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LAUKSAIMNIECĪBA
Pieejama lauksaimniecības demonstrējumu datu bāze
Lauksaimniecības demonstrējumu un izmēģinājumu datu bāzē ir apkopoti LLKC un zinātnisko institūciju
raksti par lauka izmēģinājumiem un demonstrējumiem augkopībā, dārzkopībā un bioloģiskajā
lauksaimniecībā vairāku gadu garumā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5nf
Tiešo maksājumu piešķiršana par zālājiem
Tiešie maksājumi paredzēti, arī lai daļēji atlīdzinātu izmaksas, kas saistās ar lauksaimniekiem papildus
uzliktajām zaļināšanas, vides, augu un dzīvnieku veselības prasībām, kas netiek pilnībā nosegtas ar tirgū
gūtajiem ieņēmumiem. Tādēļ prasība zālājus noganīt vai nopļaut un novākt līdz 15. augustam ieviesta, jo
ar 2015. gadu tiešmaksājumus var piešķirt tikai par zālājiem, ja tie ir uzturēti ganīšanai un lopbarības
ieguvei piemērotā stāvoklī.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ny
Par 2015. gada lauku saimniecību apsekojuma norisi
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir uzsākusi 2015. gada Augkopības un Lopkopības apsekojumu
organizēšanu. Apsekojumu datu vākšana notiek sadarbībā ar LLKC, kas piesaista intervētājus un veic
iegūto datu ievadi.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5nt
Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai
Lai sekmētu Eiropas Savienības atbalsta fondu finansēto projektu īstenošanu lauksaimniecības
uzņēmumiem, valdība 6. oktobrī veica grozījumus noteikumos par investīciju veicināšanu
lauksaimniecībā, paredzot iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai arī par ilggadīgo
augļkopības kultūru (izņemot zemeņu) stādījumu ierīkošanu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ng
Zemes fondā iesniegts 251 īpašuma pārdošanas pieteikums
Kopš 2015. gada 1. jūlija, kad Zemes fonds uzsāka darbību, līdz 16. septembrim ir saņemts 251 īpašumu
pārdošanas pieteikums. Vislielākā pieteikumu iesniegšanas aktivitāte bija pirmajās dienās – jūlija sākumā,
kad trīs dienu laikā tika iesniegti 55 pieteikumi. Šobrīd katru dienu tiek iesniegti vidēji divi, trīs darījumu
pieteikumi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/atpi

PĀRTIKA
Skolēnu brīvlaikā – skolu pavāru meistarklase
Domājot par vietējo ražotāju produkcijas plašāku izmantošanu pašvaldību iepirkumos, tostarp – skolēnu
ēdināšanā, LLKC skolēnu brīvlaika nedēļā, 29. oktobrī, aicina skolu pavārus uz meistarklasi pie šefpavāra
Ērika Dreibanta.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5nu

ZIVSAIMNIECĪBA
Sākas pieteikšanās pasākumam “Kontrole un izpilde”
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 10. oktobrī sākas pieteikšanās pasākumam “Kontrole un izpilde”.
Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai saskaņā
ar regulas Nr. 508/2014 76. panta 1. punktu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4jz

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Graudu audzētājus aicina uz semināru
LLKC sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA) organizē semināru „Graudu
audzētāju kooperatīvu darbības efektivitātes uzlabošana”, kas norisināsies Ādažos 22. oktobrī.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5m6
Ozolniekos tiek organizēti kursi „Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”
Ņemot vērā pieprasījumu, LLKC jau 16. oktobrī Ozolniekos, Rīgas ielā 34, organizē kursus dzīvnieku
pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas centru darbiniekiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5nc
Notiks kursi pārraugiem piena šķirnes liellopu ganāmpulkos
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs šī gada 28. oktobrī plkst. 9.00 rīko praktisko apmācību
kvalifikācijas paaugstināšanas kursus A un B metodes pārraugiem piena šķirņu ganāmpulkos.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ne

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

13. oktobris

13. un 15.
oktobris

15. un 16.
oktobris

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

Bioloģiskās lauksaimniecības
pamatzināšanu apguve

Pilsētas laukums 3,
Kuldīga, Kuldīgas
attīstības aģentūra
Sākums plkst. 10.00

Linda Dūdiņa-Hoiere,
tālr. 29147935.
Pieteikšanās VLT Christian louboutin
sale mājaslapā,
LLKC Kuldīgas nodaļas birojā vai pa
minēto tālruni

Aitkopība kā saimniecības
pamatnozare

“Dzirnas”, Valle,
Valles pagasts,
Vecumnieku novads;
“Bodītes”, Kaijciems,
Limbažu pagasts,
Limbažu novads
Sākums plkst. 9.00

LLKC Bauskas nodaļa,
tālr. 63927211

Kvalitatīva gaļas liellopu
ganāmpulka veidošana

LLKC Preiļu konsultāciju
biroja zāle,
Raiņa bulvāris 21b,
Preiļi;
z/s “Dzelmes”,
Vārkavas novads,
Rožkalnu pagasts
Sākums plkst. 10.00

Obligāta pieteikšanās:
Jolanta Augšpūle,
tālr. 26788681

Par ES atbalstu meža īpašniekiem – tiešraides ieraksts
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs piedāvā noskatīties tiešraides ierakstu – par ES atbalstu
meža īpašniekiem.
Ieraksts pieejams: http://ej.uz/g9vu
„Meža īpašniek! Atnāc un uzzini svarīgāko par ES atbalstu tieši Tev!”
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs organizē informatīvi izglītojošu kampaņu „Atnāc uz
semināru un uzzini svarīgāko par ES atbalstu meža īpašniekiem!”. Kampaņas ietvaros meža īpašnieki
oktobrī aicināti apmeklēt bezmaksas seminārus par ES atbalsta saņemšanas iespējām meža īpašniekiem.
Plašāka informācija un plānotie semināri: http://ej.uz/7dyg

Darbs, sadarbojoties ar policiju
Valsts meža dienesta, Valsts policijas un Prokuratūras darbinieki tiekoties pārrunā jautājumus par to kā
cīnīties ar patvaļīgu meža ciršanu, kā atklāt un izmeklēt meža pārkāpumus. Kopīgi veicot darbu, nozīmīga
ir iesaistīto iestāžu sadarbība. Malumedības, koku patvaļīga ciršana, pārkāpumi dabas aizsardzībā, – tās ir
jomas, kuru novēršanā jāsadarbojas vairākām institūcijām.
Plašāka informācija: http://ej.uz/7pir

SEKOJIET JAUNUMIEM:
@LLKC_lv
facebook.com/LLKIC
draugiem.lv/LLKC

Savus ieteikumus, kā pilnveidot
«Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

WEB: WWW.LLKC.LV
un
WWW.LAUKUTIKLS.LV

