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LAUKSAIMNIECĪBA
Šogad interešu grupas organizē arī gaļas lopkopībā
Lai lopkopības saimniecības strādātu efektīvāk, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs šogad organizē deviņas interešu grupas lopkopībā: sešas no tām – piena lopkopībā,
divas – gaļas lopkopībā un vienu – aitkopībā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/2wwa
LAD aicina savlaicīgi pieteikties platību maksājumiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus līdz šā gada 23. maijam pieteikties
platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS - https://eps.lad.gov.lv/login).
Plašāka informācija: http://ej.uz/ggqd
Var pieteikt platības, kas ir sakoptas, bet nav iekļautas blokā
No 6. maija lauksaimniekiem būs iespējams EPS pieteikt atbalstam tās platības, kas ir sakoptas, bet šobrīd nav iekļautas blokā. Šīs platības ir jāiezīmē precīzi pa apsaimniekoto
robežu. Ja LAD konstatēs, ka pieteiktā platība nav apsaimniekota, tiks piemērotas pārdeklarācijas sankcijas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/p8pe
Cildināti apbalvojuma „Laiks Ziedonim 2016” laureāti
Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, 3. maijā, Dzintaru koncertzālē norisinājās trešā apbalvojuma „Laiks Ziedonim” laureātu cildināšanas ceremonija.
Plašāka informācija: http://ej.uz/3kdz
Grūsnības koeficienta paaugstināšanas iespējas ganāmpulkā
Lai ekonomiski saimniekotu un iegūtu vairāk piena, nepieciešams regulāri – vismaz 365
līdz 400 dienās iegūt vienu teļu no katras slaucamās govs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/spgo
Atcelts maksas pakalpojums par iekļaušanu sarakstā
Lai noteiktu, ka paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu ievedējs vai ražotājs ir atbildīgs
par iesniegtās informācijas un dokumentācijas patiesumu un atbilstību, valdība 3. maijā
apstiprināja izmaiņas divos noteikumos.
Plašāka informācija: http://ej.uz/d5yc
PVD paveiktais dzīvnieku barības pārbaudēs
Lai pārbaudītu “Dogo” zīmola barības atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,
2015. gadā PVD ražošanas uzņēmumā ir veicis 15 pārbaudes, kā arī laboratoriskajiem izmeklējumiem uz 44 rādītājiem nosūtījis uzņēmumā ražotās dzīvnieku barības paraugus,
tostarp arī kaķu barību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/nzyc
Mazdārziņu vajadzībām pieejamie augu aizsardzības līdzekļi
Saistībā ar lielo mazdārziņu īpašnieku interesi VAAD informē, ka 2014. un 2015. gadā no
plašam patēriņam pieejamā 3.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu saraksta izņemti vairāki cilvēku veselībai bīstami preparāti.
Plašāka informācija: http://ej.uz/b4wn

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Jauno uzņēmēju biznesa konkurss STEP UP
Kārsavas novada pašvaldība līdz 31. maijam aicina pieteikties jaunos uzņēmējus biznesa
konkursam STEP UP. Biznesa ideja jāiesniedz, aizpildot projekta pieteikumu. Labākajām
idejām tiks piešķirta naudas balva līdz pat 2000 eiro apmērā idejas realizācijai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8lw

“Ghetto Games” atklās astoto sezonu
Ielu kultūras un sporta kustība “Ghetto Games” 13. maijā atklās jauno sezonu. Pasākums
norisināsies Rīgā, Grīziņkalnā, un tā laikā notiks ne tikai ielu basketbola sacensības, bet
klātesošie tiks iepazīstināti ar plānotajiem pasākumiem visas sezonas garumā dažādās
Latvijas pilsētās.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8lx
Jelgavā jauniešu iniciatīvu konkurss “Jaunieši var!”
Jelgavas pilsētas dome aicina jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem pieteikt projektus
konkursam “Jaunieši var!”. Konkurss tiek organizēts ar mērķi atbalstīt jauniešu iekļaušanos pilsētas attīstības procesos, sekmētu laika lietderīgu pavadīšanu, atbalstītu fizisko
aktivitāšu lomu un ļautu jauniešiem realizēt iniciatīvas, kas veicina to pašattīstību.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8ly
Sākušās uzņēmējdarbības mācības “Tu vari vairāk!”
Lai palīdzētu lauku jauniešiem apgūt uzņēmējdarbības prasmes un īstenot savas biznesa
ieceres, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs jau piekto gadu piedāvā iespēju
piedalīties mācībās “Tu vari vairāk!”, kā arī konkursā jaunajiem uzņēmējiem “Laukiem
būt!”. Mācības tiks organizētas visā Latvijā, un tās ir bez maksas. Pēc mācībām jaunieši
varēs startēt konkursā un iegūt naudas balvas idejas īstenošanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8lz

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Atvērtās dienas laukos – 14. maijā
Ārpilsētas brīvdienu sezona ir sākusies! „Lauku ceļotāja” rīkotā akcija
#atvertasdienaslaukos vienlaikus noritēs 102 lauku saimniecībās, visos Latvijas novados,
un apmeklētāji tiek gaidīti visas dienas garumā uz ekskursijām, degustācijām, piedzīvojumiem un pārsteigumiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/22jx
Dārznieka diena – 21. maijā
Bulduros skolas kolektīvs un absolventi rādīs savu zināšanu un varēšanu dārzu kopšanā,
ierīkošanā un augu audzēšanā, viesmīlībā un ēdināšanā. Sevišķi gaidīsim devītklasniekus,
kas izvēlas sev skolu, kurā apgūt gan vidējo izglītību, gan amatu un tiem, kam tiešām tīk
dārzi un augu valsts.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ckiz

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

12. maijs

Smidzinātāju tehnoloģijas
darbībā

‘’Akmeņkalni”,
Gudenieku pagasts,
Kuldīgas novads
Sākums plkst. 10.00

Linda Dūdiņa-Hoiere,
LLKC Kuldīgas biroja
uzņēmējdarbības konsultante,
tālr. 29147935

Aizdevumus varēs saņemt sīkie, mazie un vidējie uzņēmumi
Valdība 3. maijā pieņēma Ekonomikas ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par
aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ymyb

Godinās meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” ieguvējus
Piektdien, 6. maijā, pulksten 17 Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā notiks meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” pasniegšanas ceremonija. Balvu, kas ir augstākā
atzinība par sasniegumiem meža nozarē, pasniegs jau divpadsmito reizi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/9323
Meža dienas notiek visā Latvijā
Pavasaris ir laiks, kad plaši notiek Meža dienas visā Latvijā. Tā ir tradīcija, kas pārmantota no Latvijas brīvvalsts laikiem. Arī šogad Meža dienu devīze ir – Kopā nākotnes mežam! Katru gadu Meža dienu pasākumu organizēšanā iesaistās arī Meža konsultāciju
pakalpojuma centra darbinieki – meža gidi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/j493
Valsts apbalvojums Valsts meža dienesta ģenerāldirektoram
Par nopelniem tautsaimniecības attīstībā, nozīmīgo ieguldījumu meža nozares attīstībā Latvijā Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš tiek iecelts par Atzinības krusta komandieri.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ksi3
Pirmajā meža uguns nedrošā perioda dienā seši ugunsgrēki
Sezona ir sākusies. Pirmajā dienā, kad stājās spēkā Valsts meža dienesta izsludinātais
meža ugunsnedrošais laikposms, mežs dedzis sešas reizes un kopējā uguns skartā platība bijusi 2,38 hektāri. 2. maijā meža ugunsgrēki bijuši: Rīgas reģionālās virsmežniecības teritorijā – 4, vienreiz dedzis Dienvidlatgales un Dienvidkurzemes virsmežniecības
teritorijā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bjy9

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

11. maijs

Aktualitātes meža apsaimniekošanā, Eiropas Savienības atbalsts
meža īpašniekiem 2014. – 2020.
gada plānošanas periodā

Vecpiebalgas pagasta bibliotēka,
Ziemeļu iela 13,
Vecpiebalgas novads,
Vecpiebalgas pagasts
Sākums plkst. 10.00

MKPC Cēsu nodaļas vadītāja
Laila Šestakovska,
tālr. 28323647

12. maijs

Eiropas Savienības atbalsta iespējas
meža un lauku īpašniekiem meliorācijai un citām aktivitātēm, baltalksnis aizsargjoslās, pavasaris –
meža stādīšanas laiks

Viesītes kultūras pils,
Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļas
vadītāja
Mairita Bondare,
tālr. 28381176

Par plānotajiem informa vajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesē es MKPC
mājaslapā sadaļā „Jaunumi” vai Valsts Lauku kla mājaslapā, vai sazino es ar MKPC speciālis em.

SEKOJIET JAUNUMIEM:
www.laukutikls.lv
www.llkc.lv

@LLKC_lv

facebook.com/LLKIC

facebook.com/LLKIC
draugiem.lv/LLKC
Ieteikumus sūtīt uz lauku.lapa@llkc.lv

