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LAUKSAIMNIECĪBA
LAD sniedz atbildes uz lauksaimnieku jautājumiem
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes mājaslapā publicēts kārtējais Lauku atbalsta
dienesta atbilžu apkopojums uz lauksaimnieku organizāciju uzdotajiem jautājumiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/optg
KLP aktualitātes
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes mājaslapā publicētas Kopējās
lauksaimniecības politikas aktualitātes janvārī.
Plašāka informācija: http://ej.uz/3xps
Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē
Lauksaimniecības datu centrs atgādina, ka pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites
datumu 01.01.2016. ir jāiesniedz līdz 31.01.2016. Ziņas nav jāiesniedz par individuāli
apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām).
Plašāka informācija: http://ej.uz/mmje
Īpašumu kadastrālās vērtības aprēķināšana
Valsts zemes dienests ir izveidojis mājaslapu www.kadastralavertiba.lv, lai ikvienam interesentam
neatkarīgi no priekšzināšanām būtu iespējams gūt priekšstatu par nekustamo īpašumu
kadastrālo vērtību un tās aprēķināšanu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ux58

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Apmācības par sociālajiem medijiem
Jaunieši vecumā līdz 25 gadiem tiek aicināti pieteikties apmācībām par efektīvu sociālo mediju
izmantošanu. Trīs dienu ilgajās apmācībās būs iespēja iegūt informāciju par drošību internetā,
sociālo mediju nozīmi un iespējām, kā arī jaunākajām tendencēm. Pieteikšanās līdz
10. februārim.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/6wr
Iespēja apgūt profesiju
Latvijā 18 izglītības iestādes piedāvā jauniešiem apgūt 20 darba tirgū pieprasītas profesijas.
Mācības tiek organizētas ar programmas “Jauniešu garantija” palīdzību. Mācībām var pieteikties
jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem. Mācības ilgs vienu gadu, un tās ir bez maksas, turklāt
jauniešiem ir iespēja saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/6ws
Meklē praktikantus Ledus skulptūru festivālam
Lieliska iespēja iegūt darba pieredzi, piedaloties Ledus skulptūru festivāla organizēšanā. Tiek
meklēti praktikanti, kas prot komunicēt lietuviešu vai igauņu valodās. Pasākuma laikā būs iespēja
komunicēt ar festivāla apmeklētājiem, praktizēt savas valodas zināšanas un pārbaudīt spēju
strādāt komandā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/6wt

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aicina pieteikties demonstrējumu saimniecības projektā “GreenAgri”
Projekta mērķis ir samazināt barības vielu zudumus no lauksaimniecības Baltijas valstīs, iepazīstinot
ar inovatīvām un efektīvām organiskā mēslojuma apsaimniekošanas metodēm, vienlaikus
saglabājot pašreizējo lauksaimniecisko ražošanas līmeni un konkurētspēju. Izmēģinājumu
programmas ietvaros tiks izraudzītas pa 10 saimniecībām no Latvijas un Igaunijas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/zgj1

Sanāksme par izmaiņām likumdošanā saistībā ar ĀCM likvidēšanu
Zemkopības ministrijā 26. janvārī pulksten 11 notiks informatīva sanāksme par būtiskām
izmaiņām Ministru kabineta noteikumos par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanu un draudu
novēršanu, ko rīko Latvijas Cūku Audzētāju Asociācija sadarbībā ar Zemkopības Ministriju un
Pārtikas un veterināro dienestu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/4dtr
Notiks seminārs augu izplatītājiem un apzaļumotājiem
Valsts augu aizsardzības dienests aicina tirdzniecības centru un apzaļumošanas uzņēmumu
pārstāvjus 4. februārī apmeklēt bezmaksas semināru par normatīvo aktu prasībām augu
karantīnas jomā, ievedot un izplatot vietējās izcelsmes un ievestos augus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/2vih

KALENDĀRS
Termiņi
25. janvāris

1. februāris

Jāiesniedz pārskats par darījumu kvīšu izlietojumu 2015. gada 4. ceturksnī.

Jāiesniedz paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām 2015. gadā.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

27. janvāris

LEADER atbalsta iespējas lauku
uzņēmējiem

Ed. Veidenbauma iela 9,
Tukums
Sākums plkst. 10.00

Ginta Vēvere,
uzņēmējdarbības konsultante,
tālr. 29185517

27. janvāris

Ar latvāņa ierobežošanu saistītā
likumdošana, atbildība un
pieredze

Durbes kultūras nams,
Skolas iela 5,
Durbe
Sākums plkst. 10.00

Aleksejs Kačanovs,
tālr. 27843096;
e-pasts:
aleksejs.kacanovs@llkc.lv

Aktualitātes lauku uzņēmējiem

Bauskas novada dome,
Uzvaras iela 1.
Bauska
Sākums plkst. 10.00

Dace Griķe,
tālr. 29180377

Darba līgums, grozījumi darba
līgumā un to aktualizēšana

Restorāna “Upe”
konferenču zāle “Amber hall”,
Lielā iela 11, Liepāja
Sākums plkst. 10.00

Kristīne Zabe,
tālr.: 29127069,
e-pasts:
kristine.zabe@chamber.lv
Pieteikties līdz 26. janvārim

28. janvāris

28. janvāris

Gada dzīvnieks 2016 – āpsis
Par 2016. gada dzīvnieku izvēlēts āpsis (Meles meles), kas ir viens no lielākajiem plēsēju kārtas
sermuļu dzimtas dzīvniekiem Latvijā. Dabas muzejā atklāts gada dzīvnieka informācijas stends,
un pirmais āpsim veltītais pasākums – ģimenes diena – notiks jau 30. janvārī.
Plašāka informācija: http://ej.uz/hj37

SEKOJIET JAUNUMIEM:
www.laukutikls.lv
www.llkc.lv

@LLKC_lv

facebook.com/LLKIC
draugiem.lv/LLKC
Ieteikumus sūtīt uz lauku.lapa@llkc.lv

