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LAUKSAIMNIECĪBA
Tehnikas pakalpojumu izmaksu aprēķins tagad pieejams LLKC mājaslapā
Lauksaimnieciskā ražošana nav iedomājama bez tehnikas izmantošanas, un nav nekāds noslēpums,
ka tehnikas izmaksas ir būtiska produkcijas pašizmaksas sastāvdaļa. Tagad iespējams izmantot arī
tīmeklī pieejamo informāciju par tāda vai cita pakalpojuma vidējo cenu Latvijā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4qd
Būs pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
No 2015. gada 14. augusta līdz 2015. gada 15. septembrim būs atvērta projektu iesniegšanas kārta
apakšpasākumā „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Pirmās kārtas
pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā būs 6 950 466 eiro.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4q9
LOSP: Tikai strādājot ir iespējams nodrošināt savu labklājību
Ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulcē 15. jūlijā tika
diskutēts par lauksaimniekiem aktuāliem jautājumiem, kā galvenos jautājumus izvirzot nodarbinātības
problēmu lauksaimniecības nozares kontekstā un piena nozares krīzes situācijas iespējamos risinājumus.
Plašāka informācija: http://www.losp.lv/node/3379
Atbalstīs dabas katastrofās cietušās lauku saimniecības
Valdība 14. jūlijā apstiprināja kārtību, kādā piešķir atbalstu dabas katastrofās un katastrofālos
notikumos cietušām lauku saimniecībām. Atbalsts samazinās epizootijas vai epifitotijas dēļ radušās
sekas un veicinās saimniecības ražošanas atjaunošanu un saimniecisko darbību.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4q8

ZIVSAIMNIECĪBA
Atbalstīs ieguldījumus akvakultūrā
Valdība 14. jūlijā apstiprināja kārtību, kādā piešķir atbalstu ieguldījumiem akvakultūrā. Atbalsts ar
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējumu paredzēts investīcijām akvakultūrā –
ražošanas būvēs, tehnikā, kā arī aprīkojumā akvakultūras produkcijas ražošanai, lai paaugstinātu
uzņēmumu dzīvotspēju un konkurētspēju.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4q7

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Darba devējiem par darbnespējas lapām
Lai saņemtu pabalstu, darbnespējas lapās B, kas ir izsniegtas no 1. jūlija, vairs nav nepieciešams darba devēja apstiprinājums
par darbinieka neierašanos darbā par laiku, kad viņam ir izsniegta darbnespējas lapa. Taču Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra atgādina, ka slimības un maternitātes pabalsta piešķiršanas un izmaksas nosacījumi nav mainījušies.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4qb

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Meklē jaunos mediju talantus
Jau trešo gadu notiks jauno mediju talantu nometne „Young media sharks”, ko organizē biedrība
„Avantis”. Nometnes laikā dalībnieki kopā ar profesionāļiem apgūs filmēšanas pamatus,
producēšanas prasmes un iegūs zināšanas par medijiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bzp1
Izsludināta Zemgales NVO 2015. gada projektu programma
Nevalstiskās organizācijas no Zemgales reģiona tiek aicinātas pieteikt projektus ar mērķi veicināt
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu. Konkursā kopumā
projektiem pieejami 24 000 eiro.
Plašāka informācija: http://ej.uz/y436

Erasmus+ projektu pieteikumu trešā kārta
Projektu pieteikumu trešā kārta plānota 1. oktobrī. Tāpat kā iepriekš tiks, atbalstīti pirmās pamatdarbības
projekti, kas veidoti sadarbībā ar kaimiņvalstīm.
Plašāka informācija: http://ej.uz/23hb

KALENDĀRS
Termiņi
20. jūlijs

Jāiesniedz PVN deklarācija par jūniju (2. ceturksni, 1. pusgadu).

27. jūlijs

Jāiesniedz pārskats par darījumu kvīšu izlietojumu 2. ceturksnī.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

22. jūlijs

24. jūlijs

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

Netradicionālo dzīvnieku
audzēšana - bites

Dalībnieku pulcēšanās plkst. 9.30 LLKC
Preiļu konsultāciju birojā, tālāk bišu
dravas apmeklējums

Jolanta Augšpūle,
tālr. 26788681
vai
e-pasts:
jolanta.augspule@llkc.lv

182. auditorijā, LLU telpās,
Jelgava, Lielā iela 2, Pils
Sākums plkst. 10.00

Tālr. 26470999

Latvijas zilās govju šķirnes
popularizēšana

MKPC plānotie semināri
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

23. jūlijs

Jaunaudžu kopšana –
investīcijas nākotnē

Tērvetes novada kultūras nams
(mazā zāle), Zelmeņi, Zelmeņi,
Tērvetes pag.,
Tērvetes nov. LV - 3730

Ieva Doniņa,
tālr. 26352648
vai
e-pasts:
ieva donina@mkpc.llkc.lv

24. jūlijs

Meža īpašuma inventarizācija,
praktiskā pielietošana meža
apsaimniekošanā

Z/s „Sniedzes”, Vecsaules pagasts,
Bauskas novads

Rita Daščiora,
tālr. 22019356 vai
e-pasts:
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv

28. jūlijs

Pirtsslotas – viens no meža,
meža pļavu un aizaugušu
grāvju nekoksnes resursu
izmantošanas veidiem cilvēka
veselības nostiprināšanai un
uzturēšanai.

28. jūlijs

Ārstniecības augi – meža
aptieka

Brīvkalnu taka Veselavā,
Veselavas pagasts, Priekuļu novads

Viesu nams „Dižpriedes”, Kandava,
Kandavas novads

Laila Šestakovska,
tālr. 28323647
vai
e-pasts:
laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv
Alda Velvere,
tālr. 20222041
vai
e-pasts:
alda.velvere@mkpc.llkc.lv

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!

