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LAUKSAIMNIECĪBA
Mainīts norises laiks reģionālai konferencei lauksaimniekiem Latgalē
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Valsts lauku tīklu 2012. gada rudenī Latvijas reģionos – Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un Latgalē –
organizē konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos". Konferencēs lauksaimniekiem tiek sniegta informācija par
lauksaimnieciskās ražošanas attīstības iespējām, konkurētspējas paaugstināšanu, tiešajiem maksājumiem, tirgus pasākumiem un
citiem aktuāliem jautājumiem, kā arī Zemkopības ministrijas un citu ar nozari saistīto institūciju speciālisti sniegs atbildes uz lauksaimnieku jautājumiem.
Sīkāk: http://ejuz.lv/jtkd1

Aicinājums piedalīties konferencē Iecavā par situāciju Latvijas laukos un lauksaimniecībā
LLKC Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros š.g. 08. novembrī Latvijas Zemnieku Federācija sadarbībā ar
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju organizē konferenci "Situācija Latvijas laukos un
lauksaimniecībā". Konferences mērķis ir informēt lauku iedzīvotājus par sociālekonomiskiem procesiem
Latvijas laukos un lauksaimniecībā. Diskusiju rezultātā tiks risināti aktuāli jautājumi LAP 2014-2020 kontekstā, lai saglabātu un palielinātu Latvijas lauku uzņēmēju konkurētspēju. Savu dalību konferencei
reģistrēt līdzš.g. 05. novembrim.
Sīkāk: http://www.lzf.lv/node/100

Vistu vakcinēšanai pret salmonelozi varēs lietot arī inaktivēto vakcīnu
Apstiprināti grozījumi MK 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 477 „Kārtība, kādā veic salmonelozes
proilakses un apkarošanas pasākumus, vakcinējot vistas pret salmonelozi”. Patlaban noteikumi dod iespēju
vistu ganāmpulku īpašniekiem vai turētājiem lietot dējējvistām dzīvo vakcīnu pret
salmonelozi, bet ne inaktivēto vakcīnu. Grozījumi nosaka, ka turpmāk varēs saņemt atbalstu gan dzīvo, gan
inaktivēto vakcīnu iegādē, kā arī izmantot Eiropas Komisijas sniegto līdzinansējumu vakcīnu
iegādei. Grozījumi noteic arī pārejas noteikumu inaktivētās vakcīnas saņemšanai 2013. gadā, bet
turpmākajos gados varēs pieteikties vakcīnu (dzīvo vai inaktivēto) saņemšanai parastajā kārtībā.
Sīkāk: https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=252446

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Apmācību kurss "Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās"
Lai motivētu ideju bagātus jauniešus iesaistīties uzņēmējdarbībā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra projekta "Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma" ietvaros rīko bezmaksas apmācību kursu "Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās". Kursa ietvaros
2012. gada novembrī Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un Rīgas reģionā notiks apmācības Latvijas augstskolu vecāko kursu studentiem,
kuri ir motivēti iesaistīties uzņēmējdarbībā, kā arī topošajiem uzņēmējiem, kam nepieciešama zināšanu pilnveidošana savas inovatīvās biznesa idejas attīstībai.
Sīkāk: http://ejuz.lv/i8bkf

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma
No 2012.gada 03.decembra notiks atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana darbības programmas "Uzņēmējdarbība un
inovācijas" papildinājuma apakšaktivitātē "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma",
atbilstoši MK 2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.790 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma".
Apakšaktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda inansējums ir 2 000 000 lati. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks līdz pieejamais inansējums būs izlietots, par ko tiks publicēts paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu.
Sīkāk: http://www.liaa.gov.lv/lv/node/1680
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 Informācija par visiem informējošiem un izglītojošiem semināriem pieejama VLT mājas lapā: http://www.laukutikls.lv/notikumi

Baltijas valstu meža darbinieku konference
Latvijas Meža darbinieku biedrība Rīgā š.g. 16.-17.novembrī organizēs konferenci par privāto mežu apsaimniekošanas attīstības
perspektīvām. Konferencē aicinās diskutēt par privāto mežu ekonomiski dzīvotspējīgas apsaimniekošanas nosacījumiem, par iespējamiem risinājumiem meža profesionāļu iesaistei privātajā mežsaimniecībā un dalīties pieredzē un zināšanās. Konferences norises vieta Dziesmu svētku estrādes izstāžu kompleksā Meža parkā.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

14.11.

Jaunaudžu kopšana un aizsardzība – teorija
un prakse. ES atbalsts jaunaudžu kopšanā
un izmaiņas meža atjaunošanas noteikumos

“Lejas Beitāni” (bibliotēka), Sunākstes
pag., Jaunjelgavas nov.

J. Blaua
Mob.tel.: 26534704

 Informācija par semināriem un to programmas pieejamas VLT mājas lapā: http://www.laukutikls.lv/notikumi

SEKOJIET JAUNUMIEM:
Twitter: @LLKC_lv; draugiem.lv: http://www.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!

