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LAUKSAIMNIECĪBA
ES un Austrumu partneru valstis ciešāk sadarbosies lauksaimniecības konsultāciju jomā
Stiprināt lauku un lauksaimniecības konsultāciju sistēmas, kas ir vitāli svarīgas valstu ekonomiskajai
attīstībai, un ciešāk sadarboties ar ES dalībvalstīm šajā jomā paredz 16. aprīlī Rīgā parakstītais
atsevišķu Austrumu partneru valstu ministru (Gruzijas, Moldovas un Ukrainas) un viceministru
(Armēnijas, Baltkrievijas) kopīgais paziņojums.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3at
Zemes iegādes programmai papildus piešķir 10 miljonus eiro
Valdība 14. aprīlī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā piešķir valsts
atbalstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai.
Izmaiņas noteikumos paredz palielināt aizdevumiem paredzēto kopējo finansējumu par 10
miljoniem eiro, tādējādi šim mērķim paredzētā kopsumma sasniegusi jau 40 miljonus eiro.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3av
LAD informācija
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 7. maijā sākas pieteikšanās pasākumam “Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai un Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (stratēģijas)”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3ax
Apstiprina marķētas dīzeļdegvielas saņemšanas kārtību
Valdība 14. aprīlī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz
kārtību, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājs piesakās akcīzes nodokļa atbrīvojumam
dīzeļdegvielai un to saņem. Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības produkcijas
ražotājiem 2015./2016. saimnieciskajā gadā tiesības iegādāties dīzeļdegvielu, tādējādi samazinot
finansiālo slogu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3au
Turpmāk pasākumā „Priekšlaicīgā pensionēšanās” atbalstu nevarēs mantot
Valdība 14. aprīlī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā ieviešams programmdokuments
„Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.–2006. gadam’’. Izmaiņas kārtībā paredz, ka
turpmāk pasākumā „Priekšlaicīgā pensionēšanās” atbalsta saņēmēja nāves gadījumā vairs nepastāv atbalsta mantošanas
tiesības.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3aw

ZIVSAIMNIECĪBA
Vēlas vienoties par daudzgadu plānu Baltijas jūras zvejniecībai
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 20. aprīlī Luksemburgā vadīs ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomes sanāksmi. Latvijas prezidentūra sanāksmē izteiks kompromisa
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, lai nodrošinātu pārvaldības pasākumu
izstrādi Baltijas jūras mencas, reņģes un brētliņas krājumiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3br

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Tālmācībā iespējams apgūt bioloģiskās lauksaimniecības programmu
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā apgūt tālmācībā profesionālās pilnveides izglītības programmu
„Bioloģiskā lauksaimniecība” (180 stundas).
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3ar
Aicinām piedalīties seminārā smidzinātāju pārbaudes veicējus
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 29. un 30. aprīlī organizē semināru augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas
iekārtu (smidzinātāju) pārbaudes veicējiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3as

Piena pārraudzības inventāra pārbaudes LLKC
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Inženiertehniskā nodaļa paziņo, ka no 2015. gada 1. maija līdz 1. jūlijam piena
pārraudzības inventāra pārbaudes LLKC, Ozolniekos, būs iespējams veikt pirmdienās un trešdienās. Kontaktpersona: Harijs
Jēkabsons, tālrunis 2667414

KALENDĀRS
Termiņi
Līdz 20. aprīlim

Jāiesniedz PVN deklarācija.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

20. aprīlis

Par ES un valsts prasību aktualitātēm un
izmaiņām

„Saulrieti”, Saietu nams,
Sunākste, Jaunjelgavas novads
Sākums plkst. 10.00

Valentīna Beča,
tālr. 26158775

22. aprīlis

Par ES un valsts prasību aktualitātēm un
izmaiņām

Saietu nams,
Sproģi, Neretas novads
Sākums plkst. 10.00

Valentīna Beča,
tālr. 26158775

24. aprīlis

Par ES un valsts prasību aktualitātēm un
izmaiņām

Nākotnes iela 4,
Pilskalnes pagasta pārvalde,
Neretas novads
Sākums plkst. 10.00

Valentīna Beča,
tālr. 26158775

Aprīlī aicinām uz bezmaksas apmācībām „Meža atjaunošana”
Plašāka informācija: http://ej.uz/7itx
Jau 102 reizes dedzis mežs
Valsts meža dienests no gada sākuma reģistrējis un dzēsis 102 meža ugunsgrēkus, kopējā uguns
skartā platība ir 101, 7 hektāri.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xnix
Tuvojas starptautiskā mežsaimniecības un koksnes produktu izstāde
No 25. līdz 27. aprīlim Ķīpsalā notiks starptautiskā mežsaimniecības un koksnes produktu izstāde “Mežs un Koks”, kurā savu
produkciju demonstrēs ne tikai Baltijas valstu uzņēmumi. Izstāde sniedz iespēju sekot līdzi meža nozares jaunākajām
tendencēm, tehnoloģiju attīstībai, koksnes un tās produktu praktiskai izmantošanai, kā arī iepazīties ar nozares aktualitātēm.
Plašāka informācija: http://ej.uz/3nyw
Izsniegs darbinieka apliecības mežsaimniecībā un būvniecībā strādājošiem
Turpmāk darba devēji būvniecībā, mežsaimniecībā un mežistrādē strādājošiem darbiniekiem izsniegs darbinieka apliecības,
tādējādi mazinot nelegālās nodarbinātības iespējas šajās nozarēs, informē Labklājības ministrija.
Plašāka informācija: http://ej.uz/g2m3

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

18. aprīlis

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

Meža putni, to nozīme meža
apsaimniekošanā

Litenes pamatskolas
semināru zāle,
Litene, Litenes pagasts,
Gulbenes novads
Sākums plkst. 13.15

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

23. aprīlis

Meža ārstniecības produkti
ziemas, pavasara mēnešos

Laucienes pagasta pārvalde,
2. stāva zāle,
Laucienes pagasts,
Talsu novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļas vadītāja
vietniece
Linda Spade,
mob. tālr. 25468419

30. aprīlis

Jaunaudžu kopšana.
Izcērtamo koku izvēle krājas
kopšanas un izlases cirtēs.
Darba drošība koku gāšanas,
atzarošanas un
sagarumošanas darbos

Zemnieku saimniecība
”Kalnstāles”,
Kārķu pagasts, Valkas novads
Sākums plkst. 11.00

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

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!

