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LAUKSAIMNIECĪBA
Lēmums par Latvijas Lauku attīstības programmas apstiprināšanu gatavs
Eiropas Komisija 12. februārī ir informējusi Zemkopības ministriju par to, ka lēmums par Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apstiprināšanu ir gatavs.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/22g
Piešķir 347 135 eiro kompensācijām par ĀCM dēļ izkautajām cūkām
Valdība 10. februārī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas rīkojumā par pasākumiem Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanās ierobežošanai. Izmaiņas rīkojumā paredz piešķirt papildu 347 135 eiro no
valsts budžeta kompensāciju izmaksām par nokautajiem dzīvniekiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/20c
Atbalstīs krīzes skartos lauksaimniecības uzņēmumus
Valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu
iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/209
Augstvērtīgu lauksaimniecības dzīvnieku saglabāšana ganāmpulka ciltskodolā
Lai saglabātu ražošanas apmēru un nodrošinātu augstvērtīgu sieviešu kārtas lauksaimniecības dzīvnieku saglabāšanu
ganāmpulka ciltskodolā, ir jāturpina dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes datu izvērtēšana un noteikšana arī
2015. gadā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/20a
Piedāvā saņemt informāciju par sev piederošu traktortehniku
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz e-pakalpojumu, kurā jebkura ieinteresētā persona
var uzzināt par sev piederošu traktortehniku no valsts informācijas sistēmas „Traktortehnikas un
tās vadītāju informatīvā sistēma”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/22h
Sagatavoti interaktīvi materiāli par integrēto augu audzēšanu
Valsts augu aizsardzības dienestā, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finanšu līdzekļus, sagatavotas trīs rokasgrāmatas par kultūraugu attīstības stadijām, mājaslapa
„Integrētā augu audzēšana un kaitīgo organismu monitorings” un informatīvs materiāls „Integrētā
augu audzēšana 2015”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/22i
LAD informācija
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 20. februārī sākas pieteikšanās pasākumiem “Sociāli ekonomiskie pasākumi”, “Jaunu
noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas” un “Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un
infrastruktūrā”.
Plašāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/

PĀRTIKA
Noteikts pārejas periods papildu prasībām Skolas piena programmā
Lai ļautu Skolas piena programmā iesaistītajiem piena produktu piegādātājiem izpildīt līgumsaistības par piena produktu
piegādi mācību iestādēm līdz 2014./15. mācību gada beigām un saņemt Skolas piena programmā paredzēto valsts
līdzfinansējumu, valdība 10. februārī apstiprināja grozījumus atbilstošajos Ministru kabineta noteikumos.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/20b
Aktualitātes likumdošanā produktu ražotājiem mājas apstākļos
LLKC Dobeles un Jelgavas nodaļu konsultantes apkopojušas aktualitātes likumdošanā
mājražotājiem. Izveidota arī Zemkopības ministrijas prezentācija par jaunajiem pārtikas produktu
marķēšanas noteikumiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1yj

ZIVSAIMNIECĪBA
Paredz vairākas būtiskas izmaiņas zvejas noteikumos
Zemkopības ministrija sagatavojusi izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās
zonas ūdeņos. Izmaiņas noteikumos paredz vairākus būtiskus jauninājumus zvejniekiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/22e
Izstrādāta iespēja pilnīgai zvejas žurnālu elektronizācijai
Zemkopības ministrija no 2015. gada 5. februāra sniedz zvejniecības nozares pārstāvjiem iespēju
pāriet uz pilnībā elektronizētu zvejas žurnālu aizpildi un iesniegšanu kontroles iestādēm.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/22f

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Latgales reģionālās apmācības „Daudzveido savu rītdienu”
Jaunieši ar redzes traucējumiem un aktīvi jaunieši vecumā no 16-25 gadiem, kuri vēlas īstenot
kopīgus projektus, aicināti piedalīties neformālās izglītības apmācībās „Daudzveido savu
rītdienu”. Apmācībām pieteikties var līdz 23. februārim. Tās notiks no 6. līdz 8. martam Čornajas
pagastā, Rēzeknes novadā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/22j
Sākas pieteikšanās 5. Jauniešu Saeimas vēlēšanām
Jau piekto gadu jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem tiek aicināti pieteikties virtuālajās vēlēšanās par iekļūšanu
Jauniešu Saeimā. 100 jauniešiem no visas Latvijas 27. aprīlī būs iespēja diskutēt par sev svarīgiem jautājumiem, kā arī
iegūt pieredzi, ko nozīmē būt deputātam. Vēlēšanu kampaņa noris no 9. februāra līdz 15. martam.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/22r
Izsludina pieteikšanos SMU Pavasara gadatirgum
Biznesa izglītības biedrība „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” aicina skolēnus,
studentus un pedagogus uz Latvijas Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Pavasara gadatirgu, kas
notiks 7. martā modes un izklaides centrā „Rīga Plaza”. Pieteikšanās līdz 24. februārim.
Plašāka informācija: http://jal.lv/news/505

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Notiks apmācības augu aizsardzības līdzekļu operatoru apliecības saņemšanai
LLKC, Ozolniekos 13. martā tiks rīkotas apmācības apliecības saņemšanai augu aizsardzības
līdzekļu operatoriem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1yk

Notiks kursi pārrauga tiesību iegūšanai govkopībā
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs šāgada 18. un 25. martā rīko kursus B metodes
pārrauga darba tiesību iegūšanai un kvalifikācijas paaugstināšanai gaļas šķirņu govkopībā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/208

KALENDĀRS
Termiņi
No 15. februāra
līdz 1. aprīlim

Jāiesniedz valsts amatpersonu deklarācijas.

16. februāris

Jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma janvārī.

20. februāris

Jāiesniedz PVN deklarācija par janvāri.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

17. februāris

„Tomātu, paprikas audzēšana”

Raunas novada domes aktu
zāle,
Raunas pagasts,
Raunas novads
Sākums plkst. 10.00

Raunas novada lauku
attīstības konsultante
Astrīda Paurniete,
tālr. 28381057,
e-pasts:
astrida.paurniete@llkc.lv

17. februāris

„Aktualitātes atbalsta maksājumu
saņemšanai 2015. gadā”

Mārsēnu bibliotēka,
Mārsēnu pagasts,
Preiļu novads
Sākums plkst. 10.00

Cēsu KB, Dace Kalniņa,
tālr. 28381477,
e-pasts: dace.kalnina@llkc.lv

„ES atbalsta maksājumu saņemšanas nosacījumi”

Aknīstes novada
Bērnu un jauniešu centrs,
Aknīste, Aknīstes novads
Sākums plkst. 10.00

Aknīstes novada lauku
attīstības konsultante
Irēna Butkus,
tālr. 26102493 vai
irena.butkus@llkc.lv

19. februāris

Nosaka 2015. gada valsts atbalstu meža nozares attīstībai
Zemkopības ministrija sagatavojusi noteikumu projektu, kas nosaka valsts atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību
meža nozares attīstībai. Lai veicinātu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, 2015. gadā kopējais atbalsta apmērs meža nozares attīstībai būs 237 927 eiro.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/22n

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

17. februāris

“Grozījumi Meža likumā
saistībā ar aizaugušām
zemēm, plantāciju meži, to
apsaimniekošana”

Salas kultūras names,
Skolas iela 2, Sala,
Salas novads
Sākums plkst. 11.00

Ligita Kadžule,
mob. tālr. 25460441,
e-pasts ligita.kadzule@llkc.lv un
mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

18. februāris

“Nodokļu piemērošana
meža un lauku
apsaimniekošanā”

Rīgas iela 18,
Iecavas kultūras nams
Sākums plkst. 17.30

MKPC Rīgas reģ. nodaļas vadītāja
vietniece
Rita Daščiora,
e-pasts: rita.dasciora@mkpc.llkc.lv,
mob. tālr. 22019356

Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var
interesēties MKPC mājaslapā sadaļā „Jaunumi” vai Valsts Lauku tīkla mājaslapā, vai sazinoties ar MKPC
speciālistiem.

SEKOJIET JAUNUMIEM:

@LLKC_lv draugiem.lv/LLKC facebook.com/LLKIC
WEB: WWW.LLKC.LV un WWW.LAUKUTIKLS.LV
Savus ieteikumus, kā pilnveidot «Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

