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LAUKSAIMNIECĪBA
Vairākiem Latvijā ražotiem pārtikas produktiem tiks atvērts Ķīnas tirgus
No 2015. gada vidus četriem Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumiem būs iespēja saražoto produkciju eksportēt uz Ķīnas
Tautas Republiku. To, 5. maijā tiekoties ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu, apliecināja Ķīnas Vispārējās kvalitātes
uzraudzības, pārbaudes un karantīnas administrācijas ministrs Žī Šupings. Tikšanās laikā arī apliecināts, ka desmit Latvijas
piena pārstrādes uzņēmumi var sākt eksportēt savu piena produkciju uz šo valsti.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8muj
Aicinās dalībvalstis apstiprināt secinājumus KLP vienkāršošanai
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pirmdien, 11. maijā, Briselē vadīs ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru
padomes sanāksmi. Sanāksmē plānots panākt ES dalībvalstu ministru vienošanos par Padomes kopējo nostāju
priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu.
Priekšlikums sniegs nepieciešamos uzlabojumus pašreizējā bioloģiskās lauksaimniecības regulējumā un ļaus stiprināt
patērētāju uzticēšanos bioloģiskajai ražošanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xmku
Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates
Publicēts Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursa norises grafiks 2015.
gadā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/p4en

LAUKU ATTĪSTĪBA
Pieteikšanās atbalsta pasākumam
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 7. maijā sākās pieteikšanās pasākumam „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai un
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (stratēģijas)”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xxwo

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Iespēja piedalīties Latvijas – Japānas apmaiņas programmā
Jaunieši no Latvijas tiek aicināti pieteikt dalību starptautiskā jaunatnes attīstības apmaiņas
programmā starp Latviju un Japānu. Programmas ietvaros jauniešiem jāpiedalās japāņu viesu
uzņemšanā Latvijā, kopīgi iepazīstinot ar Latvijas kultūru. Pēc japāņu vizītes Latvijas delegācija
dosies uz Japānu, lai iepazītu Japānas kultūru. Programmas izmaksas sedz Japānas valdība.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ejjg
Iespēja pieteikties uzņēmējdarbības konkursam „Radām novadā”
Studentu komandas tiek aicinātas pieteikties konkursam „Radām novadā”. Konkursa mērķis ir attīstīt
uzņēmējdarbību novados, palīdzot jauniešiem izstrādāt savu ideju biznesa un projektu plānus.
Programmas laikā ir iespēja saņemt arī finansiālu atbalstu idejas īstenošanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ju84
Jauniešiem no Kārsavas iespēja pieteikties biznesa ideju konkursam
Kārsavas novada pašvaldība organizē uzņēmējdarbības semināru un konkursu „Step Up”. Konkursa
mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību novadā, labākajām idejām piešķirot naudas balvas līdz
2000 eiro.
Plašāka informācija: http://ej.uz/rzi2

DAŽĀDAS IESPĒJAS

Notiks sestā „Traktordiena”
Jau sesto gadu notiks „Taktordiena” – ģimenes svētki, traktoru sacensības, tehnikas demonstrācijas,
pakalpojumu informācija u. c. Interesenti aicināti 16. maijā zemnieku saimniecības „Eriņi” laukā
Dāviņu pagastā, Bauskas novadā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/t9yc
Latvijas Zvēraudzētāju asociācija ielūdz uz atvērto durvju dienu
Latvijas Zvēraudzētāju asociācija aicina 15. maijā uz atvērto durvju dienu Lubezeres kažokzvēru audzētavā
Talsu novada Ārlavas pagastā, kur varēs iepazīties ar zvēraudzētavas ikdienu un uzdot sev interesējošus jautājumus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/12b7

KALENDĀRS
Termiņi
15. maijs

Pārskats par ienākumu no kapitāla aprīlī.

15. līdz 25.
maijs

Mikrouzņēmumu nodokļa pārskats par 1. ceturksni.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

11. maijs

Seminārs lauksaimniekiem,
kuri 2015. gadā uzsākuši
saistības bioloģiskajā
lauksaimniecībā

Preiļu novada domes zāle,
Raiņa bulvāris 19,
Preiļi
Sākums plkst. 11.00

Inese Magdalenoka,
tālr. 25907315

Zūru angārs, Vārves pagasts,
Ventspils novads
Sākums plkst. 10.00

Pieteikšanās:
Gita Langberga,
tālr. 26109996;
Ruta Pastare,
tālr. 29497496;
Juta Brūvere,
tālr. 63662721

SIA “Lestene”, Lestenes pagasts,
Tukuma novads
Sākums plkst. 10.00

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

12. maijs

13. maijs

Efektivitātes paaugstināšana
lauku saimniecībās.
Apstādījumu plānošana un
labiekārtošana

Augu aizsardzības līdzekļu
droša lietošana

Notiks seminārs mežsaimniecības konsultantiem
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar Fondu Latvijas lauksaimniecības attīstībai (FLLA)
un Baltijas – Amerikas brīvības fonda (BAFF) finansiālu atbalstu 19. maijā Ozolniekos rīko
starptautisku semināru mežsaimniecības konsultantiem un citiem meža īpašnieku izglītošanā
iesaistītajiem speciālistiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/h1e9
Meža ABC
Lieliem un maziem, iesācējiem un pieredzes bagātiem – visiem, kas mīl dabu! Visiem, kuri vēlas
iepazīt, pasmaržot, pagaršot, sajust, ieraudzīt un saprast norises mežā! Aicinām uz Meža ABC
pasākumu 2015. gada 15. un 16. maijā! Pasākuma norises vieta – Kuldīgas novada Padures pagasta
„Struņķkrogs”, 12 km no Kuldīgas Ventspils virzienā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/x262

Kopā nākotnes mežam!
Meža dienu centrālais pasākums šogad notiks 29. maijā, Ozolnieku novadā veidojot birzi, rīkojot
sadarbībā Zemkopības ministrijai ar LLU MF, Meža pētīšanas staciju (Latvijas Mežzinātnes institūta
„Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes dibināto publisko aģentūru), Latvijas Pašvaldību
savienību, Jelgavas pilsētas domi, Ozolnieku novada pašvaldību u. c.
Plašāka informācija: http://ej.uz/if26
PVD uzsāk meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu
Kā ik gadu, arī šajā pavasarī Pārtikas un veterinārais dienests uzsāk meža dzīvnieku vakcināciju pret
trakumsērgu. Vakcīnu izvietošana, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, uzsākta 5. maijā un
turpināsies divas nedēļas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/u6f5
Maijā tiek rīkoti semināri par videi draudzīgu meža apsaimniekošanu
Pasaules dabas fonds sadarbībā ar Fondu Latvijas lauksaimniecības attīstībai 12. maijā
„Kraukļos” (Salacgrīva) un 21. maijā „Kalna Gaviešos” (Skujene) rīko seminārus par videi draudzīgu
meža apsaimniekošanu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/msgi

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!

