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LAUKSAIMNIECĪBA
Pagarina pārejas periodu dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi
Valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu par īpašām vides prasībām piesārņojošo
darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs. Jaunajā noteikumu projektā tiek noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku
novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/17x
Apstiprinātas izmaiņas piena kvotu administrēšanas noteikumos
Valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus piena kvotu administrēšanas
noteikumos, kas paredz avansa maksājuma ieturēšanu no piena ražotāja, ja tā piegādes piena
kvotas apjoms tiek pārsniegts. Izmaiņas noteikumos izstrādātas, lai ražotājam valsts kopējās piena
kvotas pārsniegšanas gadījumā uzreiz nebūtu jāmaksā visa soda naudas summa.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/17y
Zemkopības ministrijas prioritātes Latvijas prezidentūrai ES Padomē
Latvija kļuvusi par ES Padomes prezidējošo valsti. Zemkopības ministrija ir izvirzījusi trīs nozares prioritāros virzienus: ES
lauksaimniecības produkcijas konkurētspējas uzlabošanu, uz ES dalībvalstu pieredzi balstītu ilgtspējīgu meža
apsaimniekošanu un pārvaldības modeli pasaulē, kā arī zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību: daudzgadu krājumu pārvaldības
plānus un zvejas kontroli.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1b5
Latvijas zemes fonda pārvaldītājs būs „Attīstības finanšu institūcija”
Zemkopības ministrija sagatavojusi rīkojuma projektu, kas nosaka, ka Latvijas zemes fonda
pārvaldītājs būs akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija”. Rīkojums nosaka, ka pārvaldītājs
veidos, uzturēs un pārvaldīs Latvijas zemes fondu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1b6
Zemes iegādes programmā piešķirti aizdevumi 26 miljonu eiro vērtībā
Zemkopības ministrija informē, ka VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 31. decembrim ir
pieņēmis lēmumu par 518 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 26 miljonu eiro vērtībā
lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Par
apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 13 378 hektārus lauksaimniecības
zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 2032 eiro par hektāru.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1b7
LAD informācija
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 15. janvārī beidzas pieteikšanās pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.2.
apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un 4.1. apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”.
Savukārt 20. janvārī beidzas pieteikšanās pasākumam “Ražotāju grupas”.
Plašāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/
Līdz ar ārkārtējās situācijas atcelšanu pārstāj darboties ĀCM „karstais telefons”
No 5. janvāra līdz ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ārkārtējās situācijas atcelšanu 2015. gada 1. janvārī
turpmāk nedarbosies PVD ĀCM „karstais telefons”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1b9
Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā
Reģistrā iekļauti seši jauni augu aizsardzības līdzekļi (AAL), viens AAL anulēts un veiktas citas izmaiņas, kā arī AAL
“Litagra Previkurs E 840 š.k.” beidzies paralēlās tirdzniecības atļaujas termiņš, noteikts krājumu izlietošanas datums - 7.01.2015.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1ba

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Apkopota informācija par izmaiņām nodokļu likumos
Valsts ieņēmumu dienests informatīvajos materiālos apkopojis jaunumus par 2014. gada nogalē izdarītajiem
grozījumiem nodokļu likumos.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1bp

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Turpinās pieteikšanās programmā “Iespējamā misija”
Programmā „Iespējamā misija” pieteikušies 100 cilvēki. Ņemot vērā lielo interesi, tiek pagarināts pieteikšanās
termiņš līdz 3. martam. Pieteikties var dažādu specialitāšu pēdējā kursa studenti, absolventi un jaunie profesionāļi,
kuri ir ieguvuši vismaz bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo izglītību.
Plašāka informācija: www.piesakies.iespejamamisija.lv
Noskaidro, kā pareizi rakstīt "Erasmus+" projektus
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina jauniešus, jaunatnes un citas jaunatnes darbā iesaistītas
personas piedalīties seminārā par ES programmu „Erasmus+”, jaunatnes informācijas tīklu “Eurodesk”, Eiropas
Jaunatnes portālu, kā arī JSPA aktualitātēm 2015. gadā. Seminārs notiks 23. janvārī plkst. 14 viesnīcā “Radisson Blu
Hotel Latvija” Rīgā.
Plašāka informācija: http://bit.ly/1ArzQYu.

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aicinām uz semināru par skābbarības kvalitātes vērtējumu
Zālēdāju projekta demonstrējuma „Dažādās veģetācijas fāzēs pļautas zāles skābbarības
kvalitātes vērtējums un sagatavošanas tehnoloģiju salīdzinājums slaucamo govju saimniecībās”
seminārs notiks 21. janvārī plkst. 11 LLKC Preiļu konsultāciju biroja telpās.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1b4

KALENDĀRS
Termiņi
15. janvāris

Jāiesniedz mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija par 2014. gada 4. ceturksni.

15. janvāris

Jāiesniedz pārskats par ienākumu no kapitāla pieauguma 2014. gada 4. ceturksnī, 2014. gada
decembrī un 2014. gadā.

15. janvāris

Jāiesniedz ziņojums par pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas iemaksām 2014. gada 4.
ceturksnī.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

16. janvāris

„Izturīgas un skaistas
ziemcietes katram dārzam.
Graudzāļu dažādība”

Jūras ielā 58, Limbaži, Limbažu
KB zālē
Sākums plkst. 10.00

Iepriekšējā pieteikšanās:
Jautrīte Legzdiņa,
tālr. 26184476
Dalības maksa 5.- eiro

Mednieku apmācības Zemgalē
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā Ozolniekos 12. janvārī sāksies triju nedēļu apmācību kurss
jaunajiem medniekiem. Kursos aicināti pieteikties interesenti no Auces, Dobeles, Olaines, Bauskas, Iecavas
un Tērvetes novadiem.
Plašāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 20223626.
No 1. janvāra ar kokiem aizaugusi lauksaimniecības zeme būs mežs
Zemes, kuras lietošanas kategorija nav „mežs”, bet tā ir „citas zemes lietošanas kategorijas” zeme, ja tās platība ir 0,5 hektāru
un vairāk un ja uz tās ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz pieci metri un šīs izveidojušās mežaudzes
šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu, no 1. janvāra būs Meža likuma objekts.
Plašāka informācija: http://ej.uz/dsvj
Mācību filma darbam ar meža mašīnām
AS „Latvijas valsts meži” sagatavojusi latviešu valodā zviedru mācību filmu „Izstrādāt mežu gudri”, kas vēsta par efektīvām
darba metodēm ar meža mašīnām.
Plašāka informācija: http://ej.uz/kc4n

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!

