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LAUKSAIMNIECĪBA
Eiropas Savienības atbalsts Latvijas lauku attīstībai
Lauku attīstības programma (LAP) Latvijas lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem 2014. –2020.
gada plānošanas periodā paredz 1,5 miljardus eiro, kas ir par 11% vairāk nekā 2007. –2013. gada
periodā. 2015. gadā sākta jaunās LAP atbalsta pasākumu un projektu īstenošana.
Mainīta jaunā tiešo maksājumu sistēma, kas Latvijas lauksaimniekiem 2015. –2020. gadā paredz
1,6 miljardus eiro, kas ir 2,2 reizes vai par 880 miljoniem eiro vairāk nekā 2007. –2013. gada
plānošanas periodā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/kmo4
Apstiprināts 2016. gada valsts atbalsts lauksaimniekiem
Valdība 12. janvārī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par
valsts atbalstu lauksaimniecībai. Izmaiņas noteikumos nosaka, ka 2016. gadam valsts atbalsts
lauksaimniecībai un lauku attīstībai subsīdiju veidā paredzētais finansējums ir 8 610 962 eiro.
Plašāka informācija: http://ej.uz/jq12
Atbalsta administratīvo atbildību par lauksaimniecības zemes neizmantošanu
Saeima 14. janvārī pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā, paredzot soda sankcijas personām, kuras pēc lauksaimniecības zemes iegādes neuzsāk
šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/tnq6
Latvijas kopstends gaida apmeklētājus izstādē “Zaļā nedēļa”
Starptautiskās pārtikas izstādē gadatirgū “Zaļā nedēļa” no 15. līdz 24. janvārim apmeklētājus
atkal gaida Latvijas nacionālais kopstends, kuru arī šogad organizē Latvijas Valsts Agrārās
ekonomikas institūta Starptautisko pārtikas izstāžu projekta īstenotāji sadarbībā ar Zemkopības
ministriju un LLKC.
Plašāka informācija: http://ej.uz/ii3u
Zālēdāju projekta Fermu dienas – vērtīgs palīgs saimniekam
Pirms diviem gadiem LLKC aizsāktās Zālēdāju projekta Fermu dienas pierādījušas savu lietderību,
tādēļ tās turpināsies arī 2016. gadā, vēl ciešāk sadarbojoties dažādu nozaru ekspertiem, lai
saimniecības kļūtu vēl efektīvākas. Lai izvērtētu paveikto, 14. janvārī Ozolniekos notika seminārs
“Demonstrējumu rezultāti lopkopībā 2015. gadā”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6uwk
LAD aicina veikt Lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu
Lauku atbalsta dienests informē, ka līdz šī gada 1. aprīlim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ir
iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2016. gada
platību maksājumu sezonai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/tiwd

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Iespēja savu projektu pieteikt Kārļa Lielā balvai!
Eiropas Komisijas organizētajā konkursā jauniešiem iespējams pieteikt projektus, kas veicina
sapratni Eiropā un pasaulē, sekmē integrāciju un kalpo par paraugu ES iedzīvotājiem kā vienotai
kopienai. Uzvarētājiem būs iespēja saņemt naudas balvas un iespēju doties uz Vāciju.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/6tb
Iesaki pretendentus balvai “Cilvēka izaugsmei Latvijā”
Ja tev ir padomā kāds iedvesmojošs cilvēks, organizācija vai uzņēmums, kas veicina cilvēku
izaugsmi, ir devis ieguldījumu izglītībā, veselībā un labklājībā, sabiedrības labā un Latvijas
nākotnes labā, – piesaki to balvai “Cilvēka izaugsmei Latvijā”. Pretendentus var izvirzīt līdz
11. februārim.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/6pm

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai
LLKC Ozolniekos 1., 2. un 3. februārī tiks rīkotas apmācības augu aizsardzības līdzekļu
lietotājiem apliecības iegūšanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/skpi
Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecības iegūšanai
LLKC Ozolniekos 15. februārī tiks rīkotas apmācības apliecības iegūšanai augu aizsardzības
līdzekļu lietošanas operatoriem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/5wmi
Džoels Viljams turpinās stāstīt par bioloģisko saimniekošanu
Turpinot pagājušā gada nogalē uzsākto sadarbību ar lektoru Džoelu Viljamu no Anglijas, LLKC
kopā ar Latvijas Bioloģisko lauksaimniecības asociāciju 19. janvārī organizē semināru “Ieteikumi
augsnes auglības un veselības nodrošināšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā”.
Plašāka informācija: http://ej.uz/881p
Iespēja pieteikt pretendentus Imanta Ziedoņa apbalvojumam
Lauksaimnieki, lauksaimnieku draugi un paziņas! Ir iespēja pieteikties vai izvirzīt pretendentus
Imanta Ziedoņa apbalvojumam nominācijā Tautsaimniecība – “Zemi es mācos”.
Vairāk informācijas: http://ej.uz/38or

KALENDĀRS
Termiņi
20. janvāris

Jāiesniedz PVN deklarācija par decembri, 4. ceturksni, 2. pusgadu.

Likuma grozījumi par meža cūku medībām
Zemkopības ministrija skaidro Medību likuma grozījumus par meža cūku medībām saistībā ar
ĀCM apkarošanu.
Medību likuma Pārejas noteikumu 12. līdz 21. punkts ir stājies spēkā 2015. gada 2. decembrī ar
2015. gada 26. novembra likumu „Grozījums Medību likumā”. Saskaņā ar likuma 12. punktu
likuma darbība ir terminēta, – tas būs spēkā līdz brīdim, kad Valsts meža dienests (VMD)
konstatēs meža cūku blīvumu (vidēji Latvijā) mazāku vai vienādu ar vienu meža cūku uz 200 ha
(jeb 5 meža cūkas uz 1000 ha), bet ne ilgāk par 2020. gada 31. martu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/wf4h
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