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LAUKSAIMNIECĪBA
Lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā
Saistībā ar finanšu grūtībām, ko daļai Latvijas lauksaimnieku izraisījis Krievijas noteiktais produktu
importa aizliegums, Zemkopības ministrija līdz 2014. gada beigām plānojusi izmaksāt vairākus
maksājumus avansā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/qri3
Sniegs atbalstu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai
Lauku atbalsta dienests informē, ka tiks sniegts atbalsts jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju
rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Pasākuma mērķis ir modernizēt
lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.
Plašāka informācija: http://ej.uz/7g7y
Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem
Lai lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji 2014./2015. saimnieciskajā gadā saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa par
88 litriem (maksimums) dīzeļdegvielas par apstrādātās zemes hektāru, jūtami samazinot finansiālo slogu, 16. septembrī
valdība apstiprināja izmaiņas MK attiecīgajos noteikumos.
Plašāka informācija: http://ej.uz/wyak
Jaunumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām
Veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 568 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas
kārtību”. Tie skaidro, kā aizpildāma gada ienākumu deklarācija, ja nodokļu maksātājam jāmaksā minimālais nodoklis 50
eiro apmērā, kā arī – kā deklarācijā norādāmi ienākumi, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus.
Plašāka informācija: https://www.vestnesis.lv/op/2014/185.5
Palielināts publiskais atbalsts arodapmācībai
Lai augtu arodapmācību apguvušo personu loks un efektīvi tiktu apgūts finansējums,
16. septembrī valdība apstiprināja izmaiņas MK 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1081
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Arodapmācības un
informācijas pasākumi” aktivitātē „Arodapmācības”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/sxu9
Paplašina ārkārtas privātās uzglabāšanas produktu klāstu
Saistībā ar Eiropas Komisijas veiktajiem pretpasākumiem Krievijas embargo 16. septembrī valdība apstiprināja izmaiņas
Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr.74 „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus
intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū”, lai paplašinātu to produktu klāstu, uz kuriem var
attiecināt atbalstu privātai uzglabāšanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/2681

LAUKU ATTĪSTĪBA
Eiropas konsultanti stiprina sadarbības pieredzi
Šīs nedēļas sākumā notika Eiropas lauksaimniecības un lauku attīstības konsultantu asociācijas
(EUFRAS) konference, kurā ar pieredzi dalījās konsultanti gan no ES dalībvalstīm, gan austrumu
kaimiņvalstīm – Azerbaidžānas, Moldovas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Serbijas un Bulgārijas.
Plašāka informācija: http://ej.uz/hdbu
Apbalvoti konkursa „Sējējs – 2014” laureāti
Vidzemes koncertzālē ”Cēsis” 17. septembrī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs sveica konkursa
„Sējējs – 2014” laureātus un veicināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, lauku uzņēmējus,
mazpulkus un zinātniekus lauksaimniecībā. Tāpat pasākuma laikā pasniedza balvu par mūža
ieguldījumu lauksaimniecībā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/cn6w

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Notiks fermu diena par govju atražošanu ietekmējošajiem faktoriem
„Zālēdāju projekta” fermu diena par govju atražošanu ietekmējošajiem faktoriem notiks 24.
septembrī SIA „Lestene” Tukuma novada Lestenes pagasta „Pienenēs”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/97o2
Rīko apmācības AAL lietotāju apliecības iegūšanai
LLKC Rēzeknes konsultāciju birojs oktobrī rīko pamatapmācības profesionālās 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības
līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai.
Plašāka infromācija: http://ej.uz/gg6j

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Apmācību programma jauniešiem „Start Strong”
ASV vēstniecība Latvijā sadarbībā ar „Young Media Sharks” un Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām piedāvā divu
dienu jauniešu karjeras attīstības programmu „Start Strong”. Tā palīdz saprast galvenās kļūdas, meklējot un uzsākot
darba gaitas. Norises laiks: Ventspilī 26. un 27. septembrī, Jelgavā 4. un 5. oktobrī un Bauskā 27. un 28. oktobrī. Dalība
programmā ir bez maksas.
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: AlumniLatvia@state.gov

KALENDĀRS
Termiņi
22. septembris

Jāiesniedz pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par augustu.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

25. septembris

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

„Lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana”

Gulbenes novada Galgauskas
pagasta z/s „Lācīši”
Sākums plkst. 11.00

Pieteikšanās
semināram līdz
22. septembrim
pa tālr. 20364978 vai
e-pastu b_vlla@inbox.lv

Aicinām medniekus uz apmācībām
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs septembrī un oktobrī aicina medniekus un citus
interesentus piedalīties apmācībās ‘’Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un
pārtikas drošība’’.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bfgw
Mācību kursi 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
Publicēts buklets „Meža nozare skaitļos un faktos”
Plašāka informācija: http://ej.uz/oz13

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

24. septembris

“Meža kopšana –
pamats labam mežam
nākotnē. Aktualitātes un
jaunumi”

Novadnieku pagasta pārvaldes
zāle, Saldus nov.,
objekti dabā Saldus un
Brocēnu novada teritorijā
Sākums plkst. 10.00

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

25. septembris

Izglītojošs seminārs “Meža
ārstniecības augi”

Z/s ”Mauriņi”,
Veclaicenes pag., Alūksnes nov.
Sākums plkst. 10.00

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

26. septembris

“Mācīsimies pazīt sēnes –
ēdamās un neēdamās”

Annas tautas nams,
Anna, Alūksnes nov.
Sākums plkst. 10.00

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

Izbraukums ar autobusu no T/c
“Origo”, Rīga
Sākums plkst. 9.00

MKPC Rīgas reģ. nodaļas
vadītāja vietniece
Rita Daščiora,
mob. tālr. 22019356

Kaliešu mednieku kolektīva mājiņa, Kalniešu pag, Krāslavas nov.
Sākums plkst. 15.45

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs
Jānis Dzalbs,
mob. tālr. 26459513

26. septembris

26. septembris

“Meža īpašnieka praktiskā
pieredze ES
atbalsta saņemšanai”

“Aktualitātes medību jomā, apsaimniekojot lauku
un meža
īpašumus”

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!

