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LAUKSAIMNIECĪBA
Graudaugi gatavi labi pārziemot
Ziemāju platībās visā Latvijā pašlaik ir pietiekami attīstīta sakņu sistēma, kas nodrošina augu labu
pārziemošanu. Tomēr šīs vasaras un rudens sausums var ietekmēt atsevišķu lauku stāvokli
pavasarī. Tādēļ saimniekiem laikus jādomā, kā rīkoties, ja sējumi tomēr nav pārziemojuši, norāda
LLKC speciālisti.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ix85
Turpinās platību maksājumu izmaksa
Lauku atbalsta dienests līdz šim ir izmaksājis Vienotā platības maksājuma avansus vairāk nekā 75%
klientu. VPM avansa maksājumi tiek veikti pakāpeniski, tos plānots izmaksāt vairāk nekā 90%
klientu līdz šā gada beigām. Maksājumus saņem arī saimniecības, kas saimnieko bioloģiski vai ir
pieteikušās pasākumam “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un Gados jaunajiem
lauksaimniekiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/p4q2
Apstiprināti kritēriji atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem
Valdība 24. novembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto Eiropas Savienības pagaidu
ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtību piena ražotājiem un cūku ganāmpulku īpašniekiem. ES
piešķirto atbalstu 8,45 miljonu eiro apjomā šā gada nogalē plānots izmaksāt piena ražotājiem –
7,15 miljonus eiro, cūkkopjiem – 1,30 miljonu eiro, pamatojoties uz zaudējumu apmēru.
Plašāka informācija: http://ej.uz/zy4k
Cūkkopjiem maksās lielāku valsts atbalstu par sivēnmātēm
Valdība 24. novembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts atbalsta
piešķiršanas kārtībā vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to
ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai. Izmaiņas noteikumos
paredz palielināt atbalstu cūkkopjiem, lai mazinātu Āfrikas cūku mēra dēļ radītos zaudējumus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/1q92
Samazina administratīvo slogu augu pārvadātājiem un audzētājiem
Valdība 24. novembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Augu karantīnas
noteikumos. Izmaiņas noteikumos paredz samazināt administratīvo slogu gan augu
pārvadātājiem, gan to audzētājiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/g56b
Integrētā augu audzēšana un kaitīgo organismu monitorings
Valsts augu aizsardzības dienests ir izstrādājis mājaslapas sadaļu „Integrētā augu audzēšana un
kaitīgo organismu monitorings”, kurā ir ievietota visa aktuālā informācija par integrēto audzēšanu,
palīgmateriāli zemniekiem, vadlīnijas un informatīvie materiāli.
Plašāka informācija: http://noverojumi.vaad.gov.lv
Ukraina pārņems Latvijas pieredzi
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 23. novembrī tikās ar Ukrainas agrārās politikas un pārtikas
ministru Alekseju Pavlenko, kas ieradies darba vizītē Rīgā, lai apgūtu Latvijas pieredzi mežu
apsaimniekošanā, zivsaimniecības attīstībā un lauksaimnieku kooperācijā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5pyk

ZIVSAIMNIECĪBA
Apbalvoti Gada balvas zivsaimniecībā „Lielais loms – 2015” laureāti
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs sveica Gada balvas zivsaimniecībā „Lielais loms – 2015”
laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus – zivsaimniecības nozares uzņēmējus un jaunos
darbiniekus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/obnk

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Minimālās algas apmērs 2016. gadā
Noteikts minimālās algas apmērs 2016. gadā. Minimālā mēnešalga būs 370 eiro. Īpaša uzmanība
jāpievērš jaunajai kārtībai, kā tiek aprēķināta minimālā stundas tarifa likme, jo tā vairs nav noteikta
konkrētu eiro apmērā, bet tiek aprēķināta katru mēnesi no minimālās mēnešalgas.
Plašāka informācija: https://vestnesis.lv/op/2015/232.4

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Atbalsti jaunos uzņēmējus
Modes un izklaides centrā “Riga Plaza” 12. decembrī notiks ikgadējais skolēnu mācību uzņēmumu
gadatirgus. Pasākumā pulcēsiet 120 vidusskolas un pamatskolas skolēnu mācību uzņēmumi, kas
tirgos pašu radītas lietas! Ja esi SMU dalībnieks, vari pieteikt savu dalību pasākumā, ja nē – dodies
uz “Riga Plaza” un atbalsti pārējos, pie reizes nopērkot dāvanas svētkiem!
Plašāka informācija: http://jal.lv/news/559
Iespēja piedalīties debatēs angļu valodā!
Debašu konkurss “LU Ziemas kauss” notiks 5. decembrī. Līdz 1. decembrim vēl ir iespēja pieteikt
savu komandu un pārbaudīt savas zināšanas un spējas debatēt angļu valodā. Pasākums ir
sagatavošanās konkurss Baltijas debašu turnīram.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/69g
Iespēja radošajiem prātiem!
Ikviens jaunietis, kuram ir kāda radoša aizraušanās vai ģeniāla ideja, var pieteikties konkursam
“Ideas powered”. Tā ir iespēja likt pasaulei pamanīt tavu ideju un vinnēt ceļojumu uz jebkuru
Eiropas pilsētu divām personām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/69h

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Apkopoti demonstrējumu rezultāti augkopībā
LLKC aicina iepazīties ar augkopības demonstrējumu saimniecībās paveikto noslēguma seminārā
“Demonstrējumu rezultāti augkopībā 2015. gadā” 3. decembrī plkst.10 Ozolniekos.
Plašāka informācija: http://ej.uz/1728
Konference par aktualitātēm Latvijas piena nozarē
Zemkopības ministrijā 8. decembrī notiks konference par aktualitātēm Latvijas piena nozarē.
Plašāka informācija: http://www.losp.lv/node/3639

Ikgadējā meža konferencē diskutē par nozares aktualitātēm
Zemkopības ministrijā 26. novembrī notika ikgadējā meža nozares konference. “Jau šodien varam
būt lepni par meža nozares būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Meža nozares
devums Latvijas iekšzemes kopproduktā ir 5,2%, savukārt Latvijas eksporta kopapjomā meža
nozares produkcija ir 19% vērtībā, turklāt pagājušajā gadā mūsu meža nozares produkcija
eksportēta gandrīz divu miljardu eiro vērtībā,” konferences atklāšanā uzsvēra zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8zru

PLĀNOTIE SEMINĀRI

Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

28. novembris

Meža dzīvnieku postījumi
lauksaimniecības un meža
zemēs, to novēršana

Mednieku māja „Brīži”,
Pelēču pagasts, Preiļu novads
Sākums plkst. 9.00

MKPC Preiļu nodaļa
Astrīda Rudzīte,
tālr. 26410476

2. decembris

Aktualitātes – medību
infrastruktūra un ES atbalsts
meža īpašniekiem

Tērvetes iela 5,
Tērvete, Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads
Sākums plkst. 9.00

MKPC Zemgales nodaļa
Ieva Doniņa,
tālr. 26352648

4. decembris

Uz medības reglamentējošo
normatīvo aktu vispusīgu
izpratni balstīta medību
saimniecība

Vides izglītības un kultūras centrs
„Ķepa”,
sādža Neikšāni,
Ķepovas pagasts, Dagdas novads
Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs,
tālr. 26459513

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

