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VALSTS UN ES ATBALSTS
LAD uzsāk iesniegumu pieņemšanu dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa
LAD informē, ka no šī gada 10. aprīļa līdz 1. jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana dīzeļdegvielas
atbrīvojumam no akcīzes nodokļa lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Sīkāk:
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/apr/lad-uzsak-iesniegumupienemsanu-dizeldegvielas-atbrivojumam-no-akcizes-nodokla/

ES tiešie maksājumi un PVTM 2012. gadā
Atgādinām, ka pieteikšanās platību maksājumiem sākusies 10. aprīlī. LAD aicina izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu (sīkāk:
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/apr/lauku-atbalsta-dienests-uzsak-iesniegumu-pienemsanu-platibumaksajumiem-2012-gadam/).
ZM sagatavojis informāciju „Izmaiņas ES tiešajos maksājumos un papildu valsts tiešajos maksājumos (PVTM) 2012. gadā”. Sīkāk:
http://www.zm.gov.lv/?sadala=2172&id=13807

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai
Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” sākas 7. maijā. Projektu iesniegumus Lauku
atbalsta dienestā varēs iesniegt arī izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Sīkāk:
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/apr/pazinojums-par-projektu-iesniegumu-pienemsanu-es-elfla-unlap-pasakumam-atbalsts-uznemumu-radisanai-un-attistibai-no-07-05-2012-lidz-07-08-2012/

ZIVSAIMNIECĪBA

Plāno pārdalīt finansējumu zivsaimniecības atbalsta pasākumiem
ZM ierosinājis Rīcības programmas virziena „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” atlikušo finansējumu Ls 5 561 369 pārdalīt
šādi:
1) Ls 2 801 369 pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” īstenošanai un
2) 2) Ls 2 760 000 pasākumiem „Kopīgas rīcības pasākumi” (Ls 1 760 000) un „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās”
(Ls 1 000 000) īstenošanai.
Sīkāk: http://www.zm.gov.lv/?sadala=2196&id=13810

Zemūdens medību aizliegums
Zemkopības ministrija informē, ka saskaņā ar Zvejniecības likuma 16. pantu ir pieņemts lēmums par zemūdens medību aizliegumu
Latvijā 2012. gada pavasarī līdz 30. aprīlim. Zemkopības ministrija ir saņēmusi atzinumu no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskā institūta par nepieciešamību noteikt zemūdens mednieku darbību aizliegumu līdz 30. aprīlim. Atzinumā norādīts, ka
zemūdens mednieki var piekļūt vietām, kurās ir nārstojošo zivju koncentrācija un var būtiski traucēt nārsta gaitu. Turklāt šajā laikā
redzamība ūdenī ir slikta un var tikt nomedītas zivis, kuru ieguve šajā laika posmā ir aizliegta. Lēmums stājās spēkā 11. aprīlī.
Sīkāk: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2196&id=13816

LOPKOPĪBA
Grozījumi LDC maksas pakalpojumu cenrādī
2012. gada 13. aprīlī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 156 „Noteikumi par Valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs”
sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”. Sīkāka informācija šeit:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=226790&version_date=13.04.2012

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Skolas un skolēni aicināti piedalīties CLIMES projektu konkursā
Skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem tiek aicināti individuāli vai grupās piedalīties CLIMES rīkotajā Eiropas skolu konkursā. Konkursa
ietvaros ir jāiesniedz inovatīvas idejas un projekti klimata pārmaiņu seku mazināšanai. Uzvarētājiem būs iespēja doties uz apbalvošanas ceremoniju Stokholmā 2012. gada decembrī. Pieteikumi konkursam ir jāiesniedz līdz 2012. gada 1. oktobrim. Sīkāk:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_jaunumi/?text_id=14410

Okartes talantu programma
Līdz 11. maijam ikvienam radošam, enerģiskam un centīgam jaunietim, kurš jau šobrīd darbojas kādā no
mākslas žanriem, ir iespēja pieteikties OKartes Talantu programmas trešajai kārtai KULTŪRA un saņemt
finansējumu sava talanta attīstībai. Kopējais programmas KULTŪRA finansējuma apjoms ir 10 tūkstoši latu un
tajā piedalīties aicināti jaunieši vecumā no 10 – 20 gadiem no visas Latvijas. Mūzika, deja, glezniecība,
fotogrāfija, skatuves māksla, dizains – ir tikai daži no mākslas žanriem, kuros var pieteikties finansējuma
saņemšanai. Latvijā ir daudz talantīgu jauniešu, kuriem nepieciešams jauns mūzikas instruments, audekls
gleznošanai vai starptautiska pieredze.
Pieteikšanās līdz 11. maijam. Sīkāk: http://www.okartestalanti.lv/lv/talanti/kultura/

„Maizes akadēmija” 2011/2012
Arī šogad, domājot par Latvijas tradicionālajām vērtībām - īstu rudzu maizi un seno cepšanas tradīciju
saglabāšanu, maizes ceptuve „Lāči ” organizē konkursu Latvijas skolām - „Maizes akadēmija”. Konkurss norit
jau ceturto gadu. Konkursa mērķis ir pievērst skolēnu, skolotāju un vecāku uzmanību īstas rudzu maizes
vērtībai, padziļināt izpratni par īstas rudzu maizes nozīmi veselīgā uzturā. Pirmā kārta „Sagatavošanās mājās”
notiek no 2012. gada 10. aprīļa līdz 30. aprīlim. Šajā kārtā uzdevums ir patstāvīgi savā skolā sagatavot mājas
darbu, kas atspoguļo īstas rudzu maizes nozīmi cilvēku dzīvē, kā arī tās pielietojumu dažādās dzīves jomās.
Otrā kārta, „Praktisko iemaņu un zināšanu konkurss”, norisināsies 2012. gada 18. maijā maizes ceptuvē „Lāči”.
Uz otro kārtu tiks aicinātas 6 labākās klases no katras grupas, kas sacentīsies par godalgotajām vietām. Sīkāk:
http://www.laci.lv/index.php/lat/izklaide/maizes-akademija/

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Latvijas bērnudārzu atjaunošanas konkurss “Nāk draugi izkrāsot bērnību!”
„Caparol” vēlas dāvāt bērniem krāsaināku un košāku bērnību un kopā ar draugiem
aicina vecākus un bērnudārza personālu piedalīties unikālā Latvijas bērnudārzu
atjaunošanas konkursā „Nāk draugi izkrāsot bērnību!”. Lai piedalītos konkursā nepieciešams izveidot Darba iniciatīvas grupu un nodefinēt vēlamās pārmaiņas savā bērnudārzā. Darba iniciatīvas grupu var veidot bērnu vecāki, bērnudārza personāls un citi ieinteresēti sabiedrības locekļi. „Caparol” konkursā desmit uzvarējušajiem bērnudārziem bez
maksas piešķirs nepieciešamos materiālus un nodrošinās profesionālas konsultācijas
darba grupām, kas veiks kosmētisko remontu. Instrumentus un palīgmateriālus
nodrošinās „Tirdzniecības Nams Kurši”. Pieteikšanās līdz 30. aprīlim.
Sīkāk: http://www.izkrasobernibu.lv/lv/par-projektu.html

KALENDĀRS
Atskaišu iesniegšanas termiņi
20.04. PVN deklarācija par martu vai 1. ceturksni

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

Meža īpašnieki varēs konsultēties par ES atbalsta saņemšanas iespējām izstādes „Meža un Koks 2012” laikā
Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala
No š.g. 19. līdz 22. aprīlim Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu piedalīsies izstādē „Mežs un Koks
2012”, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala. Izstādes laikā piektdienā 20. aprīlī plkst. 15:00 Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
organizē semināru meža īpašniekiem un citiem interesentiem par Eiropas Savienības atbalstu meža īpašniekiem un NATURA 2000
maksājumiem. Meža konsultāciju pakalpojumu centra speciālisti piedāvā iespēju meža īpašniekiem izstādes laikā uzdot jautājumus
par šobrīd atvērtajiem Eiropas Savienības atbalsta pasākumiem. Sīkāk:
http://www.mkpc.llkc.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=298%3Amea-konsultciju-pakalpojumu-centrs-organizseminru-izstdes-mes-un-koks-2012-laik-pasal&catid=21%3Ajaunumi&Itemid=41&lang=LV

Latviju pāršalc Meža dienas 2012
Jau vairāk nekā astoņdesmit gadus katru pavasari Latviju pārņem Meža dienas, kad tiek talkots, stādīti
koki, labiekārtotas un radītas jaunas atpūtas vietas mežā, pie skolām, sabiedriskajām ēkām, namu
pagalmos, kā arī apgūtas jaunas prasmes un zināšanas.
Visa Latvijas sabiedrība aicināta Meža dienās turpināt aizsākto tradīciju – padarīt Latviju krāšņāku ar koku
stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīt jaunas aktīva dzīvesveida veicinošas mazās
arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu. Aicinām katru Latvijas
iedzīvotāju pievērst lielāku uzmanību koksnes plašākai izmantošanai ēku būvniecībā un interjerā, kā arī
savas sētas labiekārtošanā.
Šogad Meža dienu moto skan: "Iepazīsties-Koks!". Tādēļ Meža dienu lielais notikums būs meža nozares
dalība Muzeja naktī šī gada 19.maijā ar izstādi "Iepazīsties-Koks!", kad apmeklētājus un ģimenes ar
bērniem Mežaparka estrādes telpās gaidīs daudz interesantu pārsteigumu. Ar Meža dienu 2012 kalendāru aicinām iepazīties
Zemkopības ministrijas saitē: Meža dienu kalendārs 2012 –
http://www.zm.gov.lv/doc_upl/kalendars_meza_dienas_2012.pdf
Meža dienu pasākumi skolēniem, ko organizē Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar Valsts lauku tīklu:
Datums
18.04.

19.04.

Tēma
"Iepazīsties-Koks"
Skolēnu
izglītojošas
nodarbības par mežu. Lekcija par mežu, dabas
aizsardzību mežā, meža dienām. Radošās
darbnīcas, mežā. Praktiska meža stādīšana.
"Koka mūžs". Skolēni iepazīsies ar šķeldas brikešu
ražošanas ceha darbu. Iepazīsies ar dažādu mērinstrumentu pielietošanu mežsaimniecībā. Piedalīsies meža stādīšanā. Izvietos putnu būrīšus
mežā.

Norises vieta
Meža īpašums "Guķi", Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

Kontaktinformācija
Andris Vīrs, mob.
26108426

Meža īpašumā „Veclazdupi1” un „Veclazdupi-2”, Rankas pag., Gulbenes nov.

Ginta Ābeltiņa, mob.
26117578

SEMINĀRU KALENDĀRS
 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!

