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LAUKSAIMNIECĪBA
Krievijas embargo apgrūtina nodokļu nomaksu? VID palīdzēs!
Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) mājāslapā www.vid.gov.lv apkopota noderīga informācija par
nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu piemērošanas kārtību, ja nodokļu savlaicīgas
nomaksas kavējumus radījuši Krievijas Federācijas noteiktie ierobežojumi Eiropas Savienības
produkcijas importam.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ko24
Pausts politisks atbalsts Baltijas valstu un Somijas piena ražotājiem
ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Luksemburgā 13. oktobrī tika izskatīts
jautājums par Krievijas noteiktā lauksaimniecības produktu eksporta aizlieguma negatīvo
ietekmi uz Baltijas valstu un Somijas piena nozarēm un lauksaimniecību.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6cas
ES 75% apmērā segs izdevumus par ĀCM apkarošanu Latvijā
Zemkopības ministrija informē, ka zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības
ministru padomē 13. oktobrī Luksemburgā panācis, ka Eiropas Komisija Latvijai līdzfinansēs izdevumus līdz 75
procentu apmērā par pasākumiem, kas veikti Āfrikas cūku mēra uzraudzībā, kontrolē un apkarošanā.
LAD sāk projektu pieņemšanu atbalstam kūtsmēslu krātuvju izbūvei
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 17.oktobra uzsācis projektu iesniegumu pieņemšanu ES atbalsta pasākuma „Lauku
saimniecību modernizācija" projektu īstenošanai jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, pašreizējo krātuvju
rekonstrukcijai, kā arī šīm būvēm nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Projektus pieņems līdz
19. novembrim. Saskaņā ar Eiropas Komisijas regulām maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma
aprēķināšanai lagūnu tipa krātuvju būvniecības projektiem tiek noteiktas 30 eiro par kvadrātmetru, virszemes metāla
konstrukciju krātuvēm - 40 eiro par kvadrātmetru, savukārt betonētajām kūtsmēslu krātuvēm - 49,80 eiro par
kvadrātmetru. Projektu pieņemšanas kārtā pieejamais finansējums ir 2 miljoni eiro.
Plašāka informācija: http://ej.uz/y5jf
Papildināti augu karantīnas noteikumi
Lai ES teritorijā neieviestos jauni augiem kaitīgie organismi, valdība 14. oktobrī akceptēja
grozījumus Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 218 „Augu karantīnas
noteikumi”. Grozījumi papildina noteikumus ar diviem jauniem augu karantīnas organismiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/hgb1

ZIVSAIMNIECĪBA
Latvijas zvejniekiem panāktas labas zvejas iespējas
ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē 13. oktobrī Luksemburgā
apstiprinātas nozvejas kvotas Baltijas jūrā 2015. gadam. Latvijai šajos ūdeņos svarīgākās ir
brētliņu, Rīgas jūras līča reņģes un Baltijas jūras austrumu daļas mencas zvejas iespējas. Šīs zivis ir
arī nozīmīga izejviela zivju apstrādes nozares darbības nodrošināšanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/81uz

PĀRTIKA
Jāņu sieru piesaka ES Garantēto tradicionālo īpatnību reģistram
Pārtikas un veterinārais dienests iesniedzis biedrības „Siera klubs” sagatavoto pieteikumu
Eiropas Komisijā par Jāņu siera reģistrāciju ES Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/iwf1

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Notiks demonstrējuma noslēguma seminārs „Mikaitās”
„Zālēdāju projekta” demonstrējuma par jēru izaudzēšanu noslēguma seminārs notiks 30. oktobrī
Limbažu novada saimniecībā „Mikaitas”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/2kz3

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Karjeras attīstības programma jauniešiem „Start Strong” arī Bauskā!
Līdz 24. oktobrim Bauskas novada vidusskolēni var pieteikties
Plašāka informācija: egija.salnikova@iespejamamisija.lv
ASV vēstniecības Latvijā un „Young Media Sharks” rīkotajā divu dienu jauniešu karjeras attīstības
programmā „Start Strong”.
Programmas laikā jaunieši tiekas ar dažādu nozaru uzņēmējiem un darba devējiem, kuri stāsta par savu pieredzi un
noteicošajiem faktoriem, izvēloties uzņēmuma darbiniekus. Pasākuma norises laiks: 27. un 28. oktobris.
Pieteikties, sūtot e-pastu: jirgensone.solvita@gmail.com
Jauniešiem iespēja kļūt par skolotāju
Līdz 1. decembrim var pieteikties izglītības programmas „Iespējamā misija” astotajam iesaukumam. Tiek aicināti
zinoši un mērķtiecīgi pēdējā kursa studenti un augstskolu absolventi pieņemt divu gadu izaicinājumu - par savu
turpmākās profesionālās un personīgās izaugsmes ceļu izvēlēties darbu skolā.
Plašāka informācija: piesakies.iespejamamisija.lv

KALENDĀRS
Termiņi
20. oktobris

Jāiesniedz PVN deklarācija par 2014. gada 3. ceturksni (septembri).

27. oktobris

Jāiesniedz pārskats par darījumu kvīšu izlietojumu 2014. gada 3. ceturksnī.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

21. oktobris

„Aktualitātes Lauku attīstības
programmā”

Liepājas Kultūras centrs
„Robežnieki”
Sākums plkst. 11.00

Ieva Kreicberga,
tālr. 27843096

22. oktobris

„Tiešie maksājumi un zaļināšanas
prasības”

„Zelmeņi”,
Tērvetes pag.
Sākums plkst. 10.00

Monta Mantrova,
tālr. 26352751

22. un 23.
oktobris

„Lauksaimniecības produkcijas ražojošo
saimniecību konkurētspējas
palielināšana”

Liepājas Kultūras centrs
Sākums plkst. 10.00

Ieva Kreicberga,
tālr. 27843096

Aicinām apmeklēt mācību kursus par meža atjaunošanu un kopšanu
Mācības norisinās 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

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina medniekus uz apmācībām
Oktobrī aicinām medniekus un citus interesentus piedalīties apmācībās „Savvaļas dzīvnieku
slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/bfgw
Tapusi jauna mācību filma
AS „Latvijas valsts meži” sadarbībā ar V.V.M. kinostudiju izveidojusi mācību filmu „Piesārņojuma mazināšana meža
darbos”. Filmas mērķis ir viegli uztveramā veidā informēt par vides piesārņojuma mazināšanas prasībām – kā rīkoties
piesārņojuma gadījumā, kā to mazināt.
Plašāka informācija: http://ej.uz/1ok2

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

18. oktobris

„Nekailciršu mežsaimniecības
prakse”

Pūpoli,
Kurmenes pagasts,
Vecumnieku novads
Sākums plkst. 10.00

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

22. oktobris

„ES atbalsts jaunaudžu kopšanai
oktobrī, plantāciju meži, to
apsaimniekošana un jaunaudžu
aizsardzība rudenī”

23. oktobris

„ES atbalsts meža īpašniekiem.
Aktualitātes jaunaudžu kopšanā
un ES finansējuma piesaistē”

LKB 1. stāva zāle,
Bebru iela 108,
Jēkabpils
Sākums plkst. 10.00

LLKC Balvu nodaļa,
Brīvības iela 46 a,
Balvi
Sākums plkst. 10.00

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

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
mežsaimniecības konsultante
Ginta Ābeltiņa,
mob. tālr. 26117578

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!

