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LAUKSAIMNIECĪBA
Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka projektu iesniegšanas kārta apakšpasākumam „Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” ir atvērta no 2015. gada 14. augusta līdz 2015. gada
15. septembrim.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/51b
Mājas cūkām trīs jauni saslimšanas gadījumi ar ĀCM
Trijās Latvijas piemājas saimniecībās konstatēts Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojums mājas
cūkām. Visi trīs uzliesmojumi ir notikuši 3. jeb kritiskajā teritorijā, tādēļ jaunie saslimšanas
gadījumi šīs teritorijas robežas nepaplašina. Pārtikas un veterinārais dienests saimniecībās veic
visus nepieciešamos pasākumus ĀCM apkarošanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/51e
Iegādājieties augu aizsardzības līdzekļus no licencēta izplatītāja!
Valsts augu aizsardzības dienests atgādina: iegādājieties augu aizsardzības līdzekļus tikai no
licencēta izplatītāja ar marķējumu latviešu valodā!
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/51c
Mainīta finansēšanas kārtība profilaktiskajiem pasākumiem
Lai atbalsta pretendenti – fiziskas un juridiskas personas – būtu vienlīdzīgā situācijā, valdība
11. augustā apstiprināja izmaiņas profilaktisko pasākumu finansēšanas kārtībā epizootiju un
epifitotiju iespējamo seku mazināšanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/519
Uzņēmējiem atvieglota reģistrēšanās
Lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem, kuri darbojas organiskā mēslojuma un
augsnes ielabotāju apritē, valdība 11. augustā apstiprināja grozījumu kārtībā, kādā atzīst
uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/518

PĀRTIKA
Informācija par veiktajām ārpuskārtas pārbaudēm karstajā laikā
Pārtikas un veterinārais dienests, veicot pārtikas izplatīšanas uzņēmumu ārpuskārtas pārbaudes,
lai pārliecinātos, kā tiek ievēroti augsta riska pārtikas uzglabāšanas un realizācijas apstākļi
karstajā laikā, no 16. jūnija līdz 9. augustam pārbaudījis 467 pārtikas izplatīšanas
uzņēmumus, teju 70 % jeb 318 no tiem konstatējot dažādas neatbilstības, lielākoties higiēnas
prasību pārkāpumus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/51d

ZIVSAIMNIECĪBA
Turpinās atbalstīt zivju apstrādes modernizācijas projektus
Valdība 11. augustā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Pasākuma mērķis ir sekmēt
ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/517
Atbalsta kredītprocentu daļēju dzēšanu
Valdība 11. augustā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas
nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību investīciju veicināšanai
lauksaimniecībā. Izmaiņas noteikumos paredz atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai zvejas
produktu apstrādei un zvejniecībai, lai palielinātu šo uzņēmumu konkurētspēju Latvijas un
eksporta tirgos.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/51a

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Uzsākta projektu iesniegšana konkursam „Laukiem būt!”
No šī gada 10. augusta līdz 4. septembrim ir izsludināta pieteikšanās uzņēmējdarbības konkursā
„Laukiem būt!”. Jaunieši, vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri ir piedalījušies un veiksmīgi
pabeiguši mācības „Tu vari vairāk!” šogad vai 2014. gadā, var iesniegt savu biznesa plānu tajā
reģionālajā LLKC nodaļā, kurā izietas mācības.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/51m
Iespēja piedalīties Vasaras biznesa skolā
No 24. līdz 27. augustam norisināsies radošās domāšanas un uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākums „Vasaras biznesa skola”. Pasākuma laikā jaunieši iegūs informāciju par
uzņēmējdarbības uzsākšanu, valsts atbalstu, ideju ģenerēšanu. Noslēgumā jauniešiem būs
iespēja prezentēt savas idejas Kurzemes biznesa inkubatora pārstāvjiem, labākie iegūs tiesības
saņemt biznesa inkubatora konsultācijas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/78xb
Zināmi 2016. gada ERASMUS+ projektu termiņi
‘’Erasmus+ Jaunatne’’ darbībā projektus varēs iesniegt trīs kārtās – februārī, aprīlī un oktobrī. Tiks atbalstīti jauniešu apmaiņas, brīvprātīgā darba, stratēģiskās partnerības projekti, kā arī projekti, kas saistīti ar
strukturēto dialogu un kapacitātes stiprināšanu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/jiet
Apmācības Jaunietis – Jaunietim 2
Jaunieši no Vidzemes reģiona aicināti piedalīties neformālajās apmācībās par vienaudžu izglītību.
Mācības notiks no 2. līdz 6. septembrim Gulbenes novadā. Apmācību mērķis: attīstīt un
pilnveidot kompetences, kā arī apzināt atbalsta sistēmu, kas nepieciešama kvalitatīvas vienaudžu
izglītības īstenošanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/czt3

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Notiks fermu diena zemnieku saimniecībā „Krikši”
Zālēdāju projekta fermu diena par parazitofaunas izplatību un ietekmi uz gaļas liellopu
produktivitāti notiks 19. augustā Kandavas novada zemnieku saimniecībā „Krikši”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/516

KALENDĀRS
Termiņi
Jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla jūlijā.

17. augusts

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

17. līdz
21. augusts

Lauku attīstības programmas pasākumi „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās
lauku saimniecības” un „Atbalsts
jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”; valsts
atbalsta programmas

Vilce, Sesava, Vircava,
Līvbērze, Glūda
Plašāka informācija:
http://ejuz.lv/51h

Videga Vītola,
tālr. 63050555;
mob. tālr. 27877006;
e-pasts: videga.vitola@llkc.lv

18. augusts

Par aktuālajiem LAP pasākumiem
„Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku
saimniecības” un
„Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai”

Dārza iela 12,
Priekuļi, Priekuļu pagasts
Sākums plkst. 10.00

Evija Atvara,
tālr. 26360434;
e-pasts: evija.atvara@llkc.lv

Mednieku kandidātu apmācības visā Latvijā
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina pieteikties apmācībām mednieku kandidātus no
Jelgavas, Ozolniekiem, Tukuma, Ventspils, Valkas, Valmieras, Rēzeknes, Preiļiem, Daugavpils,
Jēkabpils un Krāslavas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/51g

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

17. augusts

18. augusts

19. augusts

21. augusts

21. augusts

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

Pirtsslotas – meža spēks cilvēka
veselībai

LLKC Talsu birojs,
1. stāva zāle,
Kr.Valdemāra iela 21a,
Talsi
Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Linda Spade,
tālr. 25468419

Meža augi veselībai

LLKC Balvu birojs,
Brīvības iela 46a, Balvi
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
tālr. 26117578

Mācība par meža nekoksnes
resursu – pirtsslotu

Viesu māja „Bramaņi”,
Bramaņi, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads
Sākums plkst. 9.30

MKPC Zemgales nodaļas vadītāja
vietniece
Ieva Doniņa,
tālr. 26352648

Meža ieaudzēšana. Aktualitātes
un jaunumi

Stacijas iela 8, Bēne,
Auces novads
Sākums plkst 10.00

MKPC Zemgales nodaļas vadītāja
vietniece
Ieva Doniņa,
tālr. 26352648

Meža augi veselībai

„Druvas”, Somugols,
Nīcgales pagasts,
Daugavpils novads
Sākums plkst 10.00

MKPC Preiļu nodaļas vadītāja
Astrīda Rudzīte,
tālr. 26410476

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!

