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LAUKSAIMNIECĪBA
Precizēta kārtība tiešo maksājumu saņemšanai lauksaimniekiem
Valdība 28. aprīlī precizējusi tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, pagarinot atsevišķu
iesniegumu iesniegšanas termiņu, precizējot zālāju masas novākšanas prasību un precizējot nosacījumu,
kā noteikt gadu, kad juridiskas personas saimniecība uzskatāma par gados jauna lauksaimnieka dibinātu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3in
Pārskats par pārtikas un lauksaimniecības produktu ārējo tirdzniecību
Publicēts Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta speciālistu sagatavotais
pārtikas un lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības pārskats par 2014. gadu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3ip

ZIVSAIMNIECĪBA
Zivsaimniecības sadarbības tīkla rīcības programma 2015. – 2020. gadam
Publicēta Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla rīcības programma 2015.–2020. gadam, kurā
izklāstīti ZST izveidošanas principi, mērķi un uzdevumi, sadarbības shēma ar citām nozares
organizācijām, galvenās paredzamās aktivitātes, to ieviešanas vērtējuma kritēriji u. c.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3ir
Arī turpmāk palielinās zušu daudzumu Latvijas ezeros un upēs
Valdība 28. aprīlī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto attīstības plānošanas dokumenta projektu „Latvijas Zušu krājumu pārvaldības plāns 2015.–2016. gadam”. Jaunais plāns izstrādāts, lai turpinātu Latvijas Nacionālā zušu krājumu pārvaldības plāna 2009.–2013. gadam pasākumus un to īstenošanas monitoringu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3io

Pieejams atbalsts pasākumā „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”
No šā gada 27. aprīļa līdz 15. maijam notiek projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
pasākumā „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”. Otrās kārtas publiskais finansējums ir 3 788 000 eiro.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3iq

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Atbalsts jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra nodaļas organizē pasākumu „Atbalsts lauku
jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos,
kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības veidošanā. Talsos pasākuma
informatīvā diena notiks 11. maijā, bet Preiļos – 15. maijā.
Plašāka informācija, Talsi: http://ejuz.lv/3ko
Plašāka informācija, Preiļi: http://ejuz.lv/3kr
Jaunieši tiek aicināti pieteikties programmai „Bridge It”
Tiek meklēti dalībnieki neformālās izglītības programmai „Bridge it”. Programmā piedalīsies jaunieši
no Baltijas valstīm un Krievijas. Galvenā projekta ideja ir sešu mēnešu garumā sniegt jauniešiem
dažādas iespējas personīgās izaugsmes veicināšanai, iepazīstoties ar projektu vadības pamatiem,
ģenerējot idejas, iedziļinoties kādā sociāli nozīmīgā tēmā un īstenojot sociālus projektus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/7rrp
Sākusies reģistrēšanās pārgājienam „Mana jūra”
Vasaras zaļākais pārgājiens „Mana jūra” norisināsies no 26. maija līdz 28. jūnijam. Ekspedīcijas
dalībnieki var pieslēgties pārgājienam jebkurā posmā, un kopā ar pārējiem dalībniekiem iegūs
unikālas zināšanas par piekrastes teritorijām, atpūtīsies un piedalīsies ar jūru saistītās lekcijās.
Plašāka informācija: http://ej.uz/q2et

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Kā atbalstam pieteikt Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopus
Lai atbalstam pieteiktu Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopus, tiem ir jābūt iekļautiem lauku
blokā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3i3

KALENDĀRS
Termiņi
30. aprīlis

Termiņš gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšanai.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

7. maijs

Efektivitātes paaugstināšana lauku
saimniecībās. LAD EPS lietošana

Norises vieta

Rītausmu bibliotēka,
Lauktehnika 22, Rītausmas,
Īslīces pagasts, Bauskas novads
Sākums plkst. 10.00

Kontaktinformācija

Dace Griķe,
mob. tālr. 29180377

Meža ABC
Lieliem un maziem, iesācējiem un pieredzes bagātiem – visiem, kas mīl dabu! Visiem, kuri vēlas
iepazīt, pasmaržot, pagaršot, sajust, ieraudzīt un saprast norises mežā!
Aicinām uz Meža ABC pasākumu 2015. gada 15. un 16.maijā! Pasākuma norises vieta Kuldīgas
novada Padures pagasta “Struņķkrogs”, 12 km no Kuldīgas Ventspils virzienā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/x262
Izstrādātas meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020. gadam
Zemkopības ministrija sagatavojusi un iesniegusi Valsts sekretāru sanāksmē projektu „Par Meža un saistīto nozaru attīstības
pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam”. Pamatnostādnes ir uzskatāmas par Latvijas meža nozares izaugsmes un attīstības
politikas galveno dokumentu, kurā ir ietverta arī sasaiste ar citu nozaru rīcību un nepieciešamo darbību plānojumu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/pq6w
Meža ugunsnedrošais periods sākas 25. aprīlī
Visā valsts teritorijā ar 25. aprīli tiek noteikts meža ugunsnedrošais laikposms. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem
līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/odaw
Izvērtē lauksaimniecības un mežsaimniecības iekļaušanu klimata pārmaiņu politikā
Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā 22. un 23. aprīlī Zemkopības ministrijā Rīgā notika ES lauksaimniecības,
mežsaimniecības un citas zemes izmantošanas maiņas ekspertu darba grupas (Expert Group on Agriculture, Forestry and
Other Land Use, AFOLU) kārtējā sanāksme.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ckk9

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!

