29.01.2016.

Foto: Publicitātes foto

LAUKSAIMNIECĪBA
Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski
Lauku atbalsta dienests informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties uz platību maksājumiem varēs
tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/c394
Reģistrēta uzņēmuma priekšrocības salīdzinājumā ar nereģistrētu
Likumdošanas prasības nosaka, ka visiem uzņēmumiem, kas piedalās pārtikas apritē, jābūt
reģistrētiem vai atzītiem. Mājražošanas uzņēmumiem jābūt reģistrētiem, tas nozīmē –
uzņēmums ir legāls, tas atrodas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā un spēj ražot drošu
un nekaitīgu pārtiku.
Plašāka informācija: http://ej.uz/vwzm
Iznācis žurnāla “Latvijas Lopkopis” janvāra numurs
Jaunā 2016. gada janvāra žurnāla “Latvijas Lopkopis” numurā lasītājiem piedāvājam gan
ekonomista Andra Miglava pētījumu par to, kādēļ Baltijas valstīs ir zemākās piena cenas, gan
virkni lietderīgu rakstu piena un gaļas lopu audzētājiem un aitkopjiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/pyv9
Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2015. gadu
Aizvadītajā 2015. gadā par 0,03% salīdzinājumā ar 2014. gadu pieaudzis vidējais tehnisko
pakalpojumu cenu līmenis Latvijā, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
speciālistu apkopotās tehnisko pakalpojumu cenas. No tā var secināt, ka vidēji tehnikas
pakalpojumu cenas pēdējos divos gados būtiski nav mainījušās.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8a1f
Pieejams Krājaizdevu konferences videoieraksts
Aizvadītajā nedēļā ES Mājā Rīgā notika konference “Krājaizdevu sabiedrības kā dzinējspēks
reģionālajā attīstībā un izaugsmē: Eiropas pieredze un Latvijas nākotnes skatījums”, ko
organizēja Eiropas Konservatīvo un reformistu (ECR) grupa Eiropas Parlamentā sadarbībā ar
Krājaizdevu Apvienību (KAA) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC).
Plašāka informācija: http://ej.uz/m8fx
Atbalsts dabas katastrofās cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai
Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma “Dabas
katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla
atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana” apakšpasākumā “Atbalsts
profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5ec3

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Grozījumi MK noteikumos par PVN deklarāciju
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par PVN deklarāciju nosaka, ka, sākot ar 2016. gada
1. aprīli, būs jānorāda darījumi par mobilajiem telefoniem un planšetdatoriem, kuriem tiek
piemērota PVN apgrieztā maksāšana saskaņā ar “PVN likuma” 143.1 pantu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/jwqu

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Konkurss “Šodien laukos”
Akcijas ietvaros no februāra līdz novembrim skolēniem būs iespēja sekot līdzi aktuālām,
interesantām un izzinošām ziņām, kas regulāri tiks ievietotas akcijas lapās. Katru mēnesi tiks
izvirzīta mēneša lielā tēma, kas saistīta ar trim nozarēm – lauksaimniecību, zivsaimniecību,
mežsaimniecību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/b2s1

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Papildu apmācību grupa augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai
Ņemot vērā pieprasījumu, LLKC Ozolniekos marta sākumā tiks rīkotas apmācības augu
aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6ryy
Notiks apmācības pārrauga tiesību iegūšanai gaļas šķirņu govkopībā
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Ozolniekos 11. un 23. februārī rīko apmācības
pārrauga tiesību iegūšanai gaļas šķirņu govkopībā darbam savā ganāmpulkā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/8t9b

KALENDĀRS
Termiņi
1. februāris

Jāiesniedz paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām 2015. gadā.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

4. februāris

Mājražotājiem aktuālie
jautājumi un noteikumi
produkcijas realizācijai

Vecumnieku novada iniciatīvas
aktivitāšu centrs,
Rīgas iela 29 a,
Vecumnieki
Sākums plkst. 10.00

Aiga Saldābola,
tālr. 28705298

9. februāris

Lauku atbalsta dienesta
elektroniskās pieteikšanās
sistēmas pakalpojumu
izmantošana

Viesītes bibliotēka, Viesītes
kultūras pils,
Smilšu iela 2, Viesīte
Sākums plkst. 11.00

Sīkāka informācija un
pieteikšanās pa
tālr. 26526895 vai
e-pastu ligita.kadzule@llkc.lv

Iespēja pieteikties atbalstam zivsaimniecībā
Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta pasākumiem
“Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”, “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” un
“Uzglabāšanas atbalsts”. Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana minētajos pasākumos
notiks no 2016. gada 1. marta līdz 2016. gada 1. aprīlim.
Plašāka informācija: http://ej.uz/in4n

Arī šogad uzmanības centrā – meža cūkas!
Āfrikas cūku mēris ir ļoti lipīga meža cūku un mājas cūku infekcijas slimība, kas skārusi lielu
daļu Latvijas teritorijas. Šoreiz vairāk par meža cūkām un pasākumiem, kas veicami slimības
ierobežošanā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/zsvb

Nosaka 2016. 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, 2016. gadā kopējais atbalsta apmērs meža nozares attīstībai būs 230 789 eiro.
Plašāka informācija: http://ej.uz/c4yt

SEKOJIET JAUNUMIEM:
www.laukutikls.lv
www.llkc.lv

@LLKC_lv

facebook.com/LLKIC
draugiem.lv/LLKC
Ieteikumus sūtīt uz lauku.lapa@llkc.lv

