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LAUKSAIMNIECĪBA
Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa
No šī gada 23. oktobra Lauku atbalsta dienests ir uzsācis Vienotā platību maksājuma avansa izmaksu
70% apmērā. Šobrīd pakāpeniski VPM avansa maksājumus saņems visi tie lauksaimnieki, kuru
iesniegumos nav konstatētas problēmas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5um
Apstiprinātas izmaiņas tiešmaksājumu piešķiršanas kārtībā
Lai vienkāršotu esošo tiešmaksājumu piešķiršanas kārtību, valdība 27. oktobrī grozīja noteikumus par
tiešo maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem. Noteikumi noteic brīvprātīga saistītā atbalsta (BSA)
maksimālo apmēru 2015. gadā katram atbalsta shēmas veidam, kā arī precizētu atbalsta likmes
aprēķināšanas kārtību. Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5vd
Iznācis žurnāla “Latvijas Lopkopis” oktobra numurs
Žurnāla oktobra numurā piedāvājam interviju ar kooperatīva “LATRAPS” ģenerāldirektoru Edgaru Ružu,
kurā viņš dalās pārdomās par Latvijas piensaimnieku spējām vienoties kopējā tirgus spēka iegūšanai un
uzņēmuma “Latvijas piens” darbu un citu lopkopjiem noderīgu informāciju. Žurnālu izdod LLKC Apgāds.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5uk
Tikai kooperācija vērs pasaules tirgu
Lai starptautiskajos tirgos kļūtu par vērā ņemamu spēlētāju, Latvijas graudu audzētājiem jāizveido
spēcīga kooperatīvu kustība. Tas ļautu nodrošināt arī turīgu vidi Latvijas laukos un piesaistītu jauno
paaudzi. Šādas atziņas izskanēja seminārā “Graudu audzētāju kooperatīvu darbības efektivitātes
uzlabošana”, ko sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA) organizēja LLKC.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ul
Latvijā turpinās augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu
Valdība 27. oktobrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas
Komisijas līdzfinansētās ilgtermiņa Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes
apsekojumu programmas īstenošanu. Eiropas Savienības dalībvalstīs apsekojumu programmas
īstenošana ir uzsākta no 2015. gada un informatīvais ziņojums sagatavots, lai informētu Ministru
kabinetu par apsekojumu programmas īstenošanu 2016. gadā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ve
Jaunas prasības mēslošanas līdzekļu un substrātu apritei
Šī gada 1. septembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu
identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” nosaka jaunas prasības,
kas jāievēro mēslošanas līdzekļu un substrātu ražotājiem, ievedējiem un tirgotājiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5w5

PĀRTIKA
Latvijas lielie pelēkie zirņi – pirmais produkts ar Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu
Eiropas Komisija nolēmusi iekļaut produktu „Latvijas lielie pelēkie zirņi” ES Aizsargātu cilmes vietu
nosaukumu reģistrā. Latvijas lielie pelēkie zirņi atšķiras ar īpaši lieliem un rupjiem zirņiem. 1000 zirņu
masa sasniedz 360 līdz 380 gramus. Kaut gan zirņu skaits pākstī nav liels, to kompensē šīs šķirnes labās
kulinārās īpašības – relatīvi īss vārīšanās laiks un izcila garša.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ww
PVD atklāj vērienīgu pārtikas produktu pārmarķēšanu
Pārtikas un veterinārais dienests, veicot pārbaudi SIA „Vollers – Rīga” noliktavā „Lindes” Salaspils pagastā, atklājis vērienīgu SIA „Margotta” piederošu Vācijā ražotu saldētu produktu pārmarķēšanu. Kopumā
PVD apturējis aptuveni 30 tonnu saldētu produktu, tostarp saldējuma, kā arī saldētu kulinārijas un mīklas izstrādājumu izplatīšanu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5wx

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Piesaki kandidātus balvai “Gada brīvprātīgais 2015”
Svinīgajā pasākumā tiks godināti gada labākie brīvprātīgie, kas devuši nesavtīgu ieguldījumu
sabiedrības labā. Kandidātus var pieteikt līdz 13. novembrim gan organizācijas, gan iedzīvotāji. Balvai
var nominēt arī nevalstiskās organizācijas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5jt2
Piesakies Robotikas turnīram
Transportu un sakaru institūtā 21.novembrī norisināsies atklātais robotikas konkurss. Pieteikties var
gan individuāli, gan komandās. Pasākumā plānotas vairākas disciplīnas, kā arī tiks vērtēts robota
dizains.
Plašāka informācija: http://ej.uz/pz2s

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aicinām uz fermu dienu zemnieku saimniecībā “Valti”
LLKC Lopkopības kompetenču centrs un Kuldīgas konsultāciju birojs aicina uz fermu dienu 3. novembrī zemnieku saimniecībā “Valti”. Demonstrējuma tēma: “Šarolē šķirnes zīdējteļu piebarošanas efektivitāte”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5t2
Notiks kursi par kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasībām
LLKC organizē teorijas daļu divu dienu kursiem „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības (cūkas, liellopi, aitas, kazas, zirgi)” kautuvēs strādājošajiem. Kursi notiks 9. novembrī
Ozolniekos, Rīgas ielā 34. Sākums plkst. 10.00.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5vf
Noderīgi kursi mājražotājiem
LLKC organizē divu dienu kursus „Sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos”. Kursi notiks 16. un 17. novembrī LLKC Balvu birojā, Brīvības ielā 46 a, Balvi. Sākums plkst. 10.00.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5w4

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

11. novembris

Efektivitātes paaugstināšana
lauku saimniecībās

Jelgavas konsultāciju birojs,
Dobeles iela 41a, Jelgava
Sākums plkst. 10.00

LLKC Jelgavas nodaļa,
tālr. 63050555

11. novembris

Galda un pārstrādes kartupeļu
audzēšanas tehnoloģijas

Rēzekne, Dārzu iela 7a,
semināru zāle
Sākums plkst. 10.00

LLKC Rēzeknes birojs,
tālr. 64625255

13. novembris

Efektivitātes paaugstināšana
lauku saimniecībās

LLKC Jēkabpils nodaļa,
Jēkabpilī, Bebru ielā 108
Sākums plkst. 10.00

Pieteikties līdz
11. novembrim,
tālr. 26511269 vai
anita.putka@llkc.lv

AS “Latvijas valsts meži” - 16 gadi!
Ir apritējuši 16 gadi kopš dibināta akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”. Šajā laikā uzņēmums ir
audzis, attīstījies, pilnveidojies un kļuvis par inovatīvu un prasmīgu mežu apsaimniekotāju, ievērojamu
valsts budžeta papildinātāju un atbildīgu sabiedrības locekli. Uzņēmums šodien strādā tā, lai nākamās
paaudzes spētu novērtēt un prasmīgi turpināt iesāktos darbus valsts īpašumā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/m949

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

31. oktobris

Nekailciršu mežsaimniecības
prakse

Pūpoli, Kurmenes pagasts,
Vecumnieku novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālā
nodaļa,
Rita Daščiora,
tālr. 22019356,
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv

4. novembris

Eiropas Savienības atbalsts
meža īpašniekiem 2014.-2020.
plānošanas periodā

„Kaķukrogs”,
Vaives pagasts, Cēsu novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Cēsu nodaļa,
Laila Šestakovska,
tālr. 28323647

4. novembris

Eiropas Savienības atbalsts
meža īpašniekiem

Indras pagasta pārvalde,
Indra, Indras pagasts,
Krāslavas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidlatgales
nodaļa,
Jānis Dzalbs,
tālr. 26459513

7. novembris

Nekailciršu mežsaimniecības
prakse

Lejas Kleperi,
Launkalnes pagasts, Smiltenes
novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļvidzemes
nodaļa,
Andris Vīrs,
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
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

