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Salnu lielākie postījumi šonedēļ – Kurzemē
Strauji mainoties gaisa temperatūrai visā Latvijā, šonedēļ daudzviet bijušas salnas, kas
radījušas arī zināmus kaitējumus lauksaimniekiem, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra augkopības speciālistu apsekojumi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/wrqr
Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem
Valdība 7. jūnijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas
nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu un vienkāršotu atbalsta
piešķiršanas kārtību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/4vxj
Aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmu
Lauksaimnieki joprojām ļoti aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmas
piedāvāto iespēju ar pazeminātiem aizdevuma procentiem iegādāties ražošanai
lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/cqix
Sarucis pieteikto platību pārklāšanās gadījumu skaits
Tā kā lauksaimnieki platību maksājumiem šogad pieteicās elektroniski LAD Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS), tad jau ir redzams nozīmīgs pozitīvs ieguvums, jo būtiski ir
sarucis platību maksājumiem pieteikto platību pārklāšanās gadījumu skaits. Ja pagājušajā
gadā pārklājumi bija aptuveni 18 000 klientu, tad šogad tikai 4500 klientu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5adt

Mājražotāj, piesakies “Riga Food 2016”!
Tuvojoties ikgadējai izstādei “Riga Food 2016”, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs sadarbībā ar Agroresursu un ekonomikas institūtu (AREI, bijušais LVAEI), BT1 un
asociāciju “Lauku ceļotājs” aicina mazos pārtikas produktu ražotājus – novadu garšas
veidotājus – pieteikties dalībai novadu stendos izstādē „Riga Food 2016”, kas norisināsies
no 7. līdz 10. septembrim.
Plašāka informācija: http://ej.uz/x6nd
PVD skaidro, kā gatavot pareizu “Jāņu sieru”
Piedāvājam iepazīties ar Pārtikas un veterinārā dienesta skaidrojumu par to, kas un kā
jādara, lai arī turpmāk varētu ražot nu jau Eiropas garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā
iekļauto “Jāņu sieru”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/dvqz
Latvijā turpmāk ierobežos transtaukskābju izmantošanu pārtikā
Daļa taukskābju savienojumu – transtaukskābes – var izraisīt sirds un asinsvadu sistēmas
un aknu saslimšanu, tādēļ Veselības ministrija ar Zemkopības ministrijas līdzdalību
sagatavojusi noteikumus par maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas
produktos, ko valdība 2016. gada 17. maijā arī apstiprināja. Pārtikas produktus, kuros būs
pārsniegts noteiktais maksimālais pieļaujamais transtaukskābju daudzums, Latvijā
nedrīkstēs izplatīt pēc 2018. gada 1. jūnija.
Plašāka informācija: http://ej.uz/sj2w
Zaļā karotīte un Bordo karotīte
Lai Latvijas ražojumus varētu labāk pamanīt veikalu plauktos piedāvātajā plašajā pārtikas
preču klāstā, pastāv vairākas preču zīmes, kas īpaši izceļ vietējo produkciju. To vidū arī nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas preču zīmes – Zaļā karotīte un Bordo karotīte, kas

apliecina, ka ar tām marķētās pārtikas preces ražotas Latvijā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/gj25
Higiēnas apmācības prasības nodarbinātajiem primārajā ražošanā
Zemkopības ministrija sagatavotos noteikumus, kas atceļ mācību kursa “Minimālās
higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” nepieciešamību pārtikas higiēnā personām, kas
nodarbinātas primārajā ražošanā, valdība 7. jūnijā akceptēja.
Plašāka informācija: http://ej.uz/sks7

Aicinām uz lauku dienām augkopības saimniecībās!
Šogad zemnieku saimniecībās ierīkoti izmēģinājumi lauka pupu, graudaugu un rapša
sējumos, kartupeļu un kāpostu stādījumos, kā arī demonstrētas bioloģiskās sojas
šķirnes. Izmēģinājumi ierīkoti VLT pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas
pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā” ietvaros.
Plašāka informācija: http://ej.uz/d133
Notiks fermu diena zemnieku saimniecībā “Bētas”
Turpinās Zālēdāju projekta ietvaros rīkotie fermu dienu pasākumi izmēģinājumos
iesaistītajās saimniecībās. Zemnieku saimniecībā “Bētas” interesenti tiek gaidīti 21.
jūnijā. Izmēģinājuma tēma: „Dažādu gaļas šķirņu zīdītājgovju teļu augšanas salīdzinājums gaļas liellopu saimniecībā”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/7jnw

Termiņi
15. jūnijs

Jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma maijā.

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

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,
Durbes novads, Durbe,
Skolas iela 3
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

14. jūnijs

Jaunākais par ES atbalstu meža un
aizaugušo zemju īpašniekiem

LLKC Talsu birojs,
1. stāva zāle,
Kr. Valdemāra 21a, Talsi
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Linda Spade,
tālr. 25468419

14. jūnijs

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

Biržu tautas nams,
Biržu iela 11, Birži,
alas pagasts
Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļas vadītāja
Mairita Bondare,
tālr. 28381176

15. jūnijs

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

Rucavas kultūras nams,
Rucavas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
tālr. 20222041

16. jūnijs

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

Blīdenes pagasta pārvaldes
zāle, Brocēnu novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
tālr. 20222041

16. jūnijs

Jaunākais par ES atbalstu meža un
aizaugušo zemju īpašniekiem

Tērvetes novada kultūras
nams, “Zelmeņi”,
Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Zemgales nodaļas vadītāja
vietniece
Ieva Doniņa,
tālr. 26352648

17. jūnijs

Padomi ES projektu praktiskai
realizēšanai

AS „Latvijas Finieris” zāle
Grobiņa, Atpūtas iela 5
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
tālr. 20222041

Jaunākais par ES atbalstu meža un
aizaugušo zemju īpašniekiem

Rēzekne, Dārzu iela 7a,
pagrabtelpa,
Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra telpās
Sākums plkst. 10.00

MKPC Rēzeknes nodaļas vadītāja
Valda Brice,
tālr. 28692818

20. jūnijs

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

