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LAUKSAIMNIECĪBA
Ziemāju ražas potenciāls ir labs
LLKC augkopības eksperti, uzsākot ikgadējo ražas prognozēšanu, secinājuši, ka ziemas kviešu ražas
potenciāls pēc vēsā un nokrišņiem salīdzinoši bagātā maija vērtējams kā labs, īpaši Zemgalē un
Kurzemē. Arī rapšu stāvoklis ir labs, un pastāv iespējas rudenī novākt rekordražas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/48h
Pļaušanas serviss: ieteikumi nedēļai no 2. līdz 8. jūnijam
Šī ir skābbarības gatavošanas nedēļa. Kultivētajos zālājos pamatstiebrzāles – airenes, auzenes,
timotiņš – ir stiebrošanas pašā beigu fāzē jaunajos un labi mēslotos zālājos, bet vecākos zālājos
stiebrzāles vārpo. Sētā kamolzāle jau ir 100% savārpojusi un ir derīga tikai siena gatavošanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/48i
Latvija nav pārsniegusi pieļaujamo piena kvotu
Zemkopības ministrija informē, ka ir noslēdzies pēdējais – 2014./2015. – piena kvotu gads un
saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra informāciju šā gada 1. jūnijā piena kvotas izpilde ir 99,15%,
savukārt tiešās tirdzniecības piena kvotas izpilde ir 95,32%.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/48k
Publicēts bruto seguma aprēķins
LLKC ir sagatavojis bruto segumu aprēķinus 2014. gadam ar mērķi palīdzēt lauksaimniekiem
racionalizēt savu ražošanu. Izdevumā ir apkopoti augkopības un lopkopības nozares bruto segumu
aprēķini lauksaimniecības uzņēmumos, kas atšķiras pēc ražošanas intensitātes pakāpes un ražošanas
specifikas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/48g
Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos
Līdz 2015. gada 15. jūnijam lauksaimnieki var iesniegt Lauku atbalsta dienestā Vienoto iesniegumu
platību maksājumu saņemšanai 2015. gadā. Īpaši nosacījumi ir jāievēro tiem lauksaimniekiem, kuri ir
pieteikušies atbalsta maksājumam Lauku attīstības programmas pasākumā „Agrovide un klimats”
aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/498
Diskusiju centrā bioloģiskās lauksaimniecības nākotne
Rīgā 1. un 2. jūnijā notika neformālā ES Lauksaimniecības ministru Padome, kurā Latvija kā ES
Padomē prezidējošā valsts rosināja diskusijas par situāciju bioloģiskajā lauksaimniecībā un tās
attīstību Eiropas Savienībā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/48o
Diskutē par piena nozares izdzīvošanas iespējām
No 1.–3. jūnijam Rīgā notika Eiropas lauksaimnieku organizācijas COPA-COGECA Prezidija sēde, uz
kuru bija ieradušies vairāk nekā 100 lauksaimnieki no visas Eiropas Savienības (ES). COPA-COGECA ir
lielākā profesionālā lauksaimnieku organizācija Eiropā, kura apvieno vairāk nekā 76 organizācijas no
26 ES dalībvalstīm.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/48q
Apstiprināta Latvijas zemes fonda darbības kārtība
Valdība 2. jūnijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par lēmumu
pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Izmaiņas noteikumos nosaka kārtību, kādā
Latvijas zemes fonda pārvaldītājs veic darījumus ar nekustamajiem īpašumiem, tajā skaitā iznomā,
pērk, pārdod un maina lauksaimniecības zemi.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/48m
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ZIVSAIMNIECĪBA
Saņem oficiālu paziņojumu par zvejas produktu eksporta pagaidu ierobežojumiem
Pārtikas un veterinārais dienests 4. jūnijā ir saņēmis Krievijas Federācijas Veterinārās un fitosanitārās
uzraudzības dienesta (Roseļhoznadzor) oficiālu paziņojumu par to, ka no 2015. gada 4. jūnija ir spēkā
pagaidu aizliegums Latvijas zvejas produktu eksportam uz Krievijas Federāciju.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/48s
Izsludina pieteikšanos gada balvai zivsaimniecībā „Lielais loms”
Zemkopības ministrija aicina zivsaimniecības nozares uzņēmējus un jaunos darbiniekus pieteikties
balvai „Lielais loms – 2015”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību un
nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai zivsaimniecības nozares
uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, bet arī pašvaldības.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/48n

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Notiks jauniešu salīgošanas pasākums
Jauniešu nevalstiskās organizācijas no visas Latvijas ir aicinātas piedalīties jauniešu centra „Dari Vari”
organizētajā salīgošanas pasākumā 23. jūnijā Līvānu novada Sutru pagasta „Kožos”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/t8gy
Konference par sociālo uzņēmējdarbību
Konference par sociālo uzņēmējdarbību norisināsies Zviedrijā, Malmē šī gada novembrī.
Konferences mērķis ir izprast jaunatnes lomu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā un rosināt
jauniešus – bezdarbniekus – realizēt savu potenciālu uzņēmējdarbībā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/7duj
Iespēja piedalīties devītajā UNESCO jaunatnes forumā
Izglītības un zinātnes ministrija izsludina pieteikšanos dalībai UNESCO jaunatnes forumā, kas
norisināsies oktobrī Parīzē. UNESCO forums notiek reizi divos gados, un šoreiz foruma laikā tiks
diskutēts par iesaisti ilgtspējīgas planētas nodrošinājumā un klimata pārmaiņu problēmu risināšanā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/g7qf
Iespēja pieteikt savu projektu
Rīgas dome izsludinājusi projektu konkursu Zinību svētku pasākumu organizēšanai Rīgā. Šī ir lieliska
iespēja realizēt savu ideju un nodrošināt kvalitatīvu bezmaksas brīvā laika pavadīšanas iespēju
bērniem un jauniešiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/fnuk

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Sākas Zālēdāju projekta jaunā sezona!
Valsts Lauku tīkla Zālēdāju projekta šīssezonas pirmā fermu diena notiks 16. jūnijā zemnieku
saimniecībā „Bētas” Kuldīgas novada Vārmes pagastā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/48j
Notiks fermu diena zemnieku saimniecībā „Kalna Dambrāni”
Zālēdāju projekta fermu diena zemnieku saimniecībā „Kalna Dambrāni” notiks 18. jūnijā Viesītes
novada Viesītes pagasta „Kalna Dambrānos”. Tēma: „Slaucamo govju izmantošanas ilguma rādītāju
salīdzināšana saimniecībā izaudzētiem un iepirktiem dzīvniekiem”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/496

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

10. jūnijs

Uzņēmēju un mājražotāju iespējas
jaunu tehnoloģiju izstrādē, sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības
universitāti

Preiļu novada
Uzņēmējdarbības centrs,
Kooperatīvā iela 6, Preiļi
Sākums plkst. 11.00

Ineta Liepniece, tālr. 26636243

11. jūnijs

Zivsaimniecības sadarbības tīkla
informatīvais seminārs - SVVA
stratēģijas sagatavošana

Mākslas nams,
1905. gada iela 6, Kuldīga
Sākums plkst. 11.00

Liene Radziņa,
tālr. 63007559
e-pasts: liene.radzina@llkc.lv

11. jūnijs

Prasības mājražotājiem pārtikas
produktu iepakojumam

LLU Pārtikas tehnoloģijas
fakultāte,
Jelgava, Lielā iela 2
Sākums plkst. 10.00

Kristiāna Rožuleja,
tālr. 28630823

ES dalībvalstu eksperti Latvijā sprieda par meža reproduktīvo materiālu
Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā 2. un 3. jūnijā norisinājās ES dalībvalstu ekspertu darba
grupas sanāksme par meža reproduktīvo materiālu. Saskaņā ar Eiropas Komisijas ierosināto darba
kārtību sanāksmē izvērtēja aktuālos jautājumus un priekšlikumus meža reproduktīvā materiāla
audzēšanas, izmantošanas un tirdzniecības kontroles normatīvajā regulējumā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/48x
Plāno samazināt maksu par fitosanitārajām pārbaudēm apaļkokiem
Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādī, kas
paredz samazināt maksu par fitosanitārajām pārbaudēm apaļkokiem, kas tiek eksportēti.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/48y

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

10. jūnijs

Mežs kā ekoloģiski tīru ārstniecības
augu ieguves vieta, ārstniecības
augu izmantošana

Cesvaines novada
domes zāle,
Pils iela 1,
Cesvaine, Cesvaines novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļas vadītāja
Mairita Bondare,
mob. tālr. 28381176

12. jūnijs

Krājas kopšanas cirtes – praktiskā
pieredze, ieguvumi tagad un
nākotnē

“Dzirnas”,
Valles pagasta pārvalde,
Vecumnieku novads
Sākums plkst. 10.00

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

Dabas spēks – pirtsslotās

A/s „Latvijas Finieris” zāle,
Grobiņa, Atpūtas ielā 4
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
mob. tālr. 20222041

15. jūnijs

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!

