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LAUKSAIMNIECĪBA
Kailsakņi – drošība dārzam
Izvēloties augļu koku stādmateriālu, drošāk iegādāties kailsakņus, jo šāds augs vienmēr būs
audzēts Latvijā, līdz ar to ir dzīvotspējīgāks nekā no kaimiņvalstīm ievestais, norāda Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrā, kā arī Latvijas Stādu audzētāju biedrībā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/g4py
Dūklavs ES komisāram Hoganam prasa atbalstu
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Igaunijas un Lietuvas lauksaimniecības ministri 30.
martā Kauņā tikās ar ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisāru Filu Hoganu, lai
turpinātu pārrunas par iespējām risināt situāciju ES piena tirgū un sniegt atbalstu Baltijas
valstu piena ražotājiem, kas nonākuši sarežģītā situācijā pēc Krievijas ieviestajām sankcijām
un piena pārprodukcijas ES pēc piena ražošanas kvotu sistēmas atcelšanas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/9pis
Iecerēti grozījumi Meliorācijas likumā
Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus Meliorācijas likumā, ko 31. martā izsludināja
Valsts sekretāru sanāksmē. Lai valsts meliorācijas sistēmu saraksts būtu saistošs trešajām
personām, likumprojektā iekļauts deleģējums Ministru kabinetam apstiprināt valsts
meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu sarakstu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5zcd

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Uzņēmumu atvērto durvju nedēļa
Lielākais jauniešu karjeras portāls “Prakse.lv” jau devīto gadu rīko uzņēmumu atvērto durvju
nedēļu. Šogad durvis jauniešiem vērs 70 uzņēmumi, kas ir gatavi ne tikai iepazīstināt ar savu
darbību, bet arī pieņemt jauniešus praksē un darbā!
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/83b
RTU aicina skolēnus piedalīties Elektronikas olimpiādē
RTU aicina skolēnus, kuri interesējas par elektronikas nozari, piedalīties Elektronikas olimpiādē. Tā norisināsies 14. un 29. aprīlī, un tajā aicināts piedalīties ikviens jaunietis, kuram
padodas matemātika, fizika un piemīt loģiskā domāšana. Pirms olimpiādes iespējams arī
pārbaudīt savas zināšanas, izpildot sagatavošanās uzdevumus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/84d
Eiropas Komisija aicina piedalīties eseju konkursā
Jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem tiek aicināti piedalīties eseju konkursā “Mans ieguldījums drošai un vienotai Eiropai”. Konkursa mērķis ir motivēt jauniešus aktīvi līdzdarboties
Latvijas un Eiropas politiskajos procesos, veicināt jauniešu izpratni par ES lomu mūsu dzīvē
un attīstīt interesi par drošības, migrācijas, ekonomiskajiem jautājumiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/84e
Iespēja pieteikties vasaras skolai Ķīnā, Krievijā un Mongolijā!
Šogad tiek atzīmēta 20. gadadiena Āzijas un Eiropas sadarbības procesa programmai
“Vasaras skola”. Šim notikumam par godu vasaras izskaņā tiek organizēta divu nedēļu ilga
ekskursija cauri Ķīnai, Mongolijai un Krievijai par tēmu “Āzijas un Eiropas satikšanās:
savienojamība pa zemi, jūru un gaisā”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/84f

DAŽĀDAS IESPĒJAS

Kursi par kaušanai paredzēto dzīvnieku aizsardzības prasībām
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 15. aprīlī organizē kursus „Kaušanai
paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības (zaķveidīgie, mājputni)” kautuvēs strādājošajiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/h4j2
Seminārs par biohumusu kā efektīvu organisko mēslojumu
Latvijas Zemnieku federācija sadarbībā ar SIA “Bioorganic Earthworm Compost” 6. aprīlī
aicina uz semināru “Biohumuss jeb sliekkomposts – efektīvs organiskais mēslojums”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/vvs6

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

4. aprīlis

Aktualitātes lauksaimniecībā
strādājošiem

Sēlijas iela 25,
Daugavpils
Sākums plkst. 10.00

Marija Rēķe,
tālr. 29394131,
e-pasts: marija.reke@llkc.lv

5. aprīlis

Uzņēmējdarbības uzsākšanas un
ražošanas efektivitātes celšana.
Integrētās augu audzēšanas ieviešanas
aktualitātes

Sēlijas iela 25,
Daugavpils
Sākums plkst. 10.00

Marija Rēķe,
tālr. 29394131,
e-pasts: marija.reke@llkc.lv

6. aprīlis

Tiešo maksājumu pieteikumu
iesniegšana elektroniski

Brunavas pagasta pārvalde,
Brunavas pagasts
Sākums plkst. 10.00

Dace Griķe,
tālr. 29180377,
e-pasts: dace.grike@llkc.lv

Atbalstīs inovāciju ieviešanu zivsaimniecībā un akvakultūrā
Lai veicinātu zināšanu pārnesi zivsaimniecībā un inovāciju ieviešanu ražošanā, valdība 29.
martā apstiprināja grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumā
“Inovācija”. Lai nezaudētu tirgus pieprasījumu un iespējas produkcijas realizācijai un
darbotos efektīvāk, vienlaikus nodrošinot konkurētspēju, zivsaimniecības uzņēmumiem
nepieciešams veikt pētījumus un ieviest jaunas tehnoloģijas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6i41

Aicinām uz semināru meža īpašniekus!
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus uz semināru “Eiropas
Savienības atbalsts meža un aizaugušo zemju īpašniekiem” izstāžu kompleksā ‘’Rāmava’’
izstādes “Pavasaris 2016” ietvaros. Norises laiks 7. aprīlis, sākums plkst. 13.00
Plašāka informācija: http://ej.uz/j2f5
Ar 1. aprīli jāiegādājas jauna mednieka sezonas karte
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs atgādina, ka, sākoties jaunajai medību sezonai, esošajiem medniekiem ar 1. aprīli jāiegādājas jauna mednieka sezonas karte!
Plašāka informācija: http://ej.uz/yy46

PLĀNOTIE SEMINĀRI

Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

5. aprīlis

Aktuālā informācija mežu un lauku
īpašniekiem

Lazdukalna saieta nams,
Skolas iela 3a,
Lazdukalns, Rugāju novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
tālr. 26117578

7. aprīlis

Aktuālā informācija mežu un lauku
īpašniekiem

Tirzas tautas nams, Tirza,
Tirzas pagasts,
Gulbenes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
tālr. 26117578

7. aprīlis

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā.
Aktualitātes ES finansējuma piesaistē
un aktuālākais lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā strādājošiem

Aulejas tautas nams,
Auleja, Aulejas pagasts,
Krāslavas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs
Jānis Dzalbs,
tālr. 26459513

7. aprīlis

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā.
Aktualitātes ES finansējuma piesaistē
un aktuālākais lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā strādājošiem

Konstantinova,
Konstantinovas pagasts,
Dagdas novads
Sākums plkst. 14.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs
Jānis Dzalbs,
tālr. 26459513

7. aprīlī

Eiropas Savienības atbalsts meža un
aizaugušo zemju īpašniekiem

Izstāžu komplekss "Rāmava";
Valdlauči, Ķekavaspagasts,
Ķekavas novads
Sākums plkst. 13.00

MKPC Rīgas reģionālās nodaļas
vadītāja vietniece
Rita Daščiora,
tālr. 22019356

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

