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LAUKSAIMNIECĪBA
Konkursa “Laukiem būt!” uzvarētāji noskaidroti
Ar svinīgu apbalvošanas ceremoniju Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
noslēdzās jau ceturtais Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotais konkurss
jauniešiem “Laukiem būt!”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/4qhn
Uzsāktie demonstrējumi augkopībā jāturpina
Seminārā LLKC Ozolniekos tika novērtēti rezultāti demonstrējumiem augkopībā. Kopumā
augkopībā dažādās saimniecībās tika ierīkoti trīs demonstrējumi un trīs izmēģinājumi. Ar
rezultātiem iepazīstināja augkopības konsultanti sadarbībā ar zinātnisko vadītāju un
saimniecības īpašnieku.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5h8k
LAD izsludina projektu iesniegšanu
Latvijas Vēstnesī 4. decembrī publicētais Lauku atbalsta dienesta paziņojums sniedz informāciju
par to, ka no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 4. februārim notiks Projektu iesniegumu
pieņemšana apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts
ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/s1ho
Kas jāievēro, ēdinot teļus vēsā laikā
Pasaulē ir izveidoti speciāli piena aizvietotāji teļiem, kurus izēdina, iestājoties aukstam laikam. Ja
tādus neizmanto, tad ir jāseko līdzi piena koncentrācijai un barības daudzumam, jo aukstā laikā
tas ir jāpalielina.
Plašāka informācija: http://ej.uz/nm4a
Plāno izmaiņas Aizsargjoslu likumā
Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus Aizsargjoslu likumā, kas paredz mainīt
aizsargjoslas platumu gar virszemes ūdensobjektiem, kur aizliegts lietot mēslošanas līdzekļus un
ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/jwk3
Balso par labāko kooperatīvu!
Sākot no 7. decembra līdz 2016. gada 22. janvārim norisināsies balsošana Latvijas
Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) organizētā konkursa „Gada labākais
lauksaimniecības/mežsaimniecības kooperatīvs” laureātu noteikšanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ziu3
Veicinās konsultāciju pakalpojumu sniegšanu
Valdība 8. decembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas
nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Konsultāciju
pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi”
apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”.
Plašāka informācija: https://goo.gl/RlGrFr
Veicinās zināšanu apguvi
Valdība 8. decembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas
nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā “Zināšanu pārneses
un informācijas pasākumi”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6vwq

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

Riska nodeva 2016. gadā
Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu
garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2016. gadā nosaka, ka riska nodeva saglabāta 36
centu apmērā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/c56p

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Iespēja kļūt par strukturētā dialoga vēstnieku
Ikviens jaunietis vecumā līdz 25 gadiem ir aicināts pieteikties kļūt par strukturētā dialoga
vēstnieku pasākumos Latvijā un Eiropā. Dalībnieki varēs piedalīties dažādos pasākumos, kuros
galvenā darba metode ir “strukturētais dialogs” darbā ar jauniešiem pašvaldībās.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/6fr
Biznesa nometne vidusskolēniem
Vidusskolēniem ir iespēja piedalīties RTU Rīgas Biznesa skolas un SEB bankas organizētajā
biznesa nometnē, kuras laikā varēs iejusties biznesa pasaulē, apgūs dažādas noderīgas ar
biznesu un menedžmentu saistītas prasmes, apmeklēs uzņēmumus, tiksies ar banku pārstāvjiem
un darbosies grupās.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/6fs

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aitu un gaļas liellopu saimniecību interaktīvā karte
Biedrība “Latvijas aitu audzētāju asociācija” un biedrība “Gaļas liellopu audzētāju biedrība” ar
VLT finansiālu atbalstu, ir izveidojusi interaktīvu karti, ar kuras palīdzību patērētāji var iegūt
informāciju par saimniecībām, kuras nodarbojas ar aitkopību un gaļas liellopu audzēšanu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/vre6
Notiks konference “Līdzsvarota lauksaimniecība”
Turpinot gadskārtējās konferences tradīciju, LLU Lauksaimniecības fakultāte un Latvijas
Agronomu biedrība aicina arī 2016. gada februārī satikties visu lauksaimniecības zinātnisko
iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas speciālistus, konsultāciju dienesta darbiniekus,
lauksaimnieku biedrības, uzņēmumu vadītājus, pakalpojumu sniedzējus un, protams, topošos
lauksaimniecības speciālistus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/98pn

KALENDĀRS
Termiņi
15. decembris

Jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma novembrī.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

14. decembris

Mājražošanas attīstības iespējas,
nosacījumi un realizācija

Lizdēnu bibliotēkas zāle,
Lizdēni,
Rencēnu pagasts
Sākums plkst. 11.00

Inese Gaumane,
tālr. 26306139

17. decembris

Informēta, zinoša un pilsoniski
atbildīga sabiedrība – pamats
kopējai valsts labklājības
nodrošināšanai

Dārza iela 2a,
Sigulda
Sākums plkst. 11.00

Kristīne Ragaine,
kristine.ragaine@llkc.lv,
tālr. 26307940

Aicinām pieteikt pretendentus balvai “Zelta čiekurs”
Aicinām līdz š. g. 20. decembrim izvirzīt pretendentus Meža nozares gada balvai „Zelta čiekurs”
četrās nominācijās: Par mūža ieguldījumu, Par ilgtspējīgu saimniekošanu; Par inovatīvu
uzņēmējdarbību; Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/rn6y
Var pieteikties Medību saimniecības attīstības fonda finansējumam
Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda
finansējumu 2016. gadam. Kopējais pieejamais finansējums ir 137372,00 eiro. Projektu
īstenošanas laiks – no līguma par projekta izpildi noslēgšanas līdz 2016. gada 15. novembrim.
Plašāka informācija: http://ej.uz/nii1
Mežaparkā atklāts Ziemassvētku eglīšu labirints
SIA „Rīgas meži” šogad piedalās Rīgas pilsētas vides objektu festivālā „Ziemassvētku egļu ceļš”,
piedāvājot iedzīvotājiem vēl nebijušu aktivitāti – eglīšu labirintu, kas atrodas Lielās estrādes
nožogotajā teritorijā (ieeja caur 4. vārtiem). Ekspozīcija apskatāma no 2015. gada 4. decembra
līdz 2016. gada 10. janvārim.
Plašāka informācija: http://ej.uz/sh9t

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

@LLKC_lv

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

