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LAUKSAIMNIECĪBA
Atbalstīs mazās kooperatīvās sabiedrības
Valdība 29. septembrī apstiprināja kārtību, kādā atbilstīgās mazās lauksaimniecības un mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības varēs saņemt atbalstu, lai veicinātu sabiedrību izaugsmi un
konkurētspēju.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5l0
Jaunas prasības traktoru izmešiem
Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūra informē, ka sācies jauns traktoru motoru izmešu posms jaudas
grupā no 130 līdz 560 Kw. Stingrākas motoru izmešu emisijas prasības Eiropas Savienībā pakāpeniski tiek
noteiktas ik gadu, dalībvalstīm, tostarp Latvijai, nosakot arī motoru emisiju posmus un pieļaujamos
traktoru reģistrācijas termiņus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5kx
Mainītas “de minimis” atbalsta piešķiršanas veidlapas
Lai varētu precīzi piemērot Komisijas regulu par “de minimis” atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībā un
zivsaimniecībā, valdība 29. septembrī apstiprināja jaunu šī atbalsta piešķiršanas kārtību.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5l1

PĀRTIKA
Mainīti nosacījumi higiēnas apmācībām pārtikas apritē
Valdība 29. septembrī pieņēma noteikumus, kas samazina administratīvo slogu pārtikas apritē
strādājošajiem. Noteikumiem stājoties spēkā, periods, pēc kura atkārtoti jānoklausās pārtikas higiēnas
mācību kurss, būs pagarināts no diviem uz trim gadiem, kā arī būs saīsināts mācību kursa apguves laiks
no piecām stundām uz trim stundām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5l2

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Jauni MK noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju
Pieņemti jauni MK noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju. Salīdzinot ar iepriekšējām
veidlapām, jaunās ir aktualizētas atbilstoši spēkā esošajai likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”
redakcijai. MK noteikumi stājas spēkā ar 01.01.2016., un jaunā parauga veidlapas jāiesniedz par taksācijas
periodu, kas sākas 2015. gadā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5lf
Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”
Grozījumi likumā paredz, ka nodokļu maksātājiem, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu, līdz
1. maijam būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par iepriekšējā taksācijas gada
pamatdarbības veidu (atbilstošais NACE kods), ja tas iepriekšējā taksācijas gadā ir mainījies un neatbilst
nodokļu administrācijai sniegtajai informācijai. Nodokļu maksātāji, kas uzsāk saimniecisko darbību,
informāciju par pamatdarbības veidu iesniedz mēneša laikā pēc saimnieciskās darbības reģistrācijas LR
Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā. Saskaņā ar likumu par pamatdarbības veidu
uzskatāms darbības veids ar vislielāko īpatsvaru kopējā apgrozījumā taksācijas gadā. Likumā izdarīti arī
vairāki citi grozījumi.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5lg

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Sākusies pieteikšanās jauniešu izaugsmes forumam “SOLIS 2015”!
No 23. līdz 25. oktobrim Burtnieku novada lauku mājās “Ķempēni” norisināsies ikgadējais jauniešu izaugsmes forums “SOLIS 2015”. Foruma mērķis ir ar izglītojošu un interaktīvu lekciju un izbraukumu palīdzību
izglītot jauniešus par uzņēmējdarbības iespējām lauku reģionos. Pieteikšanās līdz 9. oktobrim.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5kz

Kļūsti par līderi
Jaunieši, kuri vēlas attīstīt savas līdera prasmes un īstenot savu biznesa vai projektu ideju, tiek aicināti
pieteikties “Junior Achievement Latvija” organizētajai Līderu programmai. Programmā var pieteikties 16
līdz 20 gadus veci jaunieši.
Plašāka informācija: http://jal.lv/news/551
Iespēja doties apmaiņas programmā uz ASV
9. un 10. klašu skolēni var pieteikties ASV valdības sponsorētajai apmaiņas programmai FLEX. Astoņi,
deviņi jaunieši no Latvijas varēs gadu pavadīt, mācoties kādā no ASV skolām. Programmu pilnībā finansē
ASV puse.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ohix
Latvijas Lauku kopienu nedēļa
No 12. līdz 16. oktobrim jau trešo gadu norisināsies Latvijas Lauku kopienu nedēļa, kuras tēma šogad ir
“Sadarbība kā ilgtspējīgas izaugsmes pamats”. Aktivitātes norisināsies piecās Latvijas vietās, un uz
kopīgām diskusijām aicināti visi interesenti, tai skaitā jaunieši, lauku aktīvisti, vietējās politikas veidotāji,
nevalstisko organizāciju pārstāvji u. c.
Plašāka informācija: http://ej.uz/4c93
Strukturētā dialoga noslēguma konference
Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus un jauniešu darbā iesaistītās personas, kā arī politikas
veidotājus pieteikties strukturētā dialoga noslēguma konferencei, kas norisināsies oktobra izskaņā Rīgā.
Konferences mērķis ir izstrādāt rīcību priekšlikumus ES jaunatnes konferences rekomendāciju ieviešanai
Latvijā jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/n9cw

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aicinām uz fermu dienu SIA “Lestene”
Zālēdāju projekta fermu diena par atražošanas rādītājus ietekmējošiem faktoriem un embrionālo mirstību
notiks 7. oktobrī Tukuma novada Lestenes pagasta Tautas namā un piensaimniecības kompleksā
“Pienenes”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ky
Kursi ganāmpulka pārrauga darba tiesību iegūšanai
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 15. un 21. oktobrī organizē kursus B metodes pārrauga
darba tiesību iegūšanai un kvalifikācijas paaugstināšanai gaļas šķirņu govkopībā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/5ek

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

6. oktobris

Zivju audzēšanai piemērotu
dīķu ierīkošana un
uzturēšana

Durbes kultūras nams,
Skolas iela 5,
Durbe
Sākums plkst. 10.00

Iepriekšēja pieteikšanās pa
tālr. 27843096,
e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv

EJZF atbalsta iespējas
zivsaimniecības nozarei
jūras piekrastē

Liepupes pagasta
pārvalde
„Mežgravas”,
Dunte,
Salacgrīvas novads
Sākums plkst. 10.00

Jānis Eizenbergs,
tālr. 29427095
Obligāta pieteikšanās līdz
5. oktobrim

Poruka ielā 2,
Madonas KB
semināru telpa
Sākums plkst. 10.00

Pieteikšanās un informācija:
LLKC Madonas nodaļas
uzņēmējdarbības konsultante Anita
Briška,
tālr. 28662917 un
LLKC Madonas KB
Lopkopības konsultants
Edvīns Broks,
tālr. 29163674

7. oktobris

8. oktobris

Lauksaimniecības
produkciju ražojošo
saimniecību konkurētspējas
palielināšana - gaļas liellopu
audzēšana

Par ES atbalstu meža īpašniekiem – tiešsaistē!
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus 6. oktobrī pulksten 10.00 tiešsaistē
uzzināt svarīgāko informāciju par ES atbalstu: www.laukutikls.lv/tiesraide.
Plašāka informācija: http://ej.uz/56p3
„Meža īpašniek! Atnāc un uzzini svarīgāko par ES atbalstu tieši Tev!”
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs organizē informatīvi izglītojošu kampaņu „Atnāc uz
semināru un uzzini svarīgāko par ES atbalstu meža īpašniekiem!”. Kampaņas ietvaros meža īpašnieki
septembrī un oktobrī aicināti apmeklēt bezmaksas seminārus par ES atbalsta saņemšanas iespējām meža
īpašniekiem.
Plašāka informācija un plānotie semināri: http://ej.uz/7dyg
Medības ar dzinējiem
No 1. oktobra ir atļautas medības ar dzinējiem, tā ir rakstīts Medību noteikumos. Ņemot vērā Āfrikas cūku
mēra izplatību Latvijā, Āfrikas cūku mēra II un III riska zonās Valsts meža dienests vietām ir noteicis ierobežojumus dzinējmedību un medību ar traucēšanu rīkošanā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/2yw1
Tapusi filma par meža atjaunošanu
AS „Latvijas valsts meži” radījusi izzinošu filmu, kurā skaidro meža atjaunošanas soļus, iepazīstina ar uzņēmuma stādaudzētavās audzētajiem kvalitatīvajiem stādiem un sniedz noderīgu informāciju un praktiskus
padomus, kā pareizi un raiti stādīt mežu, lai nākotnē tas izaugtu vesels un bagāts ar koksni.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ame5

SEKOJIET JAUNUMIEM:
@LLKC_lv
facebook.com/LLKIC
draugiem.lv/LLKC

Savus ieteikumus, kā pilnveidot
«Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

WEB: WWW.LLKC.LV
un
WWW.LAUKUTIKLS.LV

