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LAUKSAIMNIECĪBA
Gatavojamies dārza darbiem
Tuvojas dārza darbu sezona un ir izskanējušas pesimistiskas prognozes par to, ka šis gads ir kārtējais
netipiskais, ar mazāk aukstu ziemu, neierasti ilgu pavasari, kas ietekmēs sagaidāmo ražu, bet LLKC
Augkopības nodaļas speciālists Imants Missa iesaka neņemt to šobrīd vērā un lieku reizi neuztraukties.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2gy
ES atbalsts laukiem 2014.-2020. gadam
Jaunās Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros Latvijas laukiem atvēlēti kopumā 1,5
miljardi eiro. Zemkopības ministrijas sagatavotajā infografikā atainots, kā šie līdzekļi tiks sadalīti.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2h0
Lauku atbalsta dienesta informācija
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 15. martā beidzas pieteikšanās pasākumiem „Atbalsts ciltsdarba pasākumiem
kazkopības nozarē”, „Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu
virspārraudzības nodrošināšanai” u. c.
Plašāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/
Lauksaimnieki aicināti uz Zemkopības ministrijas konferencēm
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru Valsts Lauku tīkla
aktivitāšu ietvaros arī šogad organizē četras reģionālās konferences lauksaimniekiem, kas notiks martā
un aprīlī.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2b6
Iespēja pieteikties savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšanai
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākuma „Savstarpējās atbilstības
atbalsta nodrošināšana" ietvaros līdz 2015. gada 17. martam aicina lauksaimniekus pieteikt dalību
konkursam minētajā pasākumā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2b7

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Noderīga informācija par nodokļiem
Valsts ieņēmumu dienests savā mājas lapā ir atjaunojis sadaļu ar jautājumiem
un atbildēm par uzņēmumu ienākuma nodokli, t. sk. arī par minimālo nodokli 50 eiro apmērā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2gw

PĀRTIKA
Apstiprināta jauna kārtība fasētas pārtikas marķējumam
Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunus noteikumus par prasībām fasētas pārtikas marķējumam, kurus valdība
apstiprināja 3. martā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2h1
Zivju produktu marķējumā būs jānorāda arī zivju sugas zinātniskais nosaukums
Valdība 3. martā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu par zvejas un akvakultūras
produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem. Projekts sagatavots, lai noteiktu izplatīšanai
mazumtirdzniecībā paredzētajiem zivju produktiem marķējumā norādāmo sugu tirdzniecības nosaukumus latviešu
valodā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2h2

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Konference par situāciju piensaimniecībā
LLKC Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros 17. martā rīko konferenci “Piensaimniecības nozares
situācija un ražošanas efektivitātes sliekšņi”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2gz
Notiks kursi par meliorācijas sistēmām
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 17. un 18. aprīlī Pļaviņu novada Vietalvas pagasta
Odzienas muižā organizē divu dienu bezmaksas mācības visiem interesentiem bez pamata
zināšanām meliorācijas darbos, kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku
saimniecībās vai pagastu teritorijās.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2gx

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

11. marts

Integrētā augu aizsardzība Latvijā –
ieviešanas vēsture, šodienas
aktualitātes, nākotnes redzējums

Zinātnes iela 7
Peltes, Siguldas pagasts
Sākums plkst. 10.00

Semināram pieteikties pie
Linarda Ligera,
mob. tālr. 28677152 vai
e-pastā: Linards.Ligeris@llkc.lv

11. marts

Aktuālā informācija par ES un Valsts
likumdošanas izmaiņām, kas attiecas
uz lauku teritoriju iedzīvotājiem

Pededzes tautas nams,
Pededzes pagasts,
Alūksnes novads
Sākums plkst. 10.00

Sarmīte Svilāne,
mob. tālr. 26384907

12. marts

Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem
gada pārskatu un deklarāciju
sagatavošanai

Parka iela 1
Ragana, Krimuldas pagasts
Sākums plkst. 11.00

Pieteikties semināram pie
Ināras Krasovskas,
mob. tālr. 27744016 vai
e-pastā:
Inara.Krasovska@llkc.lv

Par Lauku attīstības programmas
aktualitātēm un pasākumiem

Bērziņu pagasta tautas
nams, Dagdas novads
Sākums plkst. 10.00

Terēze Brazeviča,
tālr. 65681102;
28370906;
e-pasts:
tereze.brazevica@llkc.lv

13. marts

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

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

12. marts

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

Mērdzenes tautas nams,
Mērdzenes pagasts,
Kārsavas novads
Sākums plkst. 10.00

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

13. marts

Aktualitātes lauku un mežu
apsaimniekotājiem 2015. gadā

Jaunpiebalgas novada
pašvaldības zāle,
Jaunpiebalgas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Cēsu nodaļas vadītāja
Laila Šestakovska,
mob. tālr. 28323647

Stalbes tautas nams,
Stalbes pagasts,
Pārgaujas novads
Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļkurzemes
nodaļas vadītājs
Andris Vīrs,
mob. tālr. 26108426

Istras tautas nams,
Istras pagasts, Ludzas novads
Sākums plkst. 10.00

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

13. marts

16. marts

ES atbalsts mežu īpašniekiem un
meža nozares aktualitātes

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

