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LAUKSAIMNIECĪBA
ES finansējums laukiem pilnībā apgūts
Iepriekšējā plānošanas periodā Latvijas laukiem pieejamais ES fondu finansējums ir pilnībā
apgūts. Izmaksātas arī visas subsīdijas par pagājušo gadu, informē Lauku atbalsta dienests (LAD).
Lai izvairītos no kļūdām un sankcijām, šajā plānošanas periodā LAD aicina lauksaimniekus
atbalstam pieteikties, izmantojot Elektronisko deklarēšanās sistēmu (EDS). Ja ir grūtības ar tās
izmantošanu, jāvēršas pie LLKC konsultantiem pēc palīdzības.
Plašāka informācija: http://ej.uz/obpu
Svarīga informācija par nodokļiem 2016. gadā
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Grāmatvedības un finanšu nodaļa sagatavojusi
informāciju saviem klientiem par nodokļu likmju un atvieglojumu summu izmaiņām, kas stājas
spēkā no 2016. gada 1. janvāra.
Plašāka informācija: http://ej.uz/2e2g
Aktuāla LDC informācija, ko svarīgi atgādināt zemniekiem
Jaunais gads ir sācies, un svarīgi visu izdarīt laikā un nepalaist garām būtiskus datumus. Tāpēc
atgādinām svarīgu Lauksaimniecības datu centra informāciju ganāmpulku īpašniekiem un
saimniekiem, kuri pienu realizē tieši pircējiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/q9hs
E-pieteikšanās sistēma – palīgs lauksaimniekiem
Latvijā strauji attīstās e-pakalpojumi, kas sniedz vairāk iespēju, procesus padara ātrākus un
samazina administratīvo slogu. Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un ērtāku iesniegumu
iesniegšanu, Lauku atbalsta dienests jau 2007. gadā sāka darbu pie Elektroniskās pieteikšanās
sistēmas izstrādes, un nemitīgi tiek papildināts pakalpojumu klāsts.
Plašāka informācija: http://ej.uz/rhma
Teļi ziemā kāro vairāk piena
Ziemas aukstajā laikā visiem piena perioda teļiem ir jāizbaro lielāks piena daudzums, lai
dzīvniekus nodrošinātu ar nepieciešamajām barības vielām aukstuma stresa apstākļos, atgādina
LLKC lopkopības konsultanti.
Plašāka informācija: http://ej.uz/u9q6
Apstiprināti jauni kartupeļu sēklaudzēšanas noteikumi
Valdība 5. janvārī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas
aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta noteikumus Nr. 446 “Kartupeļu sēklaudzēšanas un
sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi”. Projektā ieviestas prasības, kas noteiktas Eiropas
Komisijas direktīvā par minimālajām prasībām, kas jāievēro attiecībā uz sēklas kartupeļiem un
sēklas kartupeļu partijām.
Plašāka informācija: http://ej.uz/74ad
Informāciju par piena ražību varēs ziņot elektroniski
Valdība 5. janvārī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par slaucamo govju
un slaucamo kazu pārraudzības kārtību. Tā paredz ieviest elektroniskās informācijas ievades
sistēmu, izmantojot jauno pārraudzības programmas versiju „CILDA” piena un gaļas pārraudzībai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/f4wy
Nosaka plūdu risku samazināšanas kārtību lauku teritorijās
Valdība 5. janvārī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka
plūdu risku samazināšanas kārtību Latvijas lauku teritorijās laika posmā no 2016. līdz 2020.
gadam. Noteikumu projekta mērķis ir samazināt plūdu apdraudējumu valstij piederošo
hidrobūvju aizsargātajās un regulēto potomālo (lēni tekošo) upju piegulošajās platībās.
Plašāka informācija: http://ej.uz/d5cr
Lauksaimnieki var saņemt bukletus par kaitīgajiem organismiem
Integrētajā augu aizsardzībā ir ļoti svarīgi atpazīt kaitīgos organismus, novērtēt to kaitīgumu
kultūraugam un izvēlēties piemērotākos augu aizsardzības pasākumus. Tāpēc Valsts augu
aizsardzības dienests sagatavojis trīs bukletus, kurus lauksaimnieki var saņemt bez maksas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/mf9q

LOSP – jauns valdes sastāvs
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome ziņo, ka apstiprināts jauns valdes sastāvs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5ao6

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Noteikumi par diferencēto neapliekamo minimumu
Publicēti Ministru kabineta noteikumi par diferencēto neapliekamo minimumu un
atvieglojumiem par apgādībā esošām personām. Minimālais neapliekamais minimums mēnesī
ir noteikts 75 eiro apmērā, maksimālais gada neapliekamais minimums ir noteikts 1200 eiro
gadā; atvieglojumi par apgādībā esošām personām ir 175 eiro.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ezxt

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Atklāta pieteikšanās Ēnu dienai
Šogad Ēnu diena norisināsies 10. februārī, un tajā aicināti pieteikties gan uzņēmumi, kas vēlas
uzņemt skolēnus, gan dalībnieki, kuri vēlas izzināt kādu profesiju. Ēnu dienas mērķis ir
iepazīstināt skolēnus ar dažādu nozaru un profesiju prasībām, lai palīdzētu tiem izvēlēties savu
nākotnes profesiju.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/6pl
Iespēja saņemt Liepājas Universitātes stipendiju
Jau ceturto reizi Liepājas Universitāte izsludina stipendiju konkursu vidusskolēniem. Stipendija
tiek piešķirta par labām sekmēm, godalgotām vietām olimpiādēs un pētniecisko darbību.
Skolēniem ir iespēja iegūt 855 eiro lielu stipendiju.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/6pm
Var pieteikties bezmaksas vasaras programmai ASV
Programmā “Līderības akadēmija”, kas sniedz iespēju vienu mēnesi vasarā pavadīt ASV, attīstot
savas līderības prasmes un iepazīstot ASV kultūru , tiek aicināti pieteikties 11. klašu skolēni.
Programma paredzēta jauniešiem, kuriem ir interese par uzņēmējdarbību un līdera dotības –
entuziasms, drosme, mērķtiecība. Pieteikšanās līdz 5. martam.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/6pn

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Notiks seminārs “Demonstrējumu rezultāti lopkopībā 2015. gadā”
Aicinām piedalīties Zālēdāju projekta noslēguma seminārā “Demonstrējumu rezultāti
lopkopībā 2015. gadā” 14. janvārī pulksten 10.00 Ozolniekos, LLKC telpās.
Plašāka informācija: http://ej.uz/sqqu
Organizē kursus par dzīvnieku pārvadāšanas noteikumiem
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 11. janvārī Ozolniekos, Rīgas iela 34 organizē
kursus dzīvnieku pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas centru darbiniekiem. Galvenie
jautājumi: dzīvnieku fizioloģija, stresa jēdziens, labturības prasības un noteikumi pārvadāšanas
laikā u. c.
Plašāka informācija: http://ej.uz/t9sa

KALENDĀRS
Termiņi
15. janvāris

Jāiesniedz mikrouzņēmumu nodokļa pārskats par 4. ceturksni.

15. janvāris

Jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma decembrī, 4. ceturksnī un 2015. gadā.

15. janvāris

Jāiesniedz deklarācija par pašnodarbinātā VSAOI.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

12. janvāris

“Leader” projekti 2015. –
2020. periodā

Madona,
Saieta laukums 1,
domes 3. stāva zālē
Sākums plkst.10.00

Tālr. 27527343,
e-pasts: jogitabaune@inbox.lv

14. janvāris

Aktualitātes lauku
uzņēmējiem

Bārbeles tautas nams,
Tīrumi,
Vecumnieku novads
Sākums plkst. 10.00

Aiga Saldābola,
tālr. 28705298

No 4. janvāra pieejams ES atbalsts mežsaimniecības infrastruktūras attīstībai
Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegšanas otro kārtu pasākuma „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” apakšpasākumam “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ar kopējo publisko finansējumu 10 519 239 eiro.
Plašāka informācija: http://ej.uz/hfso
Nosaukts 2016. gada putns – dižraibais dzenis
Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2016. gada putnu ir izvēlējusies dižraibo dzeni Dendrocopos
major. Dižraibais dzenis apdzīvo dažādus mežus un ir biežāk sastopamā no deviņām Latvijas
dzeņu sugām. Šogad plānots noskaidrot dižraibā dzeņa izplatību, tāpēc ikviens iedzīvotājs tiek
aicināts ziņot par novērojumiem portālā Dabasdati.lv.
Plašāka informācija: http://ej.uz/32be

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

@LLKC_lv

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

