

 ‘’Lauku E–Lapa’’ sagatavota LLKC Apgādā, vadītāja Iveta Tomsone, redaktore Dace Millere,  

Ilzes Rūtenbergas-Bērziņas salikums. 

Eiropas Zinātnieku nakts 
LVMI “Silava” 28. septembrī no plkst. 14 līdz 22 norisināsies Eiropas 
Zinātnieku nakts pasākums "Mantojums", kura ietvaros apmeklētājiem 
būs iespēja izzināt, sajust un izgaršot mežu, kas ir institūta šī gada 
vadmotīvs: “Izzini, saredzi, sadzirdi, sajūti un izgaršo mežu”. 
Plašāk: https://ej.uz/yqp9  

Datums Nosaukums Norises vieta Kontaktinformācija 

27. septembris 
Par ES un valsts likumdošanas 
izmaiņām, kas attiecas uz lauku 
un mežu apsaimniekošanu 

Mētrienas pagasta tautas 
nams, Mētriena, Madonas 
novads 
Sākums plkst. 10.00 

MKPC Madonas nodaļa, 
Mairita Bondare,  
mob. 28381176 

28. septembris 
Par ES un valsts likumdošanas 
izmaiņām, kas attiecas uz lauku 
un mežu apsaimniekošanu 

Madonas novads, LKB 2.  
stāva zāle, Poruka iela 2,  
Madona 
Sākums plkst. 10.00 

MKPC Madonas nodaļa, 
Mairita Bondare,  
mob. 28381176 
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