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VALSTS UN ES ATBALSTS
Iespējas sākt saimniecisko darbību Latvijas laukos
ZM apkopojusi dažādas atbalsta saņemšanas iespējas saimnieciskās darbības sākšanai Latvijā. Apkopojums atrodams ZM mājaslapā:
http://www.zm.gov.lv/?sadala=2176&id=13534 .
LAD informācija par aprēķinātajām sankcijām
LAD informē par atbalsta pretendentam aprēķināto platībmaksājumu trīsgadīgo sankciju ieturēšanas kārtību. Informācija pieejama
LAD mājaslapā: http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/feb/lauku-atbalsta-dienests-informe-par-atbalstapretendentam-aprekinatas-platibmaksajumu-trisgadigas-sankcijas-ieturesanas-kartibu/ .
LAD atbildes uz zivsaimnieku jautājumiem
LAD mājaslapā ievietotas atbildes uz zivsaimnieku jautājumiem pēc 2012. gada 25. janvāra sanāksmes. Informācija pieejama LAD
mājāslapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/feb/lauku-atbalsta-dienests-informe-par-atbalstapretendentam-aprekinatas-platibmaksajumu-trisgadigas-sankcijas-ieturesanaskartibu/ .
Atbalsts biškopībai
2012. gada 10. februārī stājās spēkā MK noteikumi Nr. 99 „Noteikumi par valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību”. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un
Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) Latvijas biškopības programmas
pasākumiem. Noteikumi atrodami „Latvijas Vēstneša” tiesību aktu mājaslapā: http://
www.likumi.lv/doc.php?id=243835 .

IESPĒJAS UZŅĒMUMIEM
Atbalsts tirgus izpētes jomā
Praktiskā Mārketinga Akadēmija (PMA) sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centru (LUAC) aicina pieteikties uzņēmumus
atbalsta programmai tirgus izpētes jomā. Sadarbības programmas mērķis ir aicināt uzņēmējus, izmantojot tirgus izpētes iespējas,
veicināt savas uzņēmējdarbības kvalitāti un izaugsmi.
Tirgus izpētes pakalpojumos ietilpst: klientu un darbinieku apmierinātības pētījumi, tirgus un konkurentu izpēte, patērētāju aptaujas,
produktu un reklāmu testi, zīmolu novērtēšana, gadījumu izpēte u.c.
PMA un LUAC atbalsta programmas ietvaros nodrošinās līdz pat 100% līdzfinansējumu izpētes veikšanai.
Atbalsta programmai iespējams pieteikties aizpildot pieteikuma anketu. Tas jāizdara līdz 2012. gada 24. februārim.
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt +371 20076860, e–pasta adrese: info@marketings.lv, tur iespējams iegūt arī pieteikuma anketu.

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Jauniešu iniciatīvas projekti
Jauniešu iniciatīvas projekti ir iespēja jauniešiem pašiem izstrādāt un īstenot projektu vietējā līmenī – savā skolā, pagastā, pilsētā –
reģionālā vai nacionālā līmenī, sniedzot ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Iniciatīvas projektus var īstenot nacionālā un starptautiskā
līmenī. Iniciatīvas projekta ietvaros jaunieši var veicināt līdzdalību sabiedrības dzīvē, rūpēties par sociāli apdraudētām grupām, organizēt pasākumus skolā, pagastā, vai pilsētā, pētīt apkārtējo vidi vai vēsturi utt. Projekta iesniedzējiem nav obligāti jābūt kādas NVO
biedriem. Pietiks, ka grupā apvienosies 4 jaunieši, kurus vieno ideja. Par šīs grupas juridisko personu var kļūt jebkura bezpeļņas organizācija. Projekta īstenotājiem jābūt vecumā no 18 līdz 30 gadiem, taču, ja projekts tiek īstenots atbalsta personas vai jaunatnes darbinieka pavadībā, to var īstenot arī jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Projektus katru gadu var iesniegt šādos termiņos:
• februāris – pirmais maksājums laikā no 1. maija līdz 31. oktobrim;
• maijs – pirmais maksājums laikā no 1. augusta līdz 31. janvārim;
• oktobris – pirmais maksājums laikā no 1. janvāra līdz 31. jūnijam.
Sīkāk: http://www.jaunatne.gov.lv/index.php/raksti-projektu/jauniesu-iniciativas

Sociālo projektu konkurss studentiem „OPEN MIND”
„OPEN MIND 2012” ir sociālo ideju konkurss studentiem, kura mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvu sociālās vides uzlabošanā un tādējādi sekmēt Latvijas iedzīvotāju pozitīvo attieksmi pret sociālo atbildību. „OPEN MIND” dod iespēju jebkuram Latvijas studentam realizēt savu sociālo projektu un iegūt nepieciešamo finansējumu projekta ieviešanai.
Konkursa mērķis ir rosināt jauniešus augstskolās gūtās zināšanas, izmantot sabiedrības kopējo vajadzību risināšanai, lai uzlabotu sociālo vidi vietējā reģionā, augstskolā, kas atrodas Latvijas teritorijā. Termiņš Konkursa darbu iesniegšanai – 30. marts.
Sīkāk: http://open.lv/open/lat/news/view/open_mind_2012
Bērni un jaunieši aicināti piedalīties radošo darbu konkursā „Eiropa skolā”
Konkursa uzdevums ir izveidot individuālu radošo, literāro darbu (stāstu, eseju, dzejoli, pasaku u.tml.) vai vizuālo darbu (zīmējumu,
gleznojumu, datorgrafiku, komiksu, kolāžu u.tml.) par kādu no konkursa tēmām:
• Ko es varu iemācīties no gados vecākiem cilvēkiem?
• Kā es varu palīdzēt gados vecāka cilvēka ikdienu padarīt interesantāku?
Konkursā var piedalīties Latvijas izglītības iestāžu izglītojamie vecumā no 6 līdz 20 gadiem.
Lai piedalītos konkursā līdz 2012. gada 15. marta plkst. 17:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā (Vaļņu ielā 1, 5.stāvā, Rīgā, LV-1050)
jāiesniedz konkursa darbs un aizpildīts konkursa pieteikums.
Sīkāk skatīt šeit: http://www.viaa.gov.lv/lat/eiropa_skola/eiropa_skola_jaunumi/?text_id=13643
ZPD konkurss no Atlants.lv
Lai veicinātu zinātniski pētniecisko darbu kvalitāti un jaunradi, interneta bibliotēka Atlants.lv rīko ZPD konkursu 2012. Konkursa
mērķis ir atrast labāko Latvijas zinātniski pētniecisko darbu 2012. gadā. Iesūti savu darbu konkursam un cīnies par ļoti vērtīgām
balvām!
Sīkāk: http://www.atlants.lv/zpd/par-konkursu/
Fotokonkurss “ES momentuzņēmumi Tavā dzīvē”
Dānijas Ārlietu ministrija par godu Dānijas prezidentūrai Eiropas Savienībā izsludinājusi starptautisku fotokonkursu, kur konkursanti
sacentīsies četrās kategorijās un balvās varēs iegūt planšetdatorus. Fotokonkurss pamatā adresēts jauniešu auditorijai, aicinot viņus
fotomirkļos atspoguļot to, kā Eiropas Savienība ietekmē viņu ikdienas dzīvi.
Sīkāk: http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=3501

IESPĒJAS NE TIKAI JAUNIEŠIEM
Fotokonkurss „Mans putns”
Latvijas Dabas muzejs izsludina jau 11. fotokonkursu „Mans putns”. Konkursā aicināti piedalīties fotogrāfi – amatieri, kuru fotogrāfijās
attēloti gan Latvijas, gan svešzemju putni savvaļā un nebrīvē. Savas fotogrāfijas lūdzam sūtīt uz Dabas muzeju līdz šā gada 1. martam.
Sīkāk: http://www.dabasmuzejs.gov.lv./aktualitates/aicin-m-piedal-ties-fotokonkurs-mans-putns .

KALENDĀRS
Semināri
20.02. seminārs „ES finansējuma piesaistes iespējas meža īpašumam un izmaiņas likumdošanā”. „Lejas Beitāni” (bibliotēka), Sunākstes pag., Jaunjelgavas nov.. Jekaterīna Blaua, tālr. 26534704
21.02. seminārs „ES un valsts atbalsts lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Aktualitātes meža likumdošanā un nodokļu politikā”. Skaistas pagasta tautas nams. Jānis Dzalbs, tālr. 65620019
21.02. seminārs „Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”. Vārkavas
novada domes zāle. Astrīda Rudzīte, tālr.26410476
21.02. izglītojošais seminārs „Ganāmpulka (piena un gaļas šķirnes) produktivitātes uzlabošana pārraudzībā esošajām
saimniecībām”. Ivars Kalnītis, tālr. 29175921
22.02. izglītojošais seminārs „Ganāmpulka (šinšillu) produktivitātes uzlabošana pārraudzībā esošajām saimniecībām”.
Ivars Kalnītis, tālr. 29175921
22.02. seminārs „Par aktualitātēm un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”.
Mētrienas kultūras nams. Mairita Bondare, tālr. 64822528, mob. 28381176
22.02. seminārs „Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”. Iecavas
novada dome. Rita Daščiora, tālr. 22019356
22.02. seminārs „Izmaiņas mežsaimniecības, lauksaimniecības un nodokļu likumdošanā”. Pasienes pagasta pārvalde.
Ludvigs Karvelis, tālr. 29411165
22.02. seminārs „ES un valsts atbalsts lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Aktualitātes meža likumdošanā un nodokļu politikā”. Kombuļu tautas namā. Jānis Dzalbs tālr. 65620019; mob. 29789364
23.02. seminārs „Izmaiņas mežsaimniecības, lauksaimniecības un nodokļu likumdošanā”. Blontu pagasta pārvalde. Ludvigs Karvelis, tālr. 29411165
23.02. seminārs „ES finansējuma piesaistes iespējas meža īpašumam un izmaiņas likumdošanā”. Pilskalnes pagasta pārvalde. Jekaterīna Blaua, tālr. 26534704
24.02. seminārs „ES finansējuma piesaistes iespējas meža īpašumam un izmaiņas likumdošanā”. Seces pagasta pārvalde.
Jekaterīna Blaua, tālr. 26534704

Informācija par visiem semināriem pieejama VLT mājaslapā: http://www.laukutikls.lv/
notikumi
Atskaišu iesniegšanas termiņi
20.02. termiņš PVN deklarācijas iesniegšanai par 2012. gada janvāri. 20. janvārī PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš var būt
arī tiem PVN maksātājiem, kuriem sākotnēji taksācijas periods bija ceturksnis vai pusgads, bet janvārī veikti apliekamie
darījumi, kuru summa pārsniedz 35 000 latu

Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana
LAD atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu
ieviešana” aktivitātē „Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana” saskaņā ar MK 2009. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 783
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un MK 2009. gada 24. februāra noteikumiem Nr. 177 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana aktivitātē „Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana”””.
Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks 2012. gadā no 19. marta līdz 20. aprīlim. Pieejamais publiskais finansējums –
Ls 2 500 000.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā
2, 3. stāvā, 308. kabinetā (tālr. 67027693, 67027684), pa pastu vai elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu).

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!

