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LAUKSAIMNIECĪBA
Latvija joprojām aicina EK vienkāršot ES Kopējo lauksaimniecības politiku
Pirmdien, 16. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs piedalīsies ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Briselē, kurā Eiropas Komisija (EK) sniegs pārskatu par
padarīto ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vienkāršošanā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/64b
Marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem
Valdība 10. novembrī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka
kārtību, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai
lauksaimniekiem. Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varētu
izmantot arī pašpārvadājumiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/63q
Aktualizē mazo un vidējo saimniecību lomu tautsaimniecības attīstībā
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) organizētajā Piena nozares darba grupas
sanāksmē 10. novembrī piena kooperatīvu vadītāji aktualizēja mazo un vidējo saimniecību lomu Latvijas
tautsaimniecības attīstībā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/64d

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Jaunumi likumdošanā
Publicēts jauns likums, kas reglamentēs gada pārskatu un konsolidēto pārskatu sagatavošanas kārtību.
Likums stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī un pirmo reizi būs piemērojams, gatavojot gada pārskatus par
2016. gadu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/64c

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Piesakies starptautiskām apmācībām Spānijā
Nākamā gada janvārī notiks starptautiskas apmācības “Improving your communication skills”.
Pieteikšanās tikai līdz 16. novembrim. Apmācību laikā tiks uzlabotas jauniešu spējas komunicēt, strādāt
komandā, nostiprinātas angļu valodas zināšanas un kopīgi izstrādāti starptautiski projekti.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/647
Apmācības “Jauns līderis laukos”
Biedrība “Latvijas Mazpulki” no 5. Līdz 6. decembrim organizē apmācības jaunajiem līderiem. Apmācībās
var piedalīties bijušie un esošie mazpulcēni no visas Latvijas. Pieteikšanās līdz 22. novembrim.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/648
Iespēja pieteikties semināram Turcijā
Šī gada decembrī jauniešu apmaiņas programmas “Healthy life by doing sport” ietvaros norisināsies
apmācības par neformālo izglītību. Apmācībām aicināti pieteikties 18 līdz 30 gadus veci jaunieši.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/649
Projekta “Tūkstošgades vēstnieki” noslēgums
Projekta “Tūkstošgades vēstnieki” noslēgums notiks 30. novembrī , un tajā ar savām prezentācijām
uzstāsies jauniešu vēstnieki un jaunieši, kas gada garumā veica dažādus izaicinājumus. Projekta mērķis
bija veicināt demokrātisku valsts pārvaldi, risināt vides un klimata pārmaiņas un izskaust nabadzību.
Novērtēt rezultātus aicināts ikviens interesents.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/64a

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Notiks ikgadējā Zivsaimniecības konference
Ādažu kultūras centrā 27. novembrī notiks ikgadējā Zivsaimniecības konference. Konferences sākums
plkst. 11. Konferences ietvaros Zemkopības ministrija sniegs informāciju par situāciju nozarē, nozares
institūcijas informēs par aktualitātēm. Konferencē piedalīsies arī Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kurš
atbildēs uz jautājumiem. Detalizēta konferences programma sekos drīzumā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/z3iy

KALENDĀRS
Termiņi
16. novembris

Jāiesniedz pārskats par ienākumu no kapitāla 2015. gada oktobrī.

20. novembris

Jāiesniedz pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par 2015. gada oktobri.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

16. novembris

Ārstniecisko augu audzēšana un
pārstrāde

“Silkalni”,
Vaidavas pagasts,
Kocēnu novads
Sākums plkst. 10.00

Tālr. 29174664

17. novembris

Mūsdienu piekrastes zvejniecība,
privāto un valsts nozīmes ezeru
apsaimniekošana un zivju
audzēšanas pieredze

LLKC,
Dobeles iela 41,
Jelgava
Izbraukšana plkst. 9.00

Pieteikšanās:
videga.vitola@llkc.lv

Aicinām piedalīties Zemkopības ministrijas meža nozares konferencē
26. novembrī Zemkopības ministrijā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva zālē norisināsies ikgadējā meža nozares konference. Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti. Konferencei tiks nodrošināta translācija tīmeklī www.laukutikls.lv.
Plašāka informācija: http://ej.uz/e5fq
Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā
Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus Medību likumā, kas paredz administratīvo sodu sistēmas
par pārkāpumiem medību jomā iekļaušanu Medību likumā. Izmaiņas sagatavotas saskaņā ar Ministru
kabineta rīkojumu „Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju”, lai Latvijā ieviestu nozaru
administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ok49
Valsts meža dienests dzēsis 669 meža ugunsgrēkus
2015. gadā meža ugunsnedrošajā laikposmā atklāti un dzēsti 669 meža ugunsgrēki un kopējā uguns
skartā platība bijusi 540 hektāri. Vislielākās platības – 358,2 hektāri – izdegušas Pierīgas mežos, no tiem,
vairāk par 200 hektāriem Ādažu novadā, militārā mācību poligona teritorijā. Savukārt vismazāk uguns
skārusi Ērgļu un Jaunpiebalgas novadus, kur mežs izdedzis vien 0,13 hektāru platībā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ryn4

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

14. novembris

Nekailciršu mežsaimniecības
prakse

“Kalna Gravieši”,
Skujenes pagasts, Amatas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Cēsu nodaļa
Laila Šestakovska,
tālr. 28323647

24. novembris

Meža dzīvnieku postījumi
lauksaimniecības un meža zemēs,
to novēršana

LLKC Talsu birojs,
1. stāva zāle,
Kr. Valdemāra 21a,
Talsi
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļkurzemes
nodaļa
Linda Spade,
tālr. 25468419

25. novembris

Meža dzīvnieku postījumi
lauksaimniecības un meža zemēs,
to novēršana

Pilsētas laukums 2, Kuldīga,
Mārtiņzāle, 2. stāvs
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļkurzemes
nodaļa
Linda Spade, tālr.
25468419

25. novembris

Eiropas Savienības atbalsts meža
īpašniekiem

“Kaimiņi”, Brenguļi,
Brenguļu pagasts,
Beverīnas novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļvidzemes
nodaļa
Andris Vīrs,
tālr. 26108426

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
facebook.com/LLKIC
draugiem.lv/LLKC

Savus ieteikumus, kā pilnveidot
«Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

WEB: WWW.LLKC.LV
un
WWW.LAUKUTIKLS.LV

