24.04.2015.

Foto: Publicitātes foto

LAUKSAIMNIECĪBA
Vēsais pavasaris graudaugiem labvēlīgs
Šī pavasara vēsais laiks graudaugu sējumiem ir labvēlīgs, secina Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra augkopības eksperti. Ziemāji pārziemojuši labi un turpina cerot, bet vasarāji, kuru
sēja Kurzemē un Zemgalē jau šonedēļ varētu tikt pabeigta, pagūs veiksmīgi iesakņoties.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3eb
Zālēdāju projekta fermu dienu 2015. gada kalendārs
Tuvojas fermu dienu pasākumu laiks. LLKC Lopkopības kompetenču centra un Lopkopības nodaļas
īstenotajā Zālēdāju projektā uzsāktās aktivitātes un demonstrējumi arī 2015. gadā turpinās ar tikpat
lielu sparu kā iepriekš. Publicējam šīs sezonas publisko pasākumu kalendāru.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3f6
Sākusies pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai
No 20. aprīļa līdz 22. maijam ir iespējas iesniegt vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par
2015. gadu. Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22. maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājums par katru
nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15. jūnijs.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3fc
Plāno atvieglot dzīvnieku infekcijas slimību profilaktisko pasākumu īstenošanu
Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par biodrošības pasākumu
kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”, kas aizstās šobrīd spēkā esošos noteikumus. Ņemot vērā to, ka valstī ir atcelta ārkārtējā
situācija saistībā ar ĀCM, jaunais noteikumu projekts paredz atvieglotas prasības mājas cūku turētājiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3f8
Jāstiprina patērētāju uzticēšanās bioloģiskajai ražošanai
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs oficiālā darba vizītē apmeklēja Vīni (Austriju). Jānis Dūklavs tikās ar Austrijas
lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdens saimniecības ministru Andre Ruprehteru, lai pārrunātu pašlaik aktuālos
ES lauksaimniecības jautājumus, galvenokārt - bioloģiskās lauksaimniecības regulas priekšlikumu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3fy

ZIVSAIMNIECĪBA
PVD: veiksmīga zvejas produktu eksporta nosacījumi
Lai uzņēmumi varētu eksportēt uz Ķīnu, jāievēro divi svarīgi priekšnosacījumi: uzņēmumiem jābūt
iekļautiem eksportam uz Ķīnu atzīto uzņēmumu sarakstā un jābūt saskaņotam eksporta
sertifikātam. To deleģēto funkciju ietvaros veic Pārtikas un veterinārais dienests.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3fa

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Aicina jauniešus uz informatīvo dienu un mācībām „Tu vari vairāk!”
LLKC Jelgavas nodaļa jau piekto gadu organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem
uzņēmējdarbības veicināšanai”. Aicinām Tevi, ja esi vecumā no 18 līdz 30 gadiem, uz informatīvo
dienu!
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3ec
Var piedalīties uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātē
LLKC Cēsu nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem
uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākuma ietvaros jaunieši tiks apmācīti apzināt ideju, to analizēt,
izstrādāt attīstības plānu, tiks informēti par iespējām piesaistīt ES Lauku attīstības programmas
finansējumu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3ef

Notiks Kurzemes reģionālā jaunatnes konference „Līdzdarbojies!”
Šī gada 8. maijā notiks konference “Jaunatnes darba nozīme jauniešu iniciatīvu attīstībā reģionos”, kuras mērķis ir apzināt
jaunatnes darba lomu. Konferencē aicināti piedalīties gan jaunieši, gan NVO, valsts un privātā sektorā iesaistītie darbinieki.
Plašāka informācija: http://ej.uz/1tjb

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Notiks seminārs par atbalstu investīcijām akvakultūrā
Ceturtdien, 7. maijā, Zemkopības ministrijā norisināsies seminārs par atbalsta saņemšanas iespējām
investīcijām akvakultūrā Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam
pasākuma ietvaros. Semināru organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centru Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāšu ietvaros.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3f9
Piesaki saimniecību akcijai „Atvērtās dienas laukos”!
“Lauku ceļotājs” arī šogad organizē akciju, kuras mērķis ir popularizēt Latvijas laukus. Saimniecības no visas Latvijas tiek
aicinātas pieteikt savu dalību un atvērt savas durvis apmeklētājiem, savukārt visi interesenti aicināti kļūt par akcijas
apmeklētājiem 13. un 14. jūnijā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/4298

KALENDĀRS
Termiņi
30. aprīlis

Uzņēmumu gada pārskati, uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija un avansa maksājumu aprēķins.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

28. un 29.
aprīlis

Tēma

Aitu audzēšanas īpatnības
Latvijā

Norises vieta
28.04. Skolas ielā 7,
Krāslavā
29.04. Izvaltas pagasta telpās,
Izvaltas pagasta
z/s, „Gundegas”, SIA „Bolti”
Sākums plkst. 10.00

Kontaktinformācija

Terēze Brazeviča,
tālr. 65681102, 28370906,
e-pasts: tereze.brazevica@llkc.lv

Linda Dūdiņa–Hoiere,
tālr. 29147935.
Pieteikšanās VLT mājaslapā,
LLKC Kuldīgas nodaļas birojā
vai pa minēto tālruni

28. un 29.
aprīlis

Kooperācijas attīstības
iespējas Skrundas novadā

Lielā iela 1a,
Skrunda
Sākums plkst. 9.00

28. aprīlis

Par Lauku attīstības
programmas aktualitātēm
un pasākumiem

Ģikšu kultūras centrs,
Ģikši, Amatas novads
Sākums plkst. 10.00

Amatas novada LAK
Inese Menģele,
mob. tālr. 26408061,
e-pasts inese.mengele@llkc.lv

Par nodokļiem, uzsākot
uzņēmējdarbību ar ES
struktūrfondu atbalstu

Bauskas Kultūras centra izstāžu
zāle.
Kalna iela 18,
Bauska, Bauskas pilsēta,
Sākums plkst. 10.00

Dalību seminārā pieteikt līdz 28. .aprīlim
pulksten 15:00
pa tālruni 65207419,28356611,
vai rakstot uz e-pastu:
natalija.gerasimova@zpr.gov.lv,
norādot vārdu, uzvārdu, pārstāvēto
institūciju, tālruni vai e-pastu

29. aprīlis

Izdots pavasara „Čiekurs” − aktuāla informācija meža īpašniekiem
LLKC Mežu konsultāciju pakalpojumu centrs izdevis pavasara informatīvo izdevumu meža
īpašniekiem „Čiekurs”. Izdoti arī divi „Čiekura” pielikumi: atjaunota informatīvā lapa „Stādīsim
mežu!’ un aktualizēts „Meža kokaudzētavu saraksts 2015”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/9t3k
Uzsākta pieteikšanās kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām
No 2015. gada 20. aprīļa līdz 22. maijam Lauku atbalsta dienests uzsāk pieteikumu pieņemšanu
ikgadējo kompensāciju izmaksai par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem NATURA 2000
teritorijās un mikroliegumos gan NATURA 2000 teritorijās, gan ārpus tās.
Plašāka informācija: http://ej.uz/qr52
Meža dienas 2015
Arī Meža konsultāciju pakalpojumu centrs dažādos Latvijas rajonos organizē Meža dienu pasākumus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/gens
Aprīlī aicinām uz bezmaksas apmācībām „Meža atjaunošana”
Plašāka informācija: http://ej.uz/7itx
Jaunmoku pilī aplūkojama Latvijas medību trofeju izstāde
No 18. aprīļa līdz 17. maijam Jaunmoku pilī, Tukuma novadā ir aplūkojama Latvijas nacionālā medību
trofeju izstāde "Jaunmokas 2015”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xir5
Svarīgas pārmaiņas meža politikas jomā globālā līmenī
Vērtējot meža politikas aktualitātes globālā līmenī, 2015. gadu var pamatoti uzskatīt par būtisku
pārmaiņu gadu. Šogad plānots aizvadīt vismaz četrus starptautiskos procesus ar lielu ietekmi uz visas
pasaules meža politikas tendencēm.
Plašāka informācija: http://ej.uz/p7jr
Meža dienu 2015. moto: Kopā nākotnes mežam!
Aicinām pievērst lielāku vērību parku labiekārtošanai un jaunu atpūtas vietu ierīkošanai!
Meža dienu centrālais pasākums notiks 29. maijā, Ozolnieku novadā veidojot birzi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/vwj3

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

30. aprīlis

Jaunaudžu kopšana.
Izcērtamo koku izvēle krājas
kopšanas un izlases cirtēs. Darba
drošība koku gāšanas, atzarošanas
un sagarumošanas darbos

Zemnieku saimniecība
“Kalnstāles”,
Kārķu pagasts, Valkas novads
Sākums plkst. 11.00

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

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!

