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Konkursa “Sējējs 2016” laureātu apbalvošana – tiešraidē 

Piektdien, 14. oktobrī, LLU aulā, Jelgavas pilī notiks Zemkopības ministrijas rīko-

tā Latvijas lauksaimnieku konkursa “Sējējs 2016” noslēguma pasākums, kurā 

sveiks šī gada labākos lauksaimniekus. Konkursa laureātu godināšana sāksies 

pulksten 18.00 un to būs iespēja vērot tiešraidē www.sejejs.lv. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/88a6 

 

Otrajā kārtā saņemti 36 pieteikumi 

Otrajā pieteikšanās kārtā ES atbalstam par piena ražošanas samazināšanu tika sa-

ņemti 36 pieteikumi ar kopējo plānoto piena samazinājumu 208 tonnas. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/dccg 

 

Ukrainas lauksaimnieki augstu vērtē vizīti Latvijā 

“Vienkāršība, profesionalitāte, atklātība un pārredzamība,” šādi Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centra aizvadītajā nedēļā organizēto vizīti Latvijā novēr-

tēja Ukrainas lauksaimnieki. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/v3xr 

 

Papildināti bioloģiskās lauksaimniecības shēmas nosacījumi 

Lai ražotāji ar vietējo produkciju varētu piedalīties pārtikas kvalitātes shēmās, pie-

gādājot patērētājiem kvalitatīvus vietējos produktus, valdība  11. oktobrī papildi-

nāja kārtību pārtikas kvalitātes shēmu ieviešanai, darbībai un uzraudzībai.  

Plašāka informācija: http://ej.uz/h9zv  

 

 

 

 

Grozījumi likumā par grāmatvedību 

Gozījumi likumā “Par grāmatvedību”  nosaka vairākas jaunas lietas, t.sk. mikrouz-

ņēmumu nodokļa maksātājiem, kā arī individuālajiem komersantiem, zemnieku 

saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 300 000 eiro, kā 

arī fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, attaisnojuma dokumen-

tus atļauts iegrāmatot ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā ceturkšņa beigām, kurā 

dokuments saņemts. Pārējiem saglabāts dokumentu iegrāmatošanas gala termiņš – 

sekojošā mēneša 15. datums. Likumā noteikts, ka inventarizācija veicama arī tad, 

ja komersants pieņēmis lēmumu apturēt saimniecisko darbību.  

Plašāka informācija: http://ej.uz/xsqk 

 

Grozījumi likumā par sociālo apdrošināšanu 

Veikti grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.  Tajos noteikts, ka no 

nākamā gada tie valdes locekļi, kuriem tiek rēķinātas valsts sociālās apdrošināša-

nas obligātās iemaksas no domājamā ienākuma, ir apdrošināti pensiju un invalidi-

tātes apdrošināšanai (pensijas vecumā – tikai pensiju apdrošināšanai) nevis visiem 

apdrošināšanas veidiem. No nākamā gada 1. janvāra stāsies spēkā arī laba norma, 

kas attiecas uz pašnodarbinātajiem, t. i., pašnodarbinātajiem būs atļauts vienu reizi 

precizēt pašnodarbinātā ziņojumu (to drīkstēs darīt mēneša laikā pēc dienas, kas 

noteikta iemaksu veikšanai).  

Plašāka informācija: http://ej.uz/k32w 
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Sākas kampaņa “Karotīte vieno! Izvēlies vietējos produktus!” 

Situācijā, kad katra valsts dažādos veidos cenšas veicināt savu vietējo ražojumu 

patēriņu un lojalitāti vietējiem produktiem, arī Latvijā sākas kampaņa “Karotīte 

vieno! Izvēlies vietējos produktus!”, kas aicina Latvijas iedzīvotājus dot priekšro-

ku kvalitatīviem Latvijā ražotiem pārtikas produktiem, kas marķēti ar Zaļo vai 

Bordo karotīti.  

Plašāka informācija: http://ej.uz/a2tp 

 

Papildinājumi programmā “Skolas auglis”  

Valdība 11. oktobrī papildināja un precizēja kārtību, kādā piešķir, administrē un 

uzrauga valsts un ES atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās iz-

glītības iestādēs. Turpmāk programmā varēs skolēniem izdalīt augļus un dārzeņus, 

kas audzēti arī atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/qk1p 

 

 

 
Sākusies pieteikšanās konkursam “Biznesa ekspresis” 

No 26. septembra līdz 23. oktobrim aicinām pieteikties reģionālo biznesa ideju 

konkursam “Biznesa ekspresis”.  Konkursā var piedalīties jebkurš interesents vai 

personu grupa līdz četriem cilvēkiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem 

ir skaidri definēta biznesa ideja.  

Plašāka informācija: www.biznesaekspresis.lv. 

 

 

 

 
 

Organizē apmācības zvēraudzētavu darbiniekiem 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē apmācību grupu zvēr-

audzētavu darbiniekiem par labturības prasībām kažokzvēru nonāvēšanas un sais-

tīto procesu laikā. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/6ch3 

 

 

 

 

Termiņi 

17.10. 

Jāiesniedz mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija par 3. ceturksni; ziņojums par pašnodarbinātā 

sociālās apdrošināšanas iemaksām 3. ceturksnī; deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma 

3. ceturksnī vai septembrī. 

20.10. 

  

Jāiesniedz PVN deklarācija par 3. ceturksni vai septembri; dabas resursu nodokļa pārskats par 3. 

ceturksni. 

Latvijai izdodas būtiski uzlabot zvejas iespējas Baltijas jūrā 

ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Luksemburgā pēc sa-

springtām diskusijām un konsultācijām, kas risinājās 10. oktobrī, apstiprinātas no-

zvejas kvotas Baltijas jūrā 2017. gadam. Par vairākām kvotām lēmums tika pie-

ņemts, balstoties uz Baltijas jūras reģiona sadarbības foruma BALTFISH kompromi-

sa priekšlikumiem, kas vairākos gadījumos atšķīrās no EK sākotnējā piedāvājuma 

par būtisku zvejas iespēju samazinājumu. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/dr9k  
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Mazā lūsīša ceļojums 

Sēlijas virsmežniecībā Vietalvas pagastā svētdien, 2. oktobrī, kādās mājās ie-

klīda lūsēns, acīm redzot, nošķīries no mātes. Kārtējā gada lūša kaķēniem tā 

reizēm mēdz gadīties un to ietekmēt var dažādi apstākļi. Mājas saimnieks par 

notikušo ziņoja virsmežniecības darbiniekiem, kuri savukārt konsultējās ar 

ZMPI “Silava” zinātniekiem un sazinājās ar Rīgas Zooloģisko dārzu. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/3nve  

 

Turpinās pieteikšanās mācībām par mežu tēmām! 

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aktīvi organizē apmācības meža īpaš-

niekiem, meža nozarē nodarbinātajiem speciālistiem un medniekiem.  

Pirmajos divos mēnešos apmācīti pirmie 100 dalībnieki.  

Tuvākajā laikā plānotās mācības: 

Datums Tēma Vieta Kontaktinformācija 

20., 21., 27., 28., 29. 

oktobrī 
Mežizstrāde, darbs ar motorinstru-

mentiem 
Valmiera 

Andris Vīrs, tālr. 26108426, 
andris.virs@mkpc.llkc.lv 

27., 28. oktobrī, 2., 

3., 4. novembrī 
Mežaudžu kopšanas ražības palieli-

nāšanai 
Madona 

Mairita Bondare, tālr. 28381176, 
mairita.bondare@mkpc.llkc.lv 

3., 4., 9., 10., 11. 

novembrī 
Mežaudžu kopšanas ražības palieli-

nāšanai 
Valmiera 

Andris Vīrs, tālr. 26108426, 
andris.virs@mkpc.llkc.lv 

3., 5., 10., 14., 17. 

novembrī 
Mežaudžu kopšanas ražības palieli-

nāšanai 
Jaunpils 

Ieva Doniņa, tālr. 26352648, 
ieva.donina@mkpc.llkc.lv 

9., 16., 24., 25., 26. 

novembrī 
Mežizstrāde, darbs ar motorinstru-

mentiem 
Aizkraukle 

Jekaterīna Blaua, tālr. 26534704, 
jekaterina.blaua@mkpc.llkc.lv 

 

Datums Nosaukums Norises vieta Kontaktinformācija 

22. oktobrī Kā efektīvi un vi-

dei draudzīgi ap-

saimniekot nelielu 

meža īpašumu? 

“Pūpoli”, Kurmenes 

pag., Vecumnieku nov. 

  
Sākums plkst. 10.00 

MKPC Sēlijas nodaļas mežsaimnie-

cības konsultante Jekaterīna Blaua, 

tālr. 26534704 

Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem)  

var interesēties MKPC mājaslapā vai Valsts Lauku tīkla mājaslapā, vai, sazinoties ar MKPC speciālistiem. 

SEKOJIET JAUNUMIEM:

www.laukutikls.lv
www.llkc.lv

@LLKC_lv

facebook.com/LLKIC

draugiem.lv/LLKC
Ieteikumus sūtīt uz lauku.lapa@llkc.lv
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