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LAUKSAIMNIECĪBA
Sāksies pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai
Lauku atbalsta dienests informē, ka no šī gada 11. aprīļa līdz 23. maijam lauksaimnieki var
pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad
atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/zcrr
Kvalitatīva stāda pazīme – nevainojams izskats
Izvēloties stādu savam dārzam, būtiski novērtēt tā vizuālo izskatu, – nepieļaujama ir
nobrāzta miza, iežuvuši sānzari vai vecumam neatbilstošs auga garums, uzsver Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti.
Plašāka informācija: http://ej.uz/jw1a
Atjaunota informācija par minerālbarību aitām
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Lopkopības kompetenču centrs sadarbībā
ar veterinārārsti Aiju Šneideri atjaunojis un papildinājis informāciju par minerālbarību
iegādes un izvēles iespējām aitām.
Plašāka informācija: http://ej.uz/x221
Ganību invāzijas liellopiem, to ierobežošanas aspekti
Ekonomiskā un politiskā situācija pasaulē ievieš savas korekcijas arī lopkopības nozarē Latvijā. Krīze piensaimniecībā mudina zemnieku saimniecībās pārorientēt saimniekošanu. Kā
izeju zemnieki saskata piena ganāmpulku pārveidi par gaļas liellopu saimniecībām, taču ne
visiem saimniekiem ir pietiekamas zināšanas gaļas liellopu ganāmpulku apsaimniekošanā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6p9q
Izdots jaunais Latvijā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts
Izdots ikgadējais Valsts augu aizsardzības dienesta izdevums „Latvijas Republikā reģistrēto
augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2016”. Tajā jūs varat atrast informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem, kuri ir Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā uz 2016. gada sākumu, par to
lietošanu, arī par lietošanas ierobežojumiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/eucz
Augsnes minerālā slāpekļa monitoringa rezultāti
Valsts augu aizsardzības dienests īpaši jutīgajās teritorijās veicis augsnes minerālā slāpekļa
monitoringu. Monitoringa vajadzībām augsnes paraugi tiek ievākti 48 laukos Bauskas,
Jelgavas, Dobeles, Tērvetes, Krimuldas, Mārupes un Olaines novados.
Plašāka informācija: http://ej.uz/3eh3

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
NVO Tehnoloģiju laikmets 2016
Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar “Microsoft Latvia” jau sesto gadu organizē forumu
“NVO Tehnoloģiju laikmets”. Arī šogad forums iepazīstinās nevalstisko organizāciju
pārstāvjus ar dažādiem e-rīkiem, aplikācijām un programmatūrām, kuras var atvieglot un
daudzveidot NVO darbu. Pasākums norisināsies 15. aprīlī Limbažos, 22. aprīlī Tukumā, 28.
aprīlī – noslēguma forums Rīgā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/88n
Mazpulku sporta spēles
Latvijas Mazpulku Rīgas klubiņš un 279. Līvānu mazpulks aicina visus mazpulcēnus un
veselīgā dzīvesveida piekritējus mosties, sajust sevī saules dāvāto enerģiju, domāt zaļi un
piedalīties jau XXI Mazpulku sporta spēlēs! Sporta spēles notiks 3. maijā Līvānos.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/88r

KALENDĀRS
Termiņi
15. aprīlis

Jāiesniedz mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija par 1. ceturksni.

15. aprīlis

Jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla 1. ceturksnī.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

13. aprīlis

Jaunākā ģenētika piena un
gaļas lopkopībā.
Lauksaimniecības datu centra
informācija. Jaunumi valsts un
ES atbalstā lauksaimniekiem
2016. gadā, EPS, darbs ar
programmu

Rīgas iela 71, Vidzeme,
Brantu pagasts
Sākums plkst. 10.00

Smiltenes novada lauku attīstības
konsultante
Laima Āboltiņa,
tālr. 29113631,
e-pasts: laima.aboltina@llkc.lv

Jāņa Poruka iela 8, Cēsis
Sākums plkst. 10.00

Dace Melgalve
e-pasts: cesis@partneriba.lv;
tālr. 29467509
vai
Kristīne Zaķe,
tālr. 26100933

Stabulnieku kultūras nams,
Stabulnieki, Riebiņu novads
Sākums plkst. 10.00

Iepriekšējā pieteikšanās un vairāk
informācijas pie LLKC Preiļu
konsultāciju biroja uzņēmējdarbības
konsultantes
Jolantas Augšpūles,
tālr. 26788681

13. aprīlis

14. aprīlis

Kā sagatavot LEADER projektu?

Sekmīga ganību perioda
uzsākšanas priekšnoteikumi
piena lopkopības saimniecībās

Mednieku apmācības visā Latvijā
Jau vairāk nekā piecus gadus LLKC Meža pakalpojumu konsultāciju centrs rīko apmācības
jaunajiem un esošajiem medniekiem un medību vadītājiem. Katra mācību gada laikā tiek
apmācīti 150 līdz 200 interesenti.
Plašāka informācija: http://ej.uz/b4f4

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

12. aprīlis

Aktuālā informācija mežu
un lauku īpašniekiem

Jaunannas tautas nams,
Jaunanna, Jaunannas pagasts,
Alūksnes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
tālr. 26117578

12. aprīlis

Aktuālā informācija mežu
un lauku īpašniekiem

Annas kultūras nams,
Anna, Annas pagasts,
Alūksnes novads
Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
tālr. 26117578

12. aprīlis

ES atbalsts mežu
īpašniekiem un meža
nozares aktualitātes

Kocēnu kultūras nams,
Alejas iela 3, Kocēni,
Kocēnu pagasts, Kocēnu novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas
vadītājs
Andris Vīrs,
tālr. 26108426

12. aprīlis

Aktuāla informācija mežu
un lauku īpašniekiem

Jaunatnes iela 1,
lIzeskalns, Rēzeknes novads,
Sākums plkst. 10.00

MKPC Rēzeknes nodaļas vadītāja
Valda Brice,
tālr. 28692818

Aktuāla informācija mežu
un lauku īpašniekiem

Jaunības iela 15,
Rikava,
Rēzeknes novads,
Rikavas Kultūras nama telpās
Sākums plkst. 10.00

MKPC Rēzeknes nodaļas vadītāja
Valda Brice,
tālr. 28692818

15. aprīlis

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

