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VALSTS UN ES ATBALSTS
Jaunumi bezakcīzes degvielas piešķiršanai lauksaimniekiem
ZM informē, ka ir apstiprināti ZM priekšlikumi bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanai periodam no 2012. gada 1. jūlija līdz 2013. gada
30. jūnijam. Nolemts bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanai saglabāt pašreizējo ieņēmumu slieksni uz vienu lauksaimniecībā
izmantojamās zemes hektāru. Tiks saglabāti pašreiz spēkā esošie atvieglojumi arī 2012./2013.saimnieciskajam gadam.
Sākot ar 2012. gadu, Iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada ienākumu deklarācijas VID ir jāiesniedz no 1. marta līdz 1. jūnijam. Lai
lauksaimnieks varētu saņemt bezakcīzes dīzeļdegvielu jau no 2012. gada 30. jūnija, piesakoties LAD bezakcīzes dīzeļdegvielas
saņemšanai, lauksaimniekam būs jāiesniedz VID iesniegtā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada ienākumu deklarācija par 2011. gadu.
Ja deklarācija netiks iesniegta LAD, dīzeļdegviela tiks piešķirta ne ātrāk kā no 2012. gada 1. septembra. Sīkāka informācija ZM
mājaslapā: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2188&id=13538.

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā
jaunatnes politikā
Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu projektu konkursu „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības
nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”. Konkursa mērķis ir izvēlēties līdz trim projektu iesniedzējiem – jaunatnes
organizācijām, kuras atbilst Jaunatnes likuma 6. panta 1. daļā un 12. panta 4. un 4.1 daļā ietvertajiem kritērijiem, lai Jaunatnes
programmas ietvaros sniegtu atbalstu to darbības veicināšanai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes
politikā. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2012. gada 9. marts.
Sīkāk: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/8354.html.

Stāstu konkurss skolēniem „Kā elektroniskās iespējas atvieglo manu ikdienu”
Lai skolēni iepazītos ar valsts un pašvaldību piedāvātajām e-iespējām un to izmantošanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija aicina piedalīties stāstu konkursā „Kā elektroniskās iespējas atvieglo manu ikdienu”. Konkursā aicināti iesaistīties vispārējo
izglītības iestāžu 8.-12. klašu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu skolēnus. Savu stāstu sūti līdz šā gada 14. martam.
Sīkāk: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=14898.

IESPĒJAS PAŠVALDĪBĀM UN MUZEJIEM
Meklē radošāko pašvaldību
No 12. līdz 18. martam visā Latvijā noritēs radošās darbības nedēļa RADI!, kuras laikā VARAM vēlas atrast radošāko pašvaldību. Ja Tu
zini kādu radošu pašvaldību, tās iestādi vai kapitālsabiedrību, kas īsteno vai jau ieviesusi radošus risinājumus savas teritorijas
atpazīstamības, sabiedrības līdzdalības, nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanā, e-pārvaldes attīstībā, publisko
pakalpojumu sniegšanā vai kultūras dzīves organizēšanā, nekavējies un piesaki to Radošuma balvai līdz šā gada 5. martam!
Sīkāk: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=14879.

Izsludināts konkurss „Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai
pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos”
Kultūras ministrija izsludina pieteikumu konkursu akreditētajiem pašvaldību, autonomajiem un privātajiem muzejiem, kuru
valdījumā vai īpašumā ir Nacionālā muzeju krājuma priekšmeti, finansējuma piešķiršanai no valsts budžeta 2012. gadam konkrētu, ar
valsts kultūrpolitiku saistītu, mērķu īstenošanai. Noformēti un sagatavoti konkursa dokumenti jāiesniedz līdz 2012. gada 5. martam
plkst. 17.00.
Sīkāk: http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/konkursi.html.

KALENDĀRS
Atskaišu iesniegšanas termiņi
1.03. reliģiskajām organizācijām jāiesniedz gada pārskati par 2011. gadu
no 1.03. sākas Gada ienākumu deklarācijas par 2011. gadu iesniegšana
no 1.03. sākas fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniegšana
5.03. jāiesniedz Ziņas par darba ņēmējiem, ja 2012. gada februārī kādam darbiniekam piešķirts vai beidzies atvaļinājums bez darba algas
saglabāšanas

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

Uzdod AS „Latvijas valsts meži” palielināt meža zemes iegādes apjomu
Zemkopības ministrija informē, ka uzdevusi akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” būtiski palielināt zemes iepirkšanu no tiem meža
īpašniekiem, kas to vēlas pārdot.
„Man, tāpat kā lielai Latvijas sabiedrības daļai, ir bažas par to, ka Latvijā salīdzinoši lielos apjomos zemi un mežus izpērk dažādi
ārvalstu iedzīvotāji un investori. Uzdodot „Latvijas valsts mežiem” palielināt meža un mežsaimniecībai piemērotas zemes iepirkšanas
apjomus, mēs panāksim, ka daļa privātpersonu, kas mežu vēlas pārdot, īpašumā esošās meža zemes nonāks valsts pārziņā un tiks
apsaimniekotas ilgtspējīgi atbilstoši valsts ekonomiskajām, vides aizsardzības un sabiedrības interesēm,” uzsver zemkopības ministre
Laimdota Straujuma.
Zemkopības ministre skaidro, ka līdz ar šo deleģējumu meža zemes pārdevējiem tiks piedāvāta izvēle – pārdot mežu ārvalstu
uzpircējiem vai Latvijas valstij piederošam uzņēmumam, kam ilggadīga pieredze valsts īpašumā esošo mežu apsaimniekošanā.
Līdz ar iespēju AS „Latvijas valsts meži” palielināt valsts īpašumā saimniecisko mežu platību tiks palielināts to devums Latvijas
tautsaimniecībai. „Protams, līdzekļu apjoms meža zemju iepirkšanai uzņēmuma rīcībā nav neierobežots, 2012. gadā tam ir paredzēts
izlietot līdz vienam miljonam latu, tomēr Zemkopības ministrija kā akcionārs
strādās, lai dividenžu politika attiecībā uz „Latvijas valsts mežu” peļņu atbalstītu šī
mērķa realizāciju,” paskaidro Laimdota Straujuma.
„Pēdējos gados ir būtiski pieaugusi tā valsts mežu platības daļa, kuras galvenais
apsaimniekošanas mērķis ir vides vērtību saglabāšana un rekreācijas iespēju
nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam. Tādēļ „Latvijas valsts meži” iepirkto meža
zemju izmantošanas primārais mērķis būs intensīva meža audzēšana, veidojot
kvalitatīvas mežaudzes ar augstu ikgadējo pieaugumu un apmežojot iepirktajiem
meža īpašumiem piegulošās neizmantotās lauksaimniecības zemes, tādējādi gūstot
pēc iespējas lielāku šo platību devumu tautsaimniecībai,” informē AS „Latvijas valsts
meži” valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks. (ZM informācija)
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs informēs par tālākām aktivitātēm.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums
27.02.
28.02.
28.02.
29.02.
29.02.
29.02.
1.03.
1.03.
1.03.

Tēma
„ES finansējuma piesaistes iespējas meža īpašumam un izmaiņas likumdošanā”
”ES un Valsts likumdošanas izmaiņas un aktualitātes meža
īpašniekiem un lauku uzņēmējiem”
”Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz
lauku un mežu apsaimniekošanu”
”Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz
lauku un mežu apsaimniekošanu”
”Izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos un grozījumi Meža
likumā”
”ES finansējuma piesaistes iespējas meža īpašumam un
izmaiņas likumdošanā”
”Aktuālā informācija par likumdošanas izmaiņām lauku
teritoriju iedzīvotājiem”
”Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz
lauku un mežu apsaimniekošanu”
”ES un valsts atbalsts lauksaimniecībai un mežsaimniecībai.
Aktualitātes meža likumdošanā un nodokļu politikā”

Norises vieta
Neretas kultūras nams

Kontaktinformācija
Jekaterīna Blaua, mob. 26534704

Zīlānu kultūras nams

Jekaterīna Blaua, tālr. 26534704

Viesturu pagasta pārvalde

Rita Daščiora, mob. 22019356

Lēdmanes Tautas nams
”Ziediņi”
Vilces Tautas nams

Rita Daščiora, mob. 22019356

Jumpravas pagasta pārvalde

Jekaterīna Blaua, mob. 26534704

Annas pagasta pašvaldības
ēka
Vecumnieku iniciatīvu un
aktivitāšu centrs
SIA „Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības
centrs” Krāslavas nodaļa

Ginta Ābeltiņa, mob. 26117578

Alda Alksne, mob. 29283108

Rita Daščiora, mob. 22019356
Jānis Dzalbs, mob. 29789364

Papildu informācija par semināriem un to programmas pieejamas VLT mājaslapā: 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!

