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LAUKSAIMNIECĪBA
Apstiprina atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem
Valdība 7. aprīlī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstībai – vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanas pasākumiem 2014.-2020. gada
plānošanas periodā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/34d
Var iepazīties ar MK noteikumiem šāgada platību maksājumu sezonai
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka ar normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz 2015. gada platību maksājumu sezonu,
iespējams iepazīties LAD mājaslapā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/374
Aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus
Aizsargājamo dzīvotņu kartēšana visā Latvijas teritorijā tiks uzsākta 2016. gadā. Latvijā par
aizsargājamām atzītas 10 zālāju dzīvotnes – bioloģiski vērtīgi zālāji, par kuru apsaimniekošanu
lauksaimnieki var pretendēt uz atbalsta maksājumiem 2004. – 2020. gada Lauku attīstības
programmas ietvaros, tāpēc dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski
vērtīgus zālājus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/36z

ZIVSAIMNIECĪBA
Varēs pieteikties atbalstam pasākumam akvakultūrā
Lauku atbalsta dienestā no 2015. gada 27. aprīļa līdz 15. maijam tiks pieņemti projektu iesniegumi
atbalsta saņemšanai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākumā
„Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”. Pasākuma kopējais pieejamais publiskais
finansējums (pieciem gadiem) ir 3 788 000 eiro.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/34e

PĀRTIKA
Izglītos par pārtikas aprites drošību
Lai sniegtu plašāku informāciju un izglītotu par pārtikas aprites drošības jautājumiem, Slimību
profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālo biroju un Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) aprīlī vairākās pašvaldībās organizēs
seminārus „Pārtikas aprites drošība izglītības un sociālās aprūpes iestāžu ēdināšanas uzņēmumos”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/375

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Vasaras brīvlaikā varēs strādāt jaunieši no 13 gadu vecuma
Latvijas Republikas Labklājības ministrija ir ņēmusi vērā Latvijas Jaunatnes padomes iebildumus par 13-14 gadus vecu
jauniešu līdzdalības ierobežošanu nodarbinātības pasākumos brīvlaikā. Aprīļa sākumā Valsts sekretāru sanāksmē tika
nolemts turpmāk atļaut jauniešiem no 13 gadu vecuma iesaistīties nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/qv97

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Kuldīgā notiks mācības par gaļas liellopu audzēšanu
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Gaļas
liellopu turēšanas tehnoloģijas, šķirnes izvēle, ganāmpulka ģenētika (ekstensīvā un intensīvā
ražošana)’’. Teorētiskās mācības notiks 22. un 29. aprīlī, bet praktiskās nodarbības – 6. maijā.
Apmācību sākums 22. aprīlī plkst. 10 Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/371

Iespēja pieteikties demonstrējumu ierīkošanai augkopībā
LLKC Valsts Lauku tīkla pasākuma „Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu
īstenošana laukkopībā un dārzkopībā” ietvaros līdz 2015. gada 13. aprīlim aicina lauksaimniekus
pieteikt dalību demonstrējuma ierīkošanai saimniecībā par vairākām tēmām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/373

KALENDĀRS
Termiņi
15. aprīlis

Jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla 1. ceturksnī vai martā.

15. aprīlis

Jāiesniedz pārskats par pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas iemaksām 1. ceturksnī.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

13. aprīlis

Aktualitātes platībmaksājumu
iesniegšanai 2015. gadā

Ludzā, Raiņa ielā 16,
Ludzas novada pašvaldības
3. stāva zālē
Sākums plkst. 10.00

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

14. aprīlis

Par Lauku attīstības programmas
aktualitātēm un pasākumiem.

Limbažos, Rīgas ielā 16,
Limbažu novada domes
Lielajā zālē
Sākums plkst. 10.00

LLKC Limbažu nodaļa,
tālr. 64023774

15. aprīlis

Par ES un Valsts prasību
aktualitātēm un izmaiņām

„Kūlēnos”,
Iršu pagasts, Kokneses novads
Sākums plkst. 10.00

Valentīna Beča,
mob. tālr. 26158775

Lauku sētas ainavas veidošana un
apsaimniekošana

LLKC Jēkabpils nodaļā,
Jēkabpilī, Bebru ielā 108
un lauku sētā „Gulbji”,
Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads
Abas dienas sākums plkst. 10.00

Pieteikties līdz 15.04.2015.
pa tālr. 26511269
vai e-pastā anita.putka@llkc.lv

16. un
17. aprīlis

Apstiprina 2015. gada valsts atbalstu meža nozares attīstībai
Valdība 7. aprīlī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts atbalsta apmēru un
tā piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai. Lai veicinātu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, 2015. gadā
kopējais atbalsta apmērs meža nozares attīstībai ir 237 927 eiro.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/37m
Obligāta apliecību izsniegšana darbiniekiem
Ar 10. aprīli stājas spēkā jauni MK noteikumi, kas nosaka, ka mežsaimniecības, mežizstrādes un būvniecības jomās
strādājošiem uzņēmumiem ir jānodrošina apliecību izsniegšana darbiniekiem. Apliecības saturs, izsniegšanas kārtība u.c.
jautājumi ir noteikti 9. aprīlī publicētajos MK noteikumos. Ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai darba devējs jau ir
izsniedzis darbiniekiem apliecības, tad tās joprojām ir izmantojamas un jaunas nav obligāti jāizgatavo. Apliecībai
darbiniekam ir jāatrodas viņa darba vietā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/37k

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 nozarē 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

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!

