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LAUKSAIMNIECĪBA
Vāciešiem labas atsauksmes par Latvijas stendu izstādē „Zaļā nedēļa”
Starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē „Zaļā nedēļa” Berlīnē, Vācijā,
kas notika no 16. līdz 25. janvārim, Latvijai bija īpaši liels stends 650 kvadrātmetru platībā un,
tikko izstāde tika atvērta apmeklētājiem, Latvijas stends bija ļaužu pilns – Latvijā ražotie pārtikas
produkti un atpūtas iespējas interesēja gan vāciešus, gan Berlīnes viesus no citām valstīm.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1ru
Izmaiņas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pakalpojumu cenrādī
Ar 1. janvāri stājās spēkā Ministru kabinetā apstiprinātie grozījumi Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas
pakalpojumu cenrādī.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1q8
Darījumi ar zemes īpašumiem
Sagatavots skaidrojošs materiāls, kā pašvaldībām rīkoties lauksaimniecības zemju atsavināšanas jeb pārdošanas gadījumos. Veicot pārrunas ar Zemkopības ministriju, ir iespējas pilnveidot un uzlabot gan konkrēto likumu, gan Ministru
kabineta noteikumus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1qx
LAD informācija
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 12. februārī beidzas pieteikšanās programmai “Teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošana”, savukārt 20. februārī sākas pieteikšanās programmām “Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”
un “Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”.
Plašāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/

ZIVSAIMNIECĪBA
Panākta politiska vienošanās par izkraušanās pienākuma regulu
Sarunās ar Eiropas Parlamentu 29. janvārī par pilnīgas izkraušanās pienākumu (jeb omnibusa regulu) Latvijas
Prezidentūra panāca politisko vienošanos par priekšlikumu par regulas priekšlikuma sadalīšanu attiecībā uz dažādām
zvejniecībām, kā arī izņēmumu mazizmēra zivju pārdošanai no mazajiem zvejas kuģiem, kā arī pienākumu nodrošināt
gadskārtējus ziņojumus par izkraušanās pienākuma gaitu ES dalībvalstīs.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1rx

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Līdz 4. februārim jaunieši var pieteikties ”Ēnu dienai”
Šogad jau četrpadsmito reizi notiks karjeras izglītības pasākums skolēniem ”Ēnu diena”. Tā
norisināsies visā Latvijā 11. februārī. Trīs vakances šogad piedāvā arī LLKC. Jaunieši varēs ēnot
LLKC valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani, Lopkopības nodaļas konsultantu–ekspertu
veterinārmedicīnā Daini Arbidānu un Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāju Līgu
Mellupu.
Plašāka informācija un pieteikšanās: http://enudiena.lv/

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Dārzeņu un kartupeļu integrētā audzēšana
No 10. līdz 12. februārim Ozolniekos aicinām apmeklēt trīs dienu apmācības projekta „Dārzeņu
un kartupeļu integrētas audzēšanas tehnoloģijas” ietvaros.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1hu

KALENDĀRS
Atskaišu termiņi
2. februāris

Jāiesniedz paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām 2014. gadā.

2. februāris

Termiņš, līdz kuram jādeklarē ar fiziskajām personām 2014. gadā skaidrā naudā veiktie darījumi, kuru
summa vienā operācijā pārsniegusi 3000 eiro.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

4. februāris

Informatīvais seminārs
(zaļināšanas prasības, LAP u. c.)

Kazdangas pagasta pārvalde,
Kazdanga, Ķiršu gatve 1
Sākums plkst. 10.00

LLKC Liepājas nodaļa,
tālr. 63481216

10. februāris

„Aktuāla informācija un
likumdošanas izmaiņas
lauksaimniekiem”

Viesīte, Viesītes kultūras pils
kino zāle
Sākums plkst. 10.00

Viesītes novada lauku
attīstības konsultants
Ivars Vingris,
tālr. 26463352

Meža īpašniekiem līdz 1. februārim jāiesniedz pārskati
Meža īpašniekiem līdz 1. februārim ir pienākums informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā
kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību – koku ciršanu, meža atjaunošanu, meža
ieaudzēšanu un jaunaudžu kopšanu, to nosaka Meža likums.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bvef

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

10. februāris

“Meža likuma izmaiņas saistībā ar
aizaugušām zemēm, plantāciju
meži, to apsaimniekošana”

Viesītes kultūras pils kino zāle,
Viesīte, Viesītes novads
Sākums plkst. 11.30

MKPC Madonas nodaļas
vadītāja Mairita Bondare,
mob. tālr. 28381176

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!

