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Klāt “Laukiem būt!” mācības
Jau astoto gadu Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)
aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 40 gadiem piedalīties uzņēmējdarbības uzsākšanas mācībās pasākumā "Laukiem būt!". Pēc mācībām, kas
notiks visa Latvijā, būs iespēja startēt uzņēmējdarbības konkursā, kurā
labākie saņems naudas balvas. Pieteikšanās konkursam sāksies 2019.
gada decembrī.
Plašāk: https://ej.uz/5m3e
Graudaugu raža šogad laba
Graudaugu raža Latvijā šogad vērtējama kā ļoti laba – Vidzemē nokulti
kvieši pat līdz 6 tonnām no hektāra, Kurzemē noņemti agrie kartupeļi
līdz pat 50 t/ha, liecina LLKC augkopības speciālistu veiktā oﬁciālā
ražas prognozēšana.
Plašāk: https://ej.uz/an8f
Ar dārzeņiem būsim nodrošināti
Sausuma dēļ šogad cietuši Kurzemes piekrastes dārzeņu audzētāji,
tomēr valstī kopumā situācija vērtējama kā visai laba, tādēļ arī dārzeņu
raža valstī solās būt labāka nekā pērn, liecina LLKC dārzkopības
eksperta Māra Narvila novērojumi.
Plašāk: https://ej.uz/29c3
Notiks lauka diena zirgkopības saimniecībā!
LLKC sadarbībā ar Ivetas Janelsiņas zirgkopības saimniecību “Druvas”,
Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociāciju un AREI aicina 12. septembrī
apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par Latvijas šķirnes
ķēvju
salīdzinājumu.
Plašāk: https://ej.uz/necj
Šķirņu audzētāji var pieteikties atbalstam
Lauku atbalsta dienests informē, ka no 1. septembra var pieteikties
atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai,
ko var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu – Latvijas
brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās šķirnes cūku,
Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa
zirgu, Latvijas vietējās kazu šķirnes – audzētāji.
Plašāk: https://ej.uz/de77
Kooperatīvi “Piena ceļš” un “E-piim” nolemj apvienoties
Latvijas piena ražotāju kooperatīva “Piena ceļš” un Igaunijas piensaimnieku kooperatīva “E-piim” biedri vienbalsīgi nobalsojuši par kopīga
starpvalstu kooperatīva “'E-Piim Societas Cooperativa Europaea
Limited” (“SCE E-piim”) izveidi pēc ES standartiem, kas būs pirmais
šāda veida kooperatīvs tā sauktajās jaunajās ES dalībvalstīs.
Plašāk: https://ej.uz/its3

Bakteriālā iedega konstatēta septiņās Latvijas vietās
Valsts augu aizsardzības dienests šogad, veicot bakteriālās iedegas
saimniekaugu pārbaudes, visā Latvijas teritorijā noņēmis 437 paraugus,
kas testēti VAAD Nacionālajā ﬁtosanitārajā laboratorijā. Deviņos
paraugos, kas ņemti septiņās Latvijas vietās, konstatēta bīstama augu
karantīnas slimība – bakteriālā iedega (Erwinia amylovora).
Plašāk: https://ej.uz/ne9d
No nākamā gada – vienots tirdzniecības dokuments
Valdība otrdien, 27. augustā, apstiprinājusi grozījumus prasībās tādu
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritei, kas nav paredzēti cilvēka
patēriņam.
Plašāk: https://ej.uz/6iua

Izdzerts 35 200 t piena, apēsts 6680 t augļu un dārzeņu
Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu rezultāti –
izdzerts 35 200 tonnu piena, apēsts 6680 tonnu augļu un dārzeņu.
Zemkopības ministrijas īstenotā ES atbalsta programma augļu, dārzeņu
un piena piegādei izglītības iestādēm vairāku gadu laikā iemantojusi
lielu popularitāti bērnu un jauniešu vidū.
Plašāk: https://ej.uz/2scb

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

Amatu, spēļu un rotaļu diena
Latvijas Etnogrāﬁskajā brīvdabas muzejā 1. septembrī norisināsies
pasākums "Amatu diena. Spēļu un rotaļu diena".
Jau trešo gadu arī biedrība "Latvijas aitu auzētāju asociācija" piedalās
šajā brīnišķīgajā pasākumā, lai rīdziniekiem un pilsētas viesiem
parādītu, cik dažādas un skaistas Latvijā ir aitas, ko no to produktiem
var iegūt.
Plašāk: https://ej.uz/yzub
Kaņepju produktu apritē gaidāmas izmaiņas
Kaņepju audzētāji, atbalstītāji un zinātāji, lūdzam jūsu palīdzību
vēsturisku matariālu atrašanā, kas liecinātu un sniegtu pierādījumus, ka
kaņepju tēja un citi kaņepju produkti Latvijā tika patērēti uzturā jau
izsenis pirms 1997. gada, t.sk. pirmās Latvijas laikā, okupācijas gados
un, iespējams, vēl senāk.
Plašāk: https://ej.uz/ok6m

Aicinām uz mācībām meža īpašniekus
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu
pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās
izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizējam
apmācības meža īpašniekiem, meža nozarē nodarbinātajiem un
medniekiem.
Aktuālās mācības: https://ej.uz/1wqi
Klimats mainās, bet mežs paliek
Klimata pārmaiņas Ziemeļeiropā vēl nav ekstensīvi jūtamas, bet
dienvidos tās jau ir radījušas reālu ietekmi uz mežsaimniecību. Silto
ziemu dēļ neapsalst kukaiņi, kā rezultātā vēlāk – vasarās tiek "noēstas"
milzīgas mežu platības Centrāleiropā. Dienvideiropā paildzinās
sausuma periodi, kuriem seko pamatīgi un grūti kontrolējami
ugunsgrēki.
Plašāk: https://ej.uz/gh7n
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Par plānotajiem informatīvajiem un izglītojošajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām,
laikiem un datumiem) var interesēties MKPC mājaslapā vai Valsts Lauku tīkla mājaslapā, sazinoties ar
MKPC speciālistiem (www.mkpc.llkc.lv).
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