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LAUKSAIMNIECĪBA
LLKC palīdzēs lauksaimniekiem saņemt zaļināšanas maksājumu
LLKC visā Latvijā jau no oktobra uzsāks lauksaimnieku konsultēšanu, lai palīdzētu sagatavoties
jaunajai 2015. gada platību maksājumu sezonai, kurā ieviestas būtiskas izmaiņas. No nākamā
gada tiks ieviests jauns zaļināšanas maksājums, kas saistīts ar vienoto platību maksājumu.
Piejama sertificēto konsultantu kontaktinformācija reģionos.
Plašāka informācija: http://ej.uz/mj2f
Iespējams pieteikties lauku saimniecību modernizācijai
Lauku atbalsta dienests informē, ka projektu iesniegšanas kārta „Lauku saimniecību modernizācija” ir atvērta no
2014. gada 17. oktobra līdz 2014. gada 19. novembrim. Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus,
lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.
Plašāka informācija: http://ej.uz/y5jf
Astoņās vietās Latvijā konstatēta bakteriālā iedega
Šogad ir bijuši īpaši labvēlīgi laika apstākļi – karsta un mitra vasara, augļkoku bīstamās slimības
bakteriālās iedegas (Erwinia amylovora) attīstībai, tā Latvijā konstatēta astoņās vietās, kur
piemēroti fitosanitārie pasākumi un noteikta trīs kilometru buferzona.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8hgm
Krievijas embargo skāris arī cūkkopības nozari
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) vērš uzmanību uz to, ka Krievijas
embargo ietekmējis ne tikai piena, dārzeņu un augļu sektoru, bet arī Latvijas cūkkopības nozarē ir
izveidojusies kritiska situācija.
Plašāka informācija: http://www.losp.lv/node/2818
Latvijas piensaimnieki cīnās ar dziļu krīzi
Latvijas piensaimnieki cīnās ar dziļu krīzi, viņi spiesti pārdot pienu par cenu, kas ir par 30%
zemāka nekā viena litra pašizmaksa. Tāpēc daudzi zemnieki būs spiesti kavēt rēķinu apmaksu vai
lūgt bankas atlikt ikmēneša maksājumus. Valdības centieni kompensēt Krievijas embargo radītos
zaudējumus ir tikai plāksteris, kas patieso zaudējumu apjomu nespēj nosegt, ceturtdien vēstīja
LTV „Panorāma”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ipg8
Turpinās rudens izstādes Rāmavā
Izstāžu kompleksā „Rāmava” no 9. līdz 12. oktobrim vienlaikus notiek trīs izstādes: „Lauksaimniecības tehnika 2014”,
„Lauku sēta 2014” un „Šķirnes trusis 2014”. Lauksaimniecības tehnikas izstādē plaši pārstāvētas lauksaimniecības,
mežizstrādes, produkcijas pārstrādes, vides veidošanas un labiekārtošanas nozares.
Plašāka informācija: http://ej.uz/f9an

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Seminārs par agroekoloģijas risinājumiem dārzeņu audzēšanā
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija sadarbībā ar LLKC 21. oktobrī Priekuļos rīko
semināru „Agroekoloģija praksē: risinājumi dārzeņu audzēšanai”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/p9zv
Seminārs par agroekoloģijas risinājumiem lopkopībā
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija sadarbībā ar LLKC 17. oktobrī Vārkavas novada
Rožkalnu pagastā rīko semināru „Agroekoloģija praksē: risinājumi piena un gaļas lopu
audzēšanai.”
Plašāka informācija: http://ej.uz/srvp

KALENDĀRS
Termiņi
15. oktobris

Jāiesniedz mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija par 2014. gada 3. ceturksni.

15. oktobris

Jāiesniedz pārskats par ienākumu no kapitāla 2014. gada 3. ceturksnī (vai septembrī).

15. oktobris

Jāiesniedz paziņojums par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2014. gada 3. ceturksnī.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

14. oktobris

22. oktobris

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

„Tiešie maksājumi un zaļināšanas
prasības”

Auce,
Miera ielā 29
Sākums plkst. 12.00

LLKC Auces novada
lauku attīstības
konsultante
Zanda Kalve,
tālr. 27859221

„Tiešie maksājumi un zaļināšanas
prasības”

„Zelmeņi”,
Tērvetes pagasts
Sākums plkst. 10.00

LLKC Tērvetes novada
lauku attīstības
konsultante
Monta Mantrova,
tālr. 26352751

Izdots rudens „Čiekurs” − aktuāla informācija meža īpašniekiem
LLKC Mežu konsultāciju pakalpojumu centrs Valsts lauku tīkla pasākumu ietvaros izdevis rudens informatīvo
izdevumu meža īpašniekiem „Čiekurs”. Tajā apkopota aktuālā informācija meža īpašniekiem un medniekiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/nfc4
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
Septembrī un oktobrī aicinām medniekus un citus interesentus piedalīties apmācībās
„Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bfgw
Precizētas teritorijas ierobežojumiem medību organizēšanā
Ievērojot medniekus pārstāvošo sabiedrisko organizāciju viedokli, Pārtikas un veterinārā
dienesta ieteikumus, samērīguma principu un ņemot vērā jaunus Āfrikas cūku mēra saslimšanas
gadījumus meža cūku populācijā, Valsts meža dienests ir precizējis teritorijas, kur medībās nav
atļauts izmantot šķirnes medību suņus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/d3n2

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

10. oktobris

„Izmaiņas medību
likumdošanā”

Bauskas novada domes
administrācijas ēkā 2. stāva zālē,
Uzvaras ielā 1, Bauskā
Sākums plkst. 16.00

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

16. oktobris

„Par ES un valsts
likumdošanas prasībām un
izmaiņām, kas attiecas uz
lauku un mežu
apsaimniekošanu”

Limbažos, Jūras ielā 58,
LLKC Limbažu
konsultāciju biroja zālē
Sākums plkst. 10.00

MKPC Limbažu nodaļas
vadītāja vietniece
Velga Senkovska,
mob. tālr. 26373910

Jaunpiebalgas novada
pašvaldības zālē,
Jaunpiebalgas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Cēsu nodaļas
vadītāja
Laila Šestakovska,
mob. tālr. 28323647

Pūpoli, Kurmenes pagasts,
Vecumnieku novads
Sākums plkst. 10.00

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

16. oktobris

„Krājas kopšanas cirtes.
Aktualitātes un jaunumi”

18. oktobris

„Nekailciršu
mežsaimniecības prakse”

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!

