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Publicitātes foto

Berlīnē sākas starptautiskā izstāde “Zaļā nedēļa”
Latvija starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē “Zaļā nedēļa”
piedalās jau 25. reizi. Šogad kopstendā savu produkciju rādīs un arī pārdos daudzi
Latvijas uzņēmumi un mājražotāji, tajā skaitā LLKC projekta “Novada Garša” dalībnieki.
Izstāde notiek no 17. līdz 26. janvārim. Kopējais dalībnieku skaits ir ap 1800 no 61
valsts.
Plašāk: http://ejuz.lv/6avj
Kādas degvielas tvertnes jādeklarē VID?
Pagājušā gada 17. decembrī Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā publicēta tā brīža
aktualitāte “Par degvielas tvertņu reģistrāciju”. Tur teikts, ka degvielas uzglabāšanas
tvertņu reģistrācija Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) tiek uzsākta 2019. gada
19. decembrī.
Plašāk: https://ej.uz/tog8
Iznākusi janvāra “Lauku Lapa”
LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” janvāra numurā intervija ar LLKC valdes
priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani par pagājušā gada nozīmīgākajiem darbiem un uzdevumiem šim gadam. Stāstām par “Novada Garšas” aktualitātēm. Tabulā uzskatāmi
apkopotas nodokļu likmes un cita svarīga informācija par nodokļiem 2020. gadā u. c.
Plašāk: https://ej.uz/w4qf
PVD aicina ievērot biodrošības pasākumus
Tā kā šogad konstatēti putnu gripas uzliesmojumi Rumānijā, Ungārijā, Polijā un Slovākijā, PVD aicina komerciālo mājputnu audzētājus un piemājas mājputnu saimniecību
īpašniekus savlaicīgi domāt par biodrošības pasākumu ieviešanu un ievērošanu, lai
pasargātu savu ganāmpulku no bīstamām dzīvnieku infekcijas slimībām, tostarp putnu
gripas.
Plašāk: https://ej.uz/vhnq
Izsludināta kārta piena piegādei un izdalei
Lauku atbalsta dienests informē par iesniegumu pieņemšanu dalībai atbalsta
programmā “Piens un augļi skolai” 2019./2020. mācību gadā. Pieteikumu pieņemšanas
termiņš ir no 15. līdz 27. janvārim. Pieejamais finansējums piena piegādei un izdalei
izglītojamiem – 120 862,01 eiro.
Plašāk: https://ej.uz/a4ef
Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem
Latvijā 2020. gadā jāveic lauku saimniecību integrētā statistikas datu apkopošana par
lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un kūtsmēslu uzglabāšanas veidiem novietnē.
Informācijas iesniegšana ir obligāta par šādām dzīvnieku sugām un minimālo skaitu:
liellopi – no pirmā dzīvnieka, aitas+kazas – no 5 dzīvniekiem, zirgi – no 5 dzīvniekiem,
mājputni – no 10 putniem, cūkas – no 1 sivēnmātes, pārējās cūkas – no 3.
Plašāk: https://ej.uz/w8q7
Vai jums ir pietiekamas zināšanas par meliorāciju?
Zemkopības ministrija aicina piedalīties aptaujā, lai lauksaimnieki noskaidrotu savas
zināšanas par meliorāciju.
Plašāk: https://ej.uz/drwr

Turpina darbus zemju pasargāšanai no plūdiem
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019. gadā īstenojuši 7 būtiskus
projektus 8,4 miljonu eiro vērtībā, turpinot ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda
atbalsta līdzekļus valsts nozīmes meliorācijas infrastruktūras atjaunošanā – plūdu risku
mazināšana, valstij piederošo hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve, valsts
nozīmes ūdensnoteku atjaunošana, lauksaimniecības un meža zemju meliorācija.
Plašāk: https://ej.uz/p9m2

Atskaišu termiņi
20.01.

PVN deklarācija par decembri/4. ceturksni.

20.01.

UIN deklarācija par decembri/4. ceturksni.

20.01.

Dabas resursu nodokļa pārskats par 4. ceturksni/gadu.

Mācības lauksaimniekiem un mežsaimniekiem visā Latvijā
LLKC sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti līdz pat 2022.
gadam lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un pārtikas produktu
ražošanas nozarē strādājošajiem piedāvā plašas teorētisko un praktisko
mācību iespējas. Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā!
Plašāk: https://ej.uz/ek33
Iespēja piedalīties saimniecību un mežu apmeklējumos
Latvijā lauksaimniekiem un mežsaimniekiem ar ES atbalstu tiek
piedāvāts apmeklēt saimniecības un mežus, lai gūtu praktisku pieredzi
un dalītos tajā ar citiem – gan Latvijā, gan ārzemēs. Aktuālā informācija
– mājaslapā.
Plašāk: https://ej.uz/ay3n

Jāiesniedz pārskati par saimniecisko darbību mežā
Meža īpašniekiem līdz 1. februārim jāiesniedz pārskats par veikto mežsaimniecisko
darbību 2019. gadā. Informāciju var iesniegt jebkurā Valsts meža dienesta mežniecībā
visā Latvijā vai nosūtīt pa pastu, kā arī iesniegt elektroniski. Pārskatam par
saimnieciskās darbības veikšanu var izmantot VMD izstrādātas veidlapas, kurām ir
ieteikuma raksturs, tās ir atrodamas www.vmd.gov.lv sadaļā Meža īpašniekiem.
Plašāk: https://ej.uz/cunf
Konferencē diskutēs par meža nozares aktualitātēm
Eiropas meža nozares eksperti, vietējo ministriju pārstāvji, kā arī nozares uzņēmumi no
Latvijas, Zviedrijas, Somijas un citām valstīm tiksies starptautiskā konferencē “Klimats,
nākotne, meži”, lai diskutētu par meža nozares aktualitātēm. Konference notiks 22.
janvārī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Dabas mājā. Konferenci organizē biedrība
“Zaļās mājas”.
Plašāk: https://ej.uz/c6hg

Realizēts līdz šim lielākais stādu apjoms
AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienība “LVM Sēklas un stādi” 2019. gadā realizējusi
rekordlielu meža stādu apjomu – 56,3 miljonus stādu. Augstvērtīgie stādi galvenokārt
novirzīti valsts mežu atjaunošanai, izmantojot 26,5 miljonus stādu, bet atlikušie –
realizēti ārējā tirgū, kur 15,9 miljoni stādu nonāca Latvijas privātmežu
apsaimniekotāju mežos, bet 13,9 miljoni – eksportēti.
Plašāk: https://ej.uz/k4k3
Gada sēne – smiltāju kaussēne
Latvijas Mikologu biedrība, kurā apvienojušies gan profesionāli sēņu pētnieki, gan
amatieri un vienkārši interesenti, par Gada sēni izvēlējušies smiltāju kaussēni. Tā ir
dažus centimetrus liela kausveidīga sēne brūnganos toņos, kas aug piejūras smiltājos
un Latvijā ir reti sastopama. Mikologu biedrība cer, ka dabas draugu ziņojumi par jaunām šīs sēnes atradnēm palīdzēs labāk izprast sugas patieso sastopamību Latvijā.
Plašāk: https://ej.uz/dz76

Tuvākajā laikā plānotie informatīvie semināri:
Datums

Nosaukums

21. janvārī

Privāto mežu apsaimniekošana
Nīcas novads, Bārtas iela 6
aizsargājamās dabas
Sākums pl.17.30
teritorijās

24. janvārī

28. janvārī

Norises vieta

Kontaktinformācija
MKPC Dienvidkurzemes nod.
Agrita Šēnberga
29285111

Saldus novads, "Mežvidi",
Meža aizsardzības aktualitātes, ES
MKPC Dienvidkurzemes nod.
Novadnieku pagasta pārvaldes
atbalsta pasākumi
Maruta Pragulbicka
zāle
meža īpašniekiem MKPC
20222041
Sākums pl. 15.00
Meža aizsardzības aktualitātes, ES Cēsu novads, Vaives pagasts MKPC Cēsu nod.
atbalsta pasākumi
"Kaķukrogs"
Laila Šestakovska
MKPC
Sākums pl. 10.00
28323647

Par turpmāk plānotajiem informatīvajiem un izglītojošajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un
datumiem) var uzzināt Valsts Lauku tīkla mājaslapā vai, sazinoties ar MKPC speciālistiem (www.mkpc.llkc.lv).
Sagatavoja Sarmīte Grundšteine, MKPC

‘’Lauku E–Lapa’’ sagatavota LLKC Apgādā, vadītāja Iveta Tomsone, redaktore Dace Millere,
I.Rūtenbergas-Bērziņas salikums.

