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LAUKSAIMNIECĪBA
Ekspertu ieteikumi kvalitatīvu stādu iegādei
Lai izvairītos no slimu un Latvijas klimatam nepiemērotu stādu iegādes, Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra eksperti aicina pirkt tikai tos augus, kuriem izsniegtas augu
pases.
Plašāka informācija: http://ej.uz/tpxj
Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanā
Valdība 15. martā apstiprināja grozījumus tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā
lauksaimniekiem, pilnveidojot atsevišķus piemērošanas noteikumus. Vienotā iesnieguma
iesniegšanas gala termiņš turpmāk ik gadu būs 22. maijs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/regm
Pagarināts lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas termiņš
Pagarināts lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas termiņš, un tagad tas ir 1. maijs,
kad Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu
precizēšanas pieprasījumus 2016. gada platību maksājumu sezonai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/tiwd
VAAD pieņem iesniegumus integrētās audzēšanas reģistram
Lauksaimniekiem, kas vēlas uzsākt lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu un
reģistrēties Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, līdz 15. maijam Valsts
augu aizsardzības dienestā (VAAD) jāiesniedz iesniegums.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8y87
Izsludina pieteikšanos konkursam “Sējējs 2016”
Zemkopības ministrija aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos
pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2016”. Izvirzīt pretendentus
konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/gvx7
Ražotāju grupu un organizāciju izveide
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 29. martā sākas pieteikšanās pasākumam „Ražotāju
grupu un organizāciju izveide”, kura mērķis ir ražošanas procesa un saražotās produkcijas
pielāgošana tirgus prasībām, preču sagatavošana pārdošanai, kā arī pārdošanas
centralizācijas un piegādes nodrošināšana u. c.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xmjr

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai
LLKC Ozolniekos aprīlī tiks rīkotas apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem
apliecības iegūšanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/oqqa
Latvijas Jauno zemnieku klubs aicina uz 25 gadu salidojumu
Biedrība „Latvijas Jauno zemnieku klubs” 2. aprīlī Jelgavas pilī aicina visus bijušos un esošos
biedrības biedrus un aktīvistus atkal satikties, atcerēties un skaisti atzīmēt biedrības
pastāvēšanas 25 gadus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/txem
Atvērtās dienas laukos
Jau trešo gadu “Lauku ceļotājs” pavasari sagaida ar akciju “Atvērtās dienas laukos”, aicinot
ikvienu lauku tūrisma uzņēmēju pievienoties šai vienas dienas akcijai un kopīgi popularizēt
Latvijas laukus un savus audzētos, ražotos produktus Latvijas iedzīvotājiem. Šogad akcija
notiks 14. maijā, bet varat akcijā piedalīties arī vairākas dienas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/t5yq

KALENDĀRS
Termiņi
21. marts

Jāiesniedz PVN deklarācija par 2016. gada februāri.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

21. marts

Tiešo maksājumu pieteikumu
iesniegšana elektroniski

Svitenes saieta nama
konferenču zāle,
“Gaismas”, Svitenes pagasts,
Rundāles novads
Sākums plkst. 10.00

Ludmila Knoka,
tālr. 28343312

22. marts

Par Lauku attīstības
programmas aktualitātēm un
pasākumiem

Spīdolas iela 2,
Aizkraukles novada
kultūras nams,
Aizkraukle
Sākums plkst. 10.00

Valentīna Beča,
tālr. 26158775,
e-pasts: valentina.beca@llkc.lv

Par ES un valsts likumdošanas
izmaiņām

Lielcieceres iela 10,
Brocēnu kultūras centra
mazā zāle,
Brocēni
Sākums plkst. 10.00

Kristiāna Rožuleja,
tālr. 28630823,
e-pasts: kristiana.rozuleja@llkc.lv

23. marts

Izsludina pieteikšanos gada balvai “Lielais loms”
Zemkopības ministrija aicina zivsaimniecības nozares uzņēmējus un jaunos darbiniekus
pieteikties balvai “Lielais loms 2016”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares
attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus konkursam aicināti ne tikai
zivsaimniecības nozares uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, bet arī pašvaldības.
Plašāka informācija: http://ej.uz/e2qd

Laikus jādomā par meža stādu pasūtīšanu un iegādi
Līdz ar lielo pieprasījumu pēc meža koku stādiem aicinām meža īpašniekus laikus padomāt
par meža koku stādu iegādi un pasūtīšanu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5t67
Informatīvais materiāls par darījumiem ar kokmateriāliem
Daudzos gadījumos fiziskām personām ir neizpratne par to, kāpēc, kā un kad budžetā
jāmaksā nodokļi. Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar nodokļu konsultanti
Sarmīti Kirhneri aktualizējis informatīvo materiālu ar konkrētiem piemēriem „Nodokļu
piemērošana fizisko personu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bdds

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

21. marts

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā.
Aktualitātes ES finansējuma piesaistē
un aktuālākais lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā strādājošiem

Sventes tautas nams,
Svente, Sventes pagasts,
Daugavpils novads
Sākums plkst. 14.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs
Jānis Dzalbs,
tālr. 26459513

21. marts

Aktuālā informācija mežu un lauku
īpašniekiem

Zeltiņu tautas nams,
„Pagastmāja”,
Zeltiņu pagasts,
Alūksnes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
tālr. 26117578

21. marts

Aktuālā informācija mežu un lauku
īpašniekiem

Māriņkalna tautas nams,
Māriņkalns, Ziemeru pagasts,
Alūksnes novads
Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
tālr. 26117578

22. marts

Aktualitātes ES finansējuma
piesaistei. Izmaiņas aizsargjoslu
likumā. Āfrikas cūku mēris

Jaunpils reģionālās attīstības
centrs “Rats”,
“Jaunkalni”,
Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Zemgales nodaļas vadītāja
vietniece
Ieva Doniņa,
tālr. 26352648

22. marts

ES atbalsts mežu īpašniekiem un
meža nozares aktualitātes

Kārķu pagasta tautas nams,
Kārķu pagasts, Valkas novads
Sākums plkst. 9.00

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas
vadītājs
Andris Vīrs,
tālr. 26108426

22. marts

ES atbalsts mežu īpašniekiem un
meža nozares aktualitātes

”Kalbakas”,
Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads
Sākums plkst. 14.00

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas
vadītājs
Andris Vīrs,
tālr. 26108426

23. marts

Aktuālā informācija mežu un lauku
īpašniekiem

Gaujienas tautas nams,
Gaujiena,
Gaujienas pagasts,
Apes novads
Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
tālr. 26117578

23. marts

Aktualitātes saistībā ar Āfrikas cūku
mēri, Eiropas Savienības atbalstu
meža un lauku īpašniekiem,
pavasaris – meža stādīšanas laiks

Bērnu un jauniešu centrs
Skolas ielā 1a,
Aknīste, Aknīstes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļas vadītāja
Mairita Bondare,
tālr. 28381176

23. marts

Aktualitātes ES finansējuma piesaistei. Izmaiņas aizsargjoslu likumā.
Āfrikas cūku mēris

IKSC “Avoti”, Saules iela 2,
Valgunde, Valgundes pagasts,
Jelgavas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Zemgales nodaļas vadītāja
vietniece
Ieva Doniņa,
tālr. 26352648

23. marts

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā.
Aktualitātes ES finansējuma piesaistē
un aktuālākais lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā strādājošiem

Asūnes tautas nams,
Asūne, Asūnes pagasts,
Dagdas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs
Jānis Dzalbs,
tālr. 26459513

23. marts

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā.
Aktualitātes ES finansējuma piesaistē
un aktuālākais lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā strādājošiem

Kastuļinas tautas nams,
Kastuļinas pagasts,
Aglonas novads
Sākums plkst. 14.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs
Jānis Dzalbs,
tālr. 26459513

24. marts

Izmaiņas Aizsargjoslu likumā.
Aktualitātes ES finansējuma piesaistē
un aktuālākais lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā strādājošiem

Ezernieku tautas nams,
Ezernieki, Ezernieku pagasts,
Dagdas novads
Sākums plkst. 14.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs
Jānis Dzalbs,
tālr. 26459513

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:
www.laukutikls.lv
www.llkc.lv

@LLKC_lv

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

