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LAUKSAIMNIECĪBA

LLKC sniedz atbildes par ES finanšu piesaisti internetā 

Lai nodrošinātu aktīvu komunikāciju ar lauksaimniekiem, kuriem ir neskaidrības par ES fi-

nansējuma piesaistes nosacījumiem, ieguldījumiem, dokumentiem, platībmaksājumiem un 

citiem saistītiem jautājumiem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra mājaslapā pie-

ejams forums, kurā atbildes sniegs LLKC speciālisti. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/6rm7 

 

Kā atšķirt vietējas izcelsmes augu no ievestā 

Krāšņs iepakojums, apraksts un šķirnes nosaukums svešvalodā, neproporcionāla vainaga un 

poda proporcija, – tās ir tikai dažas pazīmes, pēc kurām iespējams noteikt, vai kārotais augs ir 

vietējas vai ārvalstu izcelsmes, norāda LLKC un Latvijas Stādu audzētāju biedrības eksperti. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/qt1e  

 

Veiksmīgi norit pieteikšanās platību maksājumiem EPS 

No 11. aprīļa līdz 23. maijam Lauku atbalsta dienests pieņem pieteikumus no lauksaimnie-

kiem platību maksājumiem. Jau pirmajā dienā saņemti vairāk nekā 600 elektronisko pieteiku-

mu, bet tiem, kam elektroniskie pieteikumi sagādā grūtības, dienests turpinās palīdzēt. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/ghbb   

 

Bankai “Citadele” jauns kredīts zemniekiem 

Banka Citadele lauksaimniecības uzņēmumiem izstrādājusi jaunu produktu  – “Atbalsta kre-

dīts zemniekiem”. Tas viegli un ātri pieejams katram lauksaimniekam, kurš sadarbojas ar Lau-

ku atbalsta dienestu. Plašāka informācija: http://ej.uz/ducd 

 

LAD pieņem iesniegumus dīzeļdegvielas piešķiršanai 

Lauku atbalsta dienests informē, ka līdz 2016. gada 1. jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana 

marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi lauk-

saimniecības produkcijas ražotājiem 2016./2017. saimnieciskajam gadam. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/o5q5 

 

Lai saņemtu atbalstu par papuvēm, tās atbilstoši jākopj 

Lauksaimnieki atbalsta maksājumu saņemšanai var pietikt atbilstoši koptas papuves. Papuve 

ir aramzeme, kurā nenotiek lauksaimnieciskā ražošana, to neizmanto kultūraugu audzēšanai, 

izņemot zaļmēslojuma audzēšanu, no tās nenovāc ražu, kā arī to neizmanto dzīvnieku  

ganīšanai.  

Plašāka informācija: http://ej.uz/47rn 

 

Atbalsts lauksaimniecībā un zivsaimniecībā vienotā datubāzē 

Valdība 12. aprīlī  apstiprināja grozījumus noteikumos par de minimis atbalsta uzskaites un 

piešķiršanas kārtību lauksaimniecībā, kā arī zvejniecībā un akvakultūrā. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/m94e 

 

Precizē kvalifikācijas paaugstināšanas prasības  

Valdība 12. aprīlī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par 

sertifikāta un apliecības izsniegšanu fiziskām personām, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku 

vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju.  

Plašāka informāciju: http://ej.uz/cahi 

 

Pēc Āfrikas apmeklējuma būs jādezinficē transportlīdzekļi 

Lai iespējami nodrošinātos pret mutes un nagu sērgu, kas pašlaik strauji izplatās Lībijā un 

Marokā, pret vīrusa spēju izdzīvot un šī vīrusa potenciālajiem inficēšanās ceļiem, valdība 12. 

aprīlī apstiprināja aizsardzības pasākumu piemērošanu, ko paredz grozījumi noteikumos par 

mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību.  

Plašāka informācija: http://ej.uz/1bo6 
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KALENDĀRS

PĀRTIKA

DAŽĀDAS IESPĒJAS

Plānots mainīt prasības higiēnas apmācībai  

Zemkopības ministrija sagatavojusi noteikumu projektu, kas atceļ mācību kursa 

“Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” nepieciešamību pārtikas higi-

ēnā personām, kas nodarbinātas primārajā ražošanā. Noteikumu projektu par 

grozījumiem pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtībā pārtikas hi-

giēnas jomā 14. aprīlī izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/fvpf 

Talsos notiks apmācības par higiēnas prasībām pārtikas uzņēmumā 

LLKC Talsu birojā, Kr. Valdemāra iela 21a,  27. aprīlī  notiks apmācības sertifi-

kāta iegūšanai par kursa “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”  

apguvi. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/pfkc 

 

Ozolniekos notiks kursi par dzīvnieku pārvadāšanas noteikumiem 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā Ozolniekos 5. maijā notiks ap-

mācības dzīvnieku pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas centru darbiniekiem. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/hedt 

 

Simts lauku saimniecības 14. maijā gaida viesus 

„Lauku ceļotāja” rīkotā akcija vienlaikus noritēs 101 lauku saimniecībā, visos 

Latvijas novados un apmeklētāji tiek gaidīti visas dienas garumā. Katra saimnie-

cība šajā dienā sagatavojusi kādu programmu, ekskursiju, degustāciju, piedzīvo-

jumu vai citu piedāvājumu, kas nav pieejams ikdienā. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/vztm 

Termiņi 

20.04. 
Jāiesniedz PVN deklarācija par 1. ceturksni vai par martu. 

  

20.04. Jāiesniedz dabas resursu nodokļa pārskats par 1. ceturksni. 

Aicinām piedalīties starptautiskā seminārā par akvakultūru 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar zivju audzētavas 

„Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centru  21. aprīlī rīko starptau-

tisku semināru „Recirkulācijas akvakultūras sistēmas: projekti, piedāvājums, 

tehnoloģiskie risinājumi.” 

Plašāka informācija: http://ej.uz/j7nb 
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PLĀNOTIE SEMINĀRI

SEKOJIET JAUNUMIEM:

www.laukutikls.lv
www.llkc.lv

@LLKC_lv

facebook.com/LLKIC

draugiem.lv/LLKC
Ieteikumus sūtīt uz lauku.lapa@llkc.lv

Mednieku apmācības visā Latvijā 

Jau vairāk nekā piecus gadus LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs 

rīko apmācības jaunajiem un esošajiem medniekiem un medību vadītājiem. 

Katra mācību gada laikā tiek apmācīti 150 līdz 200 interesenti. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/b4f4 

 

Izdots pavasara „Čiekurs” − aktuāla informācija meža īpašniekiem 

LLKC Mežu konsultāciju pakalpojumu centrs izdevis pavasara informatīvo 

izdevumu meža īpašniekiem „Čiekurs”. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/fvqj 

Datums Tēma Norises vieta Kontaktinformācija 

19. aprīlis Aktuālā informācija me-

žu un lauku īpašniekiem 

Rankas pagasta bibliotē-

ka, „Ausmas”, Rankas 

pagasts, Gulbenes no-

vads 

Sākums plkst. 10.00 

MKPC Ziemeļaustru-

mu nodaļas mežsaim-

niecības konsultante 

Ginta Ābeltiņa, tālr. 

26117578 

21. aprīlis Aktuāla informācija 

mežsaimniecības, lauk-

saimniecības un nodokļu 

likumdošanā, ES atbal-

sta iespējas 

  

Isnaudas tautas nams, 

Isnaudas pagasts, Lu-

dzas novads 

Sākums plkst. 10.00 

MKPC Ludzas noda-

ļas vadītājs Ludvigs 

Karvelis, tālr. 

29411165 

21. aprīlis Aktuāla informācija me-

žu un lauku īpašniekiem 

Uzvaras iela 1, Ratnieki, 

Čornajas pagasts, Rē-

zeknes novads, Ratnieku 

Tautas nama telpās 

Sākums plkst. 10.00 

MKPC Rēzeknes no-

daļas vadītāja Valda 

Brice, tālr. 28692818 

22. aprīlis Aktuāla informācija 

mežsaimniecības, lauk-

saimniecības un nodokļu 

likumdošanā, ES atbal-

sta iespējas 

  

Zilupes tautas nams, Zil-

upe, Zilupes noads. 

Sākums plkst. 10.00 

MKPC Ludzas noda-

ļas vadītājs Ludvigs 

Karvelis, tālr. 

29411165 
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