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LAUKSAIMNIECĪBA
Nosaka stingrākus biodrošības pasākumus cūku īpašniekiem
Valdība 15. jūlijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, kas paredz veikt
papildu pasākumus Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanās ierobežošanai. Rīkojums nosaka veicamos
pasākumus cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem, kuru novietnes atrodas ĀCM ierobežojumu teritorijās
un kuri nevar īstenot biodrošības pasākumus, lai efektīvāk ierobežotu ĀCM izplatību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/nicw un http://ej.uz/sb41
Kompensācijas Āfrikas cūku mēra ierobežojumu teritorijā
Noteiktas kompensācija par cūku izkaušanu Āfrikas cūku mēra karantīnas teritorijā, ja dzīvnieku īpašnieks līdz 2014.
gada 31. jūlijam nespēj īstenot bioloģiskās drošības pasākumus. Kompensācija pienākas tikai tad, ja novietne un cūkas
ir reģistrētas Lauksaimniecības datu centra datubāzē.
Plašāka informācija http://ej.uz/i93z
Fermu diena zemnieku saimniecībā „Gribolva”
„Zālēdāju projekta” fermu diena zemnieku saimniecībā „Gribolva” notiks 23. jūlijā Riebiņu novada
Galēnu pagasta „Gribolvā”. Tās tēma - „Dažādās veģetācijas fāzēs pļautas zāles skābbarības kvalitātes
vērtējums un sagatavošanas tehnoloģiju salīdzinājums slaucamo govju saimniecībās”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/v8w7
Par sezonas laukstrādniekiem riska nodeva nebūs jāmaksā
Valdība 15. jūlijā valdība apstiprināja izmaiņas Ministru kabineta noteikumos par uzņēmējdarbības riska valsts
nodevas apmēru. Grozījumu mērķis ir nodrošināt, lai par darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un
par kuru tiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis, darba devējam nav jāmaksā uzņēmējdarbības riska
valsts nodeva.
Plašāka informācija: http://ej.uz/vx5c
Plāno uzlabot kooperatīvu atbilstības izvērtēšanas procesu
Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu par lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu. Tā mērķis ir
pilnveidot sabiedrību atbilstības izvērtēšanas kritērijus un atbilstības izvērtēšanas un piešķiršanas kārtību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/2si5
Lauksaimniekiem piešķirti aizdevumi 20,5 miljonu eiro vērtībā
Lauku attīstības fonds līdz 6. jūlijam ir pieņēmis lēmumu par 420 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 20,553 miljonu
eiro vērtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Par apstiprināto
aizdevumu summu plānots iegādāties kopā 11 233 hektārus lauksaimniecības zemes. Iegādājamo zemes platību
vidējā tirgus vērtība ir 1830 eiro par hektāru.
Plašāka informācija: http://ej.uz/q3w7

ZIVSAIMNIECĪBA
Konkurss piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanai
Uzņēmējiem, kuri piedalās Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumā „Piekrastes teritoriju ekonomiskās
aktivitātes veicināšanas programma”, tiek dota iespēja piedalīties biznesa plānu/projektu konkursā. Konkursu
organizē LLKC sadarbībā ar ZST.
Plašāka informācija: http://ej.uz/dxqz

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Vasaras nometne jauniešiem
No 18. līdz 24. augustam visi jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, kuri vēlas uzzināt vairāk
par dažādiem aktuāliem Eiropas Savienības tematiem un labi pavadīt laiku Kurzemes jūrmalā, tiek
aicināti uz jaunatnes organizācijas „Klubs Māja – jaunatne vienotai Eiropai” rīkoto nometni Upesgrīvā.
Dalība nometnē ir bez maksas.
Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.klubsmaja.lv

KALENDĀRS
Termiņi
21. jūlijs

Jāiesniedz PVN deklarācija par jūniju (2. ceturksni, 1. pusgadu).
Dabas resursu nodokļa pārskats par 2. ceturksni.

21. jūlijs
25. jūlijs

Pārskats par darījumu kvīšu izlietojumu.

Aicinām pieteikties mednieku un medību vadītāju kandidātu kursiem
LLKC filiāle „Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” aicina pieteikties mednieku un medību vadītāju kandidātu kursiem.
Apmācību kurss sāksies 1. septembrī . Plānotās mācību norises vietas – Ozolniekos, LLKC birojā, Ropažu novada
„Riga Shooting Center”, Tukumā, Madonā, Rēzeknē, Limbažos, Ventspilī un Daugavpilī.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bovj
Aicinām apmeklēt mācību kursus par meža atjaunošanu un kopšanu
Mācības risināsies piecas dienas un to mērķis ir uzlabot mežsaimniecisko darbu pakalpojumu sniedzēju
zināšanas par meža apsaimniekošanu, kas ļaus strādāt efektīvāk, kvalitatīvāk un videi draudzīgāk. Mācības
īsteno LLKC struktūrvienība Meža konsultāciju pakalpojumu centrs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bh8n
Sākas vilku medības
Ar 15. jūliju sākas jaunā 2014./2015. gada vilku medību sezona. Valsts meža dienests ir izdevis rīkojumu,
kas atļauj jaunajā medību sezonā nomedīt 250 vilkus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/i9hu
Sēņo ar mobilo aplikāciju
Mežā meklējot dažādas ēdamās sēnes, piemēram, gailenes, bekas, baravikas, rudmieses, bērzlapes un pat
zemestaukus, galvenais ir groziņā likt tikai pazīstamās. Ja par kādu no sēnēm nav pārliecības, ēdamās
sēnes atšķirt no neēdamām palīdzēs AS „Latvijas valsts meži” izstrādātā mobilā aplikācija Sēnes Latvijā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/kxge

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

24. un 25.
jūlijs

Tēma
Meža ārstniecības augi

Norises vieta

Kontaktinformācija

Lejaskāķupi, Rankas pagasts.
Gulbenes novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas vadītājas vietniece
Linda Muceniece,
mob. tālr. 26314426

29. jūlijs

Cirsmu vērtēšana un
pārdošana. Augošu koku
uzmērīšana

Talsi, Kr. Valdemāra iela 21a,
1. stāva zālē
Sākums plkst. 9.00

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Linda Spade,
mob. tālr. 25468419

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!

