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LAUKSAIMNIECĪBA
Izstrādāts interneta rīks bruto segumu aprēķināšanai
Lai palīdzētu ikvienai ieinteresētai personai ātri un viegli aprēķināt bruto segumus augkopības
kultūraugiem un dzīvnieku grupām, LLKC izstrādājis bruto segumu aprēķināšanas rīku.
Plašāka informācija: http://ej.uz/itu8
LOSP: Lauksaimniecības nozare 2015. gadā
Gada panākumi ir valsts un Eiropas Savienības subsīdiju neiekļaušana ar nodokli apliekamajos
ieņēmumos, kā tas iepriekš bija plānots. Tāpat likumā par akcīzes nodokli tika panākts
definējums, ka iekrāsoto dīzeļdegvielu lauksaimnieki varēs izmantot izaudzētās
lauksaimniecības produkcijas pārvadāšanai un arī ražošanai nepieciešamo izejvielu
pašpārvadājumiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/yhqb
Jaunas cūku liemeņu klasificēšanas formulas un metodes
Valdība 15. decembrī apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus MK 2015.
gada 16. jūnija noteikumos Nr. 307 „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”, pārņemot
Eiropas Komisijas 2015. gada 18. novembra Īstenošanas lēmumā apstiprinātās metodes cūku
liemeņu klasificēšanai Latvijā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/36us
Cūku audzētava SIA “Ulbroka” ieguvusi Zaļās izcilības balvu!
“Zaļās izcilības balvu” ieguvusi cūku audzētava SIA “Ulbroka”. Balva piešķirta par vides
aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu un pašiniciatīvu ietekmes uz vidi
samazināšanā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xkim
Kooperatīvs “VAKS” atklāj jaunu noliktavu, graudu laboratoriju un biroju
Beļavas pagasta “Torņkalnā” Vidzemes un Latgales lauksaimnieku kooperatīvs “VAKS” svinīgi
atklāja un nodeva lietošanā modernu graudu laboratoriju, augu aizsardzības līdzekļu un
minerālmēslu glabātuvi, kā arī klientu apkalpošanas un biroja telpas, kas ir papildinājums
šogad jau nodotajiem graudu uzglabāšanas torņiem un asfaltētajiem laukumiem.
Plašāka informācija: http://ej.uz/63i2
Nosaka samaksu par iekļaušanu Atzīto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā
Valdība 15. decembrī pieņēma grozījumus MK 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 493 „Valsts
augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”, ietverot samaksu par novērtējuma
sagatavošanu lēmuma pieņemšanai par paziņota mēslošanas līdzekļa vai substrāta iekļaušanu
Mēslošanas līdzekļu reģistra atzīto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā. Par vienu mēslošanas līdzekli vai substrātu paredzēta maksa 71,14 eiro apmērā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/jtgs

PĀRTIKA
Aktuāla informācija uztura bagātinātāju ražotājiem un izplatītājiem
Ar 2015. gada 11. decembri stājās spēkā Ministru kabineta 2015. gada 1.decembra noteikumi
Nr. 685 “Prasības uztura bagātinātājiem” , kuri turpmāk noteiks obligātās nekaitīguma prasības
uztura bagātinātājiem, to reģistrācijas kārtību, kā arī prasības uztura bagātinātāju marķējumiem un reklāmai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/chcb

KALENDĀRS
Termiņi
21. decembris

Jāiesniedz PVN deklarācija par novembri.

Ar 20. decembri stāsies spēkā grozījumi “Aizsargjoslu likumā”
Plašāka informācija: http://ej.uz/j9it
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