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VALSTS UN ES ATBALSTS
Valsts atbalsts lauksaimniecībai 2012. gadā
2012. gada 8. martā stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 112 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā
piešķiršanas kārtību”. Par konkrētiem atbalsta veidiem, iesnieguma iesniegšanu to saņemšanai, termiņiem un nepieciešamajām
veidlapām, sīkāka informācija pieejama LAD mājaslapā: http://www.lad.gov.lv/lv/valsts-atbalsts/subsidijas/
Valsts atbalsta ietvaros pieejams atbalsts Kredītprocentu daļējai dzēšanai.
LAD aicina lauksaimniekus pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai. Pieteikumus atbalstam kredītprocentu daļējai
dzēšanai var iesniegt LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālajā aparātā Rīgā līdz 2012. gada 1. aprīlim.
Sīkāk:
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/mar/lauku-atbalsta-dienests-informe-parpieteiksanas-terminu-valsts-atbalsta-pasakuma-kredita-procentu-dalejai-dzesanai/

Lauku attīstības programma
Apstiprināti grozījumi Latvijas Lauku attīstības programmā 2007.-2013. gadam.
Sīkāk: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2193&id=13642

LLKC JAUNUMI
Tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā 2011. gadā
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) ir apkopojis tehnisko pakalpojumu cenas
Latvijā par 2011. gadu.
Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums veikts, pamatojoties uz novadu lauku attīstības speciālistu
iesūtīto informāciju par 55 dažādu tehnisko pakalpojumu cenām visos Latvijas reģionos.
Sīkāk: http://www.llkc.lv/web/?id=400458

Lauku saimniekiem iespēja pieteikties Valsts Lauku tīkla pasākumam "Savstarpējās atbilstības atbalsta
nodrošināšana"
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla pasākuma "Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana"
ietvaros līdz 2012. gada 23. martam aicina lauksaimniekus pieteikt dalību konkursam minētajā pasākumā.
Sīkāk: http://www.llkc.lv/web/?ip=400082&id=401417

Izsludina pieteikšanos konkursam par piedalīšanos Interešu grupās
Ir izsludināta saimniecību pieteikšanās uz konkursu par piedalīšanos no Valsts dotācijām finansētā pasākuma „Agrovides pasākumu
attīstīšana lauksaimniecības produkciju ražojošā saimniecībā” ietvaros organizētajās Interešu grupās. Pieteikšanās termiņš līdz šī
gada 19. martam.
Sīkāk: http://www.llkc.lv/web/?ip=400082&id=401419

INFORMĀCIJA ZEMNIEKIEM
Plēves un citu iepakojumu arī šogad izvedīs bez maksas.
Latvijas Zaļā punkta sadarbības partneris Eko Reverss arī šogad aicina Latvijas zemniekus uzkrāt un pārstrādei nodot minerālmēslu
maisus, dārzniecībā izmantoto plēvi, lopbarības ietinamo plēvi un sietus, kā arī plastmasas kannas. Izvešana notiks ar Eko Reverss
transportu, iepriekš par to vienojoties ar katru individuāli. Kanniņām jābūt rūpīgi izskalotām un plēvēm atbrīvotām no salmu, skābbarības un augsnes atliekām.
Vairāk informācijas: Egita Matulēna (Eko Reverss Projektu vadītāja; e-pasts: Egita.matulena@ekoreverss.lv;
Tālrunis: 28382308 vai 67501011)

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Fotokonkurss „Nestāsti man pasakas, izstāsti man savu pasauli”.
Brāļu Grimmu gadam 2012 veltīts starptautisks fotokonkurss Centrālajā un Austrumeiropā aicināti piedalīties
jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Konkurss notiek no 05.03.2012. līdz 01.04.2012. Gētes institūta Rīgā
Facebook lapā www.facebook.com/goetheinstitut.riga, sadaļā GRIMM (te arī atrodami konkursa noteikumi).
Sīkāk: http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=3600

Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās
Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu projektu konkursu „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās,
attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”. Konkursa mērķis ir ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku veselīgi un lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2012. gada 30. marts.
Sīkāk: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/8486.html

Konkurss "Radi to – nezin ko!"
Izsludinām konkursu par kaut ko, kas ir bez jēgas, bez satura, bet piesaista uzmanību, kaut kādā jocīgā veidā uzrunā. Kas tas varētu
būt? Jebkas!!! Darbs var būt jebkurā formā, jebkurā veidā - bilde, video, audio, u.c. Kamēr to var attēlot mājaslapā, tas der. Katrs cilvēks var iesūtīt vienu darbu. Darbus var iesniegt līdz 21. martam.
Sīkāk: http://balticstudent.lv/index.php/sakums/konkursi/78-konkurss-qradi-to-nezin-koq

CITAS IESPĒJAS
Projektu konkurss „Sprīdis labākai dzīvei”.
Rietumu Bankas labdarības fonds kopā ar Latvijas Avīzi rīko nu jau par tradīciju kļuvušo projektu konkursu „Sprīdis labākai dzīvei”,
kura mērķis ir atbalstīt tādus projektus reģionālā līmenī, kas sniegs labumu lielākai sabiedrības daļai. Iesniegt projektus drīkst biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, pašvaldības un budžeta iestādes, kuru reģistrācijas vieta ir Latvijas Republika.
Šogad konkurss norisināsies divās kārtās. Pirmajā kārtā – no 1. marta līdz 31. martam – iesniegtos projektus žūrija izskatīs 4. aprīlī, bet
nobalsot par tiem varēs no 10. aprīļa līdz 23. aprīlim. Otrajā kārtā – no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim – iesniegtos projektu konkursus žūrija
skatīs 7. maijā un nobalsot par tiem varēs no 9. maija līdz 22. maijam.
Sīkāk: http://www.rblf.lv/projects-2011-Spridis

KALENDĀRS
Atskaišu iesniegšanas termiņi
15.03. termiņš atskaitei par ienākumu no kapitāla 2012. gada februārī, ja ienākums pārsniedzis 500 latu
15.03. fiksētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājuma termiņš

 Informācija par visiem informējošiem un izglītojošiem semināriem pieejama VLT mājas lapā: http://www.laukutikls.lv/notikumi

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums
12.03.
13.03.
15.03.
16.03.
16.03.

Tēma
Izmaiņas mežsaimniecības, lauksaimniecības un nodokļu
likumdošanā
Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz
lauku un mežu apsaimniekošanu
ES un Valsts likumdošanas izmaiņas un aktualitātes meža
īpašniekiem un lauku uzņēmējiem
Meža nozares aktualitātes

Norises vieta
Mežvidu kultūras nams

Izmaiņas mežsaimniecības, lauksaimniecības un nodokļu
likumdošanā

Mērdzenes kultūras nams

Naukšēnu kultūras nams
Aknīstes novada pašvaldības
zālē
Stalbes pagasta pārvalde

Kontaktinformācija
Ludvigs Karvelis , mob. 29411165
Andris Vīrs mob.
26108426
Jekaterīna Blaua
mob. 26534704
Laila Šestakovska
mob. 28323647
Ludvigs Karvelis , mob. 29411165

 Papildu informācija par semināriem un to programmas pieejamas VLT mājas lapā: http://www.laukutikls.lv/notikumi
SEKOJIET JAUNUMIEM:
Twitter: @LLKC_lv
WEB: WWW.LLKC.LV un WWW.LAUKUTIKLS.LV
Savus ieteikumus, kā pilnveidot «Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

