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LAUKSAIMNIECĪBA
Latvijas uzņēmumiem plaša pārstāvniecība izstādē Berlīnē
Ceturtdien, 15. janvārī, Berlīnē (Vācijā) atklāta Starptautiskā pārtikas, lauksaimniecības un
dārzkopības izstāde „Zaļā nedēļa”. Latvija 2015. gadā ir šīs izstādes partnervalsts. Šāgada „Zaļajā
nedēļā” piedalās vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumu, saimniecību un organizāciju, kas plaši
pārstāv gan Latvijas pārtikas produktu ražošanu, gan tūrismu un mežsaimniecību.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1ig
Jauni noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību
Valsts augu aizsardzības dienests vērš lauksaimnieku uzmanību uz to, ka izdoti jauni Ministru
kabineta noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta
piesārņojuma ar nitrātiem, kuru prasības atsevišķos punktos būtiski atšķiras no iepriekš spēkā
esošajiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1hp
LAD informācija
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 20. janvārī beidzas pieteikšanās pasākumam “Ražotāju grupas”.
Plašāka informācija: www.lad.gov.lv

PĀRTIKA
Izdots “Ceļvedis mājražošanā”
LLKC izdevumā “Ceļvedis mājražošanā” apkopojis svarīgāko informāciju par likumdošanas
prasībām pārtikas mājražošanā, ieteikumus mārketingā, kā arī pieredzes stāstus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1hm
Skolas piena programmā nodrošinās augstāku produktu kvalitāti
Valdība 13. janvārī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībā, īstenojot Skolas piena programmu. Izmaiņas nosaka
papildu prasības piena produktiem, kas tiek izplatīti pirmskolas un skolas vecuma bērniem
izglītības iestādēs.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1hl

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Projekts “Izspēlē savu dzīvi pats!” Daugavpilī
Šī projekta ietvaros skolu jauniešiem būs iespēja doties ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem, mācīties un
spēlēt karjeras galda spēli. Skolas, skolotāji, jauniešu centri, karjeras konsultanti aicināti pieteikt savu skolu,
klasi, jauniešu grupu apmācībām, ekskursijām un karjeras spēlēs spēlēšanai un iegūšanai (spēļu skaits ir
ierobežots).
Plašāka informācija un pieteikšanās: http://ejuz.lv/1ie

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Notiks seminārs par skābbarības kvalitāti
Preiļos 21. janvārī notiks seminārs par zāles skābbarības kvalitātes vērtējumu un sagatavošanas tehnoloģijām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1hq
Aicinām uz apmācībām augu aizsardzības līdzekļu lietotājus
Daugavpilī 3. februārī notiks zināšanu atjaunošanas apmācības otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu
lietošanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1hn

Dārzeņu un kartupeļu integrētā audzēšana
No 10. līdz 12. februārim Ozolniekos aicinām apmeklēt trīs dienu apmācības projekta „Dārzeņu
un kartupeļu integrētas audzēšanas tehnoloģijas” ietvaros.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1hu

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

17. janvāris

Seminārs par plēvēm (krievu valodā)

Iecavas kultūras nams,
Iecava, Rīgas iela 18
Sākums plkst. 10.00

Iepriekšējā
pieteikšanās pie
Rutas Priedes,
tālr. 22024729

30. janvāris

„Zivju dīķu ierīkošana, to apsaimniekošana, zivju sugu izvēle, audzēšanas
pamatnosacījumi”

Svitenes Saieta nams,
Svitene, Rundāles novads
Sākums plkst. 10.00

Pieteikšanās līdz
28. janvārim pa
tālr. 28343312 vai
e-pastā
Ludmila.knoka@llkc.lv

Var iesniegt pretendentu pieteikumus balvai „Zelta čiekurs”
Balva „Zelta čiekurs” ir meža nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un
ieguldījumu nozares labā. Pretendentu pieteikumus balvai „Zelta čiekurs” var iesniegt līdz šī gada 1. februārim.
Plašāka informācija: http://ej.uz/9tjb
Pieņem iesniegumus LVM dāvinājumu saņemšanai
Meža attīstības fonds līdz 2015. gada 26. janvārim pieņem iesniegumus AS „Latvijas valsts meži” (LVM) dāvinājumu
saņemšanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/643c
Jauno mednieku apmācības
No 13. februāra Valkā sāksies LLKC filiāles Meža pakalpojumu konsultāciju centrs rīkotās jauno
mednieku apmācības. Piedalīties aicināti interesenti no Valmieras, Smiltenes, Rūjienas, Apes,
Mazsalacas un Staiceles novadiem. Pieteikšanās līdz 13.02.2015 pa tālruni 26108426 (Andris).

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!

