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LAUKSAIMNIECĪBA
Izmaiņas 7,6 miljonu eiro atbalsta piešķiršanas kārtībā
Valdība 15. septembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka
valsts atbalsta piešķiršanas kārtību piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai.
Izmaiņas noteikumos paredz, ka atbalstu varēs piešķirt visiem primārajiem piena ražotājiem, neatkarīgi no
tā, vai piens nodots katru mēnesi. Savukārt, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu piešķirto atbalsta
finansējumu 7,6 miljonu apmērā, noteikumos palielināta atbalsta likme par 0,70 eiro.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ed
EK Latvijas piensaimnieku un cūkaudzētāju atbalstam piedāvā 8,5 miljonus eiro
Eiropas Savienības Lauksaimniecības ministru padomes neformālajā sanāksmē 15. septembrī
Luksemburgā Eiropas Komisija (EK) piedāvāja atbalstam Latvijas piena ražošanas un cūkkopības nozarēm
piešķirt 8,5 miljonus eiro.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ee
Māris Narvils: Tupeņu raža padevusies lieliska
Kā jau daudziem, 12. septembrī arī man Priekules novada Gramzdas pagastā bija kartupeļu talkas
pasākums. Lieliskie laika apstākļi bija priekšnosacījums tam, ka varētu būt lieliska diena. Tā patiešām par
tādu kļuva, jo kartupeļi izrādījās labāk auguši, nekā cerēts.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ei
LLKC izdzer glāzi piena par Latvijas piensaimniecību
LLKC kolektīvs Ozolniekos darba nedēļu sāka, pēc LOSP uzaicinājuma piedaloties akcijā un izdzerot glāzi
Latvijā ražota piena Latvijas piensaimniecību un piensaimnieku atbalstam.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ew

ZIVSAIMNIECĪBA
Pieejams atbalsts zivsaimniecībā
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 28. septembrī sākas pieteikšanās pasākumam “Zvejas un
akvakultūras produktu apstrāde”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ef un http://ejuz.lv/5eg

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Piesakies konferencei par inovatīvu brīvprātīgo darbu!
Līdz 20. septembrim jaunieši vecumā līdz 30 gadiem var pieteikt savu dalību konferencei par inovatīvu
brīvprātīgo darbu. Konference norisināsies Polijā 12. oktobrī, un tajā piedalīsies līdz pat 100 jaunieši no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Rumānijas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/st23
Piedalies konkursā par līdzdalību un sociālo kapitālu!
Biedrībā “Sociālais inovāciju centrs” (SIC) un Latvijas jaunatnes padome organizē konkursu “Jauniešu
pilsoniskā līdzdalība un sociālais kapitāls”. Konkursa uzdevums ir dalīties savā pieredzē, izveidojot video
vai rakstu, kas atspoguļo konkursa tēmu. Balvās iespējas iegūt planšetdatorus, viedtālruņus un citas
noderīgas lietas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/yz94
Seminārs par jaunieša iespējām Eiropā
Kampaņas “Time to move” ietvaros 24. septembrī notiks seminārs “Kādas ir mūsdienu jaunieša iespējas
Eiropā”. Semināra laikā jaunieši iegūs informāciju par ERASMUS+ un NORSDPLUS iespējām, par studijām
ārzemēs un prakses iespējām Eiropas Parlamentā, kā arī citu noderīgu informāciju. Seminārs notiks Rīgā,
ieeja bez maksas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/1ebu

Iedvesmas seminārs jauniešiem “Uzdrīksties uzvarēt”
“Junior Achievement Latvija” aicina skolēnus un skolotājus uz iedvesmas semināru “Uzdrīksties uzvarēt”,
kas notiks 8. oktobrī Rīgas kongresu namā. Seminārā jaunieši iegūs informāciju par to kā veiksmīgi startēt
Skolēnu mācību uzņēmumu programmā un tiksies ar iepriekšējo gadu uzvarētājiem un citiem
veiksmīgiem jaunajiem uzņēmējiem. Seminārā paredzēta arī radošā biznesa ideju darbnīca. Pieteikšanās
līdz 30. septembrim.
Plašāka informācija: http://jal.lv/news/549

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Piedāvā tālmācībā apgūt programmu “Bioloģiskā lauksaimniecība”
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā apgūt tālmācībā profesionālās pilnveides izglītības
programmu “Bioloģiskā lauksaimniecība” (180 stundas).
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ej
Aicinām uz kursiem ganāmpulka pārrauga darba tiesību iegūšanai
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 15. un 21. oktobrī organizē kursus B metodes pārrauga
darba tiesību iegūšanai un kvalifikācijas paaugstināšanai gaļas šķirņu govkopībā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ek
Iespēja piedalīties fermu dienā par gaļas liellopu nobarošanu
LLKC Lopkopības kompetenču centrs 29. septembrī rīko Zālēdāju projekta fermu dienu demonstrējumam
“Baltā āboliņa un stiebrzāļu maisījuma skābbarības un siena izaudzēšana un izbarošanas efektivitāte gaļas
liellopu saimniecībā nobarojamiem liellopiem”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5fa

KALENDĀRS
Termiņi
21. septembris

Jāiesniedz PVN deklarācija par augustu.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

23. septembris

24. un 25.
septembris

24. septembris

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

Integrētās augu audzēšanas
būtība un priekšnosacījumi

Grobiņas kultūras namā
„Robežnieki”
Liepu iela 1,
Grobiņas pagasts, Grobiņas
novads
Sākums plkst. 10.00

Iepriekšējā pieteikšanās:
e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv,
zvanot vai sūtot īsziņu uz
tālr. 27843096 (Aleksejs Kačanovs)

Prasības pārtikas produktu
iepakojumam un tā praktiska
izveidošana

Daiļdārzniecības un vides
ierīkošanas pamatprincipi
lauku sētā, veicinot lauku
tūrisma nozares attīstību un
konkurētspēju

24.09. Nīcas novada domes
Izglītības centrs,
Bārtas iela 6
Sākums plkst. 10.00
25.09. Liepāja, Pļavu iela 17
Sākums plkst. 11.00

Skolas iela 7, Krāslava
Sākums plkst. 10.00

Iepriekšējā pieteikšanās:
e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv,
zvanot vai sūtot īsziņu uz
tālr. 27843096 (Aleksejs Kačanovs)

LLKC Krāslavas nodaļa,
tālr. 65681104

„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

22. septembris

Ēdamas un neēdamas
sēnes – to atpazīšana

LLKC Talsu birojs, 1. stāva zāle,
Kr. Valdemāra iela 21a,
Talsi
Sākums plkst. 11.00

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Linda Spade,
mob. tālr. 25468419

24., 25. un 28.
septembris

Mistraudžu veidošanas
principi saskaņā ar ES
atbalsta programmām
mežam

SIA “Ludzas koks”,
Baznīcas iela 25-1,
Ludza;
“Birztaliņas”, “Viktori”, “Lapegles-2”,
LVM,
Zvirgzdenes pagasts,
Ciblas novads;
“Kalnbērzi”,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads,
saimniecība “Jumis”,
Zaļesjes pagasts, Zilupes novads
Sākums plkst. 9.00

MKPC Ludzas nodaļas vadītājs
Ludvigs Karvelis,
mob. tālr. 29411165

25. septembris

Mācīsimies pazīt sēnes –
ēdamās un neēdamās

Stelpes pamatskola,
Stelpes pagasts,
Vecumnieku novads
Sākums plkst. 9.00

MKPC Rīgas reģionālās nodaļas
vadītāja vietniece
Rita Daščiora,
mob. 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

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

