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LAUKSAIMNIECĪBA
Aicinām ievērot biodrošības noteikumus!
Tā kā jūnija sākumā Pārtikas un veterinārais dienests konstatējis Āfrikas cūku mēri mājas cūkām
Daugavpils novada Dubnas pagastā, atgādinām par biodrošības pasākumiem, kas jāievēro
visās saimniecībās, kurās audzē cūkas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4jy
Kā paaugstināt augstražīgu govju ilgmūžību?
Uzsākot 2015. gada Zālēdāju projekta fermu dienas, pirmais pasākums piensaimniecību grupā
18. jūnijā noritēja zemnieku saimniecībā „Kalna Dambrāni” Viesītes novada Viesītes pagastā. Te tiek
veikts demonstrējums „Slaucamo govju izmantošanas ilguma rādītāju salīdzināšana saimniecībā
izaudzētiem un iepirktiem dzīvniekiem”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4kg

ZIVSAIMNIECĪBA
Sākas pieteikšanās pasākumam „Kontrole un izpilde”
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 26. jūnijā sākas pieteikšanās atbalstam pasākumā „Kontrole un izpilde”, kura mērķis ir
sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4jz

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Sākusies elektroniskā pieteikšanās studijām LLU
Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv 25. jūnijā darbu sāka e-pakalpojums
"Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās", ar kuru jaunieši var pieteikties
studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4kt
Iespēja piedalīties biznesa ideju konkursā
Ikviens interesents, kam ir sava biznesa ideja un vēlme to realizēt, var pieteikties biznesa ideju
konkursam „Biznesa ekspresis”. Pasākuma laikā pieredzējuši speciālisti dalīsies ar zināšanām, un
labākās biznesa idejas cīnīsies par naudas balvām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4k3
Projektu nakts 2015
Jaunieši un jaunatnes jomā strādājošie tiek aicināti piedalīties projektu naktī – 24 stundu intensīvās,
interaktīvās apmācībās. Pasākuma laikā tiks uzlabotas dalībnieku projektu rakstīšanas prasmes,
sniegtas konsultācijas par ERASMUS+ projektu iespējām, pilnveidotas idejas un sniegta cita veida
informācija.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4k5
Ir pieņemts brīvprātīgā darba likums
Saeima 18. jūnijā ir pieņēmusi Brīvprātīgā darba likumu, kas noteiks brīvprātīgā darba tiesisko
regulējumu. Likums noteiks gan brīvprātīgā darba organizētāja, gan veicēja tiesības un
pienākumus, tādējādi atvieglojot brīvprātīgā darba organizēšanu. Likums stāsies spēkā 2016.
gada 1. janvārī.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4k6

DAŽĀDAS IESPĒJAS
„Gribolvā” notiks Zālēdāju projekta fermu diena
Zālēdāju projekta fermu diena par dažādās veģetācijas fāzēs pļautas skābbarības kvalitāti notiks 1.
jūlijā pulksten 11 Riebiņu novada Galēnu pagasta „Gribolvā”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4jv

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

30. jūnijs

Diskusija „LLKC – Tavs palīgs,
partneris šeit un tagad”

Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas ēka,
Raiņa 11a, Lielvārde
Sākums plkst. 13.00

Gints Briežkalns,
tālr. 26406334

3. jūlijs

Aktuālākās tendences
augkopības tehnoloģijās, lai
iegūtu lielākas ražas un peļņu

6. jūlijs

Aktuālākās tendences
augkopības tehnoloģijās, lai
iegūtu lielākas ražas un peļņu

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas
institūts,
Zinātnes iela 2, Priekuļi,
Priekuļu pagasts, Priekuļu novads
Sākums plkst. 15.00

Tālr. 29299583

LPKS „Durbes grauds”
Celtnieku iela 2, Lieģi,
Tadaiķu pagasts

Tālr. 25445450

Pieejams atbalsts mežkopībai un citām mežistrādes darbībām
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē
„Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana”. Aktivitāte tiek īstenota ar Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas
2007.–2013. pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību dažādošanu)" atbalstu ar kopējo publisko finansējumu 2 500 000,00 eiro apmērā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xee3

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

29. jūnijs

Baltalksnis – nezāle vai
ātraudzīga koku suga?
Baltalkšņu audzēšana un
iespējamā nomaiņa ar citām
koku sugām

Novadnieku pagasta pārvalde,
Mežvidi,
Novadnieku pagasts, Saldus novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes
nodaļas vadītāja vietniece
Alda Velvere,
mob. tālr. 20222041

30. jūnijs

Mežs kā ekoloģiski tīru
ārstniecības augu ieguves vieta,
ārstniecības augu izmantošana

“Gaismas”, Svitene,
Svitenes pagasts, Rundāles novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Zemgales nodaļas
vadītāja vietniece
Ieva Doniņa,
mob. tālr. 26352648

2. jūlijs

Pirtsslotas – viens no meža, meža
pļavu un aizaugušu grāvju
nekoksnes izmantošanas
veidiem cilvēka veselības
nostiprināšanai un uzturēšanai

Z/s “Bogdani”,
Misas pagasts, Vecumnieku novads
Sākums plkst. 12.00

MKPC Rīgas reģionālās
nodaļas vadītāja vietniece
Rita Daščiora,
mob. tālr. 22019356

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:

@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!

