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LAUKSAIMNIECĪBA
Piena nozarei nepieciešams turpmāks atbalsts
Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Briselē 17. maijā uzsvēra, ka situācija piena
nozarē joprojām ir ļoti sarežģīta, jo līdzšinējie atbalsta pasākumi nav spējuši stimulēt tirgus
stabilizēšanos.
Plašāka informācija: http://ej.uz/76aq
Platību maksājumiem var pieteikties vēl līdz 23. maijam
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka līdz šī gada 23. maijam lauksaimnieki var pieteikties
platību maksājumiem bez atbalsta samazinājuma, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/dnuv
Šķirnes dzīvnieku audzētājiem – jauni nosacījumi un pienākumi
Lai sakārtotu un uzlabotu šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju
vērtēšanas komisijas darbu un uzlabotu sadarbību starp audzētāju organizācijām, valdība
17. maijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par
šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un statusa
piešķiršanas kārtību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/n2ak
Pagarināts pieteikšanās termiņš integrētās audzēšanas reģistram
Lauksaimniekiem, kuri vēlas uzsākt lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu un
reģistrēties Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, līdz 23. maijam
Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz iesniegums.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5fu8
Kultūraugu mēslošanas plānus var iesniegt līdz 15. jūnijam
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) informē, ka kultūraugu mēslošanas plānu
kopsavilkumu iesniegšanas termiņš LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā pagarināts
līdz 15. jūnijam.
Plašāka informācija: http://ej.uz/tmbo

PĀRTIKA
Transtaukskābes kontrolēs arī ievestajā produkcijā
Pēc vairāku gadu diskusijām par maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzumu
pārtikas produktos ir izdevies panākt, ka šīs normas attieksies ne tikai uz Latvijā ražoto
pārtiku, bet arī uz ievesto produkciju un produktiem, kas tiek gatavoti sabiedriskās
ēdināšanas sektorā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/fzjc
Dabiskais minerālūdens un avota ūdens
Iegādājoties dabisko minerālūdeni, būtu vēlams pievērst uzmanību būtiskām sastāvdaļām,
kuras ir norādītas marķējumā – kopējais sausais minerālsāļu atlikums un atsevišķie
minerālsāļi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bfsj

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM

Konkurss “Diena kā piedzīvojums”
Jaunieši no visas Latvijas tiek aicināti piedalīties “Narvessen” rīkotajā konkursā “Diena kā
piedzīvojums”. Konkursā var pieteikties uzņēmīgi, talantīgi, drosmīgi jaunieši, kuriem ir
idejas, bet trūkst līdzekļu to realizēšanai. Konkursā pieci jaunieši saņems finansējumu līdz
2000 eiro ieceres īstenošanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8u6
Eiropas Savienības karjeras diena
ES mājā Rīgā 26. maijā norisināsies ES karjeras diena. Visas dienas garumā jaunieši varēs
iegūt informāciju par to, kā pieteikties praksei Eiropas Parlamentā, uzzināt par dažādu
profesiju darba specifiku un karjeras iespējām kādā no ES institūcijām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8tg
Iespēja piedalīties konferencē Maltā
Šī gada novembrī Maltā norisināsies starptautiska konference “Tool fair XI”, kuras laikā
tiks pievērsta uzmanība novatorisku mācību rīku un metožu izmantošanai jaunatnes
darbā. Īpaša uzmanība pievērsta jauniešiem, kuriem ir augsts sociālais atstumtības risks
un migrantu pieredze. Konferencei var pieteikties jaunatnes darbinieki, politikas veidotāji
un citi speciālisti, kuri darbojas ar jauniešiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/8u7

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aitu dienas 2016
Zemnieku saimniecībā “Klimpas”, Rūjienas novadā 5. un 6. augustā notiks “Aitu dienas
2016”. Šī būs jau astotā reize, kad biedrība “Latvijas aitu audzētāju asociācija” pulcēs
aitu audzētājus un citus interesentus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/o8ko

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

24. maijs

Lauka smidzinātāja sagatavošana
darbam atbilstoši labai lauksaimniecībai
un vides stāvokļa nodrošināšanai

Jūras iela 58, Limbaži
Sākums plkst. 10.00

Zaiga Blaua,
e-pasts: zaiga.blaua@llkc.lv

Aicina uz semināru par zivju resursu pavairošanu un atražošanu
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” aicina Zivju
fonda atbalsta saņēmējus un citus interesentus 6. jūnijā uz bezmaksas semināru „Zivju
resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/w4k2

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

25. maijs

Zivju audzēšana (audzēšana,
kopšana, barošana, slimības, zivju
sugas, to savstarpējā saderība un
piemērotība). Zivju audzēšana,
pārstrāde un produkcijas realizācija

Z/s “Zvejnieki”, Īdeņa,
Nagļu pagasts,
Rēzeknes novads
Sākums plkst. 9.00

Anita Briška, tālr.28662917,
e-pasts: anita.briska@llkc.lv

Valsts meža dienests pauž satraukumu par meža ugunsgrēkiem
Pēc Valsts meža dienesta operatīvās informācijas šogad uz 13. maiju ir reģistrēti un dzēsti
jau 255 meža ugunsgrēki ar kopējo uguns skarto platību 150,2 hektāri, tajā skaitā
jaunaudzes nodegušas 71,9 hektāru platībā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/btu9
Par meža cūku medīšanu Āfrikas cūku mēra izplatības periodā
Lai īstenotu Āfrikas cūku mēra un klasiskā cūku mēra izplatības draudu ierobežošanas
pasākumus Latvijā, veikti grozījumi tiesību aktos par meža cūku medīšanu. Izmaiņas
paredz nodrošināt intensīvu mežacūku medību procesu, kā arī vienmērīgu medību slodzi
visās platībās, kurās mežacūkas objektīvi var atrasties.
Plašāka informācija: http://ej.uz/turt
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