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LAUKSAIMNIECĪBA
Viedā lauksaimniecība no lauka līdz fermai
Traktordienas šogad notika ar plašu vērienu divas dienas pēc kārtas – 27. un 28. maijā, ar
jaunu pieeju, uzsvaru liekot uz viedumu jeb inovācijām, ko nodrošināja Latvijas Lauku
konsultāciju uz izglītības centra ekspertu līdzdalība.
Plašāka informācija: http://ej.uz/cnto
Atjaunota informācija par minerālvielām liellopiem
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Lopkopības nodaļa sadarbībā ar firmām ir
atjaunojusi un papildinājusi informācija par minerālbarību iegādes un izvēles iespējām
liellopiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/3tgh
Bruto segumu aprēķini par 2015. gadu
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir sagatavojis bruto segumu aprēķinus par
2015. gadu ar mērķi palīdzēt lauksaimniekiem racionalizēt savu ražošanu. Izdevumā
apkopoti 110 augkopības un lopkopības nozares bruto segumu aprēķini lauksaimniecības
uzņēmumā par 2015. gadu, kas atšķiras pēc ražošanas intensitātes pakāpes un ražošanas
specifikas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6t2a
Aizkraukles novadā ierīkots izmēģinājums par zālāju attīstību
Zemnieku saimniecībā “Dārznieki”, kas nodarbojas ar lopkopību, pēta virsaugu ietekmes
vērtējumu uz zelmeņa attīstību sējas gadā un pamatotas mēslošanas devas efektivitātes
novērtējumu daudzgadīgajā zālājā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/i92y
Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā
Valdība 31. maijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus bioloģiskās
lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā. Grozījumi sagatavoti, lai uzlabotu un
pilnveidotu uzraudzības kārtību bioloģiskajā lauksaimniecībā, tādējādi sekmējot tās
attīstību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/gaqh
Veicinās veterināro zāļu pieejamību
Ar nolūku veicināt drošu un kvalitatīvu veterināro zāļu pieejamību dzīvnieku ārstēšanai,
samazināt administratīvo slogu un nodrošināt skaidras un nepārprotamas tiesību normas,
valdība 31. maijā apstiprināja četrus jaunus noteikumus, kas aizstāj iepriekšējo kārtību
veterināro zāļu apritē, un trīs noteikumos veica grozījumus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/z6a6
LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem
Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā aizpildītos atbalsta
iesniegumus “Vienotais iesniegums 2016. gadā” un ir konstatējis, ka vairākiem klientiem
deklarētās platības EPS lauku bloku kartē ir iezīmējis vēl kāds dienesta klients, kā rezultātā
ir izveidojies platību pārklājums.
Plašāka informācija: http://ej.uz/aikv

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Izmaiņas marķētās degvielas akcīzes piemērošanā
Pieņemti grozījumi MK noteikumos, kas nosaka kārtību lauksaimniekiem paredzētās marķētās degvielas akcīzes nodokļa piemērošanai. Grozījumi paredz, ka minimālos ieņēmumus par papildus deklarētām zemes platībām turpmāk rēķinās, ņemot vērā pēdējo VPM
deklarēšanas periodu nevis iepriekšējā gadā deklarēto zemes platību. Tiek precizēta norma, ka minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras ražošanas

netiek pieprasīti arī no tādiem marķētās degvielas pretendentiem, kas iepriekš bija
reģistrējuši citu darbības veidu, bet laikā no iepriekšējā gada 1. aprīļa līdz kārtējā gada 1.
jūnijam Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējuši tādu darbības
veidu kā lauksaimniecība. Koriģēts arī noteikumu pielikums, kas nosaka kultūru kodus
un tiem atbilstošos marķētās degvielas litrus. Noteikumos izdarīti arī citi grozījumi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xx95

PĀRTIKA
Kūpinājumi, grilējumi un benzo(a)pirēni
Daudziem no mums garšo kūpinājumi un uzturā ikdienā lietojam visdažādākās
kūpinātās gaļas, zivis, sierus. Taču kūpināšanas laikā pārtikas produktos veidojas
benzo(a)pirēns, tāpēc pastāstīsim, kas pircējam ir jāzina, lai droši izvēlētos un savā
ikdienas uzturā varētu lietot kūpinājumus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/wqaz
Latvijas produkti EK Aizsargāto produktu reģistrā
ES jau kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem veiksmīgi darbojas
Garantēto tradicionālo īpatnību, Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un
Aizsargātas cilmes vietas nosaukumu shēma (turpmāk – pārtikas kvalitātes shēma).
Plašāka informācija: http://ej.uz/ja4j

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Notiks fermu diena zemnieku saimniecībā „Mežāres”
Zālēdāju projekta ietvaros turpinās fermu dienu rīkošana izmēģinājumos iesaistītajās
tīkla saimniecībās. Kārtējais pasākums notiks 9. jūnijā plkst. 11.00 Jēkabpils novada
Rubenes pagasta zemnieku saimniecībā “Mežāres”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/mtco

Izsludināta otrā pieteikšanās kārta uz ES atbalstu mežsaimniecībā
Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas
uzlabošanā".
Plašāka informācija: http://ej.uz/c1mp

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

3. jūnijs

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

Tīnūžu pagasta pārvalde,
“Kraujas”,
Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
Sākums plkst. 10.00

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

6. jūnijs

Pirtsslotas – meža spēks cilvēka
veselībai

LLKC Talsu birojs, 1. stāva zāle,
Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi
Sākums plkst. 11.30

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Linda Spade,
tālr. 25468419

8. jūnijs

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

Iecavas novada domes
5. stāva zāle,
Skolas iela 4, Iecava
Sākums plkst. 10.00

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

9. jūnijs

Jaunākais par Eiropas Savienības
atbalstu meža un aizaugušo
zemju īpašniekiem

Balvu LLKC birojs,
Brīvības iela 46a, Balvi
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
tālr. 26117578

9. jūnijs

Aktualitātes meža
apsaimniekošanā, Eiropas
Savienības atbalsts meža
īpašniekiem 2014.-2020.
plānošanas periodā.

Jaunpiebalgas novada
pašvaldības zāle,
Gaujas iela 4
Jaunpiebalgas novads,
Jaunpiebalgas pagasts
Sākums plkst. 10.00

MKPC Cēsu nodaļas vadītāja
Laila Šestakovska,
tālr. 28323647

10. jūnijs

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

Rītausmu biznesa atbalsta
bibliotēka;
Rītausmas, Īslīces pagasts,
Bauskas novads
Sākums plkst. 10.00

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

10. jūnijs

ES atbalsts mežu īpašniekiem un
meža nozares aktualitātes

Mākslas telpa Mala,
Lielā skolas iela 4, Cēsis
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas
vadītājs
Andris Vīrs,
tālr. 26108426

10. jūnijs

Aktualitātes ES finansējuma
piesaistē. Izmaiņas Aizsargjoslu
likumā. Cūku mēris un ar to
saistītās medību likumdošanas
izmaiņas

Durbes novada pārvaldes zāle,
Skolas ielā 3, Durbe
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
tālr. 20222041

10. jūnijs

Aktualitātes saistībā ar
grozījumiem MK noteikumos par
Eiropas Savienības atbalstu meža
un aizaugušo zemju īpašniekiem

Mežāres kultūras nams,
Druvasnieki 16 a,
Mežāre, Krustpils novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļas vadītāja
Mairita Bondare,
tālr. 28381176

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

