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LAUKSAIMNIECĪBA
Turpinās platību maksājumu iesniegumu pieņemšana
Lauku atbalsta dienests turpina pieņemt Platību maksājumu iesniegumus gan Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS), gan arī papīra formātā. Līdz 2014. gada 1. maijam LAD kopumā
bija saņēmis 12800 pieteikumus; 5040 no tiem tika iesniegti EPS, bet 7760 – papīra formātā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/fagb
Rapša un graudaugu sējumos aktivizējas kaitēkļi
Dīgstošos vasarāju graudaugu un rapša sējumus Kurzemē, Zemgalē un Latvijas centrālajā daļā sāk apdraudēt spradži.
Pirmie īpatņi vasaras kviešos, vasaras miežos un vasaras rapša sējumos konstatēti, sākot ar 24. aprīli. Ziemas rapša sējumos
Kurzemē krustziežu smecernieki konstatēti 22. aprīlī, aprīļa beigās ķeramtraukos tie iekļuvuši arī pārējā Latvijas teritorijā
esošos rapša sējumos.
Plašāka informācija: http://ej.uz/d1s1
Zemes iegādes programmā piešķirti aizdevumi 17,2 miljonu eiro vērtībā
Zemkopības ministrija informē, ka VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 30. aprīlim pieņēmis lēmumu par 349
aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 17,208 miljonu eiro vērtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei
lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 9483 hektārus
lauksaimniecības zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 1815 eiro par hektāru.
Plašāka informācija: http://ej.uz/9858
Samazināsies administratīvais slogs dzīvnieku turētājiem un īpašniekiem
Valsts sekretāru sanāksmē 8. maijā izsludināja noteikumu projektu grozījumiem Ministru kabineta 2011. gada
15. novembra noteikumos Nr. 880 „Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība”. Grozījumi
galvenokārt veikti, lai samazinātu administratīvo slogu dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem, jo Latvijai ir piešķirts no govju
enzootiskās leikozes oiciāli brīvas valsts statuss.
Plašāka informācija: http://ej.uz/91sw
Pirmais fermu dienu pasākums notika „Upmalu mājās”
LLKC Lopkopības kompetenču centrs „Zālēdāju projekta” ietvaros demonstrējumu tīkla
saimniecībās vasaras sezonā rīko fermu dienas. Pirmās no tām notika zemnieku saimniecībā
„Upmalu mājas” Riebiņu novadā, Galēnu pagastā. Pasākums bija plaši apmeklēts –
piedalījās zemnieki, LLKC speciālisti un irmu pārstāvji. Šajā saimniecībā ierīkots
demonstrējums „Dažādās veģetācijas fāzēs pļautas zāles skābbarības kvalitātes vērtējums un
sagatavošanas tehnoloģiju salīdzinājums slaucamo govju saimniecībās”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/jh6u
Aktivizējas bumbieru lapu blusiņa
Pirmās bumbieru lapu blusiņas šogad konstatētas aprīļa sākumā, bet šobrīd vērojams to aktivitātes pieaugums bumbieru
stādījumos Iecavas, Tukuma un Ventspils novados. Gaisa temperatūra ap +10 grādi ir optimāla bumbieru lapu blusiņas olu
dēšanai. Tas nozīmē, ka sāksies bumbieru lapu blusiņas olu dēšana.
Plašāka informācija: http://ej.uz/66kd

PĀRTIKA
Pašvaldības gatavas sadarboties ar zemniekiem pārtikas iepirkumos
Lai noskaidrotu Latvijas pašvaldību ieinteresētību paplašināt vietējās pārtikas iepirkšanu
publiskajos pārtikas iepirkumos, LLKC veicis aptauju 92 pašvaldībās. Līdz šim apkopotie
dati liecina, ka teju visas aptaujāto novadu un pašvaldību iestādes ir ieinteresētas uzsākt
vai paplašināt vietējās pārtikas produkcijas iepirkšanu pašvaldību publiskajos pārtikas
iepirkumos.
Plašāka informācija: http://ej.uz/jfvt

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Starptautiskā jauniešu izglītības programma „Bridge It!” meklē dalībniekus
Līdz 20. maijam jaunieši vecumā no 18 līdz 28 gadiem tiek aicināti pieteikties dalībai
starptautiskajā neformālās izglītības programmā „Bridge It!”. Programma būs saistoša visiem,
kurus interesē dažādas pilsoniskās aktivitātes (dalība studentu un skolēnu padomēs,
nevalstiskajās organizācijās, iesaiste sociālajās aktivitātēs, brīvprātīgajā darbā u.tml.) un ir vēlme
uzlabot vidi sev apkārt.
Plašāka informācija: http://ej.uz/oq3p
Rūjienas novada jaunieši aicināti uz izstādi „Ieskaties iespējām acīs”
Rūjienas novada Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā 13. maijā plkst.16.30 notiks ceļojošās
jauniešu pieredzes stāstu izstādes „Ieskaties iespējām acīs” atklāšana. Pasākumā paredzēta
tikšanās ar stāstu autoriem – jauniešiem, kuri dalīsies pārdomās par saviem dzīves izaicinājumiem,
organizējot „zaļos” projektus, uzsākot biznesu, dzīvojot ārzemēs, un personības attīstību veicinoši
uzdevumi apmeklētājiem. Izstāde Rūjienā būs apskatāma līdz 22. maijam, pēc tam izstāde ceļos uz
Limbažu jauniešu centru, kur 23. maijā notiks nākamā tikšanās ar stāstu autoriem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/1p9h

KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

14. maijs

Veterinārmedicīnas aktualitātes
lauku saimniecībās

Bārbeles Tautas nams, Vecumnieku
novads, Bārbeles pagasts, „Tīrumi”
Sākums plkst. 10.00

Dace Griķe:
tel. 63927211, 29375278,
e-pasts:
dace.grike@llkc.lv

21. maijs

Kā sakārtot neizmantotu zemi un
paaugstināt tās vērtību?

LLKC Siguldas nodaļa, Siguldas
novads, Siguldas pilsēta, Dārza 2ª
Sākums plkst. 10.00

Laila Šestakovska:
mob. tel. 28323647,
e-pasts:
laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv

21. un 23.
maijs

Ganāmpulku produktivitātes uzlabošana pārraudzībā esošām saimniecībām

Jaunjelgavas novads, Seces pagasts,
pirmsskolas izglītības iestāde
„Vasariņa”
Sākums plkst. 10.00

Valentīna Beča:
tel. 26158775,
e-pasts:
Valentina.Beca@llkc.lv

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

Meža nozarē pasniedz gada balvas „Zelta čiekurs”
Kultūras pilī „Ziemeļblāzma” 8. maijā tika godināti meža nozares izcilākie ļaudis, jau desmito
gadu pasniedzot balvas „Zelta čiekurs’’. Gada balvas ieguvēji piecās nominācijās saņēma lielo
„Zelta čiekuru”, savukārt pārējiem laureātiem tika pasniegts mazais „Zelta čiekuriņš”.
Gada balvu par ilgtspējīgu saimniekošanu saņēma Juris Kūms, kuru šai nominācijai pieteica
LLKC Meža pakalpojumu centrs. Viņš ir aktīvs MKPC organizēto semināru un apmācību
dalībnieks un godprātīgs mežu apsaimniekotājs Dunikas un Grobiņas pagastos. Šajā pat
nominācijā par laureātiem kļuva LLKC pieteiktie kandidāti – zemnieku saimniecības
„Lielkrūzes” saimnieki Guntars un Valentīna Dolmaņi no Jaunpiebalgas pagasta, kuri saņēma mazo „Zelta čiekuriņu”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/q6wn

Visvairāk pārkāpumu par augošu koku patvaļīgu ciršanu
Valsts meža dienests 2013. gadā konstatējis 1586 meža apsaimniekošanu un izmantošanu
regulējošo normatīvajos dokumentos noteikto prasību pārkāpumus, no kuriem 576
protokoli iesniegti kriminālprocesa uzsākšanai, bet 1012 gadījumos no konstatētajiem
pārkāpumiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli. Lielāko daļu no 2013. gadā
konstatēto administratīvo pārkāpumu skaita veido augošu koku patvaļīgas ciršanas
gadījumi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/1ukw

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

13.
maijs

Uzmanību mežs un uguns!

Rēzeknes zonālais valsts arhīvs,
Rēzeknes novads, Rikavas pagasts,
Dārzu iela 7 a
Sākums plkst. 10.00

14.
maijs

Meža meliorācija, ātraudzīgo koku sugu
audzēšana

Kabiles saieta nams „Sencis”,
Kuldīgas novads, Kabile
Sākums plkst. 9.30

Alda Velvere:
tel. 20222041;
Sigita Vaivade:
tel. 29103658

14.
maijs

Deg mežs! Ko darīt vispirms? Ko darīt, lai
tā nenotiktu? Jeb Meža ugunsdrošības un
ugunsdzēsības ABC

LLKC biroja zāle, Talsu novads, Talsi,
Kr. Valdemāra ielā 21 a
Sākums plkst. 10.00

Alda Velvere:
tel. 20222041

17.
maijs

Ilgtermiņa meža apsaimniekošana un
meža īpašnieku sadarbības iespējas

Inčukalna novads,
atpūtas bāze „Zuši”,
Inčukalna pagasts
Sākums plkst. 9.30

Laila Šestakovska:
tel. 28323647,
e-pasts:
laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv

Jolanta Grišunova:
mob. tel. 28692818,
e-pasts:
jolanta.grisunova@mkpc.llkc.lv

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:

WEB: WWW.LLKC.LV un WWW.LAUKUTIKLS.LV
Savus ieteikumus, kā pilnveidot «Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

