Foto: Publicitātes foto

28.08.2015.

LAUKSAIMNIECĪBA
Piedāvājums ganāmpulku saimniekiem
Sabalansēta un lēta barības deva ļaus ražot pienu ar zemākām izmaksām un vienlaikus saglabāt govju
veselību. LLKC lopkopības speciālisti piedāvā: profesionālu lopbarības analīžu noņemšanu un
izvērtēšanu; ēdināšanas plānošanu un barības devu sastādīšanu.
Plašāka informācija: http://goo.gl/PaScdd
Nosaka aprēķina kārtību ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas
Valdība 25. augustā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par darījumiem
ar lauksaimniecības zemi. Izmaiņas noteikumos izstrādātas saskaņā ar grozījumiem likumā „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos”.
Plašāka informācija: https://goo.gl/m4GUSD
Mainījušies atbalsta nosacījumi lauksaimniecības apdrošināšanai
Tā kā jūtami ir augusi lauksaimnieku interese par sējumu un dzīvnieku apdrošināšanu un mainījušies šī
apdrošināšanas veida nosacījumi un atbalsta finansējuma avots, valdība 25. augustā apstiprināja izmaiņas
noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā un
noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai.
Plašāka informācija: https://goo.gl/lNDhO2
Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā
Reģistrēti divi jauni herbicīdi, četriem AAL pagarināts reģistrācijas termiņš, kā arī vienam AAL mainījies
reģistrācijas apliecības īpašnieks.
Plašāka informācija: http://goo.gl/HZkx1f

ZIVSAIMNIECĪBA
Atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādei
Lauku atbalsta dienestā no 28. septembra līdz 27. oktobrim tiks pieņemti projektu iesniegumi Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta saņemšanai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai
pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā
pieejamais publiskais finansējums ir 8 000 000 eiro.
Plašāka informācija: https://goo.gl/1emAZY

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Apmācības par radošo domāšanu
Rīgas reģiona un Latgales reģiona jaunieši tiek aicināti piedalīties apmācībās „Radošums ir ledlauzis” par
radošās domāšanas un inovatīvu ideju attīstību. Apmācības norisināsies divās daļās. Latgales reģiona
jaunieši aicināti pieteikties līdz 7. septembrim, Rīgas reģiona – līdz 9. septembrim.
Plašāka informācija: http://goo.gl/0ydBJS un http://goo.gl/wgFiAx
Neformālās apmācības „No idejas līdz projektam”
Tukuma novada jaunatnes iniciatīvu centrs aicina jauniešus piedalīties apmācībās, kā no idejas nonākt līdz
projektam. Apmācību laikā varēs uzzināt, kas ir neformālā izglītība un Youth pass, iepazīties ar informāciju
par Erasmus+ projektiem, kā arī praktiski darboties pie savas projekta idejas.
Plašāka informācija: http://goo.gl/KFAluu
Pēdējā iespēja pieteikties semināram Polijā
Līdz 30. augustam jaunatnes darbinieki var pieteikties kontaktu veidošanas semināram Polijā „Play On II”.
Seminārs sniegs zināšanas par to, kā neformālajā izglītībā izmantot spēles elementus, kā arī veicinās kontaktu apmaiņu turpmākiem kopīgiem ERASMUS+ semināriem.
Plašāka informācija: http://goo.gl/e4uCQL

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aicinām uz lauku dienu par bioloģisko burkānu audzēšanu
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar bioloģisko zemnieku saimniecību „Atvases”
3. septembrī aicina bioloģisko dārzeņu audzētājus uz lauku dienu par bioloģisko burkānu audzēšanu
saimniecībā „Atvases”.
Plašāka informācija: http://goo.gl/hOxNuE

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

8. septembris

Zivju audzēšana dīķos

LLKC Preiļu konsultāciju biroja zāle,
Raiņa bulvāris 21, Preiļi
Sākums plkst. 11.00

Jolanta Augšpūle,
tālr. 26788681

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://goo.gl/0wUxr6

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

4. septembris

Aktualitātes meža
apsaimniekošanā

Dobeles pilsētas kultūras nams, Mazā zāle, Baznīcas iela 6, Dobele
Sākums plkst. 10.00

MKPC Zemgales nodaļas
vadītāja vietniece
Ieva Doniņa,
tālr. 26352648

5. septembris

Uz medības
reglamentējošo
normatīvo aktu vispusīgu
izpratni balstīta medību
saimniecība

Mednieku kolektīva „Skaista”
medību namiņš, Bogdānu sādža,
Skaistas pagasts, Krāslavas novads
un mednieku kolektīva „Skaista”
medību platības
Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs
Jānis Dzalbs,
tālr. 26459513

Ūdenstilpju un to krastu
apsaimniekošana

Stalbes tautas nams, Stalbes
pagasts, Pārgaujas novads
un Pārgaujas novada ūdenstilpnes –
Divupe, Brasla, Ungura ezers
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas
vadītājs
Andris Vīrs,
tālr. 26108426

5. septembris

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
facebook.com/LLKIC
draugiem.lv/LLKC

Savus ieteikumus, kā pilnveidot
«Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

WEB: WWW.LLKC.LV
un
WWW.LAUKUTIKLS.LV

