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LAUKSAIMNIECĪBA
Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija
Saistībā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanos Latvijā Ministru kabinets 23. septembrī
apstiprināja grozījumus Ministru kabineta izdotajos normatīvajos aktos, kas noteiks īpašu tiesisko
režīmu vēl daudzās Latvijas pašvaldībās, kā arī palīdzēs dzīvnieku īpašniekiem saglabāt cūkas
pašpatēriņam un īstenot noteiktus biodrošības pasākumus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/k8rt
Palielina kredītu garantijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem
Valdība 23. septembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka
lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtību. Izmaiņas izstrādātas, lai sniegtu atbalstu
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, jo īpaši tiem, kuri eksportēja produkciju
uz Krieviju.
Plašāka informācija: http://ej.uz/3rhe
Šogad kartupeļu mazāk un sīkāki, līdz pavasarim var nepietikt
LLKC eksperti secina, ka šī gada laika apstākļu dēļ kartupeļu kopraža būs mazāka nekā pērn, un arī
standarta bumbuļu iznākums būs mazāks, nekā ierasts. Paredzams, ka Latvijā audzētu labu un
kvalitatīvu sēklas un galda kartupeļu uz pavasara pusi pietrūks.
Plašāka informācija: http://ej.uz/jzfp

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Izmaiņas, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem
Veikti grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 „Noteikumi par valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Grozījumi stāsies spēkā ar 2015. gada 1. jūniju, un tie paredz svītrot
vairākus ziņu kodus, kas darba devējam jāizmanto, iesniedzot „Ziņas par darba ņēmējiem”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8f1g

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Notiks seminārs par kartupeļu novākšanu pārstrādei čipsos
LLKC organizē semināru „Kartupeļu praktiskā novākšana pārstrādei čipsos”, kas notiks 30.
septembrī Līgatnes novada zemnieku saimniecībā „Briežkalni”. Seminārā varēs gūt vērtīgas
atziņas, kā veikt kvalitatīvu kartupeļu bumbuļu novākšanu, kā arī praktiski uz lauka skatīt
kartupeļu novākšanas tehniku darbībā un iztaujāt ekspertus ar ilggadīgu pieredzi kartupeļu
pārstrādes jomā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8wth
Aicinām uz fermu dienu par pilngraudu skābbarību
„Zālēdāju projekta” fermu diena par pilngraudu skābbarības izēdināšanu gaļas liellopu
saimniecībā notiks 30. septembrī SIA „Hereford Agro” Lubānas novada Indrānu pagasta
„Birzniekos”. Fermu dienas tēma: „Pilngraudu skābbarības izaudzēšana un izbarošanas
efektivitāte gaļas liellopu saimniecībā nobarojamiem liellopiem intensīvās nobarošanas periodā”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/d65o
Tiek pārcelts seminārs par skābbarības sagatavošanu
„Zālēdāja projekta” demonstrējumu pasākumu ietvaros 8. oktobrī paredzētais seminārs par
skābbarības sagatavošanu Riebiņu novada Galēnu kultūras namā tiek pārcelts uz 2015. gada 21.
janvāri.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5kgv

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

30. septembris,
7. un
14. oktobris

Semināru cikls
„Prasības pārtikas ražošanai mājas
apstākļos (mājražošana)”

Dobele, Brīvības iela 7
Sākums plkst. 10.00

Skaidrīte Velberga,
tālr. 63781740 (sekretāre),
63781741;
e-pasts
piuac@dobele.lv

„Jaunumi tiešo maksājumu shēmā un
atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai”

Bārbeles tautas nams,
Bārbele,
Bauskas iela, „Tīrumi”
Sākums plkst. 10.00

2. oktobris

Ieva Litiņa,
tālr. 63927211;
e-pasts ieva.litina@llkc.lv

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
Meža īpašnieki, uzlabojiet sava meža ekonomisko vērtību!
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus izmantot iespēju un izkopt savas jaunaudzes, un
veikt mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu ar ES finansiālu atbalstu, tādā veidā paaugstinot sava meža ekonomisko vērtību.
Šī būs pēdējā atbalsta kārta šajā plānošanas periodā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6ujd
Ierobežojumi medību organizēšanā 110 pagastos
Ievērojot būtiskas sabiedrības intereses, kas saistītas ar Āfrikas cūku mēra izplatības
ierobežošanu, ārkārtējās situācijas izsludinātajā teritorijā ar 1. oktobri tiek noteikti papildu
ierobežojumi medību organizēšanā 2014./2015. gada medību sezonā, kad nav atļautas
medības ar dzinējiem vai traucēšanu un nav atļauts medībās izmantot šķirnes medību suņus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/n354
Uzlabos mednieku apmācības kvalitāti un medību uzraudzību
Valdība 23. septembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno Ministru kabineta noteikumu projektu par
mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu. Jaunie
noteikumi izstrādāti, lai paaugstinātu mednieku un medību vadītāju kvalifikāciju, kā arī uzlabotu medību procesa
kontroli un uzraudzību, tādējādi radot priekšnosacījumus medību saimniecības attīstībai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/vfea
Konkurss skolēniem – radi „Meža dienas” 2015 uzlīmi!
Plašāka informācija: http://ej.uz/qna6

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

6. oktobris

Meža kopšana –
pamats labam mežam
nākotnē. Aktualitātes
un jaunumi

A/s „Latvijas Finieris” zāle
Grobiņā, Grobiņas nov.,
objekti dabā Grobiņas novada teritorijā
Sākums plkst. 10.00

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

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!

