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LAUKSAIMNIECĪBA
Iesniegumus platību maksājumiem pieņems no 20. aprīļa līdz 22. maijam
No 20. aprīļa līdz 22. maijam saimniekiem būs iespējams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus
par platībām par 2015. gadu. Ņemot vērā, ka ir ļoti daudz izmaiņu platību maksājumu saņemšanā, termiņš salīdzinājumā
ar iepriekšējiem gadiem pagarināts par vienu nedēļu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2se
Līdz 1. maijam pagarināts lauku bloku precizēšanas termiņš
Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, ir jāievēro zaļināšanas prasības saimniecībās, kurās aramzemes
platība ir vismaz 10 ha. Lauksaimnieku interese par lauku bloku precizēšanu ir liela, tāpēc tiek pagarināts lauku bloku
precizēšanas gala termiņš līdz 1. maijam.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2sd
LLKC pieredze – Centrālāzijas lauksaimniecībai
Šonedēļ Taškentā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros Latvijas vēstniecība
Uzbekistānā organizēja reģionālu semināru „Lauku un lauksaimniecības konsultāciju sistēmas:
labas pārvaldības piemēri ilgtspējīgai attīstībai”, kurā piedalījās arī LLKC speciālisti.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2vk
Ilggadīgo stādījumu ierīkošana
Kā jārīkojas, ja vēlaties ierīkot jaunus ilggadīgos stādījumus? Vispirms sagatavo vietas augļu koku
un krūmu dārzam. Izvēlas šķirnes un atkarībā no to auguma, potcelma un audzēšanas shēmas
nosaka stādīšanas attālumus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2uh
Biodrošība – dzīvnieku veselības garantija
Seminārā “Biodrošība – dzīvnieku veselības garantija”, kas 23. un 24. martā notika Rīgā, apsprieda veiksmīgākos
risinājumus dzīvnieku infekcijas slimību ierobežošanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2ui
Plāno samazināt administratīvo slogu kautuvēm
Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas
noteikumi”, kas aizstās šobrīd spēkā esošos 2009. gada 13. oktobra noteikumus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2uj
Sākas sezonas laukstrādnieku periods
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka maksimālais termiņš, kurā laukstrādniekam var piemērot
sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīmu, nevar pārsniegt 65 nostrādātās dienas un
saņemto ienākumu maksimālais apmērs nevar pārsniegt 3000 eiro.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2um

ZIVSAIMNIECĪBA
Uzlabos zivju izkraušanas kontroli
Valdība 24. martā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas
nosaka nozvejoto zivju izkraušanas kontroles, zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu
un ražošanas telpu pārbaudes kārtību. Plānots, ka zivju produktu izsekojamība nodrošinās
visaptverošas kontroles režīma izveidošanu visos ražošanas un tirdzniecības ķēdes posmos.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2uk
Veicinās ražotāju organizāciju izveidi zivsaimniecībā
Valdība 24. martā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz atbalsta piešķiršanas
kārtību atzītām zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju organizācijām. Atbalsts paredzēts par ražošanas un tirdzniecības
plānu izstrādi un īstenošanu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2ul

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Jaunumi normatīvajos aktos
Grozījums Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumos Nr. 166 "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai" precizē noteikumu pielikumā esošos kultūru kodus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2vj
Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija par 2015. gada 1. ceturksni iesniedzama no 15. maija līdz 25. maijam. To nosaka
grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2vi

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Notiks apmācības AAL lietotāja apliecības pagarināšanai
LLKC Ozolniekos 16. aprīlī tiks rīkotas apmācības apliecības pagarināšanai otrās klases augu
aizsardzības līdzekļu lietotājiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2uf
Aicinām uz apmācībām AAL lietošanas operatora apliecības iegūšanai
LLKC Ozolniekos 24. aprīlī tiks rīkotas apmācības apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu
lietošanas operatoriem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2ug

KALENDĀRS
Termiņi
Līdz 31. martam

Jāiesniedz biedrību un nodibinājumu gada pārskati.

Līdz 1. aprīlim

Jāiesniedz valsts amatpersonu deklarācijas.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

30. marts

Aktuālā informācija par ES un valsts likumdošanas izmaiņām dažādiem
atbalsta pasākumiem

Liepnas pagasta pārvalde,
Alūksnes novads
Sākums plkst. 10.00

Sarmīte Svilāne,
mob. tālr. 26384907

31. marts

Aktualitātes nodokļu likumdošanā un
Lauku attīstības programmas
pasākumiem

Isnaudas Tautas nams,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads
Sākums plkst. 10.00

Beāte Narnicka,
mob. tālr. 25459538,
e-pasts:
beate.narnicka@llkc.lv

1. aprīlis

Aktualitātes nodokļu likumdošanā un par
Lauku attīstības programmas
pasākumiem

Pušmucovas Tautas nams,
Pušmucovas pagasts, Ciblas
novads
Sākums plkst. 10.00

Beāte Narnicka,
mob. tālr. 25459538,
e-pasts:
beate.narnicka@llkc.lv

1. aprīlis

Par Lauku attīstības programmas
aktualitātēm un pasākumiem

Gaujas iela 4,
Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads
Sākums plkst. 10.00

Dace Kalniņa,
mob. tālr. 28381477

Aicinām meža īpašniekus un meža nozarē nodarbinātos 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:
 Mežaudžu kopšanas pamati,
 Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana,
 Meža atjaunošana,
 Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivitātes celšana,
 Savvaļas dzīvnieku, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība.
Plašāka informācija: http://ej.uz/tjax
Aicinām uz bezmaksas apmācībām „Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana”
Plašāka informācija: http://ej.uz/svij
Āfrikas cūku mēris turpina izplatīties
Lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra izplatību, prasība meža izstrādātājiem, kuri veic darbus Āfrikas cūku mēra skartajās meža
platībās, – pirms tehnikas pārvietošanas uz citu meža masīvu jāveic traktoru ritošās daļas dezinfekcija.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6jt2

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

30. marts

Aktuāla informācija lauku iedzīvotājiem
nodokļu, lauksaimniecības un
mežsaimniecības likumdošanā, ES
atbalsta iespējas

Ciblas tautas nams,
Ciblas pagasts,
Ciblas novads
Sākums plkst. 11.00

MKPC Ludzas nodaļas vadītājs
Ludvigs Karvelis,
mob. tālr. 29411165

31. marts

Integrētā augu aizsardzība un nodokļu
piemērošana meža un lauku
apsaimniekošanā

Valles pagasta pārvalde,
“Dzirnas”, Valle,
Valles pagasts,
Vecumnieku novads
Sākums plkst. 12.00

MKPC Rīgas reģionālās nodaļas
vadītāja vietniece
Rita Daščiora,
mob. tālr. 22019356

Kā apsaimniekot ar kokiem aizaugušas
lauksaimniecības zemes

Birzgales tautas nams,
Skolas iela 2, Birzgale,
Ķeguma novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālās nodaļas
vadītāja vietniece
Rita Daščiora,
mob. tālr. 22019356

Kultūras nams, Laucesa,
Daugavpils novads
Sākums plkst. 14.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs
Jānis Dzalbs,
mob. tālr. 26459513

1. aprīlis

2. aprīlis

Lauku un meža īpašumu
apsaimniekošana, izmantojot Lauku
attīstības programmas iespējas

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!

