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Jauniešus aicina ķerties pie biznesa ideju īstenošanas
Lai īstenotu savas biznesa ieceres, ikviens 18 līdz 40 gadus vecs jaunietis aicināts pieteikties LLKC pasākumam “Laukiem būt!”, kura ietvaros plānota informatīvā diena, mācības un noslēdzošs biznesa ideju konkurss.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/eze
Rupjās lopbarības kvalitātes nozīme govju ēdināšanā
Lai veiksmīgi noritētu piensaimniecības ikdiena un saimniecības spētu iegūt plānoto piena daudzumu no ganāmpulka, svarīgas ir saimniecības rīcībā esošās
rupjās lopbarības rezerves. Tā kā mūsu klimatiskajā zonā laika apstākļi ir svārstīgi, tad piensaimniekiem rupjā lopbarība būtu jāsagatavo ar krietnāku rezervi.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/ezf
Segs ĀCM ierobežošanas pasākumu izmaksas
Saistībā ar nepieciešamību nekavējoši veikt pasākumus Āfrikas cūku mēra
(ĀCM) ierobežošanai Daugavpils novada Višķu pagastā, valdība 18. jūlijā pieņēma Ministru kabineta rīkojumu par papildu pasākumiem ĀCM ierobežošanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/ezg
Atrasts ĀCM izplatības iemesls AS “Latgales Bekons”
Pārtikas un veterinārais dienests 18. jūlijā no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR ir saņēmis seroloģisko iemeklējumu rezultātus, kas apstiprina iepriekš izteikto versiju, ka ĀCM vīruss sākotnēji iekļuvis
fermas 2. korpusā, kurā atradās grūsnās sivēnmātes un no turienes, visticamāk,
ir pārnests uz citiem korpusiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/ezj
Precizē slaucamo govju un kazu pārraudzības kārtību
Valdība 18. jūlijā atbalstīja ZM sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka
slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtību. Izmaiņas noteikumos
sagatavotas, lai precizētu piena daudzuma mērīšanas līdzekļu pārbaudīšanas
nosacījumus un virspārraudzības kārtību.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/ezi
Pieņemti noteikumi par briežu hroniskās novājēšanas slimību
Valdība apstiprinājusi ZM sagatavotos noteikumus briežu hroniskās novājēšanas
slimības uzraudzībai un kontrolei un veikusi grozījumus noteikumos par zaudējumu kompensāciju, kas radušies valsts uzraudzībā esošas dzīvnieku infekcijas
slimības vai epiziootijas uzliesmojuma laikā.
Plašāk: http://ejuz.lv/f06
Aktualizēts LDC maksas pakalpojumu cenrādis
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi izmaiņas Lauksaimniecības datu centra
(LDC) publisko pakalpojumu cenrādī, ko valdība 18. jūlijā pieņēma. Grozījumi
aktualizē un precizē sniegto pakalpojumu veidus un ievieš jaunus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/ezh

“No Salacas līdz Rūjai” – uzņēmējiem un dabai
Vietējās rīcības grupas „No Salacas līdz Rūjai” darbības teritorija ir Latvijas ziemeļu daļa, Igaunijas pierobeža. Jaunajā plānošanas periodā biedrība ir atbildīga
par 1 161 123 eiro liela finansējuma sadalījumu uzņēmējdarbības atbalstam un
teritorijas pievilcības nodrošinājumam.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f02

Profesionālās izglītības apguves iespējas
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses
un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju
apguves pasākumi” ietvaros piedāvājam mācības lauksaimniecības un pārtikas
ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarēs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6ged

Balso par jauniešu galvaspilsētu 2018
Līdz šī gada 30. jūlijam ir iespēja nobalsot par konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2018” finālistiem. Konkursa fināla balsojumā piedalās Rīgas un Daugavpils pilsēta, kā arī Madonas novads. Konkursa uzvarētājs visa gada garumā
kļūs par centru svarīgākajām Latvijas jaunatnes politikas aktivitātēm un jauniešu
pasākumiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f00
Piedalies strukturētā dialoga atklāšanas konferencē
Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Jauniešu galvaspilsētu 2017 – Liepājas pilsētas domi – aicina jauniešus
piedalīties Strukturētā dialoga VI cikla atklāšanas konferencē – diskusijā par jaunatnes jomas prioritātēm Latvijā un Eiropā. Atklāšanas konference notiks 25.
jūlijā viesnīcā “Līva”, Lielajā ielā 11, Liepājā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f01
Piedalies zīmējumu konkursā!
LLKC Zivsaimniecības nodaļa sadarbībā ar LR Zemkopības ministriju un konkursu “Šodien laukos” izsludinājusi zīmējumu konkursu jaunam makšķerēšanas karšu dizainam. Konkursā savus zīmējumus, kas saistīti ar zivsaimniecības tēmu,
var iesūtīt ikviens Latvijas skolēns. Labākie tiks apbalvoti ar vērtīgām balvām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f03

Par zālājiem fermu dienā „Dārzniekos” 27. jūlijā
Zālēdāju projekta ietvaros aicinām 27. jūlijā uz fermu dienu zemnieku saimniecībā “Dārznieki” par kvalitatīva zālāju apsaimniekošana lopkopības saimniecībā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/ezd

Termiņi
25. jūlijs

Jāiesniedz pārskats par darījumu kvīšu izlietojumu 2017. gada 2. ceturksnī.

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

4. augustā

Meža nekoksnes resursi, to izmantošana

“Zvirbuļi”, Zvirgzde,
Vecumnieku novads

MKPC Rīgas nodaļas mežsaimniecības konsultante
Rita Daščiora, mob.
22019356
MKPC Rēzeknes nodaļas
vecākā mežsaimniecības
konsultante Valda Meijere,
mob. 28692818

Sākums plkst. 11.00
10. augustā

Meža nekoksnes resursi, to izmantošana

Dārzu iela 7a,
Rēzekne
Sākums plkst. 10.00

Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem)
var interesēties MKPC mājaslapā vai Valsts Lauku tīkla mājaslapā, vai, sazinoties ar MKPC speciālistiem.

‘’Lauku E–Lapa’’ sagatavota LLKC Apgādā, vadītāja Iveta Tomsone, redaktore Dace Millere,
Ilzes Rūtenbergas-Bērziņas salikums.

