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LAUKSAIMNIECĪBA
LLKC: Iepirkuma cena vairs nesedz piena ražošanas pašizmaksu
LLKC aprēķini par piena pašizmaksu liecina, ka viena kilograma piena saražošanai Latvijas
piensaimniecībās iztērē vidēji 24,9 eiro centus. Tādējādi piena cena, kādu šobrīd piedāvā daudzi
piena iepircēji Lietuvā un Latvijā, vairs nesedz ražošanas izmaksas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ocyd
Aicina EK nekavējoties lemt par zaudējumu kompensēšanu ražotājiem
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs nosūtījis vēstuli Eiropas Komisijas Lauksaimniecības komisāram
Dačanam Čološam, kurā izklāstītas sekas un iespējamie finansiālie zaudējumi Latvijas piena un citās
nozarēs, ja pēc Krievijas aizlieguma
importēt lauksaimniecības un pārtikas preces steidzami netiks īstenoti pasākumi ES līmenī.
Plašāka informācija: http://ej.uz/r1uf
Pārrunā turpmākos atbalsta maksājumus lauksaimniekiem
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas 18. augustā tikās ar Ministru prezidenti
Laimdotu Straujumu, lai pārrunātu iespējas stiprināt Latvijas lauksaimnieku konkurētspēju ES un citu valstu tirgos, kā arī
par iespējamiem atbalsta maksājumiem lauksaimniekiem turpmākajos gados.
Plašāka informācija: http://ej.uz/pvbe
Jaunus ĀCM gadījumus konstatē tikai meža cūkām
Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka laika periodā no 14. augusta līdz 19. augustam ir
saņemti laboratorisko analīžu rezultāti, kas apstiprina Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusu četrām meža
cūkām.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ndbf
Precizēta veterināro zāļu reklamēšanas kārtība
Valdība 19. augustā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas veterināro zāļu reklamēšanas kārtībā. Tās
paredz, ka turpmāk arī sabiedrībai paredzētās veterināro zāļu reklāmās būs jānorāda datums, kad reklāmas materiāls ir
tapis. Izmaiņas sagatavotas, lai novērstu iespējamo sabiedrības maldināšanu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8rpi
Ciltsvērtības un pārraudzības datus apkopos pēc vienotas metodikas
Lai nodrošinātu ticamus un salīdzināmus datus par lauksaimniecības dzīvnieku ciltsvērtību un pārraudzību un ievērotu
vienotu datu ieguves metodiku, 19. augustā valdība apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija
noteikumos Nr. 566 „Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību,
mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un
apliecības”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ko88
Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 20 litri dīzeļdegvielas
Lauku atbalsta dienests lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir piešķīris nākamo dīzeļdegvielas
daudzumu, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu - 20 litrus par vienu atbilstošās platības hektāru.
Līdz ar to uz šī gada 19. augustu ir piešķirti 70 (50+20) litri dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības
hektāru.
Plašāka informācija: http://ej.uz/2pru

PĀRTIKA
Krievijas sankciju ietekmētajiem pārtikas ražotājiem daļēji dzēsīs kredītprocentus
Lai nodrošinātu atbalstu pārtikas ražotājiem, kurus skāris eksporta embargo, un saimniecībām, kuras netieši ietekmētas,
19. augustā valdība apstiprināja izmaiņas Ministru kabineta 2014. gada 13. maija noteikumos Nr. 243 „Noteikumi par
valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/3xhw

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Vecaucē notiks Kukurūzas lauka diena
LLU mācību pētījumu saimniecībā „Vecauce” 29. augustā būs iespēja uzzināt visu par kukurūzas šķirnēm, to īpatnībām
un audzēšanas apstākļiem. Kukurūzas lauka dienas ietvaros paredzēta iepazīšanas ar kukurūzas šķirnēm izmēģinājuma
laukos, kā arī praktiskie „Baltic Compact” projekta demonstrējumi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ubvm
Aicinām apmeklēt mācības bioloģiskajā dārzeņkopībā
Aicinām piedalīties LLKC rīkotajās mācībās par bioloģisko dārzeņkopību 27. un 28. augustā. To laikā
notiks gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.
Plašāka informācija: http://ej.uz/qvx7

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Līdz 25. augustam var iesniegt projektus konkursā „Laukiem būt!”
Jauniešiem, kuri piedalījušies Valsts Lauku tīkla mācībās „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”, vēl
tikai līdz 25. augustam ir iespēja iesniegt biznesa plānu/projektu konkursā „Laukiem būt!”. Konkursa pieteikumi
jāiesniedz elektroniski LLKC reģionālajās nodaļā, kurā jaunietis piedalījās mācībās.
Savukārt 25. augustā sākas biznesa plānu/projektu iesniegšana Zivsaimniecības Sadarbības tīkla pasākuma „Atbalsts
jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai” konkursā. Tajā var piedalīties tie jaunieši,
kuri piedalījās minētā pasākuma mācībās. Konkursa pieteikumi jāiesniedz elektroniski LLKC reģionālajās nodaļās.
Jauniešu diena’14 Olainē
Olaines novada jaunieši 30. augustā tiek aicināti piedalīties Jauniešu dienā’14, kuras ietvaros ikvienam interesentam būs
iespēja apgūt jaunas radošās prasmes, asināt prāta spējas un izmēģināt savus spēkus sportiskos pārbaudījumos.
Pieteikšanās un vairāk informācija mājas lapā: www.olainesjauniesiem.lv

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums
28.
augusts

29.
augusts

Tēma

‘’Par zaļināšanas maksājumu’’

‘’Jaunā plānošanas perioda 2015.-2020.
noteikumi tiešmaksājumu saņemšanai”

Norises vieta
Dārza iela 11, Alūksne
Sākums plkst. 10.00

Dārza iela 2, Sigulda
Sākums plkst. 11.00

Kontaktinformācija
Sarmīte Svilāne:
tālr. 64384907, 26384907,
e-pasts:
sarmite.svilane@llkc.lv
Linards Ligeris:
mob tālr. 28677152
e-pasts:
linards.ligeris@llkc.lv

Meža īpašnieki – palieliniet meža ekonomisko vērtību, izmantojot ES atbalstu!
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs izveidojis informatīvo lapu „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” ar visu
nepieciešamo informāciju par iespējām projektā.
Informatīvā lapa pieejama elektroniski mājas lapā www.mkpc.llkc.lv http://ej.uz/u8b7 un nodaļās.
Plašāka informācija: http://ej.uz/o3t1
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
Aicinām apmeklēt mācību kursus par meža atjaunošanu un kopšanu
Mācības risināsies 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

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

25. augusts

‘’No meža caur virtuvi uz zāļu
skapīti!’’

Cieceres internātpamatskola,
Kalsētas ielā 3, Saldū
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes
nodaļas vadītāja vietniece
Alda Velvere:
mob. tālr. 20222041

Preiļu siera rūpnīcas zālē,
Daugavpils iela 75, Preiļi
Sākums plkst. 10.00

MKPC Preiļu nodaļas
vadītāja
Astrīda Rudzīte:
mob. tālr. 26410476

26. augusts

‘’Aktualitātes medību jomā,
apsaimniekojot lauku un mežu
īpašumus’’

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!

