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LAUKSAIMNIECĪBA
Baltijas valstu lauksaimnieki lūdz palīdzību Eiropas Komisijai
Lai novērstu lauksaimniecības uzņēmumu bankrotu vilni, Baltijas valstu lauksaimnieku
organizācijas nosūtījušas vēstuli ES lauksaimniecības komisāram Filam Hoganam ar lūgumu
ieviest virkni pasākumu, kas palīdzētu mazināt tirgus krīzi Baltijas reģionā. Vēstules
sagatavošanu koordinēja LLKC ES lietu birojs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/u7yy
Zālēdāju projektā jauni pētījumi
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Zālēdāju projekta Fermu dienās šogad
piedāvās astoņus jaunus demonstrējumus dažādās saimniecībās.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bkho
Semināri un konsultācijas par elektronisko pieteikšanos
Lauku atbalsta dienests šī gada martā organizē informatīvus mācību seminārus daudzās
Latvijas vietās. No 11. aprīļa LAD sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un
palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Ir pieejams semināru un konsultāciju
grafiks.
Plašāka informācija: http://ej.uz/yh8s
Atgādina par mēslošanas līdzekļu pareizu lietošanu
Valsts augu aizsardzības dienests atgādina par nosacījumiem, kas jāievēro visā Latvijas teritorijā, lietojot mēslošanas līdzekļus, kā arī to, ka jāņem vērā mēslošanas līdzekļu lietošanas
aizlieguma periods.
Plašāka informācija: http://ej.uz/po2s
Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu
Lai papildus jau spēkā esošajām lauku attīstības platībatkarīgo atbalstu maksājumu
aktivitātēm pasākumā “Agrovide un klimats” varētu sākt jaunu aktivitāti “Saudzējošas vides
izveide, audzējot augus nektāra ieguvei”, valdība 8. martā apstiprināja grozījumus
noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu 2014.–2020. gada
plānošanas periodā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ke7a

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Piesakies Jauniešu Saeimai
Līdz 29. martam tiek pagarināta pieteikšanās Jauniešu Saeimai. Jaunieši, kam ir ideja par to,
kas būtu maināms valstī un kā uzlabot Latvijas sabiedrības dzīvi, var pieteikt savu kandidatūru vēlēšanu platformā www.jauniesusaeima.lv
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/7sq
Pēdējā brīža iespēja pieteikties brīvprātīgajam darbam Rumānijā
Nepieciešams brīvprātīgais darbinieks piecu mēnešu ilgam projektam Rumānijā. Projekts
sākas jau 1. aprīlī, tāpēc nekavējies un līdz 15. martam piesaki savu kandidatūru!
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/7sr
Projektu iespējas Zemgalē
Lai veicinātu iedzīvotāju un biedrību aktivitāti, vairākas Zemgales pašvaldības ir izsludinājušas projektu konkursus. Zemgales Uzņēmējdarbības centrs ir apkopojis visas iespējas, kuras
var izmantot, lai realizētu savas idejas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/7ss

Iespēja pretendēt uz stipendijām praksei un pētniecībai ASV
Līdz 2. aprīlim studenti, nesenie absolventi un pētnieki tiek aicināti pieteikties Baltijas –
Amerikas brīvības fonda stipendijām un atbalsta programmām. Fonds piedāvā vairākas zināšanu apmaiņu veicinošas programmas – profesionālās prakses, pētniecības un augstākā
līmeņa studiju stipendiju programmu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/7su

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Iespēja pieteikties interešu grupām augkopībā
Lauksaimnieki aicināti pieteikties augkopības interešu grupās sekojošās tēmās: graudaugu un
rapša audzēšanas agrotehnikas pilnveidošana integrētā saimniekošanas sistēmā un kartupeļu
audzēšanas agrotehnikas pilnveidošana integrētā saimniekošanas sistēmā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5gec
Rīko mācības pārrauga tiesību iegūšanai gaļas šķirņu govkopībā
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Ozolniekos 30. martā un 5. aprīlī rīko divu
dienu mācības pārrauga tiesību iegūšanai gaļas šķirņu govkopībā darbam vienā ganāmpulkā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/27dg
Kursi par kaušanai paredzēto dzīvnieku aizsardzības prasībām
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 8. aprīlī organizē kursus „Kaušanai paredzēto
lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības (zaķveidīgie, mājputni)” kautuvēs
strādājošajiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/pyb5
Akcija: Esi nodarbināts laukos!
Biedrība “Lauksaimnieku apvienība” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas
Pašvaldības savienību un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi organizē
lauksaimniecības darbu vakanču tirgus reģionālās akcijas, kuru ietvaros paredzēta tikšanās
starp potenciālajiem darba ņēmējiem un reģiona lauksaimniekiem un pārstrādātājiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/mqts

KALENDĀRS
Termiņi
15. marts

Jāiesniedz pārskats par ienākumu no kapitāla pieauguma 2016. gada februārī.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

14. marts

Par ES un Valsts likumdošanas
izmaiņām, kas attiecas uz lauku
un mežu apsaimniekošanu

Irlavas pagasta 1. bibliotēkā,
“Svēteļi”,
Irlavas pagasts, Tukuma novads
Sākums plkst. 13.00

Sarma Rotberga,
tālr. 28381255

15. marts

Informatīvs seminārs
lauksaimniekiem Rūjienas
novadā

Lodes pagasta pārvalde,
“Lieplejas”,
Lode, Lodes pagasts,
Rūjienas novads
Sākums plkst. 10.00

Iveta Buņķe,
tālr. 29443651

18. marts

Informatīvs seminārs
lauksaimniekiem Sabilē par
2016. gada aktualitātēm

Sabiles kultūras nams,
Ventspils iela 14, Sabile
Sākums plkst. 9.00

Ilze Ventiņa,
tālr. 29262790;
e-pasts: ilze.ventina@llkc.lv

Noteikti Gada balvas „Zelta čiekurs” 2015. gada laureāti
Meža dienu komiteja 8. marta sēdē noteica Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” 2015.
gada ieguvējus nominācijās „Par mūža ieguldījumu”, „Par inovatīvu uzņēmējdarbību”, „Par
ilgtspējīgu saimniekošanu” un „Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/q2dx

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

14. marts

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

Naujene,
Naujenes pagasts,
Daugavpils novads
Sākums plkst. 14.00

MKPC Dienvidlatgales
nodaļas vadītājs
Jānis Dzalbs,
tālr. 26459513

15. marts

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā.
Aktualitātes ES finansējuma
piesaistē. Cūku mēris un ar to
saistītās medību likumdošanas
izmaiņas

LLKC Tukuma biroja
2. stāva zāle,
Ed. Veidenbauma iela 9,
Tukums
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Linda Spade,
tālr. 25468419

15. marts

Aktualitātes ES finansējuma
piesaistei. Izmaiņas aizsargjoslu
likumā. Āfrikas cūku mēris

IKSC „Līdumi”,
Skolas iela 4, Staļģene,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jelgavas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Zemgales nodaļas
vadītāja vietniece
Ieva Doniņa,
tālr. 26352648

15. marts

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

Vabole, Vaboles pagasts,
Daugavpils novads
Sākums plkst. 11.00

MKPC Dienvidlatgales
nodaļas vadītājs
Jānis Dzalbs,
tālr. 26459513

16. marts

Aktualitātes ES finansējuma
piesaistei. Izmaiņas aizsargjoslu
likumā. Āfrikas cūku mēris

Aspazijas laukums 3,
Auce, 2. stāvs
Sākums plkst. 10.00

MKPC Zemgales nodaļas
vadītāja vietniece
Ieva Doniņa,
tālr. 26352648

16. marts

Aktuālā informācija mežu un
lauku īpašniekiem

Apes tautas nams,
Ape
Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
vadītāja
Linda Muceniece,
tālr. 26117578

17. marts

Aktuālā informācija mežu un
lauku īpašniekiem

Malienas tautas nams,
Maliena, Malienas pagasts,
Alūksnes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
tālr. 26117578

Aktuālā informācija mežu un
lauku īpašniekiem

Kolberģa tautas nams,
Kolberģis,
Jaunalūksnes pagasts,
Alūksnes novads
Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
vadītāja
Linda Muceniece,
tālr. 26117578

17. marts

ES atbalsts mežu īpašniekiem un
meža nozares aktualitātes

Stalbes tautas nams,
Stalbes pagasts,
Pārgaujas novads
Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļvidzemes
nodaļas vadītājs
Andris Vīrs,
tālr. 26108426

18. marts

Aktuāla informācija
lauksaimniekiem

Sīļukalna kultūras nams,
Latgales iela 1a,
Sīļukalna pagasts,
Riebiņu novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Preiļu nodaļas vadītāja
Astrīda Rudzīte,
tālr. 26410476

18. marts

Aktuāla informācija
lauksaimniekiem

Galēnu kultūras nams,
Galēnu pagasts,
Riebiņu novads
Sākums plkst. 13.00

MKPC Preiļu nodaļas vadītāja
Astrīda Rudzīte,
tālr. 26410476

18. marts

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

