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Uzsāk atbalsta izmaksu piena ražotājiem
Lauku atbalsta dienests 16. jūnijā uzsāka izmaksāt Valsts papildu atbalstu piena
ražotājiem, tā kopējā summa ir 6 197 000 eiro. Atbalstu piešķir piena ražotājiem, kas
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu
līdz 2016. gada 10. jūnijam ir reģistrēti vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bzh4
Klimats pārbauda dārzkopjus
Paātrināta augu novecošanās, intensīvāki kaitēkļu uzbrukumi un slimību uzliesmojumi.
Šādas sekas Latvijas augļu un dārzeņu audzētāji var pieredzēt karsto temperatūras
svārstību dēļ, kādas šogad bijušas vērojamas jau kopš agra pavasara, norāda Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8jjz
Precizē atbalsta kārtību mazo lauku saimniecību attīstībai
Valdība 14. jūnijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos,
kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku
saimniecības. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu un vienkāršotu atbalsta
piešķiršanas kārtību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/yenm
Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai
Lauku atbalsta dienests no 2016. gada 11. jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/w2f8
Lauku eksporta klubi veicinājuši pašiniciatīvu
“Esam cits citu izpratuši, un nu kopīgi varam sākt veidot nopietnāku sadarbību Lauku
eksporta klubu attīstīšanai,” pēc pirmajām šo klubu tikšanās reizēm visos valsts reģionos
atzina dažādu nozaru uzņēmēji un idejas autors Deivids Berijs, kurš kopīgi ar Latvijas
Lauku forumu un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru rosināja šo klubu izveidi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/br4n
Biodrošības pasākumi cūku novietnēs vasarā
Ņemot vērā to, ka 2015. gadā Latvijā mājas cūkām tika konstatēta saslimšana ar Āfrikas
cūku mēri, kā arī, to, ka šīs slimības izplatībā liela loma ir cilvēkam, Zemkopības ministrija
atgādina un iesaka ievērot pastiprinātus biodrošības pasākumus, gan dodoties kopt
dzīvniekus, gan dodoties mežā ogot, sēņot vai medīt.
Plašāka informācija: http://ej.uz/nehb
Nodrošinās sēklas iepakojuma oficiālo etiķešu drošību
Valdība 14. jūnijā apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus labības
sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos. Grozījumi noteic, ka sēklu iepakojumu
oficiālajās etiķetēs no 2017. gada 1. aprīļa jānorāda oficiāli piešķirtais sērijas numurs un
cita informācija.
Plašāka informācija: http://ej.uz/jy4o
Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai!
Zemkopības ministrija mudina dravniekus apkarot Amerikas peru puvi savā bišu dravā un
pēc iespējas agrāk diagnosticēt šo slimību. Diagnosticēšana ļaus ilgtermiņā pasargāt bites
no masveida saslimšanas ar Amerikas peru puvi. Turklāt, veicot slimības kontroles un apkarošanas pasākumus, ir iespēja samazināt bišu mirstību un saimju zudumu, iekopt jaunas
un spēcīgas bišu saimes, kā arī palielināt bišu produkcijas daudzumu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/yos7

Integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas nosacījumi
Zemkopības ministrija precizējusi lauksaimnieciskās produkcijas integrētās audzēšanas,
uzglabāšanas un marķēšanas nosacījumus, un valdība 14. jūnijā grozījumus apstiprināja.
Precizējumi noteic, ka lauksaimniekam, ja viņš vēlas uzsākt lauksaimniecības produktu
integrēto audzēšanu un vēlas tikt iekļauts Lauksaimniecības produktu integrētās
audzēšanas reģistrā, jāaizpilda iesniegums un jāiesniedz tas Valsts augu aizsardzības
dienestā līdz 22. maijam.
Plašāka informācija: http://ej.uz/9vko

Popularitāti atgūst pēc senām receptēm gatavots kvass
Šobrīd Latvijā savu popularitāti atgūst kvass, ko gatavoto pēc senās, mūsdienām speciāli
piemērotās iesala graudu raudzēšanas tehnoloģijas. Jau 20. gadsimta sākumā izstrādātā
graudu apstrādes tehnoloģija ļauj iesalā saglabāt E vitamīnu un B grupas vitamīnus,
minerālvielas un citas bioloģiski aktīvas vielas, kuras pārstrādes procesā pāriet kvasā un
dod tam neaizmirstamu un neatkārtojamu garšu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/9dpu

Iespēja vadīt Mazpulcēnu nodaļu
Visi, kuriem ir interese vadīt kādu mazpulku Latvijā, tiek aicināti piedalīties jau trešajā
Mazpulku vadītāju skolā. Lai piedalītos, nav nepieciešamas priekšzināšanas, bet ir jābūt
vēlmei darboties ar bērniem un jauniešiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/97k
Piedalies “Uzņēmīgo pasākumā”
Zemgales NVO centrs un Latvijas pilsoniskā alianse organizē konferenci sociālās
uzņēmējdarbības attīstībai. Pasākuma laikā dalībnieki varēs iegūt jaunāko informāciju par
aktualitātēm, atbalsta iespējām, ārvalstu pieredzi sociālajā uzņēmējdarbībā, kā arī
piedalīties darbnīcās un diskusijās.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/97l
Iesaisties projektā “Urbānā skatuve 2”
Biedrība “Homo ecus” aicina iesaistīties projektā “Urbānā skatuve”, kura mērķis ir ar
neredzamā teātra metodi informēt sabiedrību par vides aizsardzības problēmām.
Dalībnieki apgūs improvizācijas un aktiermeistarības prasmes un uzstāsies publiskās
vietās, izspēlējot dažādas ainiņas saistībā ar vides aizsardzību.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/97m
Starptautiskie vasaras saulgrieži
Jaunieši aicināti piedalīties radošā vasaras saulgriežu ieskandināšanas pasākumā Rīgā.
Pasākuma laikā varēs iepazīties ar saulgriežu tradīcijām visā pasaulē, uzzināt vairāk par
Eiropas brīvprātīgo darbu un kopīgi pīt lielo saulgriežu vainagu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/97n

Termiņi
26. jūnijs

Jāiesniedz PVN deklarācija par maiju.

Rīgas jūras līča piekrastē apturēta reņģu zveja
Zemkopības ministrija informē, ka šĪ gada reņģu nozvejas kvota stāvvadu zvejā Rīgas
jūras līča piekrastes ūdeņos Dienvidu ģeogrāfiskā rajonā ir pilnībā izmantota, tāpēc
pieņemts lēmums apturēt reņģu zveju ar stāvvadiem 2016. gadā šajā rajonā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ax3j
Atbalsts ieguldījumiem akvakultūrā
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā". Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 11.
jūlija līdz 2016. gada 15. decembrim.
Plašāka informācija: http://ej.uz/x4t2

Semināri par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs uzsāk bezmaksas 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. Semināros būs iespējams saņemt arī individuālas
konsultācijas.

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

17. jūnijs

Padomi ES projektu praktiskai
realizēšanai

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

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere, tālr. 20222041

20. jūnijs

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

27. jūnijs

Praktiski padomi ES projektu
praktiskai realizēšanai. Kopšanās
procesā iegūtā koksne – ko ar to
darīt?

Kabiles pagasta meža īpašums
„Dravas”, Kuldīgas novads,
Mērsraga kokmateriālu osta
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
tālr. 20222041

Ziemeļaustrumu
virsmežniecības zāle 2. st.,
Pamatu iela 14, Gulbene
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
tālr. 26117578

28. jūnijs

Jaunākais par ES atbalstu meža un
aizaugušo zemju īpašniekiem

Sproģu saieta nams,
Zalves pagasts, Neretas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Sēlijas nodaļas vadītāja
vietniece
Jekaterīna Blaua,
tālr. 26534704

30. jūnijs

Ievācamie ārstniecības augi mežā,
to izmantošanas iespējas

“Silkalni”, Vaidavas pagasts,
Kocēnu novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas
vadītājs
Andris Vīrs,
tālr. 26108426

28. jūnijs

Jaunākais par ES atbalstu meža un
aizaugušo zemju īpašniekiem

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
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facebook.com/LLKIC
draugiem.lv/LLKC
Ieteikumus sūtīt uz lauku.lapa@llkc.lv

