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LAUKSAIMNIECĪBA
Šodien konkursa „Sējējs–2015” laureātu apbalvošanas tiešraide!
Šodien, 16. oktobrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā notiks Zemkopības ministrijas rīkotā
lauksaimnieku konkursa „Sējējs–2015” noslēguma pasākums. Konkursa laureātu godināšana sāksies
pulksten 18.00, un to būs iespēja vērot tiešraidē mājaslapā www.sejejs.lv un Valsts Lauku tīkla mājaslapā
www.laukutikls.lv.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5pm
Investīciju aizdevumiem lauksaimniekiem pagarināts atmaksas termiņš
Lai atbalstītu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājus, kuru būvniecības vai rekonstrukcijas finansēšanas
projektiem ir nepieciešami salīdzinoši lieli kapitālieguldījumi, valdība 13. oktobrī apstiprināja grozījumus
noteikumos par aizdevumiem lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un saimnieciskās
darbības veicēju attīstības veicināšanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5pq
LLKC mājaslapā publicēta “Kazkopības rokasgrāmata”
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir sagatavojis “Kazkopības rokasgrāmatu”, kurā var
iepazīties ar Latvijā biežāk izplatītākajām kazu šķirnēm, to turēšanu, apsaimniekošanu, ēdināšanu un gūt
ieskatu kazu veselības profilaksē. Rokasgrāmata pieejama mājaslapas sadaļā “Noderīgi”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ol
Reorganizēs lauksaimniecības nozares valsts zinātniskos institūtus
Valdība 13. oktobrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, kas paredz lauksaimniecības nozares valsts zinātnisko institūtu reorganizāciju un to nodošanu Latvijas Lauksaimniecības
universitātes pārraudzībā. Rīkojuma projekts izstrādāts saskaņā ar ieteikumiem, kas sagatavoti, ņemot
vērā Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5po
Atbalsta piešķiršanas kārtība vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai
Lai atbalstītu lauku kopienu ilgtspēju, valdība 13. oktobrī apstiprināja atbalsta piešķiršanas kārtību
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas darbību īstenošanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5pp
Aicina veterinārārstus piedalīties aptaujā par zāļu blakusparādībām
Lai apzinātu problēmas, ar kurām saskaras praktizējošie veterinārārsti, ziņojot par zāļu nevēlamajām
blakusparādībām, Eiropas Veterinārārstu federācija sadarbībā ar Eiropas Zāļu aģentūru līdz 2015. gada
30. novembrim aicina visus Eiropas Savienībā praktizējošos veterinārārstus atbildēt uz aptaujas
jautājumiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ps

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Pieejama informācija par reģistrētām kvītīm
Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē ir pieejama informācija par reģistrētām kvītīm.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5q6

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Piesakies Līderu programmai!
Vai vēlies pilnveidot savas kompetences un sapņo par sen lolotas idejas vai projekta īstenošanu? Piesakies “Junior Achievement Latvija” Līderu programmai. Šī programma ir iespēja “JA Latvija” dalībskolu
jauniešiem vecumā no 16 līdz 20 gadiem apzināties un realizēt savu līdera potenciālu. Pieteikšanās līdz
22. oktobrim.
Plašāka informācija un pieteikšanās: http://jal.lv/news/551

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai
LLKC Ozolniekos no 3. līdz 16. novembrim tiks rīkotas četru dienu apmācības apliecības iegūšanai augu
aizsardzības līdzekļu lietotājiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5pw
Graudu audzētājus aicina uz semināru
LLKC sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA) organizē semināru „Graudu
audzētāju kooperatīvu darbības efektivitātes uzlabošana”, kas norisināsies Ādažos š. g. 22. oktobrī.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5m6

Konference par kaņepju audzēšanu un izmantošanu
Biedrības “Latvijas industriālo kaņepju asociācija” (LIKA) 20. oktobrī rīko konferenci “Kaņepju audzēšana
un izmantošana mājražošanā”, kas notiks “Silarājos” Turkalnē, Tīnūžu pagastā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5pn

KALENDĀRS
Termiņi
20. oktobris

Jāiesniedz PVN deklarācija par septembri vai 3. ceturksni.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

19. oktobris

Gaļas liellopu ganāmpulku
izveide, atražošana un
kvalitatīvas barības
nodrošināšana

Limbaži,
Jūras iela 58
Sākums plkst. 10.00

LLKC Limbažu nodaļa,
tālr. 64023774

Konkurētspējīgas aitkopības
saimniecības izveide

Dobeles PIUAC,
Brīvības iela 17,
Dobele.
Aitkopības saimniecības
Zemgalē un Vidzemē
Sākums plkst. 10.00

Pieteikšanās pie LLKC Dobeles
nodaļas uzņēmējdarbības
konsultantes
Raimondas Ribikauskas
pa tālr. 26316459
vai e-pastu
Raimonda.ribikauska@llkc.lv

LPKS “Durbes grauds” biedra
zemnieku saimniecības
“Gobzemji–I”
Sākums plkst. 10.00

Pieteikšanās obligāta līdz
19. oktobrim un to var izdarīt:
elektroniski aizpildot reģistrācijas
anketu saitē http://ej.uz/
registracijas_anketa,
rakstot e-pastu uz
aleksejs.kacanovs@llkc.lv
vai zvanot vai sūtot īsziņu uz
tālr. 27843096

19. līdz 29.
oktobris

20. oktobris

Saimniecības darbības
efektivitātes paaugstināšana,
apgūstot efektīvas aršanas
tehnoloģijas

Izdots rudens „Čiekurs” − aktuāla informācija meža īpašniekiem
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs izdevis rudens informatīvo izdevumu meža īpašniekiem
„Čiekurs”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/muih
Čiekuru elektroniski lasiet šeit: http://ej.uz/x3gi

„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
Atbalsts mežsaimniecībai – 9 500 000 eiro
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā
“Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Pirmās kārtas projektu
iesniegumu pieņemšana notiks no 2015. gada 15. oktobra līdz 2015. gada 16. novembrim ar kopējo
publisko finansējumu 9 500 000 eiro.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ua5w
Meža konsultatīvā padome vērtē koku ciršanas apmēru
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 14. oktobrī vadīja Meža konsultatīvās padomes sēdi. Meža konsultatīvās padome apsprieda Ministru kabineta rīkojuma projektu par maksimālo pieļaujamo koku ciršanas
apmēru valsts mežā laika posmam no 2016. līdz 2020. gadam.
Plašāka informācija: http://ej.uz/uuyt

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

