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LAUKSAIMNIECĪBA
Platību maksājumu iesniegumu pieņemšana notiks no 20. aprīļa līdz 22. maijam
Zemkopības ministrija atgādina, ka no 20. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimniekiem būs iespējams
iesniegt vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015. gadu. Šogad,
ņemot vērā, ka ir ļoti daudz izmaiņu platību maksājumu saņemšanā, iesniegumu pieņemšana
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem pagarināta par vienu nedēļu līdz 22. maijam.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/309
Izsludina pieteikšanos konkursam „Sējējs–2015”
Zemkopības ministrija aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties
lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs–2015”. Izvirzīt pretendentus konkursam
aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2xl

Foto: Publicitātes foto

Pieejams E-pakalpojums “Sezonas laukstrādnieki”
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka, līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad no 1. aprīļa līdz 30. novembrim Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS) ir pieejams e-pakalpojums “Sezonas laukstrādnieki”. Pakalpojums būtiski atvieglo darba
devējiem sezonas strādnieku uzskaiti, darba algas un nodokļu aprēķināšanu, kā arī atskaišu sagatavošanu, kas
nepieciešamas Valsts ieņēmumu dienestam.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/30n
Zemkopības ministrijas projekts iekļauts pasaules mēroga balvai pretendentu vidū
“World Summit on Information Society projektu balvai 2015” ir izvirzīta arī Zemkopības ministrijas un
tās padotības iestāžu vienotā informācijas vide, kas nodrošina resorā izmantojamo informācijas
tehnoloģiju risinājumu centralizāciju un padara pakalpojumus daudz pieejamākus klientiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2zw

ZIVSAIMNIECĪBA
Apstiprinātas prasības mākslīgai zivju pavairošanai privātos ezeros
Valdība 31. martā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā
uzskaitāmi un dabiskajās ūdenstilpēs ielaižami zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi.
Jaunajā noteikumu projektā papildus iekļautas arī prasības mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru
izmantošanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2zx

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Iespēja pieteikt projektus projektā ERASMUS+: Jaunatne darbībā
Šogad jau otro reizi tiek izsludināta iespēja pieteikt jaunatnes jomas projektus programmā
ERASMUS+: Jaunatne darbībā. Arī šajā kārtā tiks apstiprināti jauniešu apmaiņas projekti, Eiropas
brīvprātīgā darba, jaunatnes mobilitātes projekti u. c. Pieteikumu termiņš – 30. aprīlis.
Plašāka informācija: http://ej.uz/pzii
Aicinājums piedalīties otrajā Lauku kopienu parlamentā
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā norisināsies otrais Lauku kopienu parlaments ar tēmu
„Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos”. Pasākums notiks Līgatnē no 3. līdz
5. jūnijam, un iesaistīties un diskutēt aicināts ikviens interesents, kam rūp Latvijas mazpilsētu un lauku dzīves līmeņa
uzlabošana.
Plašāka informācija: http://ej.uz/cq9n

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Balvos notiks apmācības par gaļas liellopu audzēšanu
LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Gaļas liellopu turēšanas tehnoloģijas, šķirnes izvēle,
ganāmpulka ģenētika (ekstensīvā un intensīvā ražošana)” Balvos. Teorētiskās apmācības notiks
8. un 9. aprīlī, bet praktiskās – 8. maijā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2xm
Krāslavā notiks apmācības par gaļas liellopu audzēšanu
LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Gaļas liellopu turēšanas tehnoloģijas, šķirnes izvēle,
ganāmpulka ģenētika (ekstensīvā un intensīvā ražošana)” Krāslavā. Teorētiskās apmācības
notiks 10. un 13. aprīlī, bet praktiskās – 16. maijā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2xn

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

7. aprīlis

Izmaiņas tiešmaksājumos un
aktuālā informācija lauksaimniekiem

Norises vieta

Kontaktinformācija

Puikule, Sabiedriskā centra zāle,
Brīvzemnieku pagasts,
Alojas novads
Sākums plkst.13.00

LLKC Limbažu nodaļa,
tālr. 64023774

Integrētā augu aizsardzība Latvijā

Dārzu iela 7a, Rēzekne,
semināru zāle
Sākums plkst. 10.00

Pieteikšanās un plašāka
informācija:
Sanita Geduševa,
mob. tālr. 26524227,
e-pasts:
sanita.moiseja@llkc.lv
vai
tālr. 64625254

8. aprīlis

Aktualitātes lauksaimniekiem 2015. gada
pavasarī

Jēkabpils Agrobiznesa
koledžas
dienesta viesnīcas zāle,
Pasta iela 1, Jēkabpils
Sākums plkst. 11.00

Ziedīte Bimšteine,
mob. tālr. 28361750

8. aprīlis

Svarīgākās aktualitātes lauksaimniekiem

Bauskas novada dome,
Uzvaras iela 1, Bauska
Sākums plkst. 11.00

LLKC Bauskas nodaļa, tālr.
63927211

8. aprīlis

Aicinām uz bezmaksas apmācībām „Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes
vērtēšana”
Plašāka informācija: http://ej.uz/svij
Aprīlī aicinām uz bezmaksas apmācībām „Meža atjaunošana”
Plašāka informācija: http://ej.uz/7itx
Meža īpašniekus un meža nozare nodarbinātos aicinām apmeklēt mācību kursus
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” ietvaros visā
Latvijā rīko mācības par dažādiem mežsaimniecības nozaru tematiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/tjax
Meža dienas 2015
Meža dienu ietvaros visa Latvijas sabiedrība tiek aicināta padarīt Latviju krāšņāku ar koku
stādījumiem, labiekārtot un radīt jaunas atpūtas vietas mežā, kā arī pievērst lielāku uzmanību
koksnes plašākai izmantošanai ēku būvniecībā, interjerā vai savas sētas labiekārtošanā.
Meža dienu 2015 moto: „Kopā nākotnes mežam!”, līdz ar to arī šogad Meža dienu pamatmērķis ir
sakārtot vidi dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Meža dienu pasākumus organizē valsts un pašvaldību iestādes, nozares uzņēmumi, meža
īpašnieki u. c. Ar Meža dienu 2015 kalendāru varēs iepazīties Zemkopības ministrijas mājas lapā: www.zm.gov.lv.

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

9. aprīlis

Iespējas kokaugu audzēšanā
neizmantotajās zemēs

Lizuma tautas skolas zāle,
Lizuma pagasta ēkas 2. stāvā,
Lizums, Lizuma pagasts,
Gulbenes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
mob. tālr. 26117578

10. aprīlis

Aktuālā informācija mežu un
lauku īpašniekiem

Rugāju tautas nams, Rugāji,
Rugāju novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas vadītāja
Linda Muceniece,
mob. tālr. 26314426

Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var
interesēties MKPC mājaslapā sadaļā „Jaunumi” vai Valsts Lauku tīkla mājaslapā, vai sazinoties ar MKPC
speciālistiem.

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!

