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LAUKSAIMNIECĪBA
Piena ražotāji: 7,7 miljoni eiro ir atbalsts maksimums diviem mēnešiem
Eiropas Komisija 18. novembrī apstiprināja lēmumu piešķirt 28 miljonus eiro atbalstu piena
ražotājiem Baltijas valstīs, lai segtu Krievijas Federācijas pārtikas embargo radītos zaudējumus.
Latvijas ražotāji saņems 7,7 miljonus eiro atbalstu, bet piena ražotāji uzsver, ka tā ir adekvāta kompensācija diviem mēnešiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/o2hq
No novembra mainījies ĀCM „karstā telefona” zvanu laiks
No 1. novembra mainīts Pārtikas un veterinārā dienesta Āfrikas cūku mēra „karstā telefona” zvanu
laiks. Turpmāk, piezvanot uz „karsto telefonu” 20260400, informāciju varēs saņemt darbdienās no
plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.
Plašāka informācija: http://ej.uz/m3kv
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
Beidzas pieteikšanās atbalsta programmai
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 28. novembrī beidzas pieteikšanās atbalsta programmai „Arodapmācības un
informācijas pasākumi”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/h8ji

ZIVSAIMNIECĪBA
Notiks ikgadējā zivsaimniecības konference
Zivsaimniecības sadarbības tīkls kopā ar Zemkopības ministriju 28. novembrī Engurē organizē
ikgadējo konferenci. Tās tēma: „Zivsaimniecības nozares attīstība un iespējas 2014.–2020. gadā”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/gpsm

PĀRTIKA
Izsniegta pirmā Bordo karotīte
Uzņēmums „Aloja-Starkelsen” kļuvis par pirmo uzņēmumu, kas saņēmis tiesības izmantot Bordo
karotīti. Ar šo pārtikas produktu kvalitātes zīmi „Aloja-Starkelsen” turpmāk marķēs Latvijā ražotās
želejas „Citruss”, „Apelsīns” un „Kivi”. Bordo karotīti piešķir tikai tiem pārtikas produktiem, kuru
pilns ražošanas cikls tiek veikts Latvijā, kas atbilst paaugstinātas kvalitātes prasībām un nesatur
ģenētiski modificētus organismus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/gh1z

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. Īpaši aicināti piedalīties vecāko klašu skolēni un studenti.
Plašāka informācija: http://ej.uz/p9cx

Piedāvā studentiem apmaksātu praksi ārzemēs
Starptautiskā jauniešu organizācija AIESEC aicina studentus un nesenos augstskolu absolventus
pieteikties apmaksātu profesionālo prakšu programmā „Globālais Talants”. Pieteikties var līdz 5.
decembrim, aizpildot pieteikuma anketu projekta mājaslapā aiesec.lv.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ds5s

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

25. un 27.
novembris

„Lauksaimniecības produkcijas
pievienotās vērtības radīšana
(mājražošanas attīstības un
dažādošanas iespējas)”

LLKC Jēkabpils nodaļa,
Jēkabpils, Bebru iela 108;
otrajā dienā - Rubenes pagasta
kultūras nams,
Zasas pagasta Meža muzejs
Sākums plkst. 10.00

Iepriekšējā pieteikšanās
līdz 24. novembrim:
tālr. 65207071,
mob. tālr. 26511269 vai
e-pasts: anita.putka@llkc.lv

25. un 26.
novembris

„Lauku sēta - lauku tūrisms”

„Bērzmuiža”, Bērzes pagasts,
Dobeles novads
Sākums plkst. 10.00

Pieteikšanās un plašāka
informācija: Raimonda
Ribikauska,
tālr. 26316459,
e-pasts:
raimonda.ribikauska@llkc.lv

25. novembris

„Lauksaimniecības produkciju
ražojošo saimniecību
konkurētspējas palielināšana
(dārzeņu audzēšana)”

LLKC Saldus nodaļa, Jelgavas
iela 6, Saldus
Sākums plkst. 10.00

Pieteikšanās:
Kristiāna Rožuleja, mob. tālr.
28630823,
e-pasts:
kristiana.rozuleja@llkc.lv

25. un 26.
novembris

„Vietējo produktu pārdošanas
un klientu apkalpošanas
māksla”

LLKC Jelgavas nodaļa, Dobeles
iela 41 a, Jelgava
Sākums plkst. 10.00

Iepriekšējā pieteikšanās
līdz 23. novembrim pa
tālr. 26241437,
e-pasts: zane.rone@llkc.lv

Beidzas pieteikšanās pasākumam „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”
Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2014. gada 31. oktobra līdz 2014. gada 1. decembrim.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6ujd

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

23. novembris

Tēma

„Darba drošības notikumi
mežizstrādes darbos,
kopšanas cirtes”

Norises vieta

Kontaktinformācija

„Birzes”, Vadakstes pagasts,
Saldus novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Zemgales nodaļas
vadītājs
Sergejs Repņikovs,
mob. tālr. 29283108

27. novembris

„Neizmantojamās zemes
izmantošanas veidi
mežsaimniecības produktu
ieguvei”

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

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

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!

