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“Novada Garša” aicina – atnāc, atklāj, iemīli! 
Lai mudinātu iedzīvotājus atklāt fantastiskas saimnieces, šefpavārus un to  
virtuves arī ārpus lielajām pilsētām, cilvēku jau iemīļotais zīmols “Novada Garša” 
ar devīzi  “Atnāc. Atklāj. Iemīli!” šogad ikvienu aicinās apmeklēt piecus  
aizraujošus garšas svētkus katrā Latvijas novadā, kuri ar grandiozu pasākumu 
septembra beigās noslēgsies Rīgā. 
Plašāk: https://ej.uz/ufmr 
 
Piena pašizmaksa izmēģinājumu saimniecībās 
LLKC speciālisti veikuši piena pašizmaksas aprēķinus saimniecībās, kas  
saistītas ar demonstrējumiem, salīdzinot saimnieciskās darbības rezultātus no 
2014. līdz 2018. gadam lielās un mazās saimniecībās. 
Plašāk: https://ej.uz/3ezb 
 
 
 
 
 
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 
 

 

 
 
Grozījumi Darba likumā  
Pieņemtie grozījumi Darba likumā paredz tiesības nozares ģenerālvienošanās 
slēdzējpusēm vienoties par mazāku piemaksu par virsstundu darbu nekā Darba 
likuma 68. panta pirmajā daļā noteiktā, ja ģenerālvienošanās ir paredzēts būtisks 
minimālā atalgojuma palielinājums nozarē. 
Plašāk: https://ej.uz/7mjp 
 
Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā  
Grozījumi nosaka iespēju norakstīt transportlīdzekli, ja nav iespējams saņemt 
nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu; kā arī paredz turpmāk  
nepiemērot atbrīvojumu no DRN samaksas vienreiz lietojamajiem galda traukiem 
un piederumiem, kas izgatavoti no plastmasas (polimēriem) un to  
kompozītmateriāliem (laminātiem). 
Plašāk: https://ej.uz/bh3s 
 
Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” 
Grozījumi nosaka ierobežojumus veikt norēķinus skaidrā naudā, ja notiek  
nekustamā īpašuma atsavināšanas darījums. 
Plašāk: https://ej.uz/tyxy 
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Atvērto durvju dienas Bulduru dārzkopības vidusskolā  
Bulduru Dārzkopības vidusskolā atvērto durvju diena šogad notiks divas dienas 
— 26. un 27. aprīlī ar plašu un piesātinātu programmu. 
Plašāk: https://ej.uz/6sbd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sugas aizsardzības plāna izstrāde roņiem 
Lai veicinātu turpmāku cilvēka un roņu līdzāspastāvēšanu, Dabas aizsardzības 
pārvaldes uzdevumā bezpeļņas organizācija “Pro Mare” 2017. gadā uzsāka su-
gas aizsardzības plāna izstrādi roņiem Latvijas ūdeņos Baltijas jūrā un Rīgas 
līcī. Lai informētu par projektā paveikto un piedalītos diskusijā, iespējams ap-
meklēt kādu no sanāksmēm 2., 7. vai 9. maijā. 
Plašāk: https://ej.uz/kywh 
 
Atbilstības sertifikāts Salacgrīvas zivsaimniekiem 
Noslēdzies pārbaudes laiks Salacgrīvas zivsaimniekiem, kuri ar pieteikumu Pār-
tikas un veterinārajā dienestā (PVD) bija apstiprinājuši savu vēlmi ierakstīt Eiro-
pas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā vietējo pro-
duktu – Salacgrīvas nēģi. 
Plašāk: https://ej.uz/43hp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatīvie semināri meža īpašniekiem 
Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, 
laikiem un datumiem) var interesēties MKPC mājaslapā vai Valsts Lauku tīkla 
mājaslapā, sazinoties ar MKPC speciālistiem.  
Plašāk: www.mkpc.llkc.lv 
 
Meža ugunsnedrošais laikposms ir sācies!  
Valsts meža dienests sākot ar š. g. 19. aprīli noteicis meža ugunsnedrošā  
laikposma sākumu visā valsts teritorijā. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem  
valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina  
ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošanu mežā.  
Plašāk: https://ej.uz/eg9p 
 

 
 

 
Atskaišu termiņi 

30. aprīlis Jāiesniedz gada pārskats par 2018. gadu (ja pārskata periods sakrīt ar kalendāro 
gadu). 
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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. 
 

Meža īpašniekiem iespēja pieteikties atbalstam  
 
Vēl līdz 2019. gada 7. maijam meža īpašniekiem ir iespēja pieteikties ES  
atbalsta saņemšanai Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā pasākumā pasākumā 
“Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” trīs 
apakšpasākumos par kopējo publisko finansējumu vairāk nekā 7 miljoni eiro. 
Plašāk: https://ej.uz/vuo5  
 
      Sagatavoja Sarmīte Grundšteine, MKPC  
 

 

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

Ilzes Rūtenbergas-Bērziņas salikums. 

Datums Nosaukums Norises vieta Kontaktinformācija 

10. maijā 

ES atbalsta pasākuma 
“Ieguldījumi meža platību 
paplašināšanā un meža dzīvot-
spējas uzlabošanā” realizācijas 
iespējas 

Zilupes novads, 
“Škirpāni”, “Jumis” 
Sākums pl. 9.00 

MKPC Ludzas nodaļa, 
Ludvigs Karvelis, 
mob. 29411165 
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