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LAUKSAIMNIECĪBA
LLKC palīdzēs saimniekiem atrast skolēnus darbam vasarā!
Lai palīdzētu skolu jauniešiem gūt pirmo darba pieredzi un izpratni par lauku darbiem,
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina atsaukties saimniekus, kuri vasaras
brīvlaikā savā saimniecībā varētu uzņemt strādāt gribošus jauniešus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/e6qb
Interešu grupas lopkopībā – pieredzes gūšanai
Lai lopkopības saimniecības strādātu efektīvāk, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs šogad Latgalē un Vidzemē organizē deviņas interešu grupas lopkopībā.
Pirmais no to pasākumiem par tematu “Slaucamo govju ilgmūžība, ganāmpulka
apsaimniekošana” jau aizvadīts Jēkabpilī.
Plašāka informācija: http://ej.uz/pfku
Aktīvi elektroniski piesakās platību maksājumu saņemšanai
Jau desmit dienas aktīvi norit pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai. LAD ir gandarīts par lauksaimnieku aktivitāti un pozitīvo attieksmi, apmeklējot Klientu apkalpošanas
centrus un LAD izbraukuma konsultācijas. Līdz 20. aprīlim LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS) ir saņemti 9800 iesniegumi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/cnf2
Ūdens nodrošinājuma nozīme liellopiem
Ūdens ir nepieciešams organisma bioķīmisko un fizioloģisko procesu norisēm. Tajā labi
šķīst cukuri, aminoskābes, minerālvielu joni un ūdenī šķīstošie vitamīni, tāpēc ūdens ir barības vielu absorbēšanās vide, kā arī vide vielmaiņas galaproduktu izdalīšanai no organisma.
Plašāka informācija: http://ej.uz/b7er
Piena šķirņu buļļu nobarošana
Piena šķirņu buļļi ir jānobaro 12–16 mēnešu laikā, lai liemeņa svars būtu 240–340 kg un
vērtējums “O” vai labāks, tauku vērtējums 2 līdz 4. Ir vairāki veidi, kā šos bullēnus nobarot.
Plašāka informācija: http://ej.uz/wqeu
Daudzgadīgie zālāji – nozīmīgs rupjās lopbarības ieguves avots
Daudzgadīgo zālāju atjaunošana un uzturēšana ir pats galvenais nosacījums kvalitatīvas
rupjās lopbarības ieguvei. Ja saimniecībā esošās zālāju platības nenodrošina vajadzīgo rupjās lopbarības apjomu, ir jādomā par iepriekš pieļautajām kļūdām.
Plašāka informācija: http://ej.uz/r3dm
Jauni eksporta tirgi Latvijas uzņēmējiem
Šogad Latvijas dzīvnieku izcelsmes produktu ražotājiem ir iespēja savu produkciju eksportēt uz pieciem jauniem reģioniem – papildus iepriekš saskaņotajiem veterinārajiem
(veselības) sertifikātiem produktu eksportam uz trešajām valstīm.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xvgu
Mainīti nosacījumi cūku nokaušanai ĀCM riska zonās
Lai veiktu mērķtiecīgus dzīvnieku veselības kontroles pasākumus un novērstu Āfrikas cūku
mēra (ĀCM) tālāku izplatīšanos, kā arī novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus un
izvairītos no trešo valstu nepamatotu šķēršļu noteikšanas tirdzniecībā, valdība 19. aprīlī
pieņēma grozījumus ĀCM likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/hoa3
Top jauni noteikumi prasībām svaigpiena apritē
Zemkopības ministrija sagatavojusi noteikumu projektu svaigpiena aprites veterinārajām,
higiēnas un nekaitīguma prasībām, ko 21. aprīlī izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bvi2

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Jāiesniedz informācija par pamatdarbības veidu
Līdz 1. maijam saskaņā ar grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas stājās
spēkā 2015. gada 13. oktobrī, nodokļu maksātājam ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam informācija par saimnieciskās pamatdarbības veidu atbilstoši saimnieciskās darbības
statistiskās klasifikācijas kodiem – NACE.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xvea

PĀRTIKA
Iespēja izteikt viedokli par programmu “Augļi skolai’’
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" aptauja ļaus
novērtēt programmas efektivitāti, apzināt augļu un dārzeņu patēriņu skolēnu vidū, uzlabot programmu un meklēt iespēju nodrošināt skolēniem regulāru bezmaksas augļu un
dārzeņu izsniegšanu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/qnin

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Konkursa “Šodien laukos” trešais uzdevums
Turpinās pieteikšanās LLKC organizētajam konkursam skolēniem “Šodien laukos”.
Konkursa trešā tēma ir “Augi”, un turpmāko mēnesi skolēnu uzdevums būs pašiem izaudzēt kādu augu un dokumentēt to fotogrāfijās. Iespēja piedalīties ir gan esošajiem dalībniekiem, gan jaunpienācējiem!
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8fh
Kopīgs Baltā galdauta svētku pikniks 4. maijā!
Par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 26. gadadienai 4.
maijā tiek rīkots kopīgs svētku pikniks pie Latvijas Mākslas akadēmijas. Baltā galdauta
svētku ietvaros norisināsies dažādas kultūras aktivitātes, būs iespēja vērot performances,
apmeklēt Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un daudz ko citu. Pasākumos aicināti iesaistīties ikviens, kas vēlas svinēt svētkus kopā!
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8fi
Konkurss jauniešiem – kinomīļiem
Unikāla iespēja jauniešiem piedalīties konkursā un laimēt iespēju būt daļai no Venēcijas
kinofestivāla jauniešu žūrijas. Lai piedalītos konkursā dalībniekam, ir jāiesūta filmas īsa
recenzija, kuru vērtēs pašmāju žūrija. Laimīgais uzvarētājs ne tikai iegūs iespēju darboties
jauniešu žūrijā, bet arī iegūs ceļojumu uz Venēcijas kinofestivālu, kur varēs piedalīties
meistarklasēs, tikties ar pasaules līmeņa režisoriem un vērot jaunākās filmas!
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8fj

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Notiks kursi par pārtikas aprites pamatprincipiem uzņēmumos
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē divu dienu kursus „Sistēmas
(HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ig3q

KALENDĀRS
Termiņi
2. maijs

Jāiesniedz gada pārskats par 2015. gadu.

2. maijs

Jāiesniedz uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija un uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa
maksājumu aprēķins.

2. maijs

Jāiesniedz PVN deklarācija par gadu.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

25. aprīlis

Vienotā maksājuma saņemšanas
nosacījumi 2016. gadā. EPS, darbs
programmā

Luturskola, Stepi,
Zvārtavas pagasta bibliotēka
Sākums plkst. 10.00

Valkas novada lauku attīstības
Konsultante
Sniedze Ragže,
tālr. 26 488 684,
e-pasts: sniedze.ragze@llkc.lv

28. aprīlis

Reģistrēšanās kārtība mājražošanas
attīstībai un biodrošības pasākumi,
lai pasargātu novietni no Āfrikas
cūku mēra

Ogres novads,
Madlienas pagasts,
Madlienas pagasta pārvalde
Sākums plkst. 11.00

Liene Dreiska,
tālr. 28331239

28. aprīlis

Konsultācijas VPM aizpildīšanā
2016. gadam

Baldones novada dome,
Pārupes iela,
Baldones pagasts
Sākums plkst. 11.00

Inese Lagzdiņa,
tālr. 26328940,
e-pasts: Inese.Lagzdina@llkc.lv

Ūdenstilpēs ielaidīs trīs miljonus zivju mazuļu un kāpuru
Zemkopības ministrija informē, ka 2016. gadā ar Zivju fonda finansējumu vairāk nekā 70
Latvijas ūdenstilpēs (ezeros, upēs, ūdenskrātuvēs un Rīgas līča piekrastē) 29 pašvaldības
un piecas biedrības ielaidīs vairāk nekā 680 000 zivju mazuļu, kā arī 2,3 miljonus zivju
kāpuru.
Plašāka informācija: http://ej.uz/gxm4

Sākušās Meža dienas 2016
Valsts meža dienests 2016. gada pavasarī Meža dienās ir saplānojis vairāk kā 100 aktivitātes visās virsmežniecībās. Pirmie pasākumi bija jau aprīļa sākumā, un tie turpināsies
līdz pat maija beigām.
Plašāka informācija: http://ej.uz/p9f6
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