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LAUKSAIMNIECĪBA
Aizvadīta pirmā ZM konference „Esi informēts un ražo laukos”
Zemkopības ministrija sadarbībā ar LLKC Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros šovasar organizē konferences
lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos”. Pirmā no reģionālajām konferencēm notika 10. jūlijā
Kurzemē – Kandavas kultūras namā – un pulcēja plašu interesentu skaitu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/y7av
Pareiza siena rituļu uzglabāšana uz lauka
Latvijā iestājies īstens siena laiks, jo laika apstākļi ir piemēroti siena sagatavošanai. Zāle jau ir pāraugusi, ja vien
tas nav otrais pļāvums. Svarīgi ir ne tikai sagatavot lopbarību, bet arī uzglabāt ar minimāliem zudumiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/9xin
„Zālēdāju projekta” fermu diena notiks „Krikšos”
„Zālēdāju projekta” fermu diena zemnieku saimniecībā „Krikši” notiks 16. jūlijā Kandavas novada Kandavas
pagasta „Uidās”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/1tue
PVD darbojas „karstais telefons”
No 9. jūlija Pārtikas un veterinārajā dienestā darbojas Āfrikas cūku mēra (ĀCM) „karstais telefons”, kas ir mobilā tālruņa
līnija 20260400, pa kuru sazvanot veterināros inspektorus, varēs saņemt atbildi vai skaidrojumu par apkarošanas un
profilakses pasākumiem ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/2c9h

ZIVSAIMNIECĪBA
Izveidos ūdeņu resursu izmantošanas konsultatīvo padomi
Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredz izveidot Latvijas iekšējo un
jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvo padomi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6s1d

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Mācības jauniešiem LLKC Liepājas nodaļā
Pasākuma „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai” mērķis ir piekrastes
jauniešu intereses aktivizēšana, kompetenču attīstība un iesaistīšana zivsaimniecības nozares un piekrastes teritorijas
uzņēmējdarbībā un zvejniecības tradīciju saglabāšanā. Liepājas nodaļā mācības sāksies 14. jūlijā.
Plašāka informācija un pieteikšanās pie LLKC Liepājas nodaļas uzņēmējdarbības konsultantes Ievas Kreicbergas, tālr.
27843096, e-pasts: ieva.kreicberga@llkc.lv.
Var pieteikties Engures novada pašvaldības stipendijām
Engures novada pašvaldība, lai veicinātu jauniešu vēlmi izglītoties un pēc tam atgriezties un strādāt dzimtajā novadā,
piešķirs stipendijas tiem novada jauniešiem, kuri absolvējuši 12. klasi un turpinās mācības. Pretendentu vidējai atzīmei
jābūt vismaz 7,5 un centralizēto eksāmenu rezultātiem – A un B līmenī. Pieteikšanās sākot no 1. septembra.
Plašāka informācija: www.enguresnovads.lv

KALENDĀRS
Termiņi

15. jūlijs
21. jūlijs

Jāiesniedz mikrouzņēmumu nodokļa pārskats, pašnodarbinātā ziņojums par sociālās apdrošināšanas
iemaksām, pārskats par ienākumu no kapitāla.

Jāiesniedz PVN deklarācija.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

14. jūlijs

„Darba aizsardzība lauksaimniecības
uzņēmumos”

Balvi, Brīvības iela 46 a
Sākums plkst. 9.30

Kontaktinformācija
Liene Ivanova:
tālr. 29103683, 64521058;
e-pasts
liene.ivanova@llkc.lv

 Informācija par semināriem un to programmas pieejamas VLT mājas lapā: http://www.laukutikls.lv/notikumi

Aicinām apmeklēt mācību kursus par meža atjaunošanu un kopšanu
Mācības risināsies 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
„Mežaudžu kopšanas pamati”
Datumi

Norises vieta

Kontaktpersona

4., 5., 11., 12., 13.
augusts

Raiņa iela 29, Rēzekne, Rēzeknes novads

Jolanta Grišunova ,
tālr. 28692818

12., 13., 20., 21., 22.
augusts

Brīvības iela 7, Preiļi

Astrīda Rudzīte,
tālr. 26410476

14., 19., 20., 21., 22.
augusts

ZS „Smilgas" zāle, Miera iela 10, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov.

Jānis Dzalbs,
tālr. 26459513

13., 14., 20., 21., 22.
augusts

„Pagastnams”, Alsviķu pagasts, Alūksnes nov.

Linda Vladimirova,
tālr. 26314426

14., 15., 21., 22., 25.
augusts

Valmieras mednieku un makšķernieku biedrība, Lilijas 4,
Valmiera

Andris Vīrs,
tālr. 26108426

14., 15., 21., 22., 29.
augusts

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Mazā zāle, Pilsētas laukums Nr.2, Kuldīga

Uldis Šēnbergs,
tālr. 29285111

21., 22., 26., 27., 28.
augusts

Ķekavas kultūras nams, Gaismas iela 17, Ķekava

Rita Daščiora,
tālr. 22019356

Aicinām meža īpašniekus uz apmācību kursiem Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivitātes celšana (2 dienas).
Plašāka informācija un apmācību programmas pieejamas MKPC mājas lapā www.mkpc.llkc.lv vai pa tālruni 63050477.
Apmācību kursu dalībnieku vietu skaits ierobežots. Pieteikties var MKPC nodaļās pa tālruni.
Datumi
10. un 11. jūlijs
17. un 18. jūlijs

Norises vieta

Kontaktpersona

Ludza

Ludvigs Karvelis,
tālr. 29411165
Jolanta Grišunova,
tālr. 28692818

Rēzekne

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

12. jūlijā

Parazitārās un lipīgās slimības
meža dzīvniekiem.

Dārzu iela 7a, Rēzekne
Sākums plkst. 9.00

MKPC Rēzeknes nodaļas vadītāja
Jolanta Grišunova,
mob. tālr. 28692818

16. jūlijā

Meža ne koksnes resursi –
veselībai un biznesam

Z/s „Upescelmiņi”, Skaistkalne,
Vecumnieku novads,
Skaistkalnes pagasts, Upes iela
Sākums plkst. 9.00

MKPC Rīgas reģionālās nodaļas
vadītāja vietniece
Rita Daščiora,
mob. tālr. 22019356

24. un
25. jūlijs

Meža ārstniecības augi

„Lejaskāķupi”,
Rankas pagasts,
Gulbenes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
vadītājas vietniece
Linda Muceniece,
mob. tālr. 26314426

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!

