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LLKC kolektīvs novēl lustīgu līgošanu!

Svētkos dāvinām jums Jāņu siera recepti, kas pierakstīta 1931. gadā Latgalē.
Nepieciešams: 2 kg biezpiena, 7 litri piena, 2 olas, 1 glāze krējuma, sāls,
ķimenes.
Pagatavošana: Pienu uzvāra, atsmeļ 2 litrus. Biezpienu saberž, pievieno
pienam un karsē. Kad sāk atdalīties sūkalas, pielej atsmelto pienu un turpina
karsēt. Visu masu lej uz siera drēbes vai kulītē, notecina sūkalas. Sierekli liek
atpakaļ katlā, pievieno sakultas olas, krējumu, sāli un ķimenes. Karsē uz lēnas
uguns un maisa, līdz masa atlec no katla sieniņām un ir gludi spīdīga,
viendabīga. Masu liek samitrinātā drānā, to nosien, viegli noslogo. Pēc
12 stundām siers ir ēdams.

Lai labi garšo!

LAUKSAIMNIECĪBA
Strauji ienākas zemeņu raža
Šā Plašāka informācija: gada zemeņu raža sākusies ierastajā laikā, bet ļoti strauji – karstais
laiks nodrošinājis agro zemeņu šķirņu ogu masveida nogatavošanos, mazinot katras šķirnes
izteiktās un zemeņu ēdājiem pazīstamās garšas īpašības. Šogad prognozējama vidēji laba
zemeņu raža. Tā kā ogas gatavojas ātri, samazināsies ogu vākšanas reižu skaits.
Plašāka informācija: http://www.llkc.lv/lv/raksts/strauji-ienakas-zemenu-raza

Aktivizējas kāpostu cekulkode
Pirmsjāņu nedēļā kāpostu laukos aizvien vairāk izplatās kāpostu cekulkode. Šis krustziežu dzimtas (kāpostaugi, rapsis)
kultūraugu kaitēklis novērojams kāpostu laukos visās šī kaitēkļa attīstības stadijās no olas līdz pieaugušajiem tauriņiem, tātad
sagaidāma nākamās paaudzes attīstība.
Plašāka informācija: http://www.llkc.lv/lv/raksts/aktivizejas-kapostu-cekulkode

Seminārs "Ziemas rapša audzēšanas tehnoloģiju un ziemas kviešu papildmēslošanas izvērtējums"
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” aicina š.g. 2. jūlijā plkst. 10:00 uz semināru par ziemas rapša audzēšanas
tehnoloģijām un ziemas kviešu papildmēslošanas izvērtējumu. Seminārs notiks Auces novada Vecauces pagasta LLU MPS
Vecauce zālē un izmēģinājumu laukos „Aizaploku lauks”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3foue

Lauku diena Vērgales pagastā
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas konsultāciju birojs š.g. 27. jūnijā plkst. 11:00 ielūdz apmeklēt Lauku
dienu–demonstrējumu: „Kaitēkļu un slimību ierobežošana laukaugu sējumos izmantojot konvencionālās un integrētās
saimniekošanas metodes” z Pāvilostas novada Vērgales pagasta ZS "Sproģi".
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/lkhi7

Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi
2013. gada 18. jūnijā izdoti jaunie MK noteikumi Nr. 322 „Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”, kas aizstās iepriekšējos MK
2008. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1079, kas no š.g. 1. janvāra zaudējuši spēku. Jaunie noteikumi reglamentē dzīvnieku
pārvadāšanas kārtību, labturības prasības dzīvnieku pārvadāšanai transportlīdzeklī un kārtību, kādā izsniedz un reģistrē
dzīvnieku pārvadātāja atļauju un atļauju transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai. Tāpat noteikumos iekļauta kārtība, kādā
veicama apmācība par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā, apmācības programma un kārtība, kādā izsniedzams un
anulējams apliecinājums par apmācību, un apmācīto personu reģistrācijas kārtība.
Plašāka informācija: https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=257672

LAD PAZIŅOJUMI
Papildu valsts tiešais maksājumus par zīdītājgovīm
Lauku atbalsta dienests informē, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas 2012. gada 4. jūnija lēmumu tiek dota
atļauja Latvijai veikt papildu valsts tiešos maksājumus par zīdītājgovīm 2012. gadā. Šim
maksājumam tiek piemērots samazinājuma koeicients 0,630856, līdz ar to atbalsts par vienu
zīdītājgovi ir 82,57 LVL.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums
27. – 28. 06.
27.06.
28.06.

04. – 05.07.

Tēma
Lauksaimniecības produkciju ražojošo
saimniecību konkurētspējas palielināšana.
Netradicionālo augu audzēšana
Lauksaimniecības produkciju ražojošo
saimniecību konkurētspējas palielināšana, t.sk.,
ES inansējuma apgūšana augkopības nozarē
Lauksaimniecības produkciju ražojošo
saimniecību konkurētspējas palielināšana.

Norises vieta
Ķeguma novads, Rembates pagasts,
Rembates pagasta pārvalde
Vecumnieku novads, Skaistkalnes
pagasts, ZS „Upescelmiņi”
Talsu novads, Vandzenes pagasts,
Rezidence

Kontaktinformācija
L. Dreiska
Mob.tel.: 28331239
D. Griķe
Tālr.: 63927211
A. Spēks
Mob.tel.: 26460878

Krāslavas novads, Kombuļu pagasts,
„Kombuļu pussaliņa”

T. Brazeviča
Tālr.: 65681102
Mob.tel.: 28370906

 Informācija par semināriem un to programmas pieejama VLT mājas lapā: http://www.laukutikls.lv/notikumi

Īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošana mežā
Š.g. 18. jūnijā pieņemti jaunie MK noteikumi Nr. 325 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu
dzīvotņu atjaunošanu mežā”, kas nosaka gan kritērijus īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu
atjaunošanai mežā, gan arī atjaunošanas atļaujas izsniegšanas kārtību.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/o1ovk; http://ejuz.lv/tlsg0

SEMINĀRU KALENDĀRS
 Informācija par semināriem un to programmas pieejamas VLT mājas lapā: http://www.laukutikls.lv/notikumi
SEKOJIET JAUNUMIEM:
Twitter: @LLKC_lv; draugiem.lv: http://www.draugiem.lv/llkc/
WEB: WWW.LLKC.LV un WWW.LAUKUTIKLS.LV
Savus ieteikumus, kā pilnveidot «Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

