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LAUKSAIMNIECĪBA
Labākais 2014. gada LLKC birojs – Valmiera!
Aizvadīta LLKC ikgadējā Vasarskola, kuru šogad rīkoja Aizkraukles nodaļa. Tika uzzināts arī LLKC
vadības ilgi un rūpīgi analizētie nodaļu darba pārskatu vērtējuma rezultāti par paveikti 2014.
gadā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4yk
Sagaidāma laba dārzeņu raža
LLKC dārzkopības eksperti secina, ka par spīti vēsajai vasarai lielākajai daļai dārzeņu šogad
sagaidāmas labas ražas, kaut arī līdz šim to attīstība ir nedaudz aizkavējusies. Augustā
sagaidāmais siltums ražas ienākšanos var paātrināt, taču problēmas var radīt ūdens trūkums un
atsevišķi kaitēkļi.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4yg
PVD informācija par Q drudzi
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) izmeklē atsevišķus liellopu abortu gadījumus, kas notikuši
divos ganāmpulkos Latvijā, jo ir aizdomas, ka abortus varētu būt izraisījis Q drudzis. Saskaņā ar
dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas plānu, ir jāizmeklē visi liellopu abortu gadījumi, lai pārliecinātos,
vai tos nav izraisījusi kāda no dzīvnieku infekcijas slimībām, tostarp Q drudzis.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4zc
Kas ir Q drudzis: http://ejuz.lv/4za
Lietuvā mājas cūkām konstatē Āfrikas cūku mēri
Lietuvā, Kauņas novadā konstatēts jauns mājas cūku saslimšanas gadījums ar Āfrikas cūku mēri.
Tas ir pirmais saslimšanas gadījums mājas cūkām Lietuvā pēc aptuveni gadu ilga pārtraukuma.
Toreiz slimība tika konstatēta vienā no lielākajām cūku novietnēm Lietuvā, Ignalinas apkārtnē.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4z9
Mazās lauku saimniecības varēs saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai
No 2015. gada 3. septembra līdz 2015. gada 5. oktobrim būs atvērta projektu pieņemšanas kārta
apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".
Šī apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas
produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4yp
Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus
Valsts augu aizsardzības dienests informē, ka graudaugu sējumos, kuros savairojušās viendīgļlapju un
divdīgļlapju nezāles, lai atvieglotu ražas novākšanu un samazinātu ražas zudumus, graudaugu pilngatavības
stadijā, bet ne ātrāk kā septiņas dienas pirms ražas novākšanas, drīkst lietot vispārējas un sistēmas iedarbības
herbicīdus, kuri satur darbīgo vielu glifosāts.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4yq
Lauksaimnieki nepamierināti ar paredzēto Nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu
Biedrība „Zemnieku saeima” ir sašutusi par Finanšu un Tieslietu ministrijas lēmumu, sākot no
2016. gada palielināt Nekustamā īpašuma nodokļa apmēru lauksaimniecībā izmantojamai
zemei. Neskatoties uz lauksaimnieku un Zemkopības ministrijas ierosinājumiem un dalību
vairākās lēmuma izskatīšanas sanāksmēs, piedāvātie priekšlikumi līdz šim nav tikuši ņemti vērā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4z7

PĀRTIKA
Krievija varētu izskatīt jautājumu par zivju konservu importa aizlieguma atcelšanu
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis 4. augustā
Maskavā tikās ar Krievijas Federācijas lauksaimniecības ministru Aleksandru Tkačevu un Krievijas Federālā veterinārās un
fitosanitārās uzraudzības dienesta vadības pārstāvjiem. Tikšanās laikā Krievijas puse apliecināja, ka sagaida no Latvijas
papildus informāciju, lai, iespējams, lemtu par zivju konservu aizlieguma atcelšanu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4yn

ZIVSAIMNIECĪBA
Līdz 17. augustam var pieteikties balvai zivsaimniecībā „Lielais loms”
Zemkopības ministrija aicina zivsaimniecības nozares uzņēmējus un jaunos darbiniekus pieteikties balvai „Lielais loms –
2015”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus konkursam aicināti ne tikai zivsaimniecības nozares uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, bet arī pašvaldības.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4yl

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Notiks kursi dzīvnieku pārvadātājiem
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 13. augustā Ozolniekos, Rīgas iela 34 organizē kursus dzīvnieku
pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas centru darbiniekiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4yh
Notiks kursi par sistēmas izveidi pārtikas uzņēmumos
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē divu dienu kursus „Sistēmas (HACCP)
izveides pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos”. Kursi notiks 27. un 28. augustā Ozolniekos,
Rīgas iela 34. Sākums plkst. 10.00.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4yi

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

11.
augusts

Informatīvs seminārs (mazo
lauksaimnieku atbalsta
programma un citas šobrīd
aktuālas atbalsta programmas;
LEADER programmas
aktualitātes; Latvijas zemes
fonda darbība un citas ALTUM
aktualitātes)

Lauku atbalsta dienesta zālē,
Viesnīcas ielā 1, Saldus
Sākums plkst. 10.00

Kristiāna Rožuleja,
tālr. 28630823,
kristiana.rozuleja@llkc.lv

Nīcas kultūras nams, Bārtas iela 6,
Nīcas pagasts
Sākums plkst. 11.00

Aleksejs Kačanovs
tālr. 27843096;
e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv;
Ainars Sīklis
tālr. 26456245;
e-pasts: ainars.siklis@llkc.lv

13.
augusts

Aktuāla informācija lauku
saimniecību attīstībai

Arī turpmāk varēs saņemt atbalstu par ieguldījumiem meža attīstībā
Valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi meža platību
paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” atbalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtību,
sākot no 2015. gada.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8q8f
Ūdensputnu medību sezonas atklāšana
Šī gada 8. augustā plkst. 16 Latvijā tiks atklāta ūdensputnu medību sezona. Saskaņā ar Medību
noteikumiem ūdensputnu medības sezonas sākumā – no 8. 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/a7u6
Meža īpašnieki turpina mācīties
Daudzi meža īpašnieki atrod arī vasarā laiku, lai piedalītos semināros un uzzinātu kaut ko jaunu.

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

17.
augusts

Pirtsslotas – meža spēks
cilvēka veselībai

LLKC Talsu birojs, 1. stāva zāle,
Kr.Valdemāra iela 21a,
Talsi
Sākums plkst. 13.00

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

Meža augi veselībai

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

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
mob. tālr. 26117578

Mācība par meža nekoksnes
resursu – pirtsslotu

Viesu māja „Bramaņi”,
Bramaņi, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads
Sākums plkst. 9.30

MKPC Zemgales nodaļas
vadītāja vietniece
Ieva Doniņa,
mob. tālr. 26352648

18.
augusts

19.
augusts

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!

