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Jelgavā notiks konference “Stipri reģioni, stipra valsts!”  
Zemkopības ministrija un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 5. aprīlī 
aicina Zemgales lauksaimniekus, uzņēmējus un iedzīvotājus apmeklēt  
konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!” 
Plašāk: https://ej.uz/ya3t 
 
Zemniekiem cerīgāks skats uz veiksmīgāku sezonu 
Aizvadītā gada siltais rudens, kas sējumiem ļāva sagatavoties ziemai,  
pietiekams sniega daudzums uz laukiem un ne pārlieku zema gaisa temperatūra 
šopavasar zemniekiem vieš cerības uz labāku sezonu nekā aizvadītā gada  
sausajā vasarā. Cerības stiprina arī LLKC augkopju novērojumi visā valstī. 
Plašāk: https://ej.uz/v1tf 
 
Pavasaris dārzos ienāk nevienmērīgi 
Meteoroloģiskais pavasaris ir sācies, taču tas nebūt nenozīmē, ka tas pilnā mērā 
sācies arī dārzos, norāda LLKC vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils. 
Plašāk: https://ej.uz/yfri 
 
LLKC aicina uz semināru par ūdeņu apsaimniekošanu 
Kā un ko drīkst vai nedrīkst darīt iekšējos ūdeņos, kurš par ko atbild un kā ie-
saistīties ūdeņu apsaimniekošanā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem 
ikviens varēs gūt atbildes LLKC rīkotajā divu dienu seminārā “Iespējas, pieredze 
un izaicinājumi iekšējo ūdeņu resursu apsaimniekošanā” 3. un 11. aprīlī. 
Plašāk: https://ej.uz/sgoh 
 
Pieteikšanās platību maksājumiem sāksies no 10. aprīļa 
No 2019. gada 10. aprīļa sāksies pieteikšanās platību maksājumiem.  
Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz šī gada 22. maijam, iesniedzot Vienoto 
iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Pēdējā diena, kad atbalsta 
maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, šogad ir 17. jūnijs. 
Plašāk: https://ej.uz/nb7r 
 
Atbalsts zemes iegādei palielināts par 20 miljoniem eiro 
Valdība otrdien, 26. martā, apstiprinājusi grozījumu noteikumos par valsts  
atbalstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības  
produkcijas ražošanai, palielinot kopējo pieejamo summu par 20 miljoniem eiro.  
Plašāk: https://ej.uz/kegs 
 
Atjaunotas prasības meliorācijas sistēmu reģistrēšanai  
Valdība apstiprinājusi jaunus meliorācijas kadastra noteikumus. Tie attiecas uz 
visiem zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, kuru zemes īpašumā 
ūdens režīmu regulē izbūvētas meliorācijas sistēmas. Meliorācijas sistēmas  
Latvijā ūdens režīmu regulē 2,1 miljonā hektāru lauksaimniecības un meža  
zemes. 
Plašāk: https://ej.uz/uuyf 
 
Dzīvnieku reģistrs kļūs informatīvāks 
Valdība apstiprinājusi kārtību lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to 
ganāmpulku un novietņu reģistrēšanai un lauksaimniecības dzīvnieku  
apzīmēšanai, tādējādi radot priekšnoteikumus iespējai precīzi izsekot  
 

https://ej.uz/ya3t
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/zm-konference-stipri-regioni-stipra-valsts-5aprili-jelgava
https://ej.uz/yfri
https://ej.uz/sgoh
https://ej.uz/nb7r
https://ej.uz/kegs
https://ej.uz/uuyf


lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku kustībai un to slimību  
uzliesmojumiem. 
Plašāk: https://ej.uz/tspv 
 
 
 
 
 
 
Mācības lauksaimniekiem un mežsaimniekiem visā Latvijā  
LLKC sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti līdz pat 2022. gadam 
lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un pārtikas produktu ražošanas nozarē  
strādājošajiem piedāvā plašas teorētisko un praktisko mācību iespējas. Sekojiet 
līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā! 
Plašāk: https://ej.uz/ek33 
 
Iespēja piedalīties saimniecību un mežu apmeklējumos 
Pirmo reizi Latvijā lauksaimniekiem un mežsaimniekiem ar ES atbalstu tiek  
piedāvāts apmeklēt saimniecības un mežus, lai gūtu praktisku pieredzi un  
dalītos tajā ar citiem – gan Latvijā, gan ārzemēs. Aktuālā informācija –  
mājaslapā. 
Plašāk: https://ej.uz/ay3n 

 

 

 

 

 

 
Buklets par meža kaitēkļiem un slimībām 
Lai speciālistiem atvieglotu kaitēkļu un slimību atpazīšanu mežā, Valsts meža 
dienests ir izdevis bukletu “Bīstamākie meža kaitēkļi un slimības Latvijā”, kas ir 
54 lappušu biezs informatīvs materiāls par bīstamākajiem un biežāk sastopama-
jiem meža kaitēkļiem un slimībām. Bukletu “Bīstamākie meža kaitēkļi un slimī-
bas Latvijā” var  lejupielādēt mājaslapā www.vmd.gov.lv. 
Plašāk: https://ej.uz/vnrk 
 
Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā 
No 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 7. maijam Lauku atbalsta dienests izslu-
dina pieteikšanos atbalsta saņemšanai pasākuma “Ieguldījumi meža platību pa-
plašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” trīs apakšpasākumos par kopē-
jo publisko finansējumu vairāk kā 7 miljoni eiro. 
Plašāk: https://ej.uz/vuo5  
 
Aicinām papildināt zināšanas par meža apsaimniekošanu 
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus, meža no-
zarē nodarbinātos speciālistus un medniekus uz kursiem visā Latvijā par mežu 
un ar to saistītām tēmām. 
Plašāk: https://ej.uz/macibas_mezs 
 

Atskaišu termiņi 

1. aprīlis Gada pārskatu iesniegšanas termiņš biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām  
organizācijām. 
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Semināri par pieejamo ES atbalstu mežsaimniecībai 
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus uz semināriem 
par aktualitātēm meža apsaimniekošanā. Svarīgākās tēmas: jaunākais par ES 
atbalstu meža un aizaugušu zemju īpašniekiem; jaunumi saistībā ar izsludināto 
ES atbalsta projektu pieņemšanas 6. kārtu. 

https://ej.uz/meza_seminari 
Informāciju sagatavoja Sarmīte Grundšteine, MKPC 

Datums Nosaukums Norises vieta Kontaktinformācija 

2. aprīlī 
ES un valsts likumdošanas izmaiņas, 
kas attiecas uz 
lauku un meža apsaimniekošanu 

Alūksnes novads,  
Veclaicenes tautas nams 
Sākums plkst. 10.00 

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa, 
Diāna Supe,  
mob. 26314426 

3. aprīlī 
ES un valsts likumdošanas izmaiņas, 
kas attiecas uz 
lauku un meža apsaimniekošanu 

Apes novads, Virešu saieta 
nams „Mākonīši” 
Sākums plkst. 13.00 

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa, 
Diāna Supe, 
mob. 26314426 

3. aprīlī 
ES atbalsts meža īpašniekiem 2019 
gadā. Konsultāciju projekts un LAP 
mācības 

Saldus novads, Rubas  
pagasts, "Pagastmāja" 
Sākums plkst. 10.00 

MKPC Dienvikurzemes nodaļa, 
Maruta Pragulbicka, 
mob. 20222041 

4. aprīlī 

Valsts un ES atbalsts  
lauksaimniecībai un meža īpašnie-
kiem 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā 
saņemšanas nosacījumi.  
Kompensācijas par  
saimnieciskās darbības ierobežojumu 

Madonas novads,  
Pašvaldības telpas,  
Biksēre,  
Sarkaņu pagasts 
Sākums plkst. 9.30 

MKPC Madonas nodaļa, 
Mairita Bondare, 
mob. 28381176 

4. aprīlī 

Valsts un ES atbalsts lauksaimniecī-
bai un meža īpašniekiem 2019. gadā. 
Atbalsta apjoms, tā saņemšanas  
nosacījumi. 
Kompensācijas par saimnieciskās 
darbības ierobežojumiem 

Madonas novads,  
Praulienas pagasta  
pārvalde, zāle, 1. stāvs, 
Kalna iela 2,  
Prauliena, 
Sākums plkst. 13.30 

MKPC Madonas nodaļa, 
Mairita Bondare, 
mob. 28381176 

5. aprīlī 
Par ES un valsts likumdošanas izmai-
ņām, kas attiecas uz lauku un mežu 
apsaimniekošanu 

Riebiņu novads, Miera iela 
1, Silajāņu pagasta  
pārvalde 
Sākums plkst. 10.00 

MKPC Preiļu nodaļa, 
Astrīda Rudzīte, 
mob. 26410476 

11. aprīlī 
Aktualitātes meža īpašniekiem un 
lauksaimniekiem 

Līvānu novads, Zundāni, 
Turku pagasts, Līvānu  
novads 
Sākums plkst. 9.30 

MKPC Preiļu nodaļa, 
Astrīda Rudzīte, 
mob. 26410476 

11. aprīlī 
Aktualitātes meža īpašniekiem un 
lauksaimniekiem 

Līvānu novads, Liepu iela 
5, Upenieki, Jersikas pag., 
Līvānu novads 
Sākums plkst. 13.00 

MKPC Preiļu nodaļa, 
Astrīda Rudzīte, 
mob. 26410476 

Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var  
interesēties MKPC mājaslapā vai Valsts Lauku tīkla mājaslapā, vai, sazinoties ar MKPC speciālistiem. 

 ‘’Lauku E–Lapa’’ sagatavota LLKC Apgādā, vadītāja Iveta Tomsone, redaktore Dace Millere,  

Ilzes Rūtenbergas-Bērziņas salikums. 

https://ej.uz/meza_seminari

