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LAUKSAIMNIECĪBA
Varēs saņemt saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām
Jaunajā tiešmaksājumu sistēmā no 2015. gada plānots ieviest četrus saistītā atbalsta veidus
lauksaimniecības dzīvniekiem – par slaucamām govīm, slaucamām kazām, nobarojamiem
liellopiem un nokautām aitām.
Plašāka informācija: http://ej.uz/9k21
Latvija un Turcija vienojas par sadarbības uzlabošanu lauksaimniecībā
Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Turcijas Republikas lauksaimniecības ministrs
Mehmets Mehdi Ekers 23. oktobrī parakstīja Latvijas un Turcijas protokolu par tehnisko,
zinātnisko un ekonomisko sadarbību lauksaimniecībā, kas turpmāk uzlabos abu valstu
ekonomisko sadarbību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/zjgz
Piešķir nenozīmīga govju sūkļveida encefalopātijas riska statusu
Zemkopības ministrija informē, ka Eiropas Savienības „Oficiālajā Vēstnesī” 22. oktobrī publicēts
Eiropas Komisijas lēmums, saskaņā ar kuru Latvija iekļauta to valstu sarakstā, kam piešķirts valsts
ar nenozīmīgu govju sūkļveida encefalopātijas (GSE) risku statuss.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8kj6

PĀRTIKA
Varēs izplatīt un pārdot arī nefasētu diētisko pārtiku
No uzņēmējiem saņemti ierosinājumi atļaut izplatīt un pārdot neiepakotā veidā diētisko pārtiku
tieši patērētājam dažādās mazumtirdzniecības vietās, piemēram, fitnesa un interešu klubos,
vienlaikus sniedzot informāciju par produkta sastāvu. Atsaucoties sabiedrības lūgumam, valdība
21. oktobrī apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus attiecīgajos Ministru
kabineta noteikumos.
Plašāka infromācija: http://ej.uz/8ygj

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aicinām uz fermu dienu saimniecībā „Valti”
LLKC Lopkopības kompetenču centrs un Kuldīgas konsultāciju birojs aicina uz fermu dienu par
Šarolē šķirnes zīdējteļu piebarošanas efektivitāti 5. novembrī zemnieku saimniecībā „Valti”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/7pvu
Arodapmācības un informācijas pasākumi
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 29. oktobrī sākas pieteikšanās pasākumam „Arodapmācības un informācijas
pasākumi. Tā mērķis ir nodrošināt mācības, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas
resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu izmantošanu lauksaimniecības,
mežsaimniecības un pārtikas ražošanas nozarēs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/h8ji
Iespēja saņemt sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā
Lauksaimniecības datu centrs informē, ka 30. oktobrī plkst. 11 Zemkopības ministrijā
(328. telpa) notiks pārbaudes testa kārtošana fiziskām personām, kuras iesniegušas
dokumentus un atbilst MK noteikumu prasībām, lai saņemtu sertifikātu lauksaimniecības
dzīvnieku vērtēšanā, pārraudzībā un mākslīgajā apsēklošanā.
Plašāka informācija: http://www.ldc.gov.lv/lv/

KALENDĀRS
Termiņi
27. oktobris

Jāiesniedz pārskats par darījumu kvīšu izlietojumu 3. ceturksnī.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

29. oktobris

„Biedrību darbības efektivitātes
uzlabošana – problēmas un risinājumi”

Salas kultūras nams,
Skolas ielā 2
Sākums plkst. 10.00

Ligita Kadžule,
tālr. 25460441.
E-pasts:
ligita.kadzule@llkc.lv

Aizputē,
Atmodas ielā 16
Sākums plkst. 10.00

Pieteikšanās līdz
29. oktobrim,
rakstot uz E-pastu
guntars@agrario.lv
vai zvanot uz tālruni
26534858

7. novembris

„Aminoskābju lietošana graudkopībā un
eļļas kultūru audzēšanā, mikroorganismu
preparāti un salmu sadalīšanās”

Aicinām apmeklēt mācību kursus par meža atjaunošanu un kopšanu
Mācības norisinās 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
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina medniekus uz apmācībām
Novembrī aicinām medniekus un citus interesentus piedalīties apmācībās „Savvaļas dzīvnieku
slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bfgw

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

28. oktobris

„Izmaiņas medību
likumdošanā – kas par to
jāzina lauku un meža
saimniekam”

Novadnieku pagasta
pārvaldes zāle,
Saldus nov.
Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
mob. tālr. 20222041

28. oktobris

„Izmaiņas medību
likumdošanā – kas par to
jāzina lauku un meža
saimniekam”

Skrundas kultūras nams,
Lielā ielā 1 a, Skrundā
Sākums plkst. 14.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
mob. tālr. 20222041

29. oktobris

„Izmaiņas medību
likumdošanā – kas par to
jāzina lauku un meža
saimniekam”

Lieģu kultūras nams,
Tadaiķu pag., Durbes nov.
Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
mob. tālr. 20222041

29. oktobris

31. oktobris

„Izmaiņas medību
likumdošanā – kas par to
jāzina lauku un meža
saimniekam”

Priekules kultūras nams,
Peldu ielā 1, Priekulē
Sākums plkst. 14.00

MKPC Dienvidkurzemes
nodaļas vadītāja vietniece
Alda Velvere,
mob. tālr. 20222041

„Jauns medību likums,
medību noteikumi”

Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs,
Bērstele,
Viesturu pag., Rundāles nov.
Sākums plkst. 10.00

MKPC Zemgales nodaļas
vadītājs
Sergejs Repņikovs,
mob. tālr. 9283108

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!

