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LAUKSAIMNIECĪBA
Lauku atbalsta dienesta EPS augsti novērtēta pasaulē
Lauku atbalsta dienests ar gandarījumu un prieku paziņo, ka par Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS)
ir saņēmis otro vietu Apvienoto Nāciju Organizācijas konkursā „Apvienoto Nāciju Organizācijas Publisko pakalpojumu
balva 2015” kategorijā „Publisko pakalpojumu pieejamības veicināšana informācijas laikmetā”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3uw
Precizēti atbalsta nosacījumi pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
Valdība 12. maijā apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas konkrētāk nosaka pretendenta
sasniedzamos mērķus un precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus pasākuma apakšpasākumiem
„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3ux
Noslēgusies Maksājumu aģentūru direktoru konference
Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā no 7. maija līdz 8. maijam notika ES Maksājumu aģentūru
direktoru 37. konference. Tās laikā tika rīkotas trīs darba grupas, kurās tika diskutēts par KLP
vienkāršošanu, kā arī sagatavoti priekšlikumi, kas tika iesniegti izskatīšanai ES lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomē.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3uy
Pārtikas un lauksaimniecības produktu ārējā tirdzniecība 2014. gadā
Publicēts Zemkopības ministrijas Tirgus un tieša atbalsta departamenta speciālistu sagatavotais pārtikas un
lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības pārskats par 2014. gadu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3ip
Piedāvājums apdrošināt vasarājus
Līdz 15. jūnijam ir iespēja apdrošināt sējumus pret krusas, lietus un vētras nodarītajiem zaudējumiem.
Pašāka informācija: http://ejuz.lv/3vu

ZIVSAIMNIECĪBA
Apstiprina vairākas būtiskas izmaiņas zvejas noteikumos
Valdība 12. maijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas noteikumos par
rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos. Izmaiņas noteikumos
paredz vairākus būtiskus jauninājumus zvejniekiem.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3uu

PĀRTIKA
Informē par veiktajām svaigu dārzeņu un augļu pārbaudēm
Pārtikas un veterinārais dienests, pārbaudot, vai svaigu dārzeņu un augļu marķējumā norādītā izcelsmes valsts atbilst
pavaddokumentos norādītajai, 203 pārbaudītajos tirdzniecības uzņēmumos ir konstatējis neatbilstības.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3uz

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents 12. maijā izsludinājis likumu “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3vt

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Aicinām uz muzeju nakti „Pikšās”
Muzeju naktī Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra aicina apmeklēt K. Ulmaņa piemiņas muzeju
„Pikšas” Dobeles novadā. Pasākumi sāksies 16. maijā plkst. 19. Paralēli citām aktivitātēm kopā ar
puķkopi Vilni Vaškevicu un sadarbībā ar LLKC Dobeles nodaļu mācīsimies stādīt un kopt ziedošās
vasaras puķes. Varēs iegādāties arī stādus!
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/3te
Notiks sestā „Traktordiena”
Jau sesto gadu notiks „Taktordiena” – ģimenes svētki, traktoru sacensības, tehnikas demonstrācijas,
pakalpojumu informācija u. c. Interesenti aicināti 16. maijā zemnieku saimniecības „Eriņi” laukā
Dāviņu pagastā, Bauskas novadā.
Plašāka informācija: www.traktordiena.lv

KALENDĀRS
Termiņi
No 15. līdz
25. maijam

Mikrouzņēmumu nodokļa pārskats par 2015. gada 1. ceturksni.

20. maijs

PVN deklarācija par aprīli.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

18. maijs

Labas prakses piemēri
vietējo ražotāju un
mājražotāju kopdarbībai un
biedrības dibināšanai

Jelgava, Dobele un Tērvetes
novads
Sākums plkst. 8.30

Pieteikšanās obligāta:
Ginta Popluga,
tālr. 29185517

26. maijs

Pārtikas ražošana mājas
apstākļos

Bauska, Uzvaras iela 1
Sākums plkst. 10.00

Dace Griķe, tālr. 29180377

Meža ABC
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina apmekēt “Meža ABC” pasākumu 15. un 16. maijā Kuldīgas
novada Padures pagasta “Struņķkrogā”, 12 km no Kuldīgas – Ventspils virzienā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/7zdk
Noteikti meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” laureāti
Meža dienu komiteja noteikusi meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” 2014. gada ieguvējus nominācijā
„Par mūža ieguldījumu”, „Par inovatīvu uzņēmējdarbību”, „Par ilgtspējīgu saimniekošanu” un „Par
ieguldījumu zinātnes attīstībā”. Gada balvas „Zelta čiekurs” pasniegšanas ceremonija notiks 22. maijā
plkst.18 LLU aulā.
Plašāka informācija: http://ej.uz/o4mn
Zemkopības ministrs: Meža laba pārvaldība ir pamatā nozares dinamiskai attīstībai
Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Ņujorkā, ASV no 4. līdz 15. maijam norisinās Apvienoto Nāciju
Meža foruma 11. sesija. Tās laikā foruma dalībnieki strādā pie kopējas rezolūcijas, lai veicinātu Meža
foruma tālāku attīstību, uzlabojot foruma sekretariāta kapacitāti un atbalstu ilgtspējīgai meža
apsaimniekošanai.
Plašāka informācija: http://ej.uz/zndv

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!

