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VALSTS UN ES ATBALSTS
Lauku atbalsta dienests uzsāk bioloģiskās lauksaimniecības gala maksājumus
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka ar š.g. 28. februāri tiek veikti gala maksājumi lauksaimniekiem, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas
nosacījumus agrovides apakšpasākumā „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” (BLA) un „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ).
Sīkāk: http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/.

LAD informācija
LAD lūdz sniegt informāciju, ja kāda no sarakstā minētajām tūrisma mītnēm vai tūrisma pakalpojumu sniedzējiem nav pieejami.
Apstiprināto tūrisma projektu un tūrisma pakalpojumu sniedzēju sarakstu skatīt: http://www.lad.gov.lv/files/turisma_tabula_majas_lapai.xls.

GRĀMATVEDĪBA
Ir noteikts sodu apmērs par mantiskā stāvokļa deklarēšanas noteikumu neievērošanu.
Sīkāk: http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=244575&laidiens_id=11064.

IESPĒJAS SAIMNIECĪBĀM UN UZŅĒMUMIEM
Moderno tehnoloģiju saimniecībām iespēja pieteikties prakses vietu (paraugsaimniecību) atlasei laukkopības
nozarē
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Valsts Lauku tīkla pasākuma „Mācību prakšu saimniecību tīkla uzturēšana” ietvaros,
izsludina pieteikšanos uz 3 moderno tehnoloģiju prakses saimniecību atlasi laukkopības nozarē Kurzemes un Vidzemes plānošanas reģionos.
Pieteikšanās termiņš līdz 2012. gada 14. martam.
Sīkāk: http://www.llkc.lv/tin/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=162.

Dāvina stenda vietu izstādē Ražots Baltijā 2012
Gatavojoties izstādei – gadatirgum Ražots Baltijā 2012, kas notiks no 19. - 22. aprīlim Rīgā, Skonto hallē, organizators - izstāžu kompānija SIA Kelle
Expo sniedz lielisku iespēju jaunajiem uzņēmējiem iepazīstināt klientus un sadarbības partnerus ar savu ražoto produkciju vai piedāvātajiem
pakalpojumiem, dāvinot iespēju trīs uzņēmumiem bez maksas piedalīties izstādē. Konkursā var piedalīties uzņēmēji, kas savu uzņēmumu dibinājuši
un uzsākuši ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu sākot no 2010. gada janvāra.
Sīkāk: http://www.esfondi.zemgale.lv/lv/jaunumi/davina_stenda_vietu_izstade_razots_baltija_2012/ .

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Konkurss „Mums pieder debesis 2012”
Konkursa organizatori – Ventspils Augsto tehnoloģiju parks aicina visus Latvijas skolēnus vecumā no 15-18 gadiem aktīvi iesaistīties un iesniegt
savu konkursa darbu. Uzvarētāji – 1 puisis un 1 meitene – šovasar dosies uz kosmosa nometni ASV. Konkursa pieteikumi tiks gaidīti līdz 2. aprīlim.
Sīkāk: http://www.vatp.lv/sogad-konkurss-mums-pieder-debesis-daudz-plasaks.

Konkurss vidusskolēniem „Tava ideja zaļai rītdienai!”
Vidusskolēni tiek aicināti iesniegt projektus ar idejām un risinājumiem, kā samazināt cilvēku
darbības ietekmi uz apkārtējo vidi vienā no sekojošām tēmām: racionāla dabas resursu izmantošana,
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, klimata pārmaiņas un vides piesārņojuma mazināšana.
Konkurss noritēs divās kārtās – pirmajā kārtā no 24. februāra līdz 20. martam vidusskolēni aicināti
aizpildīt anketas, kur īsumā aprakstītu savas idejas un to aktualitāti. Otrajā kārtā no 2. aprīļa līdz
2. maijam paredzēts iesniegt jau detalizētāk izstrādātus projektus. Maija beigās notiks konkursa
noslēgums Eiropas Savienības mājā. Galvenā balva konkursa uzvarētājam būs dators, bet
finālistiem – apmaksāts brauciens uz Briseli.
Sīkāk: http://www.esmaja.lv/konkurss/konkurss-vidusskoleniem-tava-ideja-zalai-ritdienai.

Konkurss ''Mēs varam labāk!''
Laikraksta Diena pielikums Skolas Diena kopā ar izglītības portālu un skolvadības sistēmu E-klase 2011./2012. mācību gada 2. semestrī rīkos konkursu
visiem 4.-12. klašu skolēniem Mēs varam labāk!, kurā skolēni ir aicināti uzlabot sekmes visos mācību priekšmetos, salīdzinot ar 1. semestra
atzīmēm. Vērtēts (procentuāli) tiks visas klases sasniegtais progress mācību vērtējumos. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2012. gada
7. marts. Sīkāk: http://www.diena.lv/skolas-diena/aicinam-visas-4-12-klases-piedalities-konkursa-mes-varam-labak-13928093

Stop-motion filmu konkursu “Apstājies mirkli”
Ja tu jau sen jūti sevī režisora garu vai arī vienkārši vēlies izveidot savu filmu (40sek.-2min), tad nu ir lielisks brīdis, lai izveidotu savu stop-motion
video.
Ja tu vēlies piedalīties šajā konkursā un, ja tu mācies 7.-9. kl. vai 10.-12. kl., tad meklē draugus, izveido filmu un sūti to uz konkursu. Filmu iesniegšanas laiks līdz 26. martam. Sīkāk: http://stopmotion.turiba.lv./?p=333

CITAS IESPĒJAS
Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”.
Grantu shēmas mērķis ir attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai
svarīgu mērķu labā. Kopējais pieejamais finansējums ir LVL 20 000, kas tiks sadalīts vienādās daļās pa 4000 LVL viena projekta īstenošanai katrā plānošanas reģionā. Grantu shēmas ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt reģionāla mēroga nevalstiskās organizācijas, kuras veic nozīmīgu darbu
pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, līdzdarbojas plānošanas reģionam svarīgu jautājumu risināšanā, iesaistot šajā procesā citas NVO un sabiedrību. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2012. gada 29. marts plkst. 17.00
Sīkāk: http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=7585&Itemid=155&lang=lv

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

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2012. gadam
Zemkopības ministrija no 2012. gada 28. februāra līdz 12. martam izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu
2012. gadam. Projekta konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru uzdevums ir medību saimniecības attīstība. Projekta iesniedzējs var būt
fiziska vai juridiska persona.
Sīkāk: http://www.zm.gov.lv/?sadala=1631

Izstāde "Iepazīsties koks"
2012. gada 2. martā, noslēdzoties Starptautiskajam Meža gadam "Mežs cilvēkiem!", Mežaparka estrādes telpās zemkopības ministre Laimdota
Straujuma, meža nozares valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji atklāj izstādi "Iepazīsties-Koks!". Izstāde "Iepazīsties koks" darbosies visu
2012. gadu. Meža dienu laikā tā būs atvērta arī plašākai sabiedrībai, kad gidu vadībā izstādes apmeklētājiem būs iespēja iegūt profesionālu informāciju par ekspozīciju un meža nozari kopumā.
Izstādes mērķis – radīt priekšstatu, kur ikviens no mums izmanto koksni savā ikdienā, kā arī gluži otrādi – kur koksni neizmanto, kaut arī varētu to
darīt. Eksponāti veidoti tā, lai uzskatāmi parādītu, kāda veida produkciju iespējams izgatavot no dažādu sugu koksnes. Izstādē tiek eksponēti dažādi
koksnes izstrādājumi un mēbeles, imitējot to atrašanos dzīvoklī, mājā vai birojā. Ar mežsaimniecības procesiem, kurus nav iespējams izrādīt izstādes
telpās, būs iespējams iepazīties video stendos. Ekspozīcija būs apskatāma, iepriekš nosūtot savu pieteikumu uz e-pastu: koksirlabs@koksirlabs.lv.
Vairāk informācijas: www.koksirlabs.lv

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums
07.03.
07.03.
07.03.
07.03.
09.03.
09.03.

Tēma
ES finansējuma piesaistes iespējas meža īpašumam un izmaiņas likumdošanā
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
Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām , kas attiecas uz
lauku un mežu apsaimniekošanu
ES finansējuma piesaistes iespējas meža īpašumam un izmaiņas likumdošanā
Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz
lauku un mežu apsaimniekošanu

Norises vieta
Suntažu tautas nams
Gaujienas tautas nams
Tīnūžu pagasta pārvalde
Vaboles pagasta pārvalde
Taurupes pagasta telpās
Jūdažu sabiedriskais centrs

Kontaktinformācija
Jekaterīna Blaua, mob.
26534704
Ginta Ābeltiņa mob.
26117578
Rita Daščiora, mob.
22019356
Astrīda Rudzīte, mob.
26410476
Jekaterīna Blaua mob.
tālr. 26534704
Rita Daščiora, mob.
22019356

 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!

