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APSVEICAM!
Divi LLKC darbinieki sāk pildīt Saeimas deputātu pienākumus!
Apsveicam līdzšinējos LLKC darbiniekus – Daugavpils konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultanti un lauku
attīstības speciālisti Janīnu Kursīti un Cēsu konsultāciju biroja vadītāju Valteru Dambi, – sākot pildīt 12. Saeimas
deputātu pienākumus!
Zemkopības ministrs apbalvos 53 nozares pārstāvjus
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 19. novembrī apbalvos 53 nozares pārstāvjus –
lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus par
sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites
nodrošināšanā, pasniedzot Ministru kabineta Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas augstāko
apbalvojumu – medaļu „Par centību”, ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/mt13

LAUKSAIMNIECĪBA
Prezidents sola darīt visu iespējamo, lai atbalstītu piensaimniekus
Piena ražotāji 12. novembrī tikās ar Valsts prezidentu, lai pārrunātu valsts augstākās
amatpersonas iespējamo iesaisti piensaimnieku problēmu risināšanā, ko lielā mērā izraisījuši
Krievijas aizliegumi piena produkcijas piegādei no Eiropas Savienības ražotājiem, kā arī cenu
svārstības piena produkcijai pasaulē.
Plašāka informācija: http://ej.uz/u75r
Lauksaimniecībai paredzēto finansējumu ES nedrīkst atdot citām nozarēm
ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē 10. novembrī Briselē Latvija asi iebilda pret
izskanējušajiem priekšlikumiem 2015. gadā paredzēto ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) budžeta
pieaugumu pārdalīt citām nozarēm.
Plašāka informācija: http://ej.uz/n4fy

Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
divos apakšpasākumos: „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. Pirmās
kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos notiks no 2014. gada 8. decembra līdz 2015. gada 15.
janvārim.
Plašāka informācija: http://ej.uz/i695

LAUKU ATTĪSTĪBA
Priekšlikumi Valsts Lauku tīkla pasākumiem 2015. gadam
Lai veiksmīgāk turpinātu sadarbību starp Valsts Lauku tīklu, organizācijām un lauku iedzīvotājiem, Valsts Lauku tīkls
aicina organizācijas izteikt savus priekšlikumus VLT 2015. gada pasākumiem. Priekšlikumi iesniedzami līdz š. g. 28.
novembrim.
Plašāka informācija: http://ej.uz/fw7s

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Aicina jauniešus uz praktisko nodarbību „Mērķis veiksmīgai dzīvei”
Kā modelēt savus nākotnes karjeras mērķus un padarīt tos sasniedzamus? Kā būt radošam un kļūt veiksmīgam? Uz
šiem un citiem jautājumiem atbildes varēs gūt pasākumā, kas notiks 25. novembrī no plkst.16 līdz 19 Eiropas
Savienības mājā Rīgā. Nodarbībā īpaši aicināti piedalīties vecāko klašu skolēni un studenti.
Plašāka informācija: http://ej.uz/p9cx
Uzdāvināsim Latvijai dzimšanas dienā jaunu Ginesa rekordu
Skolēni un jaunieši aicināti izmantot unikālu iespēju – Valsts svētku priekšvakarā uzdāvināt
Latvijai jaunu Ginesa rekordu! Mācību portāls FIZMIX.LV 17. novembrī, pulksten 17 Arēnā „Rīga”
vēlas pārspēt Ginesa rekordu „Garākā elektriskā ķēde, kuru veido cilvēki”. Lai tas izdotos,
nepieciešami vismaz 1300 dalībnieki. Ar basketbola kluba „VEF Rīga” atbalstu uzreiz pēc FIZMIX
Ginesa rekorda uzstādīšanas tā dalībniekiem būs iespēja bez maksas noskatīties spēli starp „VEF
Rīga” un „Maskavas CSKA”.
Plašāka informācija un pieteikšanās: http://ej.uz/sn1u

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

21. novembris

„Aktualitātes lauksaimniecībā”

Galēnu kultūras nams,
Galēnu pag., Riebiņu nov.
Sākums plkst. 11.00

LLKC Preiļu konsultāciju
birojs,
tālr. 65381263

21. novembris

„Risinājumi lauku saimniecību atbalstam
un attīstībai”

Aknīste, Bērnu un
jauniešu centrs
Sākums plkst. 10.00

Irēna Butkus,
tālr. 26102493

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina medniekus uz apmācībām
Novembrī aicinām medniekus un citus interesentus piedalīties apmācībās „Savvaļas dzīvnieku
slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bfgw
Ierobežojumi medību organizēšanā vēl piecos pagastos
Laboratorisko analīžu rezultāti 4. novembrī apstiprinājuši jaunu Āfrikas cūku mēra gadījumu Alūksnes
novada Veclaicenes pagastā atrastajai beigtajai meža cūkai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/o1u1

Apbalvoti konkursa skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens” laureāti
Apbalvoti Zemkopības ministrijas rīkotā konkursa Latvijas skolēniem „Mūsu mazais pārgājiens”
laureāti. Svinīgais pasākums notika 7. novembrī izstādē „Iepazīsties – koks!” Lielajā estrādē
Mežaparkā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/od26

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

15. novembris

„Dabas aizsardzības normatīvo aktu
prasības meža apsaimniekošanā.
Meža biotopu atjaunošanas un
apsaimniekošanas piemēri Gaujas
nacionālajā parkā”

Stalbes tautas nams,
Stalbes pagasts,
Pārgaujas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas
vadītājs Andris Vīrs,
mob. tālr. 26108426

19. novembris

„Parizitārās un lipīgās slimības meža
dzīvniekiem”

Dārzu iela 7 a, Rēzekne
(pagrabtelpa)
Sākums plkst. 15.00

MKPC Rēzeknes nodaļas
vadītāja Jolanta Grišunova,
tālr. 28692818

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

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
vadītāja
Linda Muceniece,
mob. tālr. 26314426

„Kaķukrogs”,
Vaives pagasts,
Cēsu novads
Sākums plkst. 9.00

MKPC Cēsu nodaļas vadītāja
Laila Šestakovska,
mob. tālr. 28323647

20. novembris

27. novembris

„Kopšanas cirtes

„Neizmantojamās zemes
izmantošanas veidi mežsaimniecības
produktu ieguvei”

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!

