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LAUKSAIMNIECĪBA
Nedaudz samazinājušās tehnisko pakalpojumu cenas
Aizvadītajā gadā vidēji par 2% salīdzinājumā ar 2013. gadu samazinājies vidējais tehnisko pakalpojumu cenu līmenis, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) apkopotās
tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā par 2014. gadu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1w1
LAD lauku bloku kartē publicējis ainavu elementus un aicina iesniegt precizējumus
Lauku atbalsta dienests (LAD) lauku bloku kartē ir publicējis ainavu elementus (koku, krūmu grupas un dīķus).
Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Gala
termiņš bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 2015. gada ir 1. aprīlis.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1ww
Atbalstīs kooperatīvo sabiedrību veidošanu
Valdība 3. februārī atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz ES atbalstu pasākumam
„Ražotāju grupu un organizāciju izveide”. Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvo sabiedrību veidošanos un to efektīvu darbību centralizētas pirmapstrādes un mārketinga procesa
nodrošināšanai, tostarp jaunu noieta tirgu apgūšanā, kā arī produkcijas realizācijai tirgū.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1w0
Noteikti labākie lauksaimniecības kooperatīvi
Konkursā „Gada labākais lauksaimniecības kooperatīvs 2014” uzvarējušas lauksaimnieku
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Viļāni”, „ABC Projekts” un „Bites”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1ub

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
VID apkopojis informāciju par statistikas rādītājiem
Valsts ieņēmumu dienests ir apkopojis informāciju par statistikas rādītājiem, kas nepieciešami 2014. gada uzņēmumu
ienākuma nodokļa aprēķināšanai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1wp

PĀRTIKA
Vietējās produkcijas iepirkšana – Latvijas pašvaldību iespēja
LLKC sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti 2014. gadā veica pētījumu par pašvaldību
ieguvumiem, publiskajos pārtikas iepirkumos izvēloties vietējo produkciju. Ar pētījuma pirmo daļu
aizsākam rakstu sēriju, kurā varēs iepazīties ar pilnu pētījumu un tā rezultātiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1vt

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Sākusies pieteikšanās jauniešu nacionālajai konferencei
Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus, lēmumu pieņēmējus un jaunatnes darbiniekus piedalīties Strukturētā dialoga
nacionālajā konferencē, kas notiks no 26. līdz 27. februārim Rīgā. Konferencē tiksies ministriju, pašvaldību un nevalstisko
organizāciju pārstāvji, jaunatnes darbinieki, plānošanas reģionu pārstāvji, Saeimas deputāti un jaunieši no visiem Latvijas
reģioniem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1vw

Zemgales reģionālās apmācības „Daudzveido savu rītdienu”
Jaunieši ar redzes traucējumiem un aktīvi jaunieši vecumā no 16-25 gadiem, kuri vēlas īstenot kopīgus projektus, aicināti
piedalīties neformālās izglītības apmācībās „Daudzveido savu rītdienu”. Tās notiks no 20. līdz 22. februārim viesu namā
„Turbas”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1vv
Ekspedīcija „Mana jūra”
Jau ceturto gadu pēc kārtas Vides izglītības fonds īstenos kampaņu “Mana jūra”. Ekspedīcija
sāksies 26. maijā Nidā un beigsies 28. jūnijā Ainažos. Ekspedīcijas dalībnieki iepazīs dažādos
piekrastes biotopus, bet arī piedalīsies lekcijās un nodarbībās un klausīsies vietējo iedzīvotāju
jūras stāstus u. c.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1vu

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Martā notiks mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšanai
LLKC, Ozolniekos martā tiks rīkotas apmācības apliecības iegūšanai otrās klases augu aizsardzības
līdzekļu lietotājiem. Persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja
apliecību, drīkst lietot augu aizsardzības līdzekļus vai izsmidzināt tos no gaisa.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1vs

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

10. februāris

„Aktuāla informācija un
likumdošanas izmaiņas
lauksaimniekiem”

Viesīte, Viesītes
kultūras pils kino zāle
Sākums plkst. 10.00

Viesītes novada lauku attīstības
konsultants
Ivars Vingris,
tālr. 26463352

„Lauku uzņēmējdarbības
veicināšana”

Rīgas iela 29a, Vecumnieki,
Vecumnieku pag.
Sākums plkst. 10.00

Pieteikties pie
Eleonoras Maisakas,
tālr. 29286411,
Aigas Saldābolas,
tālr. 28705298

„ES atbalsta maksājumu
saņemšanas nosacījumi”

Aknīstes novada Bērnu un
jauniešu centrs,
Aknīste, Aknīstes novads
Sākums plkst. 10.00

Aknīstes novada
lauku attīstības konsultante
Irēna Butkus,
tālr. 26102493 vai
irena.butkus@llkc.lv

12. februāris
līdz 2. aprīlis

19. februāris

Palielināta maksa par pārbaudēm fitosanitārā sertifikāta saņemšanai
Kopš 2000. gada Latvijā nav mainīts izcenojums fitosanitārajām pārbaudēm koksnes un tās izstrādājumu kravu eksportam. Tā kā 2010. gadā Eiropas Savienībā tika pārstrādāts Augu veselības režīms, kurā liela uzmanība pievērsta jaunajiem
fitosanitārajiem apdraudējumiem, Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests 2013. gadā izstrādāja un apstiprināja jaunu
pārbaužu veikšanas metodiku, kas nozīmīgi palielina vienai pārbaudei nepieciešamo laiku un resursus.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/1vz

PLĀNOTIE SEMINĀRI
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

10. februāris

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

Viesītes kultūras pils kino
zāle, Viesīte, Viesītes novads
Sākums plkst. 11.30

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

12. februāris

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

Gārsenes pils zāle, Gārsenes
pagasts, Aknīstes novads
Sākums plkst. 10.00

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

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!

