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LAUKSAIMNIECĪBA
EK paziņojusi par ārkārtas atbalstu piena sektoram
Eiropas Komisijas oficiālajā izdevumā ir publicēta Regula Nr. 1263/2014, ar ko paredz pagaidu
ārkārtas atbalstu piena ražotājiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Saskaņā ar regulas nosacījumiem tas
būs vienreizējs finansiāls atbalsts piena ražotājiem, lai novērstu Krievijas embargo radītās sekas
būtiska piena cenas pazeminājuma, daļēji kompensējot šo cenas pazeminājumu formā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/fiwb
Graudkopji pauž bažas par situāciju nozarē
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas biedri, graudkopības kooperatīvu vadītāji ar bažām raugās uz
tuvāko nākotni graudu nozarē un aicina situācijas risināšanā iesaistīties Zemkopības ministriju un valdību kopumā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/u9ys
Valsts finansiāli atbalstīs vaislas sivēnmāšu saglabāšanu
Lai nodrošinātu ģenētiski augstvērtīgu dzīvnieku saglabāšanu, to skaita pieaugumu pārraudzības
ganāmpulkos un mazinātu klasiskā un Āfrikas cūku mēra, kā arī Krievijas noteiktā preču importa
aizlieguma izraisīto finansiālo ietekmi uz cūkkopības saimniecību ekonomiku, valdība
25. novembrī apstiprināja 2014. gada pārejas posma valsts atbalstu 2 500 000 eiro.
Plašāka informācija: http://ej.uz/m8rk
Sākas pieteikšanās atbalstam ieguldījumiem materiālajos aktīvos
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 8. decembrī sākas pieteikšanās pasākumam „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” 4.1. apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. LAD rīko
seminārus, lai skaidrotu līdzdalības iespējas šajos pasākumos.
Plašāka informācija: http://ej.uz/9jio
Semināru kalendārs: http://ej.uz/iz2z
Laukaugi labi sagatavojušies ziemošanai
Valsts augu aizsardzības dienesta speciālisti veikuši ziemas rapša sējumu, kā arī graudaugu platību apsekošanu un secina,
ka lielākajā daļā lauku augi veiksmīgi sagatavojušies ziemošanai.
http://www.vaad.gov.lv/
Veicina komposta un biohumusa ražošanas nozares attīstību
Valdība 25. novembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas noteikumos, kas nosaka veselības aizsardzības
un veterinārās prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēka
patēriņam. Izmaiņas noteikumos nosaka prasības komposta sagatavošanai no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ghtp
Kompensēs bakteriālās iedegas ierobežošanas izdevumus
Šogad augu veģetācijas periodā (no maija līdz septembra vidum) Valsts augu aizsardzības dienests
veicis 1729 pārbaudes, noņemti 1066 augu paraugi, no tiem 27 paraugos konstatēta bakteriālā
iedega. Pieņemti 10 lēmumi par fitosanitāro pasākumu piemērošanu, tas nozīmē 242 koku
iznīcināšanu, tāpēc noteikti kompensēšanas pasākumi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/qju4

ZIVSAIMNIECĪBA
Plāno arī turpmāk palielināt zušu daudzumu ezeros un upēs
Zemkopības ministrija sagatavojusi pamatnostādņu projektu „Latvijas Zušu krājumu pārvaldības
pamatnostādnes 2014.–2020. gadam”. Ar pamatnostādnēm paredzēts turpināt Latvijas Nacionālā
zušu krājumu pārvaldības plāna 2009.–2013. gadam pasākumus.
Plašāka informācija: http://ej.uz/acp9

PĀRTIKA
Kā popularizēt latviešu nacionālo virtuvi un lauku labumus
Zemkopības ministrijā 27. novembrī notika Latvijas Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs”
rīkotā diskusija par latviešu virtuvi un nacionālo kulināro ceļu. Tajā piedalījās uzņēmēji,
organizācijas, politikas veidotāji un izpildītāji, mediji un visi citi, kam interesē latviešu virtuve.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/tn
Arī par nefasētu pārtiku būs jāinformē galapatērētājs
Valsts sekretāru sanāksmē 27. novembrī izsludināts noteikumu projekts, kas pēc apstiprināšanas
valdībā noteiks, kādai informācijai jābūt norādītai, pārdodot nefasētu pārtiku. Noteikumi skars
tirgotājus, kuri gala patērētājam vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā pārdod pārtiku bez
iepakojuma vai ko tirdzniecības vietā iepako pēc patērētāja lūguma, vai ko piegādā tiešajai
pārdošanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/qyvu

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Grozījumi noteikumos par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju
Veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju saistībā ar nodokļa likmes
paaugstināšanu nākamajā gadā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/tm

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Pieteikšanās „Iespējamajā misijā” vēl tikai līdz 1. decembrim
Zinoši un mērķtiecīgi pēdējā kursa studenti un augstskolu absolventi aicināti pieņemt divu gadu izaicinājumu par savu
turpmākās profesionālās un personīgās izaugsmes ceļu izvēlēties darbu skolā. Reģistrējies pieteikuma anketas
saņemšanai piesakies@iespejamamisija.lv
Plašāka informācija: egija.salnikova@iespejamamisija.lv
Aicina jauniešus uz praktisko nodarbību „Mērķis veiksmīgai dzīvei”
Kā modelēt savus nākotnes karjeras mērķus un padarīt tos sasniedzamus, kā būt radošam un kļūt veiksmīgam? Uz šiem
un citiem jautājumiem praktiskā nodarbībā jauniešiem atbildēs izaugsmes trenere Ieva Kimonte. Pasākums notiks 25.
novembrī no plkst. 16 līdz 19 Eiropas Savienības mājā Rīgā. Pieteikumi jānosūta līdz 20. novembrim, norādot personīgo
karjeras mērķi. Rakstīt Twitter kontā #esmaja, vai uz e-pasta adresi esmaja@esmaja.lv.
Papildu informācija: Anita Jansone, tālr. 67085446, e-pasts: anita.jansone@esmaja.lv.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

2. decembris

„Par lauku attīstības programmas
aktualitātēm un pasākumiem”

Vecvārkavā, Skolas ielā 5,
Kultūras centra zālē
Sākums plkst. 11.00

LLKC Preiļu nodaļas
uzņēmējdarbības konsultante
Jolanta Augšpūle,
tālr. 26788681

4. decembris

„Netradicionālo dzīvnieku audzēšana
(kazkopība)”

Ludzā, Raiņa ielā 16 a, 1.
stāva zālē
Sākums plkst. 10.00

Pieteikties
pa tālruni 25459538
vai
e-pastu:
beate.narnicka@llkc.lv

5. decembris

„Lauksaimniecības produkciju
ražojošo saimniecību konkurētspējas
palielināšana”

Mālpils, Nākotnes ielā 1,
Mālpils novada domes
2. stāva zālē
Sākums plkst. 10.00

Pieteikties pie
Neldas Mikanovas,
mob. tālr. 29949052,
e-pasts:
nelda.mikanova@llkc.lv

Dabas muzejā apskatāma mežiem veltīta izstāde
Latvijas Dabas muzejā no 22. novembra skatāma izstāde „Dziļāk mežā”, kas iepazīstina ar četriem aizsargājamiem mežu
tipiem un tajos mītošajām augu un dzīvnieku sugām.
Plašāka informācija: http://ej.uz/n5h4
Sākas lūšu medību sezona
Jaunā lūšu medību sezona sākas 1. decembrī. Valsts meža dienests ir izdevis rīkojumu, kas nosaka
pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2014./2015. gada medību sezonai – 150 dzīvnieku. Lūšus
atļauts medīt no 1. decembra, bet ne ilgāk par 31. martu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/qme7

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Norises vieta

Kontaktinformācija

Krāslavas pagasta pārvaldes ēka,
Ezerkalns, Krāslavas nov.
Sākums plkst. 10.45

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs
Jānis Dzalbs,
mob. tālr. 26459513

1. decembris

„Jaunaudžu kopšana,
aizsardzība, koksnes
sagatavošana šķeldas
ieguvei”

S-ba „Meža draugi”,
Mērdzenes pag., Kārsavas nov.
Sākums plkst. 8.30

MKPC Ludzas nodaļas vadītājs
Ludvigs Karvelis,
mob. tālr. 29411165

2. decembris

„Agrotehniskā un jaunaudžu
kopšana, likumdošanas
prasības”

Kr. Barona iela 8, Ludza,
Ludzas nov.,
S-ba „Meža draugi”
Mērdzenes pag., Kārsavas nov.
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ludzas nodaļas vadītājs
Ludvigs Karvelis,
mob. tālr. 29411165

3. decembris

„Dabas aizsardzības
normatīvo aktu prasības meža
apsaimniekošanā.
Aktualitātes un jaunumi”

Jāņmuižas pirmskolas izglītības
iestāde,
Sporta iela 3, Jāņmuiža,
Priekuļu pag., Priekuļu nov
Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļvidzemes”
nodaļas vadītājs
Andris Vīrs, mob.
tālr. 26108426

3. decembris

„Saimnieks savā mežā –
soli pa solim”

Latvijas Dabas muzejs,
K. Barona iela 4, Rīga
Sākums plkst. 17.00

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

4. decembris

„Aktuālā informācija lauku un
mežu saimniekiem”

Jaunannas tautas nams, Jaunanna,
Alūksnes nov.
Sākums plkst. 10.00

MKP Ziemeļaustrumu nodaļas
vadītāja
Linda Muceniece,
mob. tālr. 26314426

Kr. Valdemāra iela 21a,
Talsi, SIA LLKC,
1. stāva zālē
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļkurzemes
nodaļas vadītāja vietniece
Linda Spade,
mob. tālr. 25468419

29. novembris

5. decembris

Tēma
„Aktualitātes medību jomā,
apsaimniekojot lauku un
meža īpašumus”

„Nekailciršu saimniekošana,
dabas aizsardzības normas –
ko cirst, kad nedrīkst cirst!”

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!

