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LAUKSAIMNIECĪBA
LLKC un Erasmus+ izglītos kooperatīvu vadītājus
Lai vairotu mazo kooperatīvu vadītāju spēju piesaistīt jaunus dalībniekus, LLKC Erasmus+
programmas “Stratēģiskā partnerība inovatīvai Eiropas lauksaimniecības un pārtikas
kooperatīvu vadītāju apmācībai” ietvaros,kopīgi ar vēl piecām Eiropas Savienības
dalībvalstīm līdz 2017. gadam izstrādās inovatīvu apmācību programmu mazo kooperatīvu
vadītājiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/vbpz
Jaunākajā “Latvijas Lopkopis” numurā
Žurnāla “Latvijas Lopkopis” marta numurā varat izlasīt interviju ar Liellopu izsoļu nama
vadītāju Kasparu Ādamu, kurā viņš izsaka savu viedokli par piensaimnieku pievēršanos gaļa
lopu audzēšanai un analizē procesus liellopu tirgū.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ireo
Pirms stādu pirkšanas jāveic dārza plānošana
Pirms jaunu stādu iegādes pavasara tirdziņos, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti aicina ikvienu saimnieku uzmērīt savu dārzu, lai izprastu, kur un kas tajā vēl
būtu stādāms.
Plašāka informācija: http://ej.uz/jczd

Atjaunota informācija par minerālbarību aitām
LLKC Lopkopības kompetenču centrs sadarbībā ar aitkopības ekspertiem ir atjaunojis un
papildinājis informāciju par minerālbarību iegādes un izvēles iespējām aitām.
Plašāka informācija: http://ej.uz/x221
Precizēti noteikumi atbalstam investīciju veicināšanai
Lai lauksaimniecības zinātnes pētījumiem un primāro lauksaimniecības produktu
ražotājiem, kooperatīvajām sabiedrībām un lauksaimniecības un zvejniecības
komersantiem nodrošinātu atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai arī 2016. gadā, valdība
22. martā apstiprināja grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu
investīcijām lauksaimniecībā, precizējot finansējumu, atbalsta periodu un pieteikšanās
termiņu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/pb3u
Zālāju kaļķošanas nepieciešamība
Situācija piena nozarē joprojām ir smaga. Gatavojoties jaunajai sezonai, saimniecības meklē
jaunas iespējas, kā veiksmīgāk pārdzīvot krīzi. Daudzām saimniecībām trūkst apgrozāmo
līdzekļu, tāpēc tiek ekonomēts uz zālāju rēķina, – tie netiek mēsloti, kopti un atjaunoti,
netiek pievērsta uzmanība augsnes reakcijai (pH) un barības vielu nodrošinājumam augsnē.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5wed

PĀRTIKA
Rucavas baltais sviests pieteikts ES reģistram
Zemkopības ministrija informē, ka 2016. gada 18. martā Eiropas Komisijai izvērtēšanai
iesniegts reģistrācijas pieteikums aizsargātai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei „Rucavas
baltais sviests”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ohtq
Iecerēta uztura bagātinātāju stingrāka uzraudzība
Zemkopības ministrija sagatavojusi informatīvo ziņojumu par nepieciešamo finansējumu
uztura bagātinātāju uzraudzībai un kontrolei, kā arī sabiedrības izglītošanai, ko 24. martā
izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.
Plašāka informācija: http://ej.uz/edn6

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Izsludināts otrais konkursa “Šodien laukos” uzdevums!
Veiksmīgi noslēdzies pirmais konkursa uzdevums, un dalībnieki tiek aicināt pieņemt
nākamo izaicinājumu! Martā skolēni tiek aicināti iepazīties ar daudzpusīgo profesiju
pasauli laukos un doties ciemos pie speciālistiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/7zn
Jauno zemnieku klubs aicina uz 25 gadu jubilejas salidojumu
JZK aicina 2. aprīlī uz 25 gadu jubilejas pasākumu visus biedrības bijušos un esošos
biedrus! Salidojums norisināsies Jelgavas pilī, pasākumu vadīs Uģis Točs, un par muzikālo
noformējumu rūpēsies grupa “Tandēms trijatā”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/7zo

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Iespēja pagarināt augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību
LLKC Ozolniekos 6. aprīlī tiks rīkotas apmācības apliecības pagarināšanai otrās klases
augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ip3g

KALENDĀRS

Termiņi
31. marts

Biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju gada pārskata iesniegšanas termiņš.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

29. marts

Aktuālā informācija lauku
uzņēmējiem

Brīvības iela 46A,
Balvi
Sākums plkst. 10.00

Tālr. 29471841

29. marts

Par ES un valsts likumdošanas
izmaiņām

Striķu iela 2,
Saldus
Sākums plkst. 10.00

Kristiāna Rožuleja,
tālr. 28630823,
e-pasts: kristiana.rozuleja@llkc.lv

30. marts

Par ES un valsts likumdošanas
izmaiņām

Kursīšu pagasta pārvalde,
Kalna iela 2,
Kursīši
Sākums plkst. 10.00

Kristiāna Rožuleja,
tālr. 28630823,
e-pasts: kristiana.rozuleja@llkc.lv

31. marts

Lauku attīstības programmas
aktualitātes un pasākumi

Saietu nams,
Sproģi, Zalves pagasts,
Neretas novads
Sākums plkst. 10.00

Valentīna Beča,
tālr. 26158775,
e-pasts: valentina.beca@llkc.lv

Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos
Valdība 22. martā apstiprināja grozījumus noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos, kas paredz virkni izmaiņu pašreizējā regulējumā, kā arī noteikumi precizēti
atbilstoši Zvejniecības likuma jaunākajām normām.
Plašāka informācija: http://ej.uz/exbc

Beidzas vilku medības
Šajā medību sezonā beigušās vilku medības, jo nomedīts viss pieļaujamais
nomedījamo vilku skaits.
Plašāka informācija: http://ej.uz/1fdv

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

29. marts

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

Aktuālā informācija mežu un
lauku īpašniekiem

Jaungulbenes pagasta
bibliotēka, „Gulbītis”,
Jaungulbenes pagasts,
Gulbenes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
tālr. 26117578

31. marts

ES atbalsts mežu īpašniekiem un
meža nozares aktualitātes

”Lībieši-2”,
Skaņkalnes pagasts,
Mazsalacas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas
vadītājs
Andris Vīrs,
tālr. 26108426

31. marts

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā.
Aktualitātes ES finansējuma
piesaistē un aktuālākais
lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā strādājošiem

Izvaltas pagasta pārvalde,
Izvalta, Izvaltas pagasts,
Krāslavas novads
Sākums plkst. 14.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs
Jānis Dzalbs,
tālr. 26459513

Par plānotajiem informa vajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesē es MKPC
mājaslapā sadaļā „Jaunumi” vai Valsts Lauku kla mājaslapā, vai sazino es ar MKPC speciālis em.

SEKOJIET JAUNUMIEM:
www.laukutikls.lv
www.llkc.lv

@LLKC_lv

facebook.com/LLKIC
draugiem.lv/LLKC
Ieteikumus sūtīt uz lauku.lapa@llkc.lv

