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LAUKSAIMNIECĪBA
Iznācis “Latvijas Lopkopis” februāra numurs
Žurnāla “Latvijas Lopkopis” februāra numurā Konkurences padomes vadītāja Skaidrīte
Ābrama intervijā skaidro, kāpēc konkurences uzraugi jaunākajā pētījumā par piena tirgu nav
atklājuši aizliegtas vienošanās, un, kādi ir secinājumi kopumā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/nnq3
Atjaunots būvmateriālu izmaksu katalogs
LLKC Inženiertehniskā nodaļa atjaunojusi būvmateriālu izmaksu katalogu, kas pieejams
elektroniskā formātā. Tas veidots ar mērķi, lai strukturēti vienuviet būtu pieejamas
būvmateriālu vidējās cenas attiecīgi pa grupām, un interesenti varētu aprēķināt potenciālās
iecerēto būvobjektu būvniecības izmaksas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/qx6u
Valdība atbalsta izmaiņas Aizsargjoslu likumā
Valdība 23. februārī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Aizsargjoslu
likumā, kas paredz mainīt aizsargjoslas platumu gar virszemes ūdensobjektiem, kur aizliegts
lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/s1pr
Ikmēneša pārskati par tirgus attīstības tendencēm
Zemkopības ministrijas tirgus un tiešā atbalsta departamenta speciālisti ir sagatavojuši
informatīvu materiālu – ikmēneša pārskatu par dažādu lauksaimniecības sektoru attīstību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/tqof
Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu var iesniegt elektroniski
Lai atvieglotu lauksaimniekiem Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu iesniegšanu
Valsts augu aizsardzības dienestā, kas jāpaveic katru gadu ne vēlāk kā līdz 15. maijam,
atgādinām, ka to var izdarīt LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/baa2
Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā
Lai veiktu vaislas sivēnmāšu, aitu māšu un ķēvju, piena un gaļas šķirņu govju un teļu, kā arī
piena šķirņu kazu sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, valdība 23. februārī apstiprināja
grozījumus valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā vaislas lauksaimniecības dzīvnieku
ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu
izvērtēšanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/tag5

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Piedāvā atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai
Nodarbinātības valsts aģentūra aicina jauniešus bezdarbniekus pieteikties dalībai atbalsta
pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Pasākums paredzēts 18–29
gadus veciem jauniešiem, un tas tiek īstenots ES projekta “Jauniešu garantija” ietvaros.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/7k6
Fotokonkurss “Jaunieši izglītībā un apmācībās”
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs organizē fotokonkursu “Jaunieši izglītībā un
apmācībās”. Fotokonkursa mērķis ir noskaidrot, kā jaunieši sevi redz skolā vai darba vidē.
Konkurss ilgs līdz 16. martam, uzvarētājs iegūs iespēju doties uz Strasbūru un piedalīties
Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumos.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/7k7

Organizē “Finanšu pratības” konkursus
Organizācija “Junior Achievement Latvia” aicina sākumskolas un pamatskolas vecuma bērnus
piedalīties konkursos “Mana vārdnīciņa” un “Biznesa pasaku konkurss”. Abos konkursos darbu
iesniegšanas termiņš ir 22. marts. Labākie darbi tiks apbalvoti.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/7k9
Norisināsies skolēnu mācību uzņēmumu Pavasara gadatirgus!
Tirdzniecības centrā “Domina Shopping” 24. un 25. martā norisināsies skolēnu mācību
uzņēmumu gadatirgus. Pasākuma ietvaros notiks studentu mācību uzņēmumu stendu
prezentācijas, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi un uzņēmumu
gadatirgus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/7ka

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Kursi lauksaimniecības dzīvnieku kāvējiem
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs martā organizē teorijas daļu divu dienu
kursiem „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības (cūkas, liellopi,
aitas, kazas, zirgi)” kautuvēs strādājošajiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xxhw
Izsludina saimniecību pieteikšanos Interešu grupām lopkopībā
Lai nodrošinātu labās prakses apmaiņu starp saimniekiem, noteiktu problēmas un
saimniekošanu lopkopības nozarē padarītu efektīvāku, LLKC izsludina saimniecību
pieteikšanos Interešu grupām lopkopībā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/21em

KALENDĀRS
Termiņi
No 1. marta

Var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2015. gadu.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

1. marts

Informatīvs seminārs lauku
saimniekiem

Ogres novads, Mazozolu pagasts,
Mazozolu pagasta pārvalde
Sākums plkst. 11.00

Liene Dreiska,
tālr. 28331239

2. marts

Aktuālie Eiropas Savienības,
Lauku attīstības programmas
pasākumi lauku uzņēmējiem

Zaļenieku Kultūras nams
otrā stāva zāle,
Jelgavas novads
Sākums plkst. 10.00

LLKC Jelgavas nodaļa,
tālr. 63050555

2. marts

Aktuālie Eiropas Savienības,
Lauku attīstības programmas
pasākumi lauku uzņēmējiem

Vircavas Kultūras nams, Jelgavas
novads
Sākums plkst. 14.00

Tālr. 27877006

Akvakultūras pētniecības centrā veiks padziļinātus pētījumus
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” zivju audzētavā
“Tome” atklājis zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centru. Centra izveide ir ļoti nozīmīga
akvakultūras zinātnes un pētniecības tālākai veiksmīgākai attīstībai Latvijā. Projekts īstenots,
izmantojot Eiropas Zivsaimniecības fonda finansiālo atbalstu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/83ia
Svalbāras līguma ratificēšana atvērs jaunu zveju apgabalu
Valdība 23. februārī apstiprināja likumprojektu „Par līgumu starp Norvēģiju, Amerikas
Savienotajām Valstīm, Dāniju, Franciju, Itāliju, Japānu, Nīderlandi, Lielbritāniju un Īriju, un
Lielbritānijas aizjūras domīnijām un Zviedriju saistībā ar Špicbergenu”, kurā paredz Latvijas
pievienošanos starpvalstu līgumam, kas cita starpā dotu arī tiesības zvejot Svalbāras zvejas
rajonā, ko pārvalda Norvēģija.
Plašāka informācija: http://ej.uz/d3my

Medību likumā iekļauj administratīvo atbildību medību jomā
Valdība 23. februārī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Medību likumā,
kas paredz administratīvo sodu sistēmas par pārkāpumiem medību jomā iekļaušanu Medību
likumā. Izmaiņas sagatavotas saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu „Par Administratīvo sodu
sistēmas attīstības koncepciju”, lai Latvijā ieviestu nozaru administratīvo pārkāpumu
kodifikācijas sistēmu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/qghj
Noteikts papildus limits vilku nomedīšanai
Šajā, 2015./2016. gada medību sezonā papildus atļauts nomedīt 25 (divdesmit piecus) vilkus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/gkz9
Monogrāfijas “Latvijas ķērpji un sūnas. Taksonu saraksts” atvēršana
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” bibliotēkā 2016. gada 26. februārī plkst. 14.00
notiks autoru Austras Āboliņas, Alfona Piterāna un Baibas Bambes monogrāfijas “Latvijas ķērpji
un sūnas. Taksonu saraksts” atvēršana.
Plašāka informācija: http://ej.uz/edye

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

2. marts

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā.
Aktualitātes ES finansējuma
piesaistē. Cūku mēris un ar to
saistītās medību likumdošanas
izmaiņas

RPIVA Kuldīgas filiāle,
12. auditorija,
Kalna iela 19, Kuldīga
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļkurzemes
nodaļas vadītāja vietniece
Linda Spade,
tālr. 25468419

3. marts

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Cūku
mēris un ar to saistītās medību
likumdošanas izmaiņas. Aktualitātes
ES finansējuma piesaistē

Aizputes mūžizglītības un
tūrisma informācijas centrs,
Aizputes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes
nodaļas vadītāja vietniece
Alda Velvere,
tālr. 20222041

4. marts

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Cūku
mēris un ar to saistītās medību
likumdošanas izmaiņas. Aktualitātes
ES finansējuma piesaistē

Kandavas kultūras nams,
Kandava, Kandavas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes
nodaļas vadītāja vietniece
Alda Velvere,
tālr. 20222041

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

