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LAUKSAIMNIECĪBA
Viss par kompensācijām saistībā ar ĀCM – vienuviet
Ņemot vērā plašo informācijas klāstu, kas saistīts ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību, LLKC
speciālisti vienuviet apkopojuši ziņas par to, kas un kā darāms, lai saņemtu kompensācijas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/778e
Ievērojiet biodrošības pasākumus saistībā ar ĀCM!
Saistībā ar ĀCM vairākos Latvijas novados un pagastos Pārtikas un veterinārais dienests noteicis karantīnu un ar to saistošos
noteikumus, kuri obligāti jāievēro. LLKC apkopojis plašu informāciju gan par pašu slimību, tās simptomiem un biodrošības
pasākumiem lopkopības saimniecībās, kā arī visiem iedzīvotājiem ĀCM skartajās teritorijās.
Plašāka informācija: http://ej.uz/dd6e
ĀCM turpina izplatīties: apstiprināti jauni saslimšanas gadījumi
Pārtikas un veterinārais dienests ir saņēmis laboratorisko analīžu rezultātus, kas apstiprina ĀCM vīrusu divām no četrām
atrastajām beigtajām meža cūkām Madonas novada Ļaudonas pagastā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bkae
Prognoze par kultūraugu kaitēkļu un slimību attīstību augustā
Graudaugu un rapša sējumos augustā turpināsies ražas novākšana un dīgs nākamā gada ražai
iesētie ziemāji. Rudzu un tritikāles sējumos pirms ražas novākšanas jānovērtē melno graudu
klātbūtne. Kāpostus turpinās bojāt cekulkodes kāpuri, pieaugs kāpostu pūcītes un balteņu kāpuru
izplatība. Uz burkānu lakstiem attīstīsies lapu brūnplankumainība un sausplankumainība.
Plašāka informācija: http://ej.uz/g49r
Precizētas prasības uztura bagātinātāju reklamēšanā un izplatīšanā
Valdība 5. augustā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas noteikumos, kas nosaka papildu prasības uztura
bagātinātāju reklāmas un izplatīšanas jomā, tādējādi nodrošinot patērētāju tiesību aizsardzības uzlabošanu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8s7q
Lauksaimniekiem jāiepazīstas ar zaļināšanas maksājuma prasībām
Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus pievērst uzmanību izmaiņām tiešo maksājumu
saņemšanas nosacījumos, kas saistīti ar zaļināšanas maksājumu. Šie nosacījumi lauksaimniekiem
obligāti būs jāņem vērā jau šī gada vasaras otrajā pusē un rudenī, plānojot nākamā gada sējumu
struktūru un ziemāju sēju.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ta88
Zemes iegādei piešķirti 428 aizdevumi par 20,8 miljoniem eiro
Valsts akciju sabiedrība „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 1. augustam piešķīrusi 428 aizdevumus par kopējo summu
20 824 882,49 eiro lauksaimniecības zemes iegādei. Aizdevumu sadalījums pa reģioniem: Kurzeme – 124, Zemgale – 131,
Vidzeme – 80, Latgale – 57 un Rīgas reģions – 36 aizdevumi. Lielākoties zemnieki vēlas savā īpašumā iegādāties līdz šim nomāto
zemi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/4u71
Atbalsta maksājums par dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu
Lauksaimnieki, kuri jau ir uzņēmušies piecu gadu saistības par lauksaimniecības dzīvnieku, līdz 3. septembrim var pieteikties uz
Agrovides apakšpasākumu „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/j99a

Dzīvnieku turētājiem un īpašniekiem samazināsies administratīvais slogs
Ministru kabinets 5. augustā apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumos Nr. 880
„Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība”. Grozījumi veikti, lai samazinātu
administratīvo slogu dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem, jo Latvijai ir piešķirts no govju enzootiskās leikozes oficiāli
brīvas valsts statuss.
Plašāka informācija: http://ej.uz/mhgi

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Fermu diena mācību pētījumu saimniecībā „LLU MPS Vecauce”
„Zālēdāju projekta” fermu diena LLU MPS „Vecauce” notiks 12. augustā Auces novada Vecauces pagasta
„Līgotnēs”. Aicinām piedalīties!
Plašāka informācija: http://ej.uz/7o2q

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Atbalsts jauniešiem zvejniecības veicināšanai
Jauniešiem, kas piedalījušies Zivsaimniecības Sadarbības tīkla pasākumā „Atbalsts jauniešiem
zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai”, ir iespēja piedalīties biznesa
plānu/projektu konkursā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/wzpu
Mācības Saldus novada jauniešiem
Saldus novada jauniešiem (vecumā līdz 21 gadam) tiek dota iespēja piedalīties mācībās, kuru mērķis ir attīstīt novada
jauniešiem dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences, dot ieguldījumu jauniešu personības pilnveidošanā un
personības attīstīšanā, izmantojot neformālās izglītības metodes. Augustā notiks divas apmācību daļas: 12.-14. augusts
plkst. 10.00 „Ko es varu?” un 19.-21. augusts plkst. 10.00 „Jauno līderu apmācība”.
Pieteikuma anketas atrodamas mājaslapās www.saldus.lv; www.saldusjauniesiem.lv. Neskaidrību gadījumā zvanīt Rudītei
Muraševai: tālr. 27878570; 26158508.

KALENDĀRS
Termiņi
15. augusts

Jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma augustā, ja ienākums pārsniedzis 711,44 eiro.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

12. augusts

Āfrikas cūku mēra
ierobežošanas pasākumi

LLKC Preiļu konsultāciju birojs,
Raiņa bulv. 19,
Preiļi, Preiļu novada dome
Sākums plkst. 11.00

Meža īpašnieki – palieliniet meža ekonomisko vērtību, izmantojot ES atbalstu!
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus izmantot iespēju un veikt jaunaudžu kopšanu šī gada
rudenī un nākamā gada pavasarī, kā arī veikt mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu ar ES finansiālu atbalstu, tādā veidā
paaugstinot meža ekonomisko vērtību.
Lauku atbalsta dienests izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" aktivitātē
jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa.
Plašāka informācija: http://ej.uz/rsev

Aicinām apmeklēt mācību 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

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

9.
augusts

Aktualitātes medību jomā, apsaimniekojot
lauku un
meža īpašumus

Asūnes medību kolektīva
telpas,
Asūne, Asūnes pag,
Dagdas nov.
Sākums plkst. 9:45

MKPC Dienvidlatgales
nodaļas vadītājs Jānis
Dzalbs,
tālr. 26459513

ES atbalsts jaunaudžu
kopšanā, projektu iesniegšana − septembrī

Konferenču zāle, Pagastmāja,
Druviena, Druvienas pag,
Gulbenes nov.
Sākums plkst. 10.00.

MKPC Ziemeļaustrumu
nodaļas
vadītājas vietniece
Linda Muceniece,
tālr. 26314426

ES atbalsts jaunaudžu
kopšanā, projektu iesniegšana − septembrī

Mazā zāle, Tirzas kultūras nams,
Biedrības nams 1,
Tirza, Gulbenes nov.
Sākums plkst. 13.30

MKPC Ziemeļaustrumu
nodaļas
vadītājas vietniece
Linda Muceniece,
tālr. 26314426

ES atbalsts jaunaudžu
kopšanā, projektu iesniegšana − septembrī

Ausmas, Ranka, Gulbenes nov..
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu
nodaļas
vadītājas vietniece
Linda Muceniece,
tālr. 26314426

Ārstniecības augi –
meža aptieka

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

MKPC Ziemeļkurzemes
nodaļas
vadītāja vietniece
Linda Spade,
tālr. 25468419

12.
augusts

12.
augusts

15.
augusts

18.-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!

