Foto: Publicitātes foto

11.09.2015.

LAUKSAIMNIECĪBA
Milzīga interese par konsultācijām mazo saimniecību atbalstam
Milzīgā lauksaimnieku interese par iespējām saņemt 15 000 eiro lielo atbalstu mazo lauku saimniecību
attīstībai, pārslogojusi atsevišķu LLKC biroju darbu. Tādēļ informējam, ka LLKC biroji Ogrē, Preiļos, Ludzā,
Talsos, Aizkrauklē, Jēkabpilī jaunus klientus projektu iesniegumu izstrādei un saskaņošanai mazo
saimniecību atbalsta pasākumā vairs nepieņem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5bh
LLKC skaidro aktuālākos jautājumus par konsultantu pakalpojumiem mazo saimniecību atbalsta
projektā
Tā kā vērojama ļoti augsta klientu aktivitāte, lai iegūtu finansējumu mazo lauku saimniecību atbalstam,
vēlamies precizēt aktuālāko saistībā ar šiem projektiem, sniedzot atbildes uz biežāk uzdotajiem
jautājumiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ce
LLKC uzsāk žurnāla „Latvijas Lopkopis” izdošanu
No augusta žurnāla „Latvijas Lopkopis” izdošanu pārņēmis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
nodrošinot neatkarīgas, uzticamas un profesionāli lietderīgas informācijas sniegšanu lopkopības
saimniecībām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5bg
Latvijā veiks kaitīgo un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu
Zemkopības ministrija sagatavojusi informatīvo ziņojumu par Eiropas Komisijas līdzfinansētās ilgtermiņa
Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanu.
Informatīvais ziņojums sagatavots, lai informētu Ministru kabinetu par apsekojumu programmas
īstenošanu, kas Eiropas Savienības dalībvalstīs ir uzsākta 2015. gadā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5bp
Informāciju par gaļas liellopu pārraudzību varēs ziņot elektroniski
Valdība 8. septembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par gaļas liellopu
pārraudzības kārtību. Jaunā kārtība paredz ieviest elektroniskās informācijas ievades sistēmu, izmantojot
jauno pārraudzības programmas versiju „CILDA” piena un gaļas pārraudzībai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5bi
Atbalstīs Krievijas embargo skartos augļu un dārzeņu ražotājus
Valdība 8. septembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka
kārtību, kādā piešķir Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām. Izmaiņas
noteikumos paredz turpināt pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem,
lai stabilizētu cenas un kopējo situāciju tirgū.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5bn
Lauksaimniekiem piešķirti vēl 10% dīzeļdegvielas
Lauku atbalsta dienests 2015. gada 7. septembrī pretendentiem papildus piešķīra dīzeļdegvielas
daudzumu 10% apmērā par 2015./2016. saimniecisko gadu no aprēķinātā kopējā daudzuma par
atbalsttiesīgo platību kārtējā saimnieciskajā gadā. Ņemot vērā papildus piešķirto degvielas daudzumu,
šobrīd ir piešķirti 85 procenti no aprēķinātā kopējā daudzuma kārtējā saimnieciskajā gadā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5br
LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās
LAD skaidrojums ir sagatavots ar mērķi informēt lauksaimniekus par papuvju apsaimniekošanas prasībām
bioloģiskajās saimniecībās, jo saimniecību apsekošanas rezultāti liecina par to, ka izpratne par papuvju
apsaimniekošanas mērķiem un pasākumiem ir atšķirīga.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5bq

Sākas pieteikšanās pasākumam “Tirdzniecības pasākumi”
LAD informē, ka 10. septembrī sākas pieteikšanās pasākumam Pasākuma mērķis ir sekmēt jaunu tirgu
apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma
nostiprināšanu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5bs

PĀRTIKA
Programmā „Skolas auglis” sekmēs bioloģisku dārzeņu un augļu pieejamību
Valdība 8. septembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka
Latvijas un ES atbalsta piešķiršanas kārtību skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem jeb programmai
„Skolas auglis”. Noteikumu projekta mērķis ir sekmēt daudzveidīgu dārzeņu un augļu porciju un asorti
pieejamību 1.–9. klases skolēniem, tai skaitā bioloģisku augļu un dārzeņu pieejamību.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5bj
Programmā „Skolas piens” veicinās bioloģiskā piena pieejamību skolēniem
Valdība 8. septembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu par atbalsta
piešķiršanas kārtību piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs jeb programmai
„Skolas piens”. Jaunie nosacījumi veicinās optimālu budžeta izlietojumu, rodot līdzekļus augstākām
kvalitātes prasībām atbilstoša piena piegādei, kā arī veicinās bioloģiskā piena pieejamību pirmsskolas un
1.–9. klases skolēniem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5bk

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aicinām uz fermu dienu Vecaucē
LLKC Lopkopības kompetenču centrs Zālēdāju projekta ietvaros turpina rīkot fermu dienas
demonstrējumu tīkla saimniecībās. Nākamā notiks 16. septembrī Auces novada Vecauces pagasta LLU
MPS „Vecauce” slaucamo govju kompleksā „Līgotnes”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5bf

KALENDĀRS
Termiņi
15. septembris

Jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma, ja ienākumi no kapitāla pieauguma 2015.
gada augustā pārsniedza 711,44 eiro.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

16. septembris

Atbalsta instrumenti
uzņēmējiem. Aloja

Alojas kultūras nams,
Jūras iela 13,
Aloja
Sākums plkst. 12.00

Baiba Birzgle,
e-pasts: baiba.birzgale@aloja.lv,
tālr. 25749131

Zivju audzēšana dīķos

Skrundas kultūras nams,
3. stāva zāle,
Lielā iela 1a,
Skrunda
Sākums plkst. 10.00

Linda Dūdiņa-Hoiere,
mob. tālr. 29147935

16. septembris

Apstiprinātas meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020. gadam
Valdība 8. septembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto pamatnostādņu projektu „Meža un
saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020. gadam”. Pamatnostādnes ir uzskatāmas par
Latvijas meža nozares izaugsmes un attīstības politikas galveno dokumentu, kurā vispusīgi atspoguļota
sasaiste ar citu nozaru rīcību un nepieciešamo darbību plānojumu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6bfb
Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu mežsaimniecībā
Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā” notiks no 2015. gada 15. oktobra līdz 2015. gada 16. novembrim.
Plašāka informācija: http://ej.uz/rps9
„Meža īpašniek! Atnāc un uzzini svarīgāko par ES atbalstu tieši Tev!”
LLKC Mežu konsultāciju pakalpojumu centrs organizē informatīvi izglītojošu kampaņu „Atnāc uz semināru un uzzini svarīgāko par ES atbalstu meža īpašniekiem!” Kampaņas ietvaros meža īpašnieki
septembrī un oktobrī aicināti apmeklēt bezmaksas seminārus par ES atbalsta saņemšanas iespējām meža
īpašniekiem.
Plašāka informācija un plānotie semināri: http://ej.uz/7dyg

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

16. septembris

Meža apsaimniekošana kā
uzņēmējdarbības veids

Strenču novada
Jērcēnu
pagasta
zemnieku saimniecība
“Dārznieki”
un
Strenču
kokaudzētava
Sākums plkst. 10.30

MKPC Madonas nodaļas vadītāja
Mairita Bondare,
tālr. 28381176

16. septembris

Gaidāmais Eiropas
Savienības atbalsts meža
īpašniekiem

Aizputes mūžizglītības un
tūrisma informācijas centrs,
Aizputes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
tālr. 20222041

17. septembris

Gaidāmais Eiropas
Savienības atbalsts meža
īpašniekiem

Kandavas kultūras nams,
Kandava, Lielā iela 28
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
tālr. 20222041

18. septembris

Gaidāmais Eiropas
Savienības atbalsts meža
īpašniekiem

Blīdene, pagasta pārvaldes zāle
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
tālr. 20222041

SEKOJIET JAUNUMIEM:
@LLKC_lv
facebook.com/LLKIC
draugiem.lv/LLKC

Savus ieteikumus, kā pilnveidot
«Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

WEB: WWW.LLKC.LV
un
WWW.LAUKUTIKLS.LV

