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VALSTS ATBALSTS
Valsts atbalsts ciltsdarbam 2012. gadā
2012. gada 4. februārī stājās spēkā MK noteikumi Nr. 64 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu
izvērtēšanai”. Saskaņā ar šiem noteikumiem
2012. gadā valsts atbalsts par vaislas dzīvnieku sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās
kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu ir Ls 8 148 206 apmērā. Uz subsīdijām var
pretendēt komersanti, biedrības, nodibinājumi vai
kooperatīvās sabiedrības, kas atbilst noteikumos
izvirzītajām prasībām.
MK noteikumi atrodami „Latvijas Vēstneša” tiesību
http://www.likumi.lv/doc.php?
aktu
mājaslapā:
id=243612. Kā arī LLKC ir sagatavojis šo noteikumu
konspektu, kas atrodams LLKC mājaslapā www.llkc.lv.

VALSTS UN ES ATBALSTS
LAD informācija par 2012. gada atbalsta veidiem
LAD sagatavojis informāciju par jaunumiem atbalsta veidos 2012. gadā un samazinājumiem tiešā atbalsta
shēmu ietvaros. Informācija pieejama LAD mājaslapā: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/tiesie-maksajumi/
jaunumi-atbalsta-veidos-2012-gada/.

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Viena no NVA prioritārajām mērķa grupām – jaunieši bezdarbnieki
Šogad NVA turpina 2011. gadā uzsāktos pasākumus jauniešiem bezdarbniekiem – „Darba vieta jaunietim” un
„Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, lai bezdarbnieki vecumā no 18 – 24 gadiem attīstītu darba iemaņas
un prasmes, gūtu darba pieredzi un paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū. Sīkāk skatīt šeit: http://
www.nva.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=2655&from=0.
Konkurss 10.-12.klašu skolēniem
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs rīko konkursu 10.-12. klašu skolēniem „Eiropas Parlamenta vēlēšanas
skolā”. Galvenā balva - iespēja piedalīties EUROSCOLA un doties apmaksātā braucienā uz Eiropas Parlamentu
Strasbūrā. Sīkāk skatīt šeit: http://www.esfondi.zemgale.lv/lv/jaunumi/euroscola_piedavajums_skolam/.
Pasaules jaunatnes video konkurss
Konkursa uzdevums ir izveidot īsu video (ne garāku par 3 minūtēm) par tēmu „Izglītība un prasmes – kādi ir nozīmīgākie jautājumi šodien?”. Balva ir pilnībā apmaksāts ceļojums uz Parīzi, lai 2012. gada 22.-24. maijā apmeklētu forumu: OECD Forum. Balva tiks piešķirta trim žūrijas izvēlētajiem video. Sīkāk skatīt šeit: http://
www.esfondi.zemgale.lv/lv/jaunumi/oecd_izsludinajusi_pasaules_jaunatnes_video_konkursu/.

III Nacionālo lugu konkurss bērniem un jauniešiem
Līdz 2012. gada 6. martam izsludināts III Nacionālo lugu konkurss bērniem un jauniešiem, ko organizē Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” un Latvijas Rakstnieku savienība ar LR Kultūras ministrijas, Valmieras
Viestura vidusskolas, Tautas teātra „Sprīdītis” un Latvijas Sarkanā Krusta Valmieras komitejas atbalstu. Lugu
konkursa devīze – „Plaši atvērtām acīm pasmiesimies vai paraudāsim” Konkursā piedalīties aicināti visu Latvijas
skolu un augstskolu jaunie autori (visu līmeņu Latvijas mācību iestāžu audzēkņi). Konkursā tiks vērtētas visu
žanru un stilu viencēliena lugas un izrāžu scenāriji, kuri varētu būt piemēroti iestudēšanai bērnu un jauniešu,
skolu
un
studentu
teātros.
Sīkāk
lasiet
šeit:
http://www.esfondi.zemgale.lv/lv/jaunumi/
izsludina_iii_nacionalo_lugu_konkursu_berniem_un_jauniesiem/.

KALENDĀRS
Semināri 13.02.-20.02.
15.02. izglītojošais seminārs „Ganāmpulka (truškopības) produktivitātes uzlabošana pārraudzībā esošajām saimniecībām”. Ivars Kalnītis, tālr. 29175921
Informācija par visiem semināriem pieejama VLT mājaslapā: http://www.laukutikls.lv/
notikumi.
Atskaišu iesniegšanas termiņi
15.02. beidzas iesniegumu pieņemšana atbalstam „PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem”
2011. gadā (sīkāka informācija LAD mājaslapā)
15.02. jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla (par mēnesi) – ja ienākums no kapitāla pieauguma iepriekšējā mēnesī pārsniedz 500 Ls
20.02. termiņš PVN deklarācijas iesniegšanai un maksāšanai

Izdots ziemas Čiekurs − aktuāla informācija meža īpašniekiem
LLKC Mežu konsultāciju un pakalpojumu centrs Valsts lauku tīkla pasākumu ietvaros
izdevis ziemas informatīvo izdevumu meža īpašniekiem Čiekurs.
Jaunākajā Čiekura izdevumā meža īpašnieki var uzzināt:
• Par izmaiņām Meža likumā;
• Par pieejamo ES atbalstu;
• Par pirmo meža īpašnieku kooperatīvu;
• Par gada balvas „Zelta Čiekurs” laureātiem;
• Par projektu „Nākotnes meži”;
• Par ES finansējumu lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanai Lietuvā;
• Par karēlijas bērza noslēpumiem un padomiem tā ieaudzēšanā.
Čiekurs pieejams LLKC Meža konsultāciju pakalpojuma centra nodaļās un Lauku attīstības birojos, Valsts meža dienesta stuktūrvienībās, novadu bibliotēkās un Rīgā −
Valsts meža dienestā, 13. janvāra ielā 15, elektroniskā formā – Meža konsultāciju pakalpojumu centra mājas lapā:
www.mkpc.llkc.lv sadaļā Čiekurs.
Informatīvais izdevums Čiekurs tiek izdots kopš 2004.gada sākotnēji ar Valsts meža dienesta gādību nolūkā informēt
meža īpašniekus par aktuāliem un praktiskiem ar meža apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem. Kopš 2010. gada
to turpina izdot LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Valsts lauku tīkla pasākumu ietvaros.
Ierosinājumus un rakstus Čiekuram var sūtīt uz e-pastu: ciekurs@mkpc.llkc.lv.

SEKOJIET JAUNUMIEM:
Twitter: @LLKC_lv
Savus ieteikumus, kā pilnveidot «Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

