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LAUKSAIMNIECĪBA
Latvijai pastāv reāla iespēja pārsniegt piena kvotas apmēru
Zemkopības ministrija atgādina lauksaimniekiem, ka pašlaik rit pēdējais piena kvotas gads un
piena ražotājiem rūpīgi jāseko līdzi savas piena kvotas izpildei, jo, ņemot vērā saražotā un
realizētā piena daudzuma pieaugumu šajā kvotas gadā, Latvijai pastāv reāla iespēja pārsniegt
valstij piešķirto piena kvotas apmēru.
Plašāka informācija: http://ej.uz/gim4
Apstiprināti noteikumi investīciju pasākumam
Lai veicinātu investīcijas mūsdienīgās tehnoloģijās un ražošanas lauku saimniecībās,
kooperatīvajās sabiedrībās un lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos, Ministru
kabinets 30. septembrī pieņēma noteikumus, kas paredz atbalsta iespējas lauku saimniecībām, lai
uzlabotu ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, veicinās papildu pievienotās
vērtības radīšanu lauksaimniecības produkcijai un pārtikas ražošanas nozares efektivitāti, jo
īpaši inovatīvas un bioloģiski audzētas produkcijas radīšanā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/sari
Zināma ES fondu atbalsta administrēšanas kārtība
Sagatavota un valdībā 30. septembrī apstiprināta kārtība, kādā tiks administrēts ES fondu
atbalsta finansējums jaunajā, 2014.-2020. gada plānošanas periodā, nosakot nepieciešamo
tiesisko regulējumu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/2nuu
Apstiprināti vispārējie nosacījumi atbalstāmajiem projektiem
Lai būtu zināmi vispārējie nosacījumi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam un Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumiem, kurus īsteno atklātu projektu iesniegumu
konkursu un kompensāciju maksājumu veidā, valdība 30. septembrī apstiprināja atbilstošus noteikumus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5uj8
Uzlabos kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas procesu
Lai veicinātu kooperācijas attīstību lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, valdība 30. septembrī pieņēma jaunus
noteikumus „Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/k17o
Zemes iegādes programmā piešķirti aizdevumi 22,8 miljonu eiro vērtībā
Zemkopības ministrija informē, ka Lauku attīstības fonds līdz 2014. gada 30. septembrim ir
pieņēmis lēmumu par 461 aizdevuma piešķiršanu zemniekiem 22,831 miljonu eiro vērtībā
lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/qpaq

PĀRTIKA
Bezmaksas augļus un dārzeņus skolēni sāks saņemt 3. novembrī
Šajā mācību gadā no 2014. gada 3. novembra līdz 2015. gada 27. februārim skolēni visā Latvijā trīs
reizes nedēļā saņems bezmaksas augļus un dārzeņus: ābolus, bumbierus, lielogu dzērvenes,
kāpostus, kolrābjus, burkānus, kāļus vai asorti porcijas. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka līderi
izdalīto produktu skaita ziņā ir āboli un burkāni.
Plašāka informācija: http://ej.uz/swmf

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Jauniešu iespēju gadatirgus
ES mājas Atvērto durvju dienas ietvaros 10. oktobrī no plkst.16.00 līdz 18.00 notiks Jauniešu iespēju gadatirgus, kurā
eksperti no astoņām organizācijām informēs par izglītības, prakses, darba un līdzdalības iespējām. Organizāciju
pārstāvji divu stundu garumā sniegs individuālas konsultācijas. Piedalīšanās bez maksas.
Pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi esmaja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445.
Seminārs „Neformālā izglītība: izaugsmes iespējas karjerā”
Lai veicinātu jauniešu izaugsmi un nodarbinātību, Nacionālais „Europass” centrs rīko semināru „Neformālā izglītība:
izaugsmes iespējas karjerā”, kas notiks 16. oktobrī (plkst. 10.00-14.00) Birojnīcā, Berga Bazārā. Piedalīšanās seminārā ir
bez maksas. Vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties var elektroniski līdz 14. oktobrim: http://ej.uz/neci

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

„Publiskie iepirkumi pārtikas nozarē”

Alejas iela 3, Kocēni,
Kocēnu pag.
Sākums plkst. 9.30

Dīns Cielavs,
LOSP ģenerālsekretārs,
tālr. 67027274, 29471161,
e-pasts
dins.cielavs@losp.lv

7. oktobris

„Publiskie iepirkumi pārtikas nozarē”

Viesnīcas iela 1,
Saldus
Sākums plkst. 9.30

Dīns Cielavs,
LOSP ģenerālsekretārs,
tālr. 67027274, 29471161,
e-pasts
dins.cielavs@losp.lv

7. oktobris

„Biedrību pieredze mūžizglītības
pieejamības nodrošināšanā”

Kalna pagasta kultūras namā,
Jēkabpils pagasta
Dubultu ciemā
Sākums plkst. 11.00

Ieva Jātniece,
tālr. 29548967, 26167960

6. oktobris

Aicinām apmeklēt mācību kursus par meža atjaunošanu un kopšanu
Mācības norisinās piecas dienas, un to mērķis ir uzlabot mežsaimniecisko darbu pakalpojumu
sniedzēju zināšanas par meža apsaimniekošanu, kas ļaus strādāt efektīvāk, kvalitatīvāk un
videi draudzīgāk. Mācības īsteno LLKC struktūrvienība Meža konsultāciju pakalpojumu centrs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bh8n
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina medniekus uz apmācībām
Septembrī un oktobrī aicinām medniekus un citus interesentus piedalīties apmācībās „Savvaļas
dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bfgw
Publicēti Meža nozares reģionālās konferences materiāli
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru Valsts Lauku
tīkla aktivitāšu ietvaros 19. septembrī organizēja Meža nozares reģionālo konferenci.
Konferences darba kārtība un materiāli pieejami lejupielādei šeit: http://ej.uz/y1nx

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

6. oktobris

„Meža kopšana – pamats
labam mežam nākotnē.
Aktualitātes un jaunumi”

A/s „Latvijas Finieris” zāle
Grobiņā, Grobiņas nov.,
objekti dabā
Grobiņas novada teritorijā
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
mob. tālr. 20222041

„Aktualitātes lauku
saimniekiem, ES atbalsts
mežu īpašniekiem un
aktualitātes jaunaudžu
kopšanā”

Ozolkalns, 2. stāva zāle,
Pagasta pārvaldes ēka,
Liezēre
Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļas vadītāja
Mairita Bondare,
mob. tālr. 28381176

Liepnas pagasta pašvaldība,
Liepnas pagasts,
Alūksnes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
vadītājas vietniece
Linda Muceniece,
mob. tālr. 263144269

Uzņēmējdarbības un
kompetenču attīstības centrs,
Bērstele,
Viesturu pag., Rundāles novads
Sākums plkst. 13.00

MKPC Zemgales nodaļas vadītājs
Sergejs Repņikovs,
mob. tālr. 29283108

7. oktobris

7. oktobris

7. oktobris

„Jaunaudžu kopšana –
ieguldījums nākotnē”

„Jauns medību likums, medību noteikumi”

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!

