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LAUKSAIMNIECĪBA
LLKC eksperti: Ziemāju ražas būs viduvējas
Vidzemē un Latgalē ziemāju ražas šogad gaidāmas viduvējas, savukārt Kurzemē un
Zemgalē tās varētu saglabāties 2015. gada līmenī, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra pirmās ražas prognozes.
Plašāka informācija: http://ej.uz/cr6g
Plašumā vēršas LLKC sadarbība ar ALTUM
Lai kopīgi atbalstītu un iedrošinātu jaunos uzņēmējus sākt biznesu laukos, kā arī pilnveidotu apmācību procesu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs parakstījis oficiālu
sadarbības līgumu ar finanšu attīstības institūciju ALTUM.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ymyy
Iznācis žurnāla “Latvijas Lopkopis” maija numurs
Jaunākajā žurnāla “Latvijas Lopkopis” numurā salīdzinām piena produktu cenas Latvijā,
Lietuvā un Igaunijā. Izrādās, lētākie produkti ir Igaunijas veikalos, bet dārgākie – Lietuvā.
Latvijā nosacīti augstās piena produktu cenas tirgotāji izskaidro ar pircēju zemo lojalitāti
vietējiem produktiem un augstajām tirdzniecības izmaksām.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xebo
Kurzemē, Zemgalē un daļēji Latgalē ir jāgatavo skābbarība!
“Pļaušanas servisa” ietvaros šogad dati par zāles attīstību un kvalitāti tiek apkopoti visos
Latvijas novados: Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Vidzemē.
Plašāka informācija: http://ej.uz/25jf
Svaigpiena ražotāji saņems papildu atbalstu – 6,2 miljonus eiro
Valdība 24. maijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts
papildu atbalsta piešķiršanu piena ražotājiem. Noteikumi paredz, ka valsts papildu atbalstu piešķir piena ražotājam, ja viņš piegādājis pienu pārstrādei laikā no 2015. gada 1. oktobra līdz 2016. gada 30. aprīlim un ja pēc stāvokļa 2016. gada 1. maijā ganāmpulkā ir
reģistrētas slaucamas govis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/qc2i
Veiksmīgi noritējusi pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests ir gandarīts par lauksaimnieku atsaucību
un sapratni, jo pieteikšanās Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā noritējusi ļoti veiksmīgi.
Līdz 23. maijam LAD saņēma 59 585 elektroniskus iesniegumus platību maksājumiem, un
tikai 200 iesniegumus papīra formā (pagājušajā gadā papīra formā pieteicās aptuveni 36
000 klientu).
Plašāka informācija: http://ej.uz/dnc5
Precizēti nosacījumi marķētās dīzeļdegvielas piešķiršanai
Valdība 24. maijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā
piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi marķētai dīzeļdegvielai, ko izmanto
lauksaimniecības produkcijas ražošanai un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē
dzērvenes vai mellenes, un arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/y7q9
Būtiska informācija visu dzīvnieku sugu pārraugiem
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs informē, ka personām, kuras veic pārraudzību vienā ganāmpulkā (B metode), ik pēc pieciem gadiem, sākot no apliecības izsniegšanas
datuma, ir jāatjauno apliecības darbības periods, sazinoties ar LLKC atbildīgo speciālistu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/zmg5
Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos
Lai veicinātu ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstību un dažādošanu lauku
reģionos, valdība 24. maijā pieņēma Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus
atbalstam ieguldījumos ar lauksaimniecību nesaistītai uzņēmējdarbībai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/3ris

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Pieņemti grozījumi Darba likumā
Publicēti grozījumi Darba likumā, kas papildina likumu ar jaunām normām saistībā ar
darbinieku nosūtīšanu darbā uz citu valsti vai citu vietu Latvijā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/b2re

PĀRTIKA
ES reģistrā iekļauto produktu ražotājiem jāpiesakās PVD
Uzņēmumiem, kuri vēlas ražot Eiropas garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā iekļauto
“Jāņu sieru”, jāpiesakās PVD, lai, tāpat kā citi reģistrā iekļautie produkti, tas tiktu
pārbaudīts, tādējādi pasargājot no pakaļdarinājumiem un garantējot saražotā produkta
kvalitāti.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bk8d
Kas jāzina par svaigpienu
Jēdziens “svaigpiens” nozīmē, ka piens ir radies lauksaimniecības dzīvnieku piena
dziedzeru sekrēcijas rezultātā un pēc izslaukšanas nav karsēts augstāk par 40 °C
temperatūru.
Plašāka informācija: http://ej.uz/fpju

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Mazpulku salidojums
Viesu namā “Rezidence” 18. jūnijā notiks pirmais Latvijas Mazpulku salidojums. Tā laikā
būs iespēja satikties visiem, kas savu jaunību ir pavadījuši, iesaistoties mazpulku aktivitātēs, lai kopīgi atcerētos piedzīvoto un atjaunotu saikni ar Latvijas Mazpulkiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8z1
Uzņem ģimenē apmaiņas skolēnu!
Organizācija “Youth for understanding” meklē viesģimenes, kas jau šīs vasaras izskaņā ir
gatavas uzņemt apmaiņas skolēnus. Mācībām Latvijā uz gadu pieteikušies skolēni no
Argentīnas, Taizemes, Meksikas un Vācijas, un šobrīd tiek meklētas ģimenes, kas vēlas
skolēnu pieredzi Latvijā padarīt interesantu un piedzīvojumiem bagātu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8z4
Jauniešu preču tirgus Gulbenē
Gulbenē 29. jūlijā norisināsies jauniešu preču tirgus. Tajā aicināti piedalīties jaunieši
vecumā līdz 30 gadiem, kuri paši izgatavo visdažādākās lietas un vēlas tās pārdot. Tirgū
var piedalīties ne tikai gulbenieši, bet arī dalībnieki no kaimiņu novadiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8z5

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aicinām uz fermu dienu aitkopības saimniecībā
Zālēdāju projekta fermu diena aitkopības saimniecībā “SF 17” notiks 7. jūnijā.
Izmēģinājuma tēma šajā saimniecībā ir: „Gaļas tipa aitu šķirņu izmantošanas iespējas
kvalitatīvu jēru izaudzēšanā”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/x698
Notiks septītā Traktordiena
Tērvetē 28. maijā notiks jau septītā Traktordiena, kam šogad mājvietu devusi akciju sabiedrība “Agrofirma Tērvete”. Traktoru parāde un sacensības piecās jaudas disciplīnās,
augsnes apstrādes un lopbarības sagatavošanas tehnikas demonstrējumi, sējumu apskate – tas viss Traktordienā būs pieejams ikvienam interesentam bez ieejas maksas.
Plašāka informācija: www.traktordiena.lv

KALENDĀRS

Termiņi
1. jūnijs

Jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

1.

jūnijs

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

Uzņēmējdarbības uzsākšanas
un ražošanas efektivitātes
celšana. Mājputnu audzēšana

Lones tauta nams,
Saukas pagasts,
Viesītes novads
Sākums plkst. 12.00

Sīkāka informācija un
iepriekšēja pieteikšanās pa
tālr. 26526895 vai
e-pastu: ligita.kadzule@llkc.lv

Uzsākam semināru ciklu “Jaunākais par Eiropas Savienības atbalstu meža un aizaugušo
zemju īpašniekiem. Projektu praktiskā realizēšana”. Semināros plānots informēt meža un
zemes īpašniekus par jaunumiem ES atbalsta pasākumu saņemšanu mežu jomā un
projektu praktisko īstenošanu, dokumentācijas sagatavošanu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/vrwp

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

27. maijs

Eiropas Savienības atbalsts meža
un aizaugušo zemju īpašniekiem

Bauskas mežniecība, “Ošiņi”,
Īslīces pagasts, Bauskas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālās
nodaļas vadītāja vietniece
Rita Daščiora,
tālr. 22019356

31. maijs

ES atbalsts mežu īpašniekiem un
meža nozares aktualitātes

Rūjienas Tautas nams,
Skolas iela 8a, Rūjiena,
Rūjienas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļvidzemes
nodaļas vadītājs
Andris Vīrs,
tālr. 26108426

31. maijs

Jaunākais par Eiropas Savienības
atbalstu meža un aizaugušo
zemju īpašniekiem. Projektu praktiskā realizēšana

Bārbeles tautas nams,
Tīrumi, Bārbeles pagasts,
Vecumnieku novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālās
nodaļas vadītāja vietniece
Rita Daščiora,
tālr. 22019356

1. jūnijs

Jaunākais par Eiropas Savienības
atbalstu meža un aizaugušo
zemju īpašniekiem. Projektu
praktiskā realizēšana

Kurmenes pagasta pārvalde,
Pagastmāja, Kurmene,
Vecumnieku novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālās
nodaļas vadītāja vietniece
Rita Daščiora,
tālr. 22019356

1. jūnijs

Jaunākais par Eiropas Savienības
atbalstu meža un aizaugušo
zemju īpašniekiem. Projektu
praktiskā realizēšana

Latvijas Dabas muzejs
Kr. Barona iela 4, Rīga
Sākums plkst. 17.30

MKPC Rīgas reģionālās
nodaļas vadītāja vietniece
Rita Daščiora,
tālr. 22019356

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

