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LAUKSAIMNIECĪBA
Pēdējā diena pieteikties platību maksājumiem
Šodien ir pēdējā diena, kad lauksaimnieki var vērsties Lauku atbalsta dienestā (LAD), lai pieteiktos platību atbalsta
maksājumiem par 2015. gadu. Iepriekšējos gados noslēguma termiņš iesniegumu pieņemšanai bija 15. maijs, bet šogad,
ņemot vērā, ka jaunajā plānošanas periodā ir ļoti daudz izmaiņu maksājumu saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu
nedēļu – līdz 22. maijam. Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22. maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājums
par katru nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15. jūnijs.
Plašāka informācija: www.lad.gov.lv
Aukstā laika izaicinājums dārziem
Šis pavasaris laikam ieies vēsturē kā viens no garākajiem meteoapstākļu novērošanas vēsturē, jo
turpinās jau trešo mēnesi. Vai un kā tas ietekmē kultūraugus mūsu dārzos? Skaidro Māris Narvils,
LLKC Augkopības nodaļas speciālists dārzkopībā. Redzams, ka augu attīstība tiek novēlota
apmēram par divām nedēļām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/416
Iespējams, Latvijā ievesta medikamentozi kastrētu Beļģijas cūku gaļa
Iespējams, ka Latvijas cūkgaļas tirgū nonākusi gaļa no Beļģijas, kur tiek praktizēta kuiļu imunokastrācija, kas samazina
specifisko gaļas smaku, bet, visticamāk, var atstāt iespaidu arī uz cilvēka reproduktīvo veselību. Par to Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomes sēdē 20. maijā informēja Latvijas Cūku audzētāju biedrības vadītāja Dzintra Lejniece.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/41q

ZIVSAIMNIECĪBA
Mainīti nosacījumi zvejas atļaujas izsniegšanai komercdarbībai zvejniecībā
Valdība 19. maijā apstiprināja izmaiņas Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas izsniegšanu. Noteikts, ka jaunais kritērijs būs valstī noteiktā minimālā mēnešalga. Turklāt,
lai nodrošinātu objektīvu saimnieciskās darbības apgrozījuma izvērtējumu, vērā tiks ņemta arī
pretendenta konkrētā gada nozvejas apjoms un zvejā pavadīto dienu skaits.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/410
Vienkāršo ražotāju organizāciju darbu pie gada ziņojuma sagatavošanas
Lai ražotāju organizācijas sniegtu vienveidīgu un standartizētu gada ziņojumu par ražošanas un tirdzniecības plānu
ieviešanu, kā arī atvieglotu un vienkāršotu ražotāju organizāciju darbu pie gada ziņojuma sagatavošanas, valdība
19. maijā grozīja noteikumus par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, darbības
nosacījumiem un kontroles kārtību.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/412

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Pieņemti grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz, ka ienākums līdz 3000 eiro apmērā no parka
vīngliemežu ievākšanas ir ar nodokli neapliekams. Ar 2015. gada 1. jūliju papildus jau esošajiem nosacījumiem likumā
noteiktajos gadījumos mikrouzņēmuma sniegtie pakalpojumi būs uzskatāmi par darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumiem. Izdarītas arī dažas izmaiņas attiecībā uz attaisnotajos izdevumos ietveramajām summām.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/421
Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”
Pieņemti grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”, kas nosaka, ka lauksaimniekiem paredzētā dīzeļdegviela būs marķējama
no 30.10.2015.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/420

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Saulaines profesionālā vidusskola pievienota Kandavas valsts tehnikumam
No 1. septembra Saulaines profesionālā vidusskola kļūs par Kandavas valsts tehnikuma struktūrvienību. Šādas izmaiņas
veiktas, lai pilnveidotu mācību programmu klāstu un radītu iespēju piesaistīt ES finansējumu attīstībai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/drvh
Iespēja piedalīties Pasaules latviešu jaunatnes seminārā
Līdz 1. jūnijam ir iespēja pieteikties pasaules latviešu jaunatnes semināram, kas norisināsies jūlijā, Ratniekos.
Dalībnieku vidū būs latviešu jaunieši no visas pasaules.
Plašāka informācija: http://www.2x2pasaule.com/

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Starptautiska konference lauksaimniecības uzņēmumiem
LLKC un banka „Citadele” aicina uz starptautisku konferenci lauksaimniecības uzņēmumiem „Instrumenti
ilgtspējīgai lauksaimniecības uzņēmumu attīstībai”, kas notiks 27. maijā plkst. 11.00 konferenču centrā
„Citadele”, Rīgā, Republikas laukumā 2 a.
Plašāk par konferenci reģistrēšanās tai: http://ejuz.lv/413
Turpinās pieteikšanās konkursam „Sējējs 2015”
Pieteikšanās konkursam “Sējējs 2015” iespējama vēl līdz 1. jūnijam. Piesakies pats vai deleģē labākos
nozares pārstāvjus!
Pieteikuma anketas: www.sejejs.lv
Skābbarības diena 2015
Skābbarības dienas notiks 28. maijā no pulksten 10 līdz 16 „Agrofirmā Tērvete”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/40y

KALENDĀRS
Termiņi
25. maijs

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija par 1. ceturksni.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

26. un 28. maijs

Mazo saimniecību
attīstība

Dienas centrs ”Tevi gaida”,
„Ielejas”, Penkules pagasts,
Dobeles novads
Sākums plkst. 10.00

LEADER iniciatīvas laukos.
Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības
stratēģijas sagatavošana

Ozolnieku Tautas nams, Rīgas
iela 23, Ozolnieku pagasts
Sākums plkst. 11.00

28. maijs

Kontaktinformācija
Raimonda Ribikauska,
tālr.: 26316459

Liene Radziņa,
e-pasts: liene.radzina@llkc.lv,
tālr.: 63007559

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aktīvi piedalās Meža dienās
Meža dienu ietvaros visa Latvijas sabiedrība tiek aicināta padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem,
labiekārtot un radīt jaunas atpūtas vietas mežā, kā arī pievērst lielāku uzmanību koksnes plašākai
izmantošanai ēku būvniecībā, interjerā vai savas sētas labiekārtošanā. Arī Meža konsultāciju pakalpojumu
centrs dažādos Latvijas rajonos organizē Meža dienu pasākumus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/1nx1

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs uzņem viesus no ASV
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar Fondu Latvijas lauksaimniecības attīstībai (FLLA)
un Baltijas – Amerikas brīvības fonda (BAFF) finansiālu atbalstu 19. maijā Ozolniekos rīkoja
starptautisku semināru mežsaimniecības konsultantiem un citiem meža īpašnieku izglītošanā
iesaistītajiem speciālistiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/dkxo
Jau 11. reizi pasniegs meža nozares gada balvu „Zelta čiekurs”
Meža dienu komiteja ir noteikusi meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” 2014. gada ieguvējus. Balva „Zelta čiekurs” ir
ikgadēja meža nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā. Gada balvas „Zelta
čiekurs” pasniegšanas ceremonija notiks 22. maijā pulksten 18 Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/vme3
Kopā nākotnes mežam!
Meža dienu centrālais pasākums notiks 29. maijā Ozolnieku novadā, veidojot birzi sadarbībā Zemkopības ministrijai ar LLU
MF, Meža pētīšanas staciju (Latvijas Mežzinātnes institūta „Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes dibināto
publisko aģentūru), Latvijas Pašvaldību savienību, Jelgavas pilsētas domi, Ozolnieku novada pašvaldību u. c.
Plašāka informācija: http://ej.uz/if26

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

26. maijs

Jaunaudžu kopšana –
meža ekonomiskās un
ekoloģiskās vērtības
uzlabošana

Rankas profesionālā vidusskola,
Ranka, Rankas pagasts,
Gulbenes novads
Sākums plkst. 10.00

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

26. maijs

Ievācamie ārstniecības
augi mežā, to izmantošanas iespējas

Vecpiebalgas kultūras nama
mazā zāle, apkārtnē esošais mežs
un pļava,
Vecpiebalga,
Vecpiebalgas novads
Sākums plkst. 9.00

MKPC Cēsu nodaļas vadītāja
Laila Šestakovska,
mob. tālr. 28323647

26. maijs

Meža atjaunošana –
sākums nākotnes mežam

Novadnieku pagasta
pārvaldes zāle,
Saldus novads
Sākums plkst. 10.00

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

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!

