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LAUKSAIMNIECĪBA
Zaudējumi piensaimniekiem – vidēji 9 miljoni eiro mēnesī
LLKC aprēķini liecina, ka Krievijas embargo dēļ samazinātās piena iepirkuma cenas Latvijas piena
ražotājiem – lauksaimniekiem – rada zaudējumus 7 līdz 9 miljonu eiro apmērā katru mēnesi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ym5w
Piešķirts atlikušais no akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas apjoms
Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz Ministru kabineta atbilstošajiem noteikumiem,
piešķīris lauksaimniekiem atlikušo no akcīzes nodokļa atbrīvoto dīzeļdegvielas apjomu
2014./2015. saimnieciskajam gadam, t. i., no kārtējā gada 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam.
Plašāka informācija: http://ej.uz/7a4t
Sākas BLA avansu izmaksa
No 1. novembra Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsāk avansa maksājumu veikšanu par
bioloģiskās lauksaimniecības attīstību (BLA) 70% apmērā par 2014. gada iesniegumiem.
Maksājumu izmaksa tiek veikta saskaņā ar LAD platību maksājumu grafiku 2014. gadam.
Maksājumus avansā saņems tie lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigtas atbilstības
nosacījumu pārbaudes.
Plašāka informācija: http://ej.uz/kwfc
Sākas vienotā platības maksājuma gala norēķinu izmaksa
Provizoriski no 8. decembra tiks uzsākta vienotā platības maksājuma gala norēķinu izmaksa
saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta platību maksājumu grafiku 2014. gadam.
Plašāka informācija: http://ej.uz/kwfc
Nosaka mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu ņemšanas prasības
Valdība 28. oktobrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz mēslošanas līdzekļu
un substrātu parauga lielumu un darbības ar gala paraugiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/a12i

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Iespēja apmeklēt apmācības „Integrētā augu aizsardzības sistēma”
Aicinām apmeklēt četru dienu apmācības par kultūraugu audzēšanu integrētās
lauksaimniecības sistēmā. Apmācības notiks 4., 5., 12. un 13. novembrī LLKC, Ozolniekos.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xq3u
Aicinām uz fermu dienu saimniecībā „Valti”
LLKC Lopkopības kompetenču centrs un Kuldīgas konsultāciju birojs aicina uz fermu dienu par
Šarolē šķirnes zīdējteļu piebarošanas efektivitāti 5. novembrī zemnieku saimniecībā „Valti”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/7pvu

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Jaunieši aicināti piedalīties konkursā „Tu esi Latvija”
Līdz 19. novembrim jaunieši aicināti piedalīties video, foto un stāstu konkursā „Tu esi Latvija”, lai ar fotogrāfiju vai
video palīdzību izstāstītu vai parādītu savu stāstu par savu Latviju. Konkurss norisinās interneta
vietnē www.Draugiem.lv/TUESILV. Konkursa galvenā balva ir Latvijā ražots „Blue Shock Bike” elektrovelosipēds.
Plašāka informācija: tālr. 22382139; info@nextyouth.org

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

7. novembris

„Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde un mārketings.
Mājražošanas uzsākšanai
nepieciešamie nosacījumi un
piemēri”

Salacgrīvā, Smilšu ielā 9,
Salacgrīvas domes
sēžu zālē
Sākums plkst. 10.00

Obligāta pieteikšanās.
Tālr. 28398769 vai 26427717,
Ziedīte Jirgensone

7. novembris

„Aminoskābju lietošana
graudkopībā un eļļas kultūru
audzēšanā, mikroorganismu
preparāti un salmu sadalīšanās”

Aizputē, Atmodas ielā 16
Sākums plkst. 10.00

Pieteikšanās līdz 29. oktobrim,
rakstot uz e-pastu
guntars@agrario.lv
vai zvanot uz tālruni 26534858

Aicinām apmeklēt mācību kursus par meža atjaunošanu un kopšanu
Mācības norisinās piecas dienas, un to mērķis ir uzlabot mežsaimniecisko darbu pakalpojumu
sniedzēju zināšanas par meža apsaimniekošanu, kas ļaus strādāt efektīvāk, kvalitatīvāk un videi
draudzīgāk. Mācības īsteno LLKC struktūrvienība Meža konsultāciju pakalpojumu centrs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bh8n
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina medniekus uz apmācībām
Novembrī aicinām medniekus un citus interesentus piedalīties apmācībās „Savvaļas dzīvnieku
slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bfgw
Palielinās teritorija, kur ir ierobežojumi medību organizēšanā
Ņemot vērā jaunus saslimšanas gadījumus mežacūku populācijā ar Āfrikas cūku mēri, Valsts
meža dienests ir veicis grozījumus 2014. gada 16. septembra rīkojumā Nr. 156 „Par
ierobežojumiem medību organizēšanā” un tas nozīmē, ka ierobežojumi medību organizēšanā
attiecas vēl uz septiņiem pagastiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/fkx2

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Norises vieta

Kontaktinformācija

Talsos, Kr. Valdemāra 21a,
LLKC 1. stāva zālē
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Linda Spade,
mob. tālr. 25468419

6. novembris

„Aktualitātes meža
apsaimniekošanā – meža
veselība, vides prasības,
ES atbalsts”

Latvijas Dabas muzejā,
K. Barona ielā 4,
Rīgā
Sākums plkst. 17.00

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

7. novembris

„Krājas kopšanas cirtes.
Aktualitātes un jaunumi”

Raunas novada domes ēkas
zālē, Vidzemes ielā 2,
Raunā
Sākums plkst. 10.00

MKPC Cēsu nodaļas vadītāja
Laila Šestakovska
mob. tālr. 28323647

4. novembris

Tēma
„Krājas kopšanas cirtes
nepieciešamība, aktualitātes
un jaunumi”

11. novembris

„Plantāciju mežu ierīkošana
un kurināmā ergonomiska
sagatavošana”

Dārzu ielā 7 a,
Rēzekne (pagrabtelpa)
Sākums plkst. 9.00

MKPC Rēzeknes nodaļas vadītāja
Jolanta Grišunova,
mob. tālr. 28692818

11. novembris

„Uz medības reglamentējošo
normatīvo aktu vispusīgu
izpratni balstīta medību
saimniecība”

Vides informācijas veicināšanas
centrā „Ķepa”, sādža Neikšāni,
Ķepovas pag., Dagdas nov.
Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs
Jānis Dzalbs,
mob. tālr. 29789364

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!

