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LAUKSAIMNIECĪBA 

Kopīgi jāstrādā pie vienota modeļa pašizmaksas aprēķināšanai 

LOSP pārstāvju ikmēneša sapulcē 23. septembrī par LOSP sadarbību ar Latvi-

jas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) un lauksaimniecības orga-

nizāciju darbību nozaru analīžu darba grupās informēja LLKC valdes priekš-

sēdētājs Mārtiņš Cimermanis. 

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5hg   

 

LAD sniedz atbildes uz lauksaimnieku jautājumiem 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša sanāksmē 

Lauku atbalsta dienests (LAD) bija sagatavojis atbildes uz biežāk uzdotajiem 

lauksaimnieku organizāciju jautājumiem. 

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5hf 

 

LBLA pauž sašutumu par negodprātīgu uzņēmēju darbībām 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA) norāda, ka jaunajā 

plānošanas periodā atceltās prasības – bioloģiskajiem lauksaimniekiem nav 

jāuzrāda ieņēmumi no hektāra un papuve drīkst aizņemt lielāku platību kā 

30% no atbalstam pieteiktās aramzemes, ir iemesls, kā, izpildot minimālas 

prasības un neveicot produkcijas ražošanu, iespējams saņemt lauksaimniecī-

bas atbalstu. 

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5hl  

 

Ukrainas piena ražotāji vēlas apgūt Latvijas pieredzi 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 23. septembrī tikās ar Ukrainas Piena ra-

žotāju asociācijas prezidentu Andreju Dikunu. Ukrainas piena ražotāju pārstā-

vis pauda interesi apgūt Latvijas pieredzi lauksaimnieku kooperācijā, ietverot 

visu ražošanas procesu, sākot ar piena ražošanu saimniecībā un beidzot ar pār-

strādi un tirdzniecību. 

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5hh 

Beidzot zināms, kas ir mājražotājs 

Pēc piecu gadu ilgām diskusijām Zemkopības ministrijā 30. jūnijā beidzot ir 

pieņemti labvēlīgi Ministru kabineta noteikumi dzīvnieku izcelsmes mājražo-

tājiem. Izstrādāta arī definīcija par to, kas ir mājražotājs. Tiesa gan, tā attiecas 

tikai uz mājražotājiem, kuri gatavo dzīvnieku izcelsmes produkciju.  

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5hi 
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DAŽĀDAS IESPĒJAS 

Mācības AAL lietošanas operatora apliecības iegūšanai 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 27. oktobrī rīko apmācības 

augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecības iegūšanai. Apmācī-

bas notiks Ozolniekos, Rīgas ielā 34 no plkst. 9.00 līdz aptuveni plkst. 15.30. 

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5i3 

 

Moderna un aizraujoša iepazīšanās ar profesijām 

Valsts izglītības un attīstības aģentūra  ir izveidojusi interaktīvu spēli “Atver 

profesiju durvis”. Spēle radīta, lai pilnveidotu jauniešu priekšstatus par 

daudzveidīgajām profesijām. Spēle ir izveidota sociālajā portālā draugiem.lv, 

un tā norit ciešā saistībā ar Karjeras nedēļas pasākumiem visā Latvijā. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/f14h 

 

Konkurss “Latvijas jauniešu galvaspilsēta” 

Izglītības zinātnes ministrija sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību 

Latvijā pirmo reizi izsludina konkursu “Latvijas jauniešu galvaspilsēta”. 

Konkursā var pieteikties jebkura pašvaldība, kas vēlas tikt kronēta par jaunie-

šu galvaspilsētu, tādējādi gada garumā uzņemot svarīgākos jaunatnes pasāku-

mus un popularizējot darbu ar jaunatni. Sabiedrība tiek aicināta balsot par sev 

tīkamāko pašvaldību. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/h778 

 

Apmācības “Iepazīts=Iesaistīts” 

No 21. līdz 23. oktobrim viesu namā “Debesu Bļoda” Ogresgala pagastā nori-

sināsies Rīgas reģiona apmācības par neformālās izglītības izmantošanu dar-

bā ar jauniešiem sociālās iekļaušanas jomā. Apmācību dalībniekiem būs ie-

spēja iegūt informāciju par neformālo izglītību un sociālo iekļaušanu, iespēja 

dalīties pieredzē un apzināt izaicinājumus. Apmācības ir bez maksas. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/bm1b 

 

Piedalies sociālā kampaņā 

Projekta “Brīvprātības platforma” ietvaros 1. oktobrī norisināsies sociālā 

kampaņa “Sirds siltums”. Kampaņas mērķis ir iesaistīt sabiedrību, nevalstis-

kās organizācijas, sociālās grupas atzīmēt starptautisko senioru dienu ar dažā-

diem koncertiem, radošām darbnīcām un vizītēm pie senioriem.  

Plašāka informācija: http://ej.uz/ffu7 
 

 

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM 
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SEMINĀRU KALENDĀRS 

Turpinās kampaņa „Meža īpašniek! Atnāc un uzzini svarīgāko par 

ES atbalstu tieši Tev!”  

Kampaņas ietvaros meža īpašnieki septembrī un oktobrī visā Latvijā 

aicināti apmeklēt Meža konsultāciju pakalpojumu centra organizētos 

bezmaksas seminārus par ES atbalsta saņemšanas iespējām meža īpaš-

niekiem. Zinoši speciālisti informēs un izskaidros par turpmākajos pie-

cos gados pieejamo ES atbalstu ieguldījumiem meža platību paplašināša-

nā, mežu dzīvotspējas uzlabošanā.  

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5i0 

 

Beidzas meža ugunsnedrošais laikposms 

No 21. septembra Valsts meža dienests atceļ ugunsnedrošo laikposmu 

mežā. Saskaņā ar operatīvo informāciju šogad valstī dzēsti 617 meža 

ugunsgrēki. To kopējā skartā platība meža zemēs  ir 527 hektāri. Aici-

nām arī turpmāk būt uzmanīgiem ar uguni mežā, jo arī turpmāk īslaicīgi 

gaidāms sauss laiks un iespējama jaunu ugunsgrēku izcelšanās. 

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5i1 

 

Datums Tēma Norises vieta Kontakti 

29. septembris Biznesa plāna sa-

gatavošana ESF 

programmas 

“Atbalsts pašno-

darbinātības un 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai” ietva-

ros 

Kalna iela 18, 

Bauska, Bauskas 

kultūras centra iz-

stāžu zāle 

Sākums plkst. 

10.00 

Pieteikties līdz 28. 

septembrim: Natā-

lija Gerasimova, 

tālr. 65207419, e-

pasts: natali-

ja.gerasimova@zp

r.gov.lv 

1.oktobris Zivju audzēšana 

dīķos 

Z/s “Kalves”, Kū-

ku pagasts, Krust-

pils novads 

Sākums plkst. 

10.00 

Pieteikšanās un 

sīkāka informāci-

ja: tālr. 26511269, 

e-pasts: ani-

ta.putka@llkc.lv 

5., 6. oktobris Bišu saimju iezie-

mošana, slimību 

ierobežošana 

Sēlijas iela 25, 

Daugavpils 

Sākums plkst. 

10.00 

LLKC Daugavpils 

nodaļa, tālr. 

65423736 
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http://ejuz.lv/5i1


Izsludina konkursu  „Mūsu mazais pārgājiens 2015” 

Zemkopības ministrija izsludina jau par tradīciju kļuvušo kon-

kursu Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens 2015”. 

Konkursa darbs jāiesniedz līdz š. g. 2. oktobra plkst.15.00 Zem-

kopības ministrijas Meža departamentā vai jānosūta pa pastu. 

Plašāka informācija:  https://goo.gl/hK53B1 

SEKOJIET JAUNUMIEM: 

@LLKC_lv     

facebook.com/LLKIC 

draugiem.lv/LLKC    

WEB: WWW.LLKC.LV  

un  

WWW.LAUKUTIKLS.LV 

Savus ieteikumus, kā pilnveidot 

«Lauku Lapu»,  

sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv! 
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