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LAUKSAIMNIECĪBA
Apstiprināta tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem
No 2015. gada tiek ieviesta tiešo maksājumu reforma, un Ministru kabineta noteikumi par tiešo
maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem nosaka atsevišķus tiešo maksājumu piemērošanas
noteikumus, kurus valdība apstiprināja 10. martā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2kj
Lauku atbalsta dienesta informācija
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 20. martā beidzas pieteikšanās pasākumiem „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai
mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” un „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas.”
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/180

LAUKU ATTĪSTĪBA
Paredzēts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai
Valdība 10. martā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka atbalsta piešķiršanas
kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai. Tas nosaka vietējām rīcības grupām
un to vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai izvirzāmās prasības, atbalsta apmēru un veidu vietējās attīstības
stratēģijas sagatavošanai u. c.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2kk

PĀRTIKA
PVD sāk pastiprinātas svaigu dārzeņu pārbaudes
Sākoties jaunajai svaigu dārzeņu (gurķi, salāti, tomāti, loki u. c.) sezonai, kā arī lai aizsargātu vietējos
audzētājus, Pārtikas un veterinārais dienests uzsāk pastiprinātas pārbaudes veikalos, tirgos un
vairumtirdzniecības noliktavās, lai pārliecinātos, vai šo produktu marķējumā norādītā izcelsmes valsts
atbilst pavaddokumentiem un patērētāji netiek maldināti, no citām valstīm ievestos dārzeņus un
augļus uzdodot par vietējiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2ki
Gandrīz pusē ES pārtikas atrodamas pesticīdu atliekvielas
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (ESFA) 12. martā laidusi klajā pētījumu par pesticīdu atliekvielām Eiropā
nopērkamajos pārtikas produktos. Pētījums parāda, ka pesticīdu atliekvielas konstatējamas gandrīz pusē – 45% no
produktiem, kuri tika pārbaudīti.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2lq

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Ozolniekos notiks mācības par piena kvalitāti
LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības martā un aprīlī „Kvalitatīva svaigpiena ieguve mazās un
vidējās saimniecībās”. Paredzētas divas mācību grupas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2kl
Ozolniekos notiks mācības par gaļas liellopu audzēšanu
LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības martā un aprīlī „Gaļas liellopu turēšanas tehnoloģijas, šķirnes izvēle, ganāmpulka ģenētika (ekstensīvā un intensīvā ražošana)” ietvaros.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/2km

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

16. marts

Pareiza gaļas liellopu ganāmpulku
izveide, gaļas liellopu produktivitātes
celšana ganāmpulkos

LLKC Pierīgas konsultāciju
biroja zālē,
Dārza ielā 2a, Siguldā
Sākums plkst. 10.00

Pieteikties pie Aijas Luses
mob. tālr. 25483221 vai
e-pastā Aija.Luse@llkc.lv

Par Lauku attīstības programmas
aktualitātēm un pasākumiem

Rušonas pagasta teritoriālā
pārvalde,
Liepu iela 5a,
Kastīre, Rušonas pagasts,
Riebiņu novads
Sākums plkst. 10.00

LLKC Preiļu nodaļas
uzņēmējdarbības
konsultante
Jolanta Augšpūle,
mob. tālr. 26788681 vai
jolanta.augspule@llkc.lv.

Ogres novads,
Taurupes pagasts,
Taurupes tautas nams
Sākums plkst. 11.00

Liene Dreiska,
mob. tālr. 28331239

Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā,
Mārtiņzālē

Linda Dūdiņa-Hoiere
mob. tālr. 29118502,
29147935;
e-pasts: linda.dudina@llkc.lv

16. marts

17. marts

18. marts

Prasības lauksaimniecības uzņēmumiem, kuriem ir dzīvnieku novietnes,
un „Altum” valsts atbalsta
programmas lauksaimniekiem

Aktualitātes lauku attīstības
programmā un tiešmaksājumu
saņemšanā 2014.-2020. gadam

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
Visā pasaulē 21. martā atzīmēs starptautisko Meža dienu
Starptautiskā Meža diena dibināta 2012. gadā ar ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūciju.
Šī gada tēma ir “Meži un klimata pārmaiņas”, tā uzsver meža nozares risinājumus, lai cīnītos ar klimata
pārmaiņu problēmām, kā arī veidotu saikni starp mežiem un ilgtspējīgu attīstību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/cqa6

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

16. marts

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

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

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

17. marts

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

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

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

Aktuālā informācija mežu un
lauku īpašniekiem

Jaunannas tautas nams, Jaunanna,
Jaunannas pagasts,
Alūksnes novads
Sākums plkst. 10.00

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

19. marts

Aktuālā informācija mežu un
lauku īpašniekiem

Kalncempju pagasta
pārvaldes zāle, “Cempji-2”,
Kalncempji,
Kalncempju pagasts,
Alūksnes novads
Sākums plkst. 13.00

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

20. marts

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

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

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

19. marts

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!

