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LAUKSAIMNIECĪBA
Piena kvotas – pēdējais brīdis pirms „ brīvlaišanas”
Divus mēnešus pirms piena kvotu sistēmas atcelšanas, kas gaidāma 1. aprīlī, Latvija tai piešķirto piena
piegādes kvotu izpildījusi par 85,55%. Ja atlikušajā kvotu pastāvēšanas laikā izslaukumi būtiski
neaugs, tad pastāv cerība uz kvotas pārsniegumu mazāk par prognozēto vienu procentu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2c6
Lauksaimnieki aicināti uz Zemkopības ministrijas konferencēm
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru Valsts Lauku tīkla
aktivitāšu ietvaros arī šogad organizē četras reģionālās konferences lauksaimniekiem, kas notiks martā
un aprīlī.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2b6
Iespēja pieteikties savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšanai
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākuma „Savstarpējās atbilstības
atbalsta nodrošināšana" ietvaros līdz 2015. gada 17. martam aicina lauksaimniekus pieteikt dalību
konkursam minētajā pasākumā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2b7
EK lemj par papildu atbalsta pasākumu cūkgaļas ražotājiem
Reaģējot uz Krievijas importa embargo izraisīto nepārtraukto cūkgaļas cenas samazinājumu, ko rada
tirgus pārsātinājums, Eiropas Komisija 24. februārī nolēmusi par privātās uzglabāšanas atbalsta
shēmas atvēršanu cūkgaļai. Paredzams, ka regula varētu stāties spēkā šā gada 9. martā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2bp
LAD uzsācis izmaksāt ES ārkārtas atbalstu piena nozarē
No 25. februāra Lauku atbalsta dienests ir uzsācis izmaksāt ES ārkārtas atbalstu piena nozarē. Atbalsta likme ir 34,96 eiro
par 1 tonnu piena. Kopumā atbalsts tiks izmaksāts aptuveni 9200 klientiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2bt

PĀRTIKA
Carnikavas nēģi iekļauti ES Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā
Turpmāk tirdzniecības vietās Carnikavas novada svaigus un ceptus nēģus želejā ikviens pircējs varēs
viegli atpazīt pēc marķējumā iekļautās ES Aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes. Carnikavas
nēģi ir pirmais Latvijas pārtikas produkts, kas iekļauts ES Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu
reģistrā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2bs

ZIVSAIMNIECĪBA
Noteiktas prasības mākslīgai zivju pavairošanai privātos ezeros
Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā uzskaitāmi un dabiskajās
ūdenstilpēs ielaižami zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi. Jaunajā noteikumu projektā
papildus iekļautas arī prasības mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2bo
Zvejniekiem būs iespēja piekrastes ūdeņos mainīties ar mencu limitiem
Valdība 24. februārī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību. Grozījumu
mērķis ir noteikt nomas maksu par zivju vada izmantošanu zvejā ezeros un ūdenskrātuvēs, kā arī rast
iespēju zvejniekiem piekrastes ūdeņos mainīties ar mencu limitiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2br

Atbalsts zvejas produktu uzglabāšanai
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 2. martā sākas pieteikšanās pasākumam „Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2co

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Aicina piedalīties neformālās izglītības apmācībās
Apmācības „Sapņi un omlete” notiks no 25. līdz 27. martam. Piedalīties aicināti jaunatnes darbinieki, jaunatnes
organizāciju pārstāvji un citi, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas apgūt jaunas pieejas un metodes darbam ar
jaunatni, kā arī pilnveidot savas komunikācijas prasmes. Apmācību mērķis ir veicināt izpratni par stāstu stāstīšanu kā
pieeju un instrumentu darbā ar jauniešiem.
Plašāka informācija: http://jaunatne.gov.lv/
Izsludināta pieteikšanās starptautiskam mācību kursam
Biedrība “Līdzdalības platforma” meklē jaunatnes darbiniekus, jauniešu līderus, NVO un citu
organizāciju/iestāžu pārstāvjus, kas vecāki par 18 gadiem dalībai starptautiskajā mācību kursā
“ACTIVatE through Non-Formal Education”, kas notiks Rīgā no 18. līdz 29. martam. Pieteikšanās līdz
3. martam.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2cj
Izstādē “Skola 2015” piedāvās plašu informāciju
Valsts izglītības attīstības aģentūra starptautiskajā izglītības izstādē “Skola 2015”, kas norisināsies no
27. februāra līdz 1. martam Ķīpsalas izstāžu centrā, aicina iepazīties ar izglītības iespējām Latvijā un
Eiropā. Interesenti varēs saņemt arī bezmaksas karjeras konsultācijas, lai noskaidrotu atbildes uz
karjeras plānošanas jautājumiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2ck
Skolēnu mācību uzņēmumu Pavasara gadatirgus
Biznesa izglītības biedrība “Junior Achievement–Young Enterprise Latvija” aicina skolēnus,
studentus un pedagogus uz Latvijas Skolēnu mācību uzņēmumu Pavasara gadatirgu, kas notiks 7.
martā modes un izklaides centrā ‘’Rīga Plaza’’. Šogad piedalīsies 122 Skolēnu mācību uzņēmumi no
Latvijas skolām, kuri dienas garumā piedāvās savas oriģinālās preces.
Plašāka informācija: http://jal.lv/news/508

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Notiks kursi pārrauga darba tiesību iegūšanai
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs rīko kursus B metodes pārrauga darba tiesību
iegūšanai piena šķirņu govkopībā, kas notiks 25. martā un 8. aprīlī.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2b8
Iespēja mācīties lauksaimniekiem un mežsaimniekiem
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs un tā filiāle Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
rīko arodapmācības un informatīvos pasākumus lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/26s

KALENDĀRS
Termiņi
No 15. februāra
līdz 1. aprīlim

Iesniedzamas valsts amatpersonu deklarācijas.

No 1. marta līdz
1. jūnijam

Iesniedzamas gada ienākumu deklarācijas par 2014. gadu.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

3. marts

Aktuālā informācija integrētajā augu aizsardzībā

Ed. Veidenbauma iela 9,
Tukums
Sākums plkst. 10.00

Ginta Popluga,
tālr. 29185517
Sarma Rotberga,
tālr. 28381255

4. marts

Aktualitātes lauku saimniekiem

Tīnūžu pagasta
pārvalde „Kraujas”,
Ikšķiles nov.
Sākums plkst. 11.00

Liene Dreiska,
tālr. 28331239,
e-pasts: liene.dreiska@llkc.lv

5. marts

Aktualitātes lauku saimniekiem

Taurupes pagasta
pārvalde, Ogres nov.
Sākums plkst. 11.00

Liene Dreiska,
tālr. 28331239,
e-pasts: liene.dreiska@llkc.lv

9. marts

Nodokļu aktualitātes

Durbes kultūras nams,
Skolas ielā 5
Sākums plkst. 10.00

Obligāta iepriekšējā pieteikšanās:
Maija Lankupa,
tālr. 26263682

Aicinām meža īpašniekus un meža nozarē nodarbinātos apmeklēt mācību kursus
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma
„Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” ietvaros visā Latvijā rīko mācības par
dažādiem mežsaimniecības nozaru tematiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/634f
Arī turpmāk varēs saņemt atbalstu par ieguldījumiem mežu attīstībā
Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu noteikumu projektu, kas nosaka Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas
pilnveidošanā” atbalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtību sākot no 2015. gada.
Plašāka informācija: http://ej.uz/rq4p
Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var
interesēties MKPC mājaslapā sadaļā „Jaunumi” vai Valsts Lauku tīkla mājaslapā, vai sazinoties ar MKPC
speciālistiem.

SEKOJIET JAUNUMIEM:

@LLKC_lv draugiem.lv/LLKC facebook.com/LLKIC
WEB: WWW.LLKC.LV un WWW.LAUKUTIKLS.LV
Savus ieteikumus, kā pilnveidot «Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

