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LAUKSAIMNIECĪBA
LOSP izvirza prioritāros pasākumus piena nozares glābšanai
Pamatojoties uz ilgstošo un dramatisko situāciju piena nozarē, kopā sanāca Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) paplašinātā piena grupa, lai apkopotu
priekšlikumus, kā turpmāk rīkoties, lai risinātu krīzes situāciju piena nozarē Latvijā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5vff
Zīdītājgovju audzēšanas ekonomiskie aspekti Zālēdāju projekta saimniecībās
Jau trīs gadus Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbojas ar saimniecībām, kas nodarbojas ar zīdītājgovju audzēšanu, kur gūst datus arī par to ekonomiskajiem
rādītājiem, kas dod iespēju veikt arī pašizmaksas aprēķinus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/1bid
Jāiesniedz kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums
Valsts augu aizsardzības dienests atgādina, ka personām, kas īpaši jutīgās teritorijās
apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi 20 hektāru un lielākā platībā, audzē
dārzeņus, augļu kokus, kartupeļus vai ogulājus 3 hektāru un lielākā platībā lieto mēslošanas līdzekļus, līdz 15. maijam jāiesniedz kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums par
kārtējā gada ražu
Plašāka informācija: http://ej.uz/hq85
Pieņem iesniegumus produktu integrētās audzēšanas reģistram
Lauksaimniekiem, kuri vēlas uzsākt lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu un
reģistrēties Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, līdz 15. maijam
Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz iesniegums.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5fu8
Tiks mainīts biškopības gada sākums un atskaišu termiņi
Saistībā ar izmaiņām ES normatīvajos aktos Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumu
projektu par valsts un ES atbalsta piešķiršanu biškopībai un tā administrēšanu, ko 12. maijā
izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xj9y
Āfrikas cūku mēris joprojām cirkulē, jāatceras par biodrošību!
Pavasarī un vasarā, kas ir paaugstināts Āfrikas cūku mēra bīstamības periods mājas cūkām,
Pārtikas un veterinārais dienests atgādina par biodrošības nozīmi mājas cūku pasargāšanā
no šīs bīstamās dzīvnieku infekcijas slimības.
Plašāka informācija: http://ej.uz/sdy7
Saslimšanas cēloņus var atrast zinātniskā izpēte, nevis retorika
Aivars Bērziņš, Dr. med. vet., Ph. D., Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktors, par suņu barības vada saslimšanas jeb megaesophagus izpēti
Latvijā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/uwan

PĀRTIKA
Sulu, nektāru vai sulas dzērienu – ko izvēlēties?
Veikalu plauktos ir nopērkamas sulas, nektāri un sulu dzērieni. Augļu sulām un nektāriem
kvalitātes un marķējuma prasības ir noteiktas MK noteikumos, kas stingri paredz, kā iedalās sulas un tām līdzīgie produkti. Minēto iedalījumu, kas ir produkta nosaukums, patērētājs redz uz produkta iepakojuma.
Plašāka informācija: http://ej.uz/iyph

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Turpinās konkurss “Šodien laukos”
Skolēni joprojām var pieteikt savas klases vai individuālu dalību konkursā “Šodien laukos”. Konkursā aicināti pieteikties skolēni vecumā no 12 gadiem, lai izzinātu lauku, mežu
un ūdens vides, pildītu interesantus ikmēneša uzdevumus un iegūtu lieliskas balvas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8q3
Pēdējā brīža iespēja – seminārs “Augstskolu anatomija”
Latvijas Universitātes aulā 14. maijā norisināsies informatīvs seminārs “Augstskolu anatomija”. Tā laikā interesenti lekciju un diskusiju veidā iegūs informāciju par augstākās izglītības sistēmu, pieteikšanās procesu, iespējamo sociālo atbalstu un pareizu studijas
programmas izvēli.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8q4
Stipendijas mācībām Japānā
Studenti un 12. klašu skolēni tiek aicināti pieteikties Japānas valdības stipendijām 2017.
gadam. Stipendijas var iegūt pētniecībai, augstākās izglītības iegūšanai, tehniskās izglītības iegūšanai koledžā un profesionālās izglītības iegūšanai. Pieteikšanās līdz 3. jūnijam.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8q6

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Notiks fermu diena zemnieku saimniecībā „Dārznieki”
Fermu dienā zemnieku saimniecībā „Dārznieki” 24. maijā – par rupjās lopbarības nozīmi
kvalitatīvu gaļas lopu izaudzēšanā. Zālēdāju projekta ietvaros tiek turpināts rīkot fermu
dienu pasākumus izmēģinājumos iesaistītajās tīkla saimniecībās.
Plašāka informācija: http://ej.uz/i6yh
Apmācības kautuvju darbiniekiem par labturības prasībām kautuvē
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē apmācības liellopu, aitu, cūku,
zirgu un kazu kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/9f34

KALENDĀRS
Termiņi
16. maijs

Jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla aprīlī.

20. maijs

Jāiesniedz PVN deklarācija par aprīli.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

17. maijs

Tēma

Informatīvais seminārs LEADER
projektu iesniedzējiem

Norises vieta

Kontaktinformācija

Skolas iela 7, Krāslava
Sākums plkst. 10.00

Zane Ločmele,
VRG projekta administratīvā
vadītāja,
tālr. 26672621;
Aina Dzalbe,
VRG projekta koordinatore,
tālr. 26195753

ELFLA un EJZF atbalsta pasākumi 2016. gadā
Šeit publicēti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu
un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta pasākumu grafiks 2016. gadā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/mqfa
Līdz 1. jūnijam vēl var pieteikties gada balvai “Lielais loms 2016”
Zemkopības ministrija aicina zivsaimniecības nozares uzņēmējus un jaunos darbiniekus
pieteikties balvai “Lielais loms 2016”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares
attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus konkursam aicināti ne tikai
zivsaimniecības nozares uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, bet arī pašvaldības.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8t26

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

17. maijs

Uzņēmējdarbības attīstības
iespējas zivsaimniecībā,
atbalsta veidi, problēmu
risinājumi nozarē

Liepupes pagasta
tautas namā,
„Mežgravas”,
Dunte, Salacgrīvas novads
Sākums plkst. 11.00

Jānis Kravalis,
tālr. 27763321,
e-pasts: janis.kravalis@llkc.lv

Zivju audzēšanai piemērotu
dīķu ierīkošana un uzturēšana

Teorētiskās mācības 16. maijā
Mākslas namā Kuldīgā un
17. maijā praktiskā pieredze
Kuldīgas novada saimniecībās
Sākums plkst. 10.00

Linda Dūdiņa-Hoiere,
LLKC Kuldīgas biroja
uzņēmējdarbības konsultante,
tālr. 29147935

16. un 17.
maijs

Godināti meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” laureāti
Noslēdzies meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” laureātu godināšanas pasākums, kas
kļuvis par tradīciju un šogad notika jau divpadsmito reizi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/psi3
Stājušies spēkā grozījumi ES finansējuma saņemšanai meža īpašniekiem
Valdība 10. maijā atbalstīja Zemkopības Ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos
Nr. 455 “Kārtība, kāda piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu
pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”
īstenošanai”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/k2kd
Brīvdienās mežs deg vairāk
Meža ugunsnedrošā laikposma pirmajā nedēļa pavisam bijuši 57 meža ugunsgrēki ar 66
hektārus lielu uguns skarto meža zemes platību. Pēc Valsts meža dienesta apkopotās
operatīvās informācijas redzams, ka nedēļas laikā katru dienu vidēji bijuši 8 meža
ugunsgrēki.
Plašāka informācija: http://ej.uz/iqkh
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