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LAUKSAIMNIECĪBA
Berlīnes „Zaļajā nedēļā” Latviju pārstāv 106 uzņēmumi
Starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē „Zaļā nedēļa” Berlīnē, Vācijā,
Latviju pārstāv 106 uzņēmumi, zemnieku saimniecības un organizācijas. Visvairāk Latvijas stendā
ir pārstāvēti pārtikas ražošanas uzņēmumi un zemnieku saimniecības.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1og
Mēslošanas līdzekļu gada pārskati jāiesniedz līdz 31. janvārim
Valsts augu aizsardzības dienests atgādina, ka saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likumu mēslošanas līdzekļu ražotājs, šo
līdzekļu maisījumu gatavotājs un ievedējs katru gadu līdz 31. janvārim VAAD iesniedz ziņas par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ražotajiem vai ievestajiem mēslošanas līdzekļiem, vai sagatavotajiem to maisījumiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1nn

ZIVSAIMNIECĪBA
Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas pasākumam „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” ar kopējo publisko finansējumu 708 493 eiro.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1nk
Zivsaimniecības produktu tirgus sekmēšanai 280 000 eiro
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas pasākumam „Jaunu noieta tirgus sekmēšana un reklāmas kampaņas” ar kopējo
publisko finansējumu 280 000 eiro.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1nl
Zvejniecības efektivitātes un konkurētspējas veicināšanai būs pieejami 239 546 eiro
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas
Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas pasākumam “Sociāli
ekonomiskie pasākumi” ar kopējo publisko finansējumu 239 546 eiro.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1nm

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Apkopota informācija par nodokļiem
LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļa bukletā apkopojusi informāciju par nodokļiem 2015. gadā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1oe

PĀRTIKA
Iedzīvotājiem nav izpratnes par bioloģisko pārtiku
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija kampaņas “BioLoģiski!” ietvaros pagājušā gada
nogalē veica aptauju, lai noskaidrotu, kāda ir Latvijas iedzīvotāju izpratne par bioloģisko pārtiku
un tās lietošanas paradumi. Aptauja atklāja, ka lielākajai daļai ir nepilnīga izpratne par bioloģisko
pārtiku, tajā pašā laikā cilvēki uzskata, ka tādu lieto.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1oj

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Valsts kanceleja aicina jaunos speciālistus atgriezties Latvijā
Valsts kanceleja aicina jaunos speciālistus, kuri augstāko izglītību ieguvuši ārzemēs, pieteikties jauniešu reemigrācijas
programmai „Darbs valsts pārvaldē”. Programmā desmit jauniešiem konkursa kārtībā tiks piedāvāta iespēja no aprīļa
sākuma līdz šī gada beigām stažēties kādā no valsts pārvaldes iestādēm atbilstoši katra praktikanta specialitātei,
saņemot ikmēneša stipendiju – 1000 eiro uz rokas.
Plašāka informācija: www.draugiem.lv/latvija
Jauniešiem iespēja pieteikties Eiropas Brīvprātīgā darba projektam
Jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ir iespēja Eiropas brīvprātīgā darba projekta
„Vitamin T+” ietvaros doties uz Rumāniju. Projekts sākas 2015. gada 1. jūlijā un ilgst līdz 2016.
gada 1. jūlijam. Projekta mērķis ir piedāvāt mākslas un kultūras pasākumus bērniem un
jauniešiem ar ierobežotām iespējām Bukarestē un lauku apvidos.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1oh

KALENDĀRS
Atskaišu termiņi
26. janvāris

Jāiesniedz pārskats par reģistrēto kvīšu izlietojumu 2014. gada 4. ceturksnī.

2. februāris

Jāiesniedz paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām 2014. gadā.

2. februāris

Termiņš, līdz kuram jādeklarē ar fiziskajām personām 2014. gadā skaidrā naudā veiktie darījumi, kuru
summa vienā operācijā pārsniegusi 3000 eiro.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

27. janvāris

28. janvāris

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

‘’Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem’’

Brīvības iela 46 a
(2. stāva zālē),
Balvi
Sākums plkst. 10.00

Liene Ivanova, tālr.
29103683,
64521058

Dobeles ielā 41 a, Jelgava
Sākums plkst. 9.30

Aicināti Jelgavas
novada pārtikas
ražotāji.
Iepriekš pieteikties,
rakstot uz
videga.vitola@llkc.lv

‘’Par izmaiņām, kas attiecās uz pārtikas
ražotājiem informācijas sniegšanā
patērētājiem (pārtikas produktu
marķēšana, uzturvērtības aprēķins, u. c.
jautājumi)’’

Meža cūku medības ar dzinējiem
Lai nodrošinātu Latvijas meža cūku populācija blīvuma samazināšanu, ņemot vērā Āfrikas cūku mēra
draudus un izplatīšanās riskus, pēc PVD ieteikuma medību platībās, kurās ir atļautas medības ar
dzinējiem vai traucēšanu, no 1. februāra tiek atļautas meža cūku medības ar dzinējiem vai traucēšanu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/665u

Jaunas platības, kurās noteikti ierobežojumi medību organizēšanā
Ņemot vērā konstatētos jaunus Āfrikas cūku mēra saslimšanas gadījumus meža cūku populācijā,
Āfrikas cūku mēra riska zonā tiek noteiktas jaunas teritorijas, kurās stājas spēkā papildu
ierobežojumi medību organizēšanā 2014./2015. gada medību sezonā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/xrkj
Uzsāk tematiskās pārbaudes kokapstrādes un mežizstrādes uzņēmumos
Valsts darba inspekcija kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu uzsāk tematiskās pārbaudes kokapstrādes
un mežizstrādes nozares uzņēmumos. Kampaņas mērķis ir pārliecināties, vai nozaru uzņēmumos ir darbiniekiem droši
veselībai nekaitīgi darba apstākļi.
Plašāka informācija: http://ej.uz/wnfz

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

27. janvāris

”Kā rīkoties, ja
lauksaimniecības zeme
aizaugusi ar kokiem”

Bārbeles tautas nams, Tīrumi,
Bārbeles pagasts,
Vecumnieku novads
Sākums plkst. 10.00

28. janvāris

“Neizmantotu, ar kokiem
aizaugušo zemju
sakārtošana”

28. janvāris

“Meža likuma izmaiņas
saistībā ar aizaugušām
lauksaimniecības zemēm,
plantāciju meži, to
apsaimniekošana”.

28. janvāris

28. janvāris

29. janvāris

29. janvāris

“Aktuālā informācija mežu
un lauku īpašniekiem”

“Īpašuma apsaimniekošana
atbilstoši šī laika normatīvu
prasībām”

Kontaktinformācija
MKPC Rīgas reģionālās nodaļas
vadītāja vietniece
Rita Daščiora,
mob. tālr. 22019356

Balgales pagasta pārvalde,
“Grantiņi”,
Dursupe, Balgales pag.,
Talsu novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Linda Spade,
mob. tālr. 25468419

Cesvaines novada domes zāle,
Pils iela 1, Cesvaine,
Cesvaines novads
Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļas vadītāja
Mairita Bondare,
mob. tālr. 28381176

Liepnas pagasta pašvaldība,
Liepnas pag., Alūksnes nov.
Sākums plkst. 10.00

Indras pagsta pārvalde, Indra,
Krāslavas nov.
Sākums plkst. 9.00

“Aizaugusī lauksaimniecības
zeme – kā to izmantot
lietderīgi. Kādu atbalstu
mežam varam sagaidīt no
Eiropas Savienības šajā
plānošanas periodā?”

Aizputes mūžizglītības un
tūrisma informācijas centrs,
Aizputes novads
Sākums plkst. 10.00

“Neizmantoto, ar kokiem
aizaugušo zemju sakārtošana
un apsaimniekošana”

Salgales pagasta pārvalde,
Ozolnieku novads,
Salgales pagasts,
„Vīgriezes”, Emburga
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
vadītāja Linda Muceniece,
mob. tālr. 26314426
MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs
Jānis Dzalbs,
mob. tālr. 29789364

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vadītāja vietniece
Alda Velvere,
mob. tālr. 20222041

MKPC Zemgales nodaļas
Ieva Doniņa,
mob. tālr. 29273817

29. janvāris

30. janvāris

30. janvāris

30. janvāris

“Aktuālā informācija mežu
un lauku īpašniekiem”

Alsviķu tautas nams, Alsviķi,
Alsviķu pag., Alūksnes nov.
Sākums plkst. 10.00

“Neizmantotu, ar kokiem
aizaugušo zemju ]
sakārtošana, iespējamā ]
apsaimniekošana”

Dārza iela 12, Priekuļu pagasts,
Priekuļu novads
Sākums plkst. 12.00

‘’Īpašuma apsaimniekošana
atbilstoši šī laika normatīvu
prasībām’’

‘’Aktuāla informācija
mājražotājiem un izmaiņas
Meža likumā’’

Aglonas novada dome, Aglona,
Aglonas nov.
Sākums plkst. 9.00

Uzvaras iela 1, Bauska
Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas
vadītāja
Linda Muceniece,
mob. tālr. 26314426

MKPC Cēsu nodaļas vadītāja
Laila Šestakovska,
mob. tālr. 28323647

MKPC Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs
Jānis Dzalbs,
mob. tālr. 29789364

MKPC Rīgas reģionālās nodaļas
vadītāja vietniece
Rita Daščiora,
mob. tālr. 22019356

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 draugiem.lv/LLKC facebook.com/LLKIC
WEB: WWW.LLKC.LV un WWW.LAUKUTIKLS.LV
Savus ieteikumus, kā pilnveidot «Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

