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LAUKSAIMNIECĪBA
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram – 25 gadi
Tieši pirms 25 gadiem, 1. februārī, Latvijas Republikas lauksaimniecības ministrs Dainis Ģēģeris
parakstīja pavēli par Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centra (LLKC) izveidi, nosakot, ka
katrā Latvijas rajonā jābūt arī centra birojam.
Plašāka informācija: http://ej.uz/kh5v
LLKC izveidojis interneta rīku ES atbalsta pieejamības noteikšanai
Interneta rīks “ES atbalsta pieejamības noteikšanas programma” izveidots ar mērķi palīdzēt
jebkurai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai lauksaimniecības produktu pārstrādē ieinteresētai
personai ātri un viegli uzzināt, vai tā var pretendēt uz atbalstu kādā no Eiropas Savienības
pasākumiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/qf98
Saeima atbalsta subsīdiju neaplikšanu ar nodokli
Saeimā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 4. februārī vienbalsīgi atbalstīja lauksaimnieku
iesniegtos grozījumus likumā “Par uzņēmuma ienākuma nodokli”, kas paredz, ka arī 2017. un
2018. gadā lauksaimniekiem piešķirtās subsīdijas – valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas
Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, netiks apliktas ar uzņēmuma ienākuma
nodokli.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xjb9
Palielināts finansējums zemes iegādei
Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” līdz 2015. gada 31. decembrim ir piešķīrusi 781 aizdevumu zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai par kopējo summu
39,60 miljoni eiro un ir noslēgti 774 līgumi par 38,80 miljoniem eiro.
Plašāka informācija: http://ej.uz/d6su
Precizē aitu un kazu brucelozes profilakses un apkarošanas kārtību
Lai samazinātu dzīvnieku īpašnieku administratīvos izdevumus un ļautu ietaupīt finanšu līdzekļus par kontroles parauga noņemšanu un laboratorisko izmeklēšanu, valdība 2. februārī grozīja
2011. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 988 „Kārtība, kādā veic brucelozes
profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/vavn
Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem
Lauku atbalsta dienests informē, ka pieejams atbalsts pasākuma “Dabas katastrofās un
katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un
piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana” apakšpasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem
pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas”. Projektu iesniegšanas
kārta ir atvērta no 2016. gada 22. februāra līdz 2016. gada 22. martam.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bsef

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Statistikas rādītāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai
Valsts ieņēmumu dienests ir publicējis informatīvo materiālu par statistikas rādītājiem, kas
nepieciešami uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ovwg

PĀRTIKA
Mainīsies valsts nodevas uztura bagātinātāju reģistrēšanai
Valdība 2. februārī apstiprināja grozījumus uztura bagātinātāju reģistrēšanas valsts nodevās.
Turpmāk par vienām reģistrācijas darbībām būs jāmaksā vairāk nekā pašlaik, savukārt par citām —
mazāk.
Plašāka informācija: http://ej.uz/3bsh

Tiks uzsākta reģistrācijas procedūra „Rucavas baltajam sviestam”
Pārtikas un veterinārais dienests 2015. gada nogalē saņēma Rucavas novada domes iesniegumu
par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju produktam „Rucavas baltais sviests”,
bet šī gada janvārī – precizētu dokumentāciju.
Plašāka informācija: http://ej.uz/y6vx

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Konkurss “Šodien laukos”
Akcijas ietvaros no februāra līdz novembrim skolēniem būs iespēja sekot līdzi aktuālām,
interesantām un izzinošām ziņām, kas regulāri tiks ievietotas akcijas lapās. Katru mēnesi tiks
izvirzīta mēneša lielā tēma, kas saistīta ar trim nozarēm – lauksaimniecību, zivsaimniecību,
mežsaimniecību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/b2s1

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Izsludina saimniecību pieteikšanos Zālēdāju projektā
Lai turpinātu praktisko demonstrējumu/izmēģinājumu īstenošanas nodrošināšanu un
paplašinātu ražojošo lopkopības saimniecību izmēģinājumu tīklu, LLKC Lopkopības
kompetenču centrs Zālēdāju projekta ietvaros izsludina konkursu lopkopības saimniecībām.
Pieteikumi iesniedzami līdz 12. februārim.
Plašāka informācija: http://ej.uz/y5g2
Notiks apmācības pārrauga tiesību iegūšanai piena govkopībā
LLKC Ozolniekos 1. un 15. martā rīko apmācības pārrauga tiesību iegūšanai piena šķirņu
govkopībā darbam savā ganāmpulkā (B metode).
Plašāka informācija: http://ej.uz/23gu
Aicina uzņēmējus apgūt lauksaimniecības pamatzināšanas
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras konsultāciju birojs aicina uz mācībām
uzņēmējus, piedāvājot profesionālās pilnveides izglītības programmā apgūt lauksaimniecības
pamatzināšanu kursu. Mācības notiks no 22. februāra līdz 28. aprīlim.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8o3a

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

9. februāris

Lauku atbalsta dienesta
elektroniskās pieteikšanās
sistēmas pakalpojumu
izmantošana

Viesītes bibliotēka,
Viesītes kultūras pils,
Smilšu iela 2,
Viesīte
Sākums plkst. 11.00

Seminārs ir bezmaksas,
sīkāka informācija un pieteikšanās pa
tālr. 26526895 vai
e-pastu
ligita.kadzule@llkc.lv

11.
februāris

Seminārs lopkopjiem
Jēkabpilī

Neretas iela 82,
Jēkabpils
Sākums plkst. 10.00

Pieteikties līdz 9. februārim pa
tālr. 25749715 vai
e-pastu
martins.jurjans@dotnuvosprojektai.lv

15.
februāris

Integrētās augu
audzēšanas ieviešanas
aktualitātes, mēslošanas
līdzekļu lietošanas
prasības, graudaugu,
rapša un lauka pupu
slimības un kaitēkļi, to
ierobežošana

Limbažu novada domes zāle,
Rīgas iela 16,
Limbaži
Sākums plkst. 10.00

Limbažu KB lauku attīstības
konsultante
Brigita Skujiņa,
tālr. 27875479,
e-pasts: brigita.skujina@llkc.lv

Atklāj BIOR Akvakultūras pētniecības un izglītības centru
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs zivju audzētavā “Tome” 3. februārī atklāja Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” jaunizveidoto zivju audzēšanas,
pētniecības un izglītības centru.
Plašāka informācija: http://ej.uz/zbh4
Latvija turpinās aizstāvēt mūsu zvejnieku intereses
Saskaņā ar 2. februāra Ministru kabineta sēdē nolemto Latvijas atbildīgās iestādes turpina darbu
kopīgi ar Eiropas Komisiju, lai meklētu ilgtermiņa risinājumus Latvijas zvejnieku iespējām sniega
krabju zvejai Barenca jūrā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/f4u8
Būs pieejams atbalsts zivsaimniekiem akvakultūras attīstībai
Zivsaimniekiem būs iespējams saņemt atbalstu akvakultūras attīstībai, jo Lauku atbalsta
dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā “Akvakultūra, kas nodrošina
vides pakalpojumus” no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 15. maijam. Šī ir trešā projektu
iesniegumu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 3 403 682 eiro.
Plašāka informācija: http://ej.uz/pu7u

Balvu “Gada kooperatīvs izaugsmē” saņem “Mežsaimnieks”
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas rīkotā konkursa noslēguma pasākumā, kurā
tika sumināti labākie lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvi, balvu “Gada
kooperatīvs izaugsmē” saņēma mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
“Mežsaimnieks”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5185

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

11.
februāris

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

Eiropas Savienības atbalsts meža
īpašniekiem

Jaunatnes iela 14,
Murmastienes kultūras centrs,
Murmastienes pagasts,
Varakļānu novads
Sākums plkst. 13.30

MKPC Madonas nodaļas vadītāja
Mairita Bondare,
tālr. 28381176

Par plānotajiem informa vajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesē es MKPC
mājaslapā sadaļā „Jaunumi” vai Valsts Lauku kla mājaslapā, vai sazino es ar MKPC speciālis em.

SEKOJIET JAUNUMIEM:
www.laukutikls.lv
www.llkc.lv

@LLKC_lv

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

