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LAUKSAIMNIECĪBA
Apstiprina atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem
Valdība 16. jūnijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka
valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma „Lauku saimniecību un
uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai”. Atbalsts ir noteikts 40 000 eiro vienreizēja maksājuma veidā, kas tiks izmaksāts divās daļās.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4he
Šī gada 1. jūlijā darbu sāks Latvijas Zemes fonds
Valsts izveidotais Latvijas Zemes fonds darbību uzsāks šā gada 1. jūlijā, un tā mērķis ir sekmēt Latvijā
lauksaimniecībā izmantojamās zemes saglabāšanu un šo platību ilgtspējīgu izmantošanu
lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4hn
Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā
Valdība 16. jūnijā grozīja higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā
apjomā. Grozījumi nepieciešami tādēļ, ka ES kopš šāgada maija vairs nepastāv piena kvotas, līdz
ar to noteikumi nosaka svaigpiena apmēru, ko svaigpiena ražotājs drīkst piegādāt tieši gala
patērētājam vai mazumtirdzniecībai, un mainīta tiešās tirdzniecības svaigpiena uzskaite,
dokumentējamās informācijas saturs un informācijas glabāšanas kārtība.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4hd
Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai
Lai samazinātu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību, sākoties karstajam laikam, Zemkopības ministrija
aicina ievērot pastiprinātus piesardzības pasākumus, gan kopjot dzīvniekus, gan dodoties mežā ogot,
sēņot un/vai medīt. Zemkopības ministrija atgādina, ka ĀCM izplatībā liela loma ir cilvēciskajam
faktoram.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4h9
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Latvija neatzīst EK pārmetumus lauksaimniecības zemes tirgus jomā
Valdība 16. jūnijā apstiprināja Latvijas oficiālo nostāju formālās Eiropas Komisijas (EK) pārkāpuma
procedūras lietā, kas uzsākta pret Latviju attiecībā uz lauksaimniecības zemes tiesisko regulējumu
un nolēma neatzīt EK formālajā paziņojumā izteiktos pārmetumus lauksaimniecības zemes tirgus
jomā, jo nesaskata lauksaimniecības zemes iegādei izvirzīto prasību neatbilstību Līguma par Eiropas
Savienības darbību prasībām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4hh
Samazina administratīvo slogu kautuvēm
Valdība 16. jūnijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno Ministru kabineta noteikumu
projektu „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”, kas aizstās šobrīd spēkā esošos MK 2009. gada
13. oktobra noteikumus Nr. 1171 „Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju
un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes
un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4hb
Brīdinājums: kviešu laukos Latgalē un Kurzemē konstatēta dzeltenā rūsa
Dažos kviešu laukos Latgalē un Kurzemē, arī tritikāles sējumā Latgalē atrastas dzeltenās rūsas pirmās
pazīmes. Lai laicīgi pamanītu dzelteno rūsu, lauksaimniekiem biežāk jāapseko savi sējumi, īpaši, ja
audzējamā šķirne ir pret rūsu neizturīga.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4hl
Krājaizdevu sabiedrība – instruments reģiona attīstībai
Kooperatīvo Krājaizdevu sabiedrību (KKS) aizdevumi Latvijā veido vien 0,1% no kopējām finanšu
operācijām, kamēr citviet pasaulē KKS nodrošina 20-60% no tām. Kādēļ izveidojusies šāda situācija
un kā tomēr palielināt šo sabiedrību skaitu, 16. jūnijā eksperti sprieda Valsts Lauku tīkla organizētajā
seminārā Ozolnieku Tautas namā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4h6
Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai
Lai nodrošinātu interesentus ar patiesu un pilnīgu informāciju par šķirnes trušu un kažokzvēru
izcelsmi un produktivitāti, saglabājot patlaban pastāvošo kārtību trušu un kažokzvēru pārraudzībā,
valdība 16. jūnijā veica izmaiņas noteikumos par trušu un kažokzvēru pārraudzību.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4hg
Pasludinās 2020. gadu par Starptautisko augu veselības gadu
Tirdzniecības globalizācijas un klimata pārmaiņu rezultātā ES dalībvalstīs ir ienākuši jauni augu
karantīnas organismi, radot zaudējumus lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un videi kopumā.
Tādēļ Luksemburgā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 16. jūnija sēdē
atbalstīts ierosinājums 2020. gadu pasludināt par Starptautisko augu veselības gadu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4hj

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Grozījumi likumā ”Par nodokļiem un nodevām”
Pieņemti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas paredz iespēju sadalīt termiņos vai uz laiku atlikt nodokļu
maksājumus tiem zivsaimniecības nozares uzņēmumiem, kas cieš no Krievijas Federācijas noteiktajiem ierobežojumiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4h2

ZIVSAIMNIECĪBA
Apstiprināti priekšlikumi situācijas uzlabošanai zivsaimniecības nozarē
Valdība 16. jūnijā iepazinās ar Zemkopības ministrijas sadarbībā ar citām iesaistītajām ministrijām
sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par pasākumiem saistībā ar Krievijas aizliegumu sagatavotu un
konservētu zivju produktu importam no Latvijas”, kas paredz priekšlikumus situācijas uzlabošanai
zivsaimniecības nozarē.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4hi

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Iespēja piedalīties projektā „Urbānā skatuve”
Projekta mērķis ir informēt sabiedrību par vides aizsardzības problēmām, izmantojot māksliniecisku metodi – teātra
mākslu. Dalībniekiem būs iespēja apgūt improvizēšanas prasmes un publiskās vietās izspēlēt dažādas ar vidi
saistītas ainas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4ho

Konkurss par ilgtspējīgu attīstību pasaulē
Latvijas Ārlietu ministrija ir izsludinājusi konkursu jauniešiem „Izstāsti man savu pasaules stāstu!”. Konkursa mērķis ir
veicināt jauniešu interesi un izpratni par Latvijas un Eiropas Savienības attīstības sadarbību, kā arī ilgtspējīgu izaugsmi
visā pasaulē.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4hp
Iespēja bez maksas apgūt profesiju
Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem var pieteikties Jauniešu garantijas finansētajām
profesionālās izglītības programmām. Programmas ilgst pusotru gadu un tiek piedāvāta iespēja
izvēlēties apgūt kādu no 114 dažādām programmām, mācību laikā saņemot arī stipendiju.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4hq

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Pieejams atbalsts tūrisma aktivitāšu veicināšanai
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē „Ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošana”, kura 12. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
2015. gada 15. jūlija līdz 2015. gada 14. augustam ar kopējo publisko finansējumu 200 000,00 eiro.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4hk

KALENDĀRS
Termiņi
25. jūnijs

Jāiesniedz PVN deklarācija par maiju.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

26. jūnijs

Atbalsta saņemšanas
nosacījumi LAP pasākumiem

Rīgas iela 150 a, Jēkabpils
Sākums plkst. 10.00

Anita Putka,
tālr. 26511269;
Aina Seņkova,
tālr. 29326128

30. jūnijs

Pasākuma „Lauku saimniecību
un uzņēmējdarbības attīstība"
un apakšpasākuma „Atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai,
attīstot mazās lauku
saimniecības” nosacījumi

Lielā zāle,
Dārza iela 11, Alūksne
Sākums plkst. 10.00

Sarmīte Svilāne,
tālr. 26384907

ES valstu meža ģenerāldirektori Latvijā dalīsies pieredzē
Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Rīgā 18. un 19. jūnijā notiks Meža ģenerāldirektoru neformālā sanāksme, kurā
paredzēts diskutēt par 11. ANO Meža foruma rezultātiem un Forest Europe procesa attīstību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/1k5p
Maijā – 57 meža ugunsgrēki
Maijā Valsts meža dienests dzēsis 57 meža ugunsgrēkus, kopējā uguns skartā platība maijā ir bijusi
71,7 hektāri. Savukārt aprīlī pēc datu precizēšanas pavisam dzēsts 71 meža ugunsgrēks ar kopējo
uguns skarto platību 202,18 hektāri.
Plašāka informācija: http://ej.uz/epmg

Priežu audžu tīkllapsenes masveida savairošanās
Šovasar atkārtoti, pēc viena gada miera perioda, tiek novērota masveidīga priežu audžu tīkllapsenes (Acantholyda
posticalis) izlidošana Daugavpils pilsētas mežos, Stropos.
Plašāka informācija: http://ej.uz/vz1o

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

19. jūnijs

Cirsmu un meža īpašumu
pārdošana – kā to izdarīt
maksimāli izdevīgi

Valdeķu pagasta bibliotēka,
Kandavas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
mob. tālr. 20222041

29. jūnijs

Baltalksnis – nezāle vai
ātraudzīga koku suga?
Baltalkšņu audzēšana un
iespējamā nomaiņa ar citām
koku sugām

Novadnieku pagasta pārvalde,
Mežvidi,
Novadnieku pagasts,
Saldus novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece Alda Velvere,
mob. tālr. 20222041

30. jūnijs

Mežs kā ekoloģiski tīru ārstniecības augu ieguves vieta, ārstniecības augu izmantošana

“Gaismas”, Svitene, Svitenes
pagasts, Rundāles novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Zemgales nodaļas vadītāja
vietniece Ieva Doniņa, mob. tālr.
26352648

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:

@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!

