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LAUKSAIMNIECĪBA
Sējas darbi norit visā Latvijā
Neraugoties uz mainīgajiem un vēsajiem laika apstākļiem, pirmie sējas darbi notiek visā
Latvijā, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālistu apkopotā
informācija.
Plašāka informācija: http://ej.uz/4ay5
Stādu iegādes dažādās iespējas
Jau šajā nedēļas nogalē gaidāma lielā Stādu parāde Siguldā, kurā pulcēsies aizrautīgākie
stādu īpašnieki un tirgotāji teju no visas Latvijas un arī kaimiņvalstīm. Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs apkopojis ieteikumus par to, kur vēl iegādājami stādi un
kam jāpievērš uzmanība, izvēloties konkrēto pirkšanas vietu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/hin6
LLKC uzsāk saimnieku meklēšanu skolēnu nodarbināšanai vasarā!
LLKC ir uzsācis aktīvu saimnieku meklēšanu, kuri ir gatavi savā saimniecībā uzņemt strādāt
gribošus skolēnus. Pēc saimnieku atrašanas LLKC meklēs skolēnus, un abas puses savedīs
kopā, lai tālāk attīstītu savstarpēju sadarbību. Pirms pieņemt lēmumu par skolēna –
darbinieka algošanu, aicinām saimniekus, kā arī skolēnus iepazīties ar valsts likumdošanu
par bērnu un pusaudžu nodarbināšanu vasarā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/wx8w
Pieejama “Zālāju rokasgrāmatas” elektroniskā versija
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sagatavojis “Zālāju rokasgrāmatu”, kuras
elektroniskā versija jau ir pieejama lasītājiem. Grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs: Anita
Anševica, Jānis Kažotnieks un Inese Magdalenoka. Tiek gatavots arī drukāts izdevums.
Plašāka informācija: http://ej.uz/j8n4
Eksporta klubi – arī lauku uzņēmējiem
Lai iedrošinātu esošos un topošos reģionu uzņēmējus domāt par savas produkcijas eksportu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs un Latvijas Lauku forums jau maija
sākumā visā Latvijā sāks sniegt atbalstu Lauku eksporta klubu izveidē. Pirmā tikšanās notiks 3. maijā Ozolniekos.
Plašāka informācija: http://ej.uz/sqxd
Jaunākajā “Latvijas Lopkopis” numurā
Žurnāla “Latvijas Lopkopis” aprīļa numurā – par piena nozari Polijā. Kā Polijas piensaimnieki saimnieko pašreizējos krīzes apstākļos un atrod tirgus savu produktu noietam.
Plašāka informācija: http://ej.uz/c5j7
Zālēdāju projekta fermu dienas lopkopības saimniecībās
Trešo sezonu Zālēdāju projektā iesaistītajās saimniecības tiek rīkoti fermu dienu pasākumi.
Tajos interesenti tiek aicināti uz domu apmaiņu un starprezultātu iepazīstināšanu saimniecībās, kurās notiek izmēģinājumi. Publicējam paredzēto fermu dienu kalendāru.
Plašāka informācija: http://ej.uz/agi2
Ganību tetānija – kā to prognozēt un noteikt
Lai arī ganības un ganību zāle nodrošina lētu piena ražošanu, nedrīkstam aizmirst, ka arī,
palaižot govis ganos, barības devai jābūt sabalansētai. Pāreju no ziemas barības uz zāli
veic pakāpeniski – aptuveni divas nedēļas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/femq
Turpmākie uzdevumi, meklējot suņu barības vada saslimšanas cēloņus
Zemkopības ministrijā 19. aprīlī notika Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās
padomes sēde. Sēdes laikā nozares eksperti klātesošos iepazīstināja ar paveikto, lai noskaidrotu cēloņus par suņu barības vada saslimšanu un to iespējamo saistību ar uzņēmuma “Tukuma straume” ražoto barību suņiem “Dogo”. Pagaidām konkrēts cēlonis saslimšanai, neraugoties uz vairāku atbildīgo institūciju veiktajām pārbaudēm, nav konstatēts.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6bdq

VAAD aktualitātes lauksaimniekiem
VAAD mājaslapa (sadaļa „Informācija sabiedrībai”) papildinātā ar jauniem informatīviem
materiāliem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/kxdn
Valdība apstiprina plānu ĢMO kontroles pastiprināšanai Latvijā
Palielinoties ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) klāstam ES un pasaules tirgū,
palielinās arī ĢM produktu (tostarp ES neatļauto) nonākšanas iespēja Latvijas tirgū.
Tāpēc valdība 26. aprīlī apstiprināja Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības
plānu 2017.–2019. gadam.
Plašāka informācija: http://ej.uz/az73
Uzlabos oficiālo etiķešu drošību un sēklas materiāla izsekojamību
Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumu projektu labības sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumos, ko 28. aprīlī izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.
Plašāka informācija: http://ej.uz/k82y

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Studentiem iespēja iesaistīties biznesa interešu klubā “Portfelis”
Rīgas Tehniskā universitāte aicina studentus iegūt neformālo izglītību, piedaloties biznesa interešu klubā “Portfelis”. Apmācību laikā jaunieši tiksies ar pazīstamu uzņēmumu un
organizāciju pārstāvjiem, lai iegūtu uzņēmējdarbības un vadības teorētiskās un praktiskās zināšanas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8iz
Dažādo savu vasaras brīvlaiku!
Kurzemes jaunieši tiek aicināti vasaras brīvlaikā piedalīties četru īsfilmu veidošanā par
četrām vietām Kurzemē – Liepāju, Irbeni, Cīravu un Usmu. Projekta ietvaros jaunieši apmeklēs videodarbnīcas, kurās uzzinās vairāk par īsfilmu veidošanu un video tehniku. Sava
dalība jāpiesaka līdz 25. maijam.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8j0
Konkurss “Rītdienas sējējs 2016”
Zemkopības ministrija aicina pieteikties mazpulcēnus no visas Latvijas konkursam
“Rītdienas sējējs 2016”. Konkursa mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā. Konkursā var pieteikties mazpulcēni, kuri darbojas organizācijā
“Latvijas Mazpulki” vismaz piecus gadus, ir saņēmuši biedrības nomināciju “Augsim Latvijai” un īstenojuši vismaz četrus mazpulku projektus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8j1

KALENDĀRS
Termiņi
2. maijs

Jāiesniedz gada pārskats, uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija un uzņēmumu ienākuma nodokļa
avansa maksājumu aprēķins.

2. maijs

Jāiesniedz PVN gada deklarācija.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

6. maijs

Zaļais pārtikas produktu
iepirkums

LLKC Saldus konsultāciju birojs,
Striķu iela 2,
Saldus
Sākums plkst. 10.00

Iepriekš pieteikties:
Kristiāna Rožuleja,
tālr. 28630823,
e-pasts: kristiana.rozuleja@llkc.lv

Precizējumi noteikumos veicinās piekrastes zvejnieku kopdarbību
Lai veicinātu maza apjoma piekrastes zvejā iesaistīto zvejnieku kopdarbību, nodrošinātu
to ienākumus, celtu konkurētspēju, kā arī veicinātu šo zvejnieku darbības labāku atbilstību Kopīgajai zivsaimniecības politikai, valdība 26. aprīlī apstiprināja grozījumus noteikumos par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/54fd

Pieejamas mežzinātnes dienas prezentācijas
Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā „Silava” 22. aprīlī notika seminārs – mežzinātnes
diena „Kokaudžu veselība Latvijas mežos 2015. gadā – meža uzraudzības, apsaimniekošanas prakses un zinātniskā monitoringa rezultāti”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/2ecx

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

3. maijs

Par ES un valsts likumdošanas
izmaiņām, aktualitātēm, kas
attiecas uz lauku un mežu
apsaimniekošanu un Āfrikas Cūku
mēri, pavasaris – meža
stādīšanas laiks

Lauteres kultūras nams,
Aronas pagasts,
Madonas 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

