
Latvijas piena ražotājiem piešķir 9,76 miljonu eiro atbalstu 

ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Briselē Eiropas Komisija 18. jūli-

jā nāca klajā ar priekšlikumu turpmākam atbalsta pasākumu kopumam, tā ietvaros paredzot 

500 miljonus eiro ES piena ražotāju finansiālam atbalstam. Divas trešdaļas no šīs summas 

jeb 350 miljonus eiro EK priekšlikums paredz sadalīt starp dalībvalstīm kā tiešu finansiālu 

atbalstu, Latvijai piešķirot 9,76 miljonus eiro. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/gn4c 

 

Teju 10 miljonu piešķīrums piensaimniekiem neatrisinās pārprodukcijas problēmu 

Eiropas Komisijas lēmums par nepilnu 10 miljonu eiro piešķīrumu piensaimniekiem ir vērtē-

jams kā nozīmīgs atbalsts, tomēr tas ļaus nomaksāt tikai dažus parādus, kopējo situāciju tirgū 

neuzlabojot, atzinis Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes Piena grupas vadītājs 

Guntis Gūtmanis. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/i2ws 

 

Jaunākajā žurnāla “Latvijas Lopkopis” numurā 
Žurnāla “Latvijas Lopkopis” jūlija numurā rakstā “Palīdzība piena nozarei: risinājumi un 

iespējas” lasiet pārskatu par Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par 

situāciju piena nozarē, kas nesen izskatīts valdībā. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/7pu6 

 

Cūku īpašniekiem jāievēro biodrošības pasākumi 

Ņemot vērā bīstamo situāciju, kad Latvijas kaimiņvalstīs – Igaunijā un Lietuvā, kā arī Polijā 

šogad mājas cūkām ir konstatēts Āfrikas cūku mēris, Zemkopības ministrija un Pārtikas un 

veterinārais dienests atgādina visu cūku dzimtas dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem, – lai 

pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar šo bīstamo dzīvnieku infekcijas slimību, ir stingri 

jāievēro biodrošības pasākumi. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/xgjf 

 

Vienkāršos traktortehnikas pārbūves prasības 
Lai vienkāršotu traktortehnikas un tās piekabes otrās kategorijas pārbūves prasības un kārtī-

bu, kā arī reglamentētu trešās kategorijas pārbūves kārtību un prasības, Zemkopības ministri-

ja sagatavojusi traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumu projektu, ko 21. jūlijā 

izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.  

Plašāka informācija: http://ej.uz/ocm5 

 

Atgādinājums par glifosātu pareizu lietošanu 
Kad drīkst un kad nedrīkst lietot glifosātu saturošus augu aizsardzības līdzekļus. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/acnz 

 

 

 

 

 

Grozīti noteikumi par ienākuma nodokļa paziņojumiem 
Pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr. 677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

paziņojumiem”.  Ir svītroti kodi 1015 un 3015 attiecībā uz ienākumu no nekustamā īpašuma 

atsavināšanas. Šādiem ienākumiem palicis tikai viens kods 2015 (apliekams ienākums, neie-

turot nodokli izmaksas brīdī). No noteikumiem svītrots kods 1056 par sezonas laukstrādnieku 

ienākumu. Attiecībā uz dividendēm pielīdzināmu ienākumu noteikts, ka tām jāizmanto ienā-

kuma veida kods 1011, kuru izmanto, norādot arī ieņēmumus no dividendēm. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/di1g 
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Zinātnieki bruģē ceļu Latvijas tradicionālajiem kūpinājumiem 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte sadarbībā ar Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju 

asociāciju ir uzsākusi realizēt lauksaimniecībā izmantojamo zinātnes projektu “Labas ražo-

šanas prakses principu ievērošanas ietekme uz PAO līmeņa samazināšanu tradicionāli kūpi-

nātā gaļā un gaļas produktos”. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/qpd4 

 

Zaļie iepirkumi – iespēja ēdinātājiem un vietējiem ražotājiem 

Zaļie publiskie iepirkumi ir laba iespēja, kā pašvaldības un valsts iestādes var sekmēt Latvi-

jā ražoto kvalitatīvo lauksaimniecības un pārtikas produktu noieta īpatsvara pieaugumu, 

piemērojot šos kritērijus un prasības pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirku-

mos. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/m8mx 

 

 

 

 

 

Gaida topošos lauksaimniekus 
Malnavas koledža piedāvā izglītības iespējas Višķos 2016./2017. mācību gadā. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/b8r9 

 

 

 

 

 

Rīgā notiks Pasaules kausa izcīņas posms jāšanas sportā 

Sporta centrā „Kleisti” no 29. līdz 31. jūlijam notiks Pasaules kausa  Centrāleiropas zonas 

posms jāšanas sportā šķēršļu pārvarēšanā Rīga–2016, kurā piedalīsies Latvijas un citu Eiro-

pas valstu spēcīgākie jātnieki. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/zrck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mednieku apliecību maiņa turpinās 

Tieši pirms gada tika uzsākta mednieku un medību vadītāju apliecību apmaiņa un atjauno-

šana uz jauna parauga apliecībām. VMD elektroniskajā datu bāzē ir reģistrēta informācija 

par vairāk nekā 35 000 derīgām mednieka apliecībām. Gada laikā izsniegtas, atjaunotas un 

apmainītas apliecības 16 177 medniekiem un 2933 medību vadītājiem.  

Plašāka informācija: http://ej.uz/bwc8 

 

Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 

Zemkopības ministrijā arvien biežāk tiek saņemta informācija par savvaļas medījamo dzīv-

nieku postījumiem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Atgādinām, ka Medību likumā tika 

veiktas izmaiņas, lai samazinātu šo postījumu apmēru. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/93nu 

Termiņi 

 Jāiesniedz pārskats par kvīšu izlietojumu 2. ceturksnī. 
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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. 

www.laukutikls.lv
www.llkc.lv

@LLKC_lv

facebook.com/LLKIC

draugiem.lv/LLKC

Datums Nosaukums Norises vieta Kontaktinformācija 
3. augusts Pirtsslotas veselības nostiprinā-

šanai 
“Sidrabi”, Kokneses pagasts, Kok-

neses novads 
  
Sākums plkst. 10.00 

MKPC Sēlijas nodaļas mežsaim-

niecības konsultante Jekaterīna 

Blaua, tālr. 26534704 

5. augusts Jaunākais par ES atbalstu meža 

un aizaugušo zemju īpašniekiem. 

Dabas aizsardzība meža apsaim-

niekošanā 

“Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Ve-

cumnieku novads 
  
Sākums plkst. 16.00 

MKPC Sēlijas nodaļas mežsaim-

niecības konsultante Jekaterīna 

Blaua, tālr. 26534704 


