12.06.2015.

Foto: Publicitātes foto

LAUKSAIMNIECĪBA
Pļaušanas serviss: rekomendācijas nedēļai no 9. līdz 16. jūnijam
Intensīvā skābbarības gatavošanas nedēļa ir noslēgusies. Šonedēļ gatavojama skābbarība no
zālājiem, kuros dominējošie ir tauriņzieži, jo gan sarkanajam āboliņam, gan lucernai ir sākusies
pumpurošanās fāze.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4cb
Apstiprina atbalsta piešķiršanas kārtību mazajām lauku saimniecībām
Valdība 9. jūnijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma „Lauku saimniecību un
uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās
lauku saimniecības”. Atbalsts ir noteikts 15 000 eiro vienreizēja maksājuma veidā vienai mazajai
saimniecībai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4cf
Kā risināt gurķu minerālās barošanas problēmas
Šopavasar vairākās neapkurināmās plēves siltumnīcās gurķiem sāka dzeltēt lapas. Cilvēki uztraucas
un interesējas, – kā iespējams risināt šo problēmu. LLKC dārzkopības speciālisti saka, ka tā ir tipiska
magnija trūkuma pazīme un skaidro, kā rīkoties šajā situācijā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4c9
Izdots stādaudzētāja biļetena jūnija numurs
Stādu audzētāju biedrība (SAB) īsteno projektu “Dārznīca”, kura ietvaros tiek izdots informatīvi
izglītojošs materiāls – “Stādaudzētāja biļetens”. Tā mērķis ir izglītot un informēt nozares
speciālistus, stādaudzētājus un interesentus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4ce
Atvieglo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktisko pasākumu īstenošanu
Valdība 9. jūnijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu par biodrošības
pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4ci
Latvijai piešķir no trakumsērgas brīvas valsts statusu
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka Pasaules dzīvnieku veselības organizācija (OIE)
piešķīrusi Latvijai no trakumsērgas brīvas valsts statusu. PVD iesniegto deklarāciju, kurā sniegta
detalizēta informācija par trakumsērgas uzraudzības sistēmu Latvijā, veiktajiem profilakses un
apkarošanas pasākumiem, kā arī trakumsērgas epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos pēc
savvaļas dzīvnieku orālās vakcinācijas uzsākšanas, OIE publicējusi savā periodiskajā izdevumā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4cj

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Stājas spēkā arī lauksaimniekiem svarīgi grozījumi Komerclikumā
Publicēti grozījumi Komerclikumā, kas stājās spēkā ar 4. jūniju. Saskaņā ar šiem grozījumiem līdz
2015. gada 30.jūnijam pirmais dalībnieku reģistra nodalījums Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz visām
divu un vairāku dalībnieku SIA, kas reģistrētas līdz 2013.gada 30. jūnijam.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4db

ZIVSAIMNIECĪBA
Turpinās atbalstīt Latvijas ostu infrastruktūras uzlabošanu
Valdība 9. jūnijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā „Zvejas ostas un
izkraušanas vietas”. Atbalsta mērķis ir veicināt Latvijas ostu infrastruktūras un to sniegto pakalpojumu uzlabošanu
zvejnieku vajadzībām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4ch

Izstrādāti jauni makšķerēšanas noteikumi
Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu noteikumu projektu „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi”. Tajā noteikta kārtība, kādā fiziskās personas Latvijas ūdeņos drīkst izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību tiesības un iegūt zivis un vēžus savam patēriņam.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4d7

PĀRTIKA
Informē par veselībai bīstamas vielas tirdzniecību internetā
Pārtikas un veterinārais dienests aicina patērētājus neiegādāties interneta vietnēs piedāvāto uztura
bagātinātāju „Arnold Iron Dream Concentrated Night Time Recover”, jo šī uztura bagātinātaja sastāvā ir
konstatēta veselībai kaitīga viela 2,4 – dinitrofenols jeb DNP.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4ck

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Iespēja pieteikties konferencei Ungārijā
Līdz 5. septembrim ir iespēja pieteikt savu dalību konferencei „TOOL FAIR X”, kas norisināsies
decembrī Ungārijā. Konferences mērķis ir veicināt jauniešu mācību procesa uzlabošanos, izmantojot
dažādus neparastus mācību rīkus, „laboratorijas” un „tirgus” konceptus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/qp2j
Iespēja mākslinieciski izpausties
Jaunieši, kuri jūt aicinājumu izpausties gleznošanas mākslā vai kuriem patīk veidot video vai
fotogrāfēt, tiek aicināti pieteikties 2. Valmieras mākslas plenēram. Projekta ietvaros jaunieši
varēs pilnveidot savas prasmes un radīt jaunus mākslas darbus, kas tiks izstādīti izstādē.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xw3s
Iespēja piedalīties EKO nometnēs
Jauniešiem ir iespēja piedalīties kādā no trim Mārtiņa fonda organizētajām vasaras nometnēm
Jēkabpilī. Nometnēs tiks sniegtas zināšanas par vides aizsardzību, bioloģisko daudzveidību,
klimata pārmaiņām, gaisa piesārņojumu, ūdens resursiem u. c. jautājumiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/q7rg
Iespēja topošajiem uzņēmējiem
Kurzemes biznesa inkubators 17. jūnijā organizē pasākumu „Biznesa rīts”, kura laikā dalībnieki varēs
iegūt informāciju par to, kā izveidot Formula1 cienīgu biznesa komandu. Pasākumu vadīs uzņēmējs
un BOSI ieviesējs Latvijā Jānis Skrūzkalns.
Plašāka informācija: http://ej.uz/erjn

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aicinām 16. jūnijā uz semināru par Krājaizdevu sabiedrību dibināšanu
Notiks seminārs, kurā informēs par pamatprincipiem Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības izveidē,
rosinot diskusiju par finanšu līdzekļu piesaisti, kas ļautu lauku teritorijās īstenot ES struktūrfondu
projektus un citas aktivitātes.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4cc
Atvērtās dienas lauku saimniecībās
Aicinām baudīt Latvijas laukus! Šīs nedēļas nogalē 13. un 14. jūnijā 102 lauku saimniecības
atvērs savas durvis viesiem, solot īpašus piedāvājumus ar degustācijām, ekskursijāmun izklaidēm.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4cd

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

16. jūnijs

Efektīva saimniekošana lielākas
peļņas gūšanai

Z/s „Viktorija”,
Riebiņu pagasts, Preiļu novads
Sākums plkst. 11.00

Zinta Jansone,
tālr. 29299583

16. jūnijs

Seminārs cūku audzētājiem Bauskā

Bauskas novada domes telpās,
Uzvaras iela 1, Bauska
Sākums plkst. 10.00

Dzintra Lejniece,
LCAA direktore,
tālr. 29431908

18. jūnijs

Seminārs cūku audzētājiem Saldū

LAD 3. stāva zālē,
Viesnīcas iela 1, Saldus
Sākums plkst. 10.00

Dzintra Lejniece,
LCAA direktore,
tālr. 29431908

19. jūnijs

Efektīva saimniekošana lielākas
peļņas gūšanai

Z/s „Dambīši”,
Ērģemes pagasts, Valkas novads
Sākums plkst. 15.00

Zinta Jansone,
tālr. 29299583

Meža īpašnieki var pieteikties ES atbalstam mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs informē, ka no 2015. gada 6. jūlija līdz 4. augustam Lauku
atbalsta dienests uzsāk pieteikumu pieņemšanu pasākumam „Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5xcb
Jauni pasākumi cīņā pret Āfrikas cūku mēri
AS „Latvijas valsts meži” un Pārtikas un veterinārais dienests noslēguši vienošanos ar mērķi
ierobežot Āfrikas cūku mēra izplatīšanos Latvijas teritorijā. Vienošanās paredz savstarpēju
sadarbību, informācijas apmaiņu un profilakses pasākumu īstenošanu – meža traktortehnikas
dezinfekciju.
Plašāka informācija: http://ej.uz/scqv

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

15. jūnijs

Dabas spēks – pirtsslotās

AS „Latvijas Finieris” zāle,
Grobiņa, Atpūtas ielā 4
Sākums plkst. 10.00

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

17. jūnijs

Ievācamie ārstniecības augi
mežā, to izmantošanas iespējas

Vijciema tautas namms „Dalderi”,
apkārtnē esošais mežs un pļava,
Vijciema pagasts, Valkas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļvidzemes
nodaļas vadītājs
Andris Vīrs,
mob. tālr. 26108426

19. jūnijs

Cirsmu un meža īpašumu pārdošana – kā to izdarīt maksimāli
izdevīgi

Valdeķu pagasta bibliotēka, Kandavas novads
Sākums plkst. 10.00

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

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!

