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LAUKSAIMNIECĪBA
Sadalīts 2015. gada valsts atbalsts lauksaimniekiem
Lai plānveidīgi apgūtu valsts atbalstam piešķirtos finanšu līdzekļus 2015. gadā, valdība 17. februārī apstiprināja grozījumus
noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai. Valsts atbalstam subsīdiju veidā paredzētais finansējums šim gadam ir
8 720 490 eiro.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/26t
Apstiprina ES ārkārtas atbalsta piešķiršanu piena nozarē
Valdība 17. februārī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka Eiropas Savienības
pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtību piena nozarē. Noteikumu projekta mērķis ir noteikt kārtību šī atbalsta
mērķtiecīgai piešķiršanai Latvijas piena ražotājiem, nosakot objektīvus kritērijus un ņemot vērā embargo ietekmi uz
konkrētiem ražotājiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/26u
LOSP: piena nozarei Latvijā jānosaka īpašs statuss
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvju ikmēneša sapulce notika 18. februārī, un
tajā tika izskatīts jautājums par piena un piena produktu cenas veidošanos, situāciju nozarē un
Latvijas iedzīvotāju pirkšanas paradumu maiņu.
Plašāka informācija: http://www.losp.lv/node/3072
Lauksaimniekiem papildus piešķir 23 miljonus eiro saimniecību attīstībai
Zemkopības ministrijā nolemts izņēmuma kārtā papildus iedalīt 23 miljonus eiro, lai varētu
apstiprināt visus lauksaimnieku sagatavotos atbilstošos projektus Lauku attīstības programmas
2014.-2020. atbalsta pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/26y

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Aicina piedalīties neformālās izglītības apmācībās
Apmācības „Sapņi un omlete” notiks 11.–13. martā Babītes un Cēsu novados un Daugavpilī. Piedalīties aicināti jaunatnes
darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji un citi, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas apgūt jaunas pieejas un
metodes šajā darbā, kā arī pilnveidot savas komunikācijas prasmes.
Plašāka informācija: http://jaunatne.gov.lv/
Notiks skolēnu veselībai un veselīgai skolu videi veltīta konference
Izstādes „Skola 2015” ietvaros tiek organizēta konference „Veselīga un droša skolu vide”, kas veltīta neveselīgās skolu vides
radītajām problēmām Latvijas skolēnu veselībai un sekmēm. Konference notiks 27. februārī Starptautiskajā izstāžu centrā
„Ķīpsala” no plkst. 13–17.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/277

DAŽĀDAS IESPĒJAS
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

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

24. februāris

Aktualitātes lauku uzņēmējiem

Bikstu pagasta pārvalde, „Liepziedi”,
Biksti, Bikstu pag., Dobeles nov.
Sākums plkst. 10.00

LLKC Dobeles novada lauku
attīstības konsultante
Elga Gintere,
tālr. 26323561

25. februāris

No pavasara līdz rudenim
ziedoša dobe

Tumes pagasta „Knauķos”
Sākums plkst. 18.00

Informācija:
29327016 (Iveta)

Kartupeļu audzēšana

LLKC Tukuma birojā,
Veidenbauma ielā 9
Sākums plkst. 10.00

Pieteikšanās un informācija:
Ginta Popluga,
tālr. 29185517,
e-pasts
ginta.popluga@llkc.lv

25. februāris

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/tjax
Grozījumi Meža likumā
Saeima 12. februārī apstiprināja grozījumus Meža likumā, kas precizē kārtību koku ciršanai aizaugušajās lauksaimniecības
zemēs un nosaka zemes īpašnieka iespējas rīkoties ar lauksaimniecības zemi, uz kuras izaudzis mežs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/1hnh
Meža departamenta eksperti gatavojas AN Meža forumam
Apvienoto Nāciju Meža forums (UNFF) ir augsta līmeņa politikas forums meža nozarē, kas dibināts 2000. gadā. Tā ir ANO
ECOSOC organizācijas apakšvienība. Foruma galvenais mērķis ir sekmēt visu meža tipu apsaimniekošanu, saglabāšanu un
ilgtspējīgu attīstību. Foruma 11. sesija notiks ASV, Ņujorkā, šā gada 4.-15. maijā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6vj5

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

24. februāris

Aizaugušu zemju sakārtošana,
noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža, plantāciju meži, to
apsaimniekošana

Tilta ielā 14,
Lubānas pilsētas klubs, Lubāna,
Lubānas novads
Sākums plkst. 13.00

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

25. februāris

Aizaugušu zemju sakārtošana,
noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža, plantāciju meži, to
apsaimniekošana

1. maija laukums 4, Varakļānu KN,
Varakļāni, Varakļānu novads
Sākums plkst. 13.00

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

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!

