Norises vieta

Norises laiks

Kontaktpersona

Balvi

29. maijs un
30. maijs

Arita Boka,
tālr. 28629188,
e-pasts: arita.boka@llkc.lv

Dace ZĀLĀJUS
Kalniņa,
SVARĪGA INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM, KURI APSAIMNIEKO BIOLOĢISKI
VĒRTĪGUS
(BDUZ)
24. aprīlis un

Cēsis
tālr. 28381477,
16. maijs
e-pasts:
dace.kalnina@llkc.lv
Lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana
zālājos” (BDUZ), un, ja
ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību
perioda otrajā gadā jāiegūst
Inga Freimane,
23. maijs
un
pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu
dokumentu.
Gulbene
tālr. 25634417,
Pašlaik vērojama liela interese par šīm mācībām, taču vēršam uzmanību, ka šajā pavasarī tās varēsim nodrošināt
tiem
lauksaimniekiem, kuriem BDUZ aktivitātē 2018. gads ir
29.
maijs
e-pasts:pārneses
inga.freimane@llkc.lv
otrais saistību gads, kā arī tos, kam tas būs 2019. gads. Mācības tiek nodrošinātas LAP investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu
un informācijas pasākumi”
ietvaros, kas noslēdzas šī gada jūnijā, tāpēc tiek komplektēts ierobežots grupu skaits.
Anita Putka,
10.nevajadzētu,
maijs un
Savukārt tiem lauksaimniekiem, kuriem BDUZ saistības ir uzņemtas nesen vai tikai tiek plānots Jēkabpils
to darīt, satraukties
jo šādas mācības
tiks organizētas arī turpmākajos
tālr. 26511269,
17.
maijs gan LLKC.
gados. Saistības uzņēmušos lauksaimniekus otrajā saistību gadā par mācību nepieciešamību informē gan Lauku atbalsta dienests,
e-pasts: anita.putka@llkc.lv
Šogad mācības notiks no aprīļa līdz maija beigām. Mācības ilgst 2 dienas un tajās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības uz lauka. Dalība mācībās ir bez maksas.
Šajā laika periodā LLKC veidos 10 mācību grupas, bet LLKC sadarbības partneris šajā pasākumā, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, vienu
Aijagrupu.
Vīgnere,
11. maijs un
Madona
tālr. 28675443,
18. maijs
Norises vieta
Norises laiks
Kontaktpersona
Norises vieta
Norises laiks
Kontaktpersona
e-pasts:
aija.vignere@llkc.lv
Balvi

29. maijs un
30. maijs

Arita Boka,
tālr. 28629188,
e-pasts: arita.boka@llkc.lv

Daugavpils
Balvi

22. maijs
29.
maijs un
un
29.
maijs
30. maijs

Cēsis

24. aprīlis un
16. maijs

Dace Kalniņa,
tālr. 28381477,
e-pasts: dace.kalnina@llkc.lv

Liepāja
Cēsis

18. maijs un
24. aprīlis un
25. maijs
16. maijs

Gulbene

23. maijs un
29. maijs

Inga Freimane,
tālr. 25634417,
e-pasts: inga.freimane@llkc.lv

Tukums
Gulbene

21. maijs un
23.
maijs
un
28.
maijs
29. maijs

Anita Putka,
tālr. 26511269,
e-pasts: anita.putka@llkc.lv

Valka
Jēkabpils

9. maijs un
10.
maijs
un
24.
maijs
17. maijs

Artis
Simanovičs,
Arita
Boka,
tālr.
tālr. 26662013,
28629188,
e-pasts:
artis.simanovics@llkc.lv
e-pasts:
arita.boka@llkc.lv
Linda Tiļuga,
Dace Kalniņa,
tālr. 29800490,
tālr. 28381477,
e-pasts: linda.tiluga@llkc.lv
e-pasts: dace.kalnina@llkc.lv
Jana Tramdaha,
Inga20227566,
Freimane,
tālr.
25634417,
e-pasts:tālr.
jana.tramdaha@llkc.lv
e-pasts: inga.freimane@llkc.lv
Daiga Siliņa,

Anita
Putka,
tālr.
29188612,
tālr.
26511269,
e-pasts:
daiga.silina@llkc.lv
e-pasts:
anita.putka@llkc.lv
Rudīte
Sanžarevska,
18. maijs un
Ozolnieki
tālr.
Aija Vīgnere,
Aija26148820,
Vīgnere,
19.
maijs
11. maijs un
11.
maijs
un
e-pasts:
rudite.sanzarevska@llkc.lv
Madona
tālr. 28675443,
Madona
tālr.
28675443,
18. maijs
18. maijs
Antra
Bērziņa,
e-pasts: aija.vignere@llkc.lv
e-pasts:
aija.vignere@llkc.lv
16. maijs un
Jelgava
tālr.
29171112,
Artis Simanovičs,
Artis Simanovičs,
29. maijs
22. maijs un
22. maijs un
e-pasts: antra.berzina@llu.lv
Dalībniekiem
jāņem vērā,
ka vietu skaits katrā
ir ierobežots, tāpēc uz
Daugavpils
tālr.grupā
26662013,
Daugavpils
tālr. 26662013,
29. maijs pieteikšanās.
29. maijs
mācībām ir obligāta iepriekšēja
e-pasts: artis.simanovics@llkc.lv
e-pasts: artis.simanovics@llkc.lv
Linda Tiļuga,
Lindaapakšpasākuma
Tiļuga,
Uzziņai. Mācības tiek nodrošinātas
pārneses un informācijas pasākumi”
“Profesionālās
18. maijsLauku
un attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu 18.
maijs un
Liepāja
tālr. 29800490,
izglītības
un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD
līguma Nr. LAD030816/V35.
Liepāja
tālr.
29800490,
25. maijs
25. maijs
e-pasts: linda.tiluga@llkc.lv
Jolanta SŪNA-STRAUTIŅA,
e-pasts: linda.tiluga@llkc.lv
Atbalsta
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
LLKC
Tālākizglītības nodaļas
Jana
Tramdaha,
Jana Tramdaha,
21. maijs un
21.
maijs
un
Izglītības
Tukums
tālr. 20227566,
Tukums
tālr. 20227566, projektu vadītāja
28. maijs
28.
maijs
e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv
e-pasts: jana.tramdaha@llkc.lv
e-pasts: jana.tramdaha@llkc.lv
tālr. +371 22018942
Daiga Siliņa,
Daiga Siliņa,
9. maijs un
9.
maijs
un
Valka
tālr. 29188612,
Valka
tālr. 29188612,
24. maijs
Jēkabpils

10. maijs un
17. maijs

