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VALSTS UN ES ATBALSTS
LAD informācija par sarindotajiem projektiem
LAD operatīvā informācija par sarindotajiem projektiem pasākumos „Lauku saimniecību modernizācija” un
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” pieejama šeit: http://ej.uz/97w1

Ātrāk sāks vairāku Eiropas Savienības atbalsta maksājumu izmaksu lauksaimniekiem
Zemkopības ministrijas vadības apspriedē Lauku atbalsta dienestam uzdots agrāk, nekā bija paredzēts, sākt
vienotā platības maksājuma, maksājumu par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas, un bioloģiskās
lauksaimniecības attīstības maksājumu izmaksu lauksaimniekiem. Vienotā platības maksājuma izmaksas avansā 50 procentu apmērā
LAD sāks šā gada 16. oktobrī tiem lauksaimniekiem, kuriem būs pabeigtas atbilstības nosacījumu pārbaudes. Maksājumu lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas, un bioloģiskās lauksaimniecības attīstības maksājumu izmaksu avansā 70 procentu apmērā LAD sāks šā gada 1. novembrī tiem lauksaimniekiem, kuriem būs pabeigtas atbilstības nosacījumu pārbaudes.
Sīkāk: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2223&id=14320

LAUKSAIMNIECĪBA
„Lauksaimniecības datu centrs” automātiski noteiks svaigpiena kvalitāti
Lai izveidotu objektīvi kontrolējamu svaigpiena kvalitātes sistēmu, Zemkopības ministrija sadarbībā ar lauksaimnieku nevalstiskajām
organizācijām nolēma, ka valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” datubāze jāpilnveido tā, lai testa režīmā automātiski aprēķinātu baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita vidējos ģeometriskos rādītājus svaigpienam no visu laboratorijā iesūtīto obligāto
svaigpiena paraugu analīžu rezultātiem. LDC datubāzei ir autorizēta pieeja gan piena ražotājam (informācija pieejama par savu ganāmpulku), gan piena pircējam (informācija pieejama par ražotājiem, no kuriem piena pircējs iepērk svaigpienu), gan Pārtikas un
veterinārajam dienestam (informācija pieejama par visiem ražotājiem). Tas dos iespēju piena ražotājam un piena pircējam savlaikus
un regulāri sekot līdzi objektīviem svaigpiena kvalitātes rādītājiem un iespējami ātri reaģēt un novērst tās neatbilstības, kas pasliktina
svaigpiena kvalitāti.
Sīkāk: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2215&id=14307

GRĀMATVEDĪBA
Izmaiņas normatīvajos aktos
Pieņemti un publicēti grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu
finanšu pārskatiem" https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=250600, kas nosaka, ka šo noteikumu prasības ir piemērojamas visiem
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, kuri izvēlas kārtot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā.

LLKC JAUNUMI
LLKC lauku attīstības speciālistu darbā notiks būtiskas izmaiņas, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību
Aprīļa sākumā Zemkopības ministrijas vadības apspriedē tika pieņemts lēmums, ka efektīvāk jāīsteno viens no
LLKC galvenajiem darbības virzieniem – uzņēmējdarbības veicināšana laukos. Tāpēc tika veikta lauku attīstības
speciālistu darba reorganizācija, un no 1. augusta Latvijas teritorijā darbosies 125 novadu lauku attīstības
konsultanti un 26 uzņēmējdarbības konsultanti.
Sīkāk: http://www.llkc.lv/?ip=400082&id=401541

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Eiropas Ceļu Satiksmes Drošības Hartas konkurss 2012
Eiropas Ceļu Satiksmes Drošības Harta aicina ikvienu ES pilsoni (vecumā: 18 - 29 gadi) blogot Eiropas Ceļu Satiksmes Drošības Hartas
tīmekļa vietnē. Konkursa mērķis ir motivēt jauniešus kļūt aktīvākiem interesentiem par ceļu satiksmes drošību un pievērst lielāku
uzmanību dažādiem jautājumiem, lai mazinātu neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku skaitu. Bloga nosaukumā jāiekļauj frāze ERSC Contest 2012. Blogs var iekļaut līdz 3 fotogrāfijām vai saiti uz video. Dalībnieki varēs laimēt iespēju pavadīt mēnesi ilgu stažēšanās praksi multikulturālā vidē Barselonā un veicināt projekta, kas saistīts ar ceļu satiksmes drošību, izveidi jauniešiem. Darbu iesniegšanas termiņš: 2012. gada 1. oktobris.
Sīkāk: http://erscharter.eu/inaction/award/21443

Fotokonkurss "Pēdas kalnā"
Piedalies National Geographic rīkotajā konkursā - Tev tikai jāiesniedz viena fotogrāfija ar moto - "Pēdas kalnā". To 20 fotogrāfiju, kas
saņems visvairāk balsu, autori saņems balvu. Žūrija no visām iesniegtajām fotogrāfijām izvēlēsies trīs uzvarētājus, kuri saņems līdz
3000 eiro; tiks atlasītas arī fotogrāfijas izstādei. Fotogrāfijas var iesniegt tiešsaistē līdz 2012. gada 31. augustam.
Sīkāk: http://ej.uz/8qdm

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Šogad pēdējais projektu iesniegšanas termiņš programmā „Jaunatne darbībā” ir 1. oktobris
Visi interesenti (nevalstiskās organizācijas, neformālas jauniešu grupas, valsts vai pašvaldību iestādes u.c.) var iesniegt savus
projektus šādos ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammu projektu veidos: Jauniešu apmaiņas, Jauniešu iniciatīvas,
Eiropas Brīvprātīgais darbs, Jauniešu demokrātijas projekti, Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti, Apmācības un
sadarbības tīklu veidošana un Sadarbība ar ES kaimiņvalstīm.
Sīkāk: http://ej.uz/8th7

Fotokonkurss „Spēks skaitļos”
Tā ir mūţīga gudrība. Divas galvas ir labākas nekā viena. Viens cilvēks nav sala. Summa ir stiprāka par
daļām. Sadalīti mēs krītam. Mēs visi esam pieredzējuši skaitļu spēku un mēs to atpazīstam tiklīdz to
ieraugam. Šis konkurss veltīts jebkā attēlošanai skaitļos. Pieteikties līdz 30. augustam.
Sīkāk: http://ej.uz/t38v

KALENDĀRS
Atskaišu iesniegšanas termiņi
06.08. Ziņas par darba ņēmējiem, ja 2012. gada jūlijā kādam darbiniekam piešķirts vai beidzies atvaļinājums bez
darba algas saglabāšanas

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

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums
09.08. un
10.08.

Tēma
Meža ne koksnes resursi, rekreācija (Meža
ārstniecības augi veselībai)

Norises vieta
Gulbenes novads, Rankas
saimniecībā „Lejaskāķupi”

10.08.

Par videi draudzīgu mežsaimniecību.
Nekailciršu mežsaimniecība

Vecumnieku novads, Kurmenes pag.,
„Pūpoli”

pag.,

Kontaktinformācija
Ginta Ābeltiņa,
mob. 26117578
Rita Daščiora,
mob. 22019356

 Informācija par semināriem un to programmas pieejamas VLT mājas lapā: http://www.laukutikls.lv/notikumi

SEKOJIET JAUNUMIEM:
Twitter: @LLKC_lv; draugiem.lv: http://www.draugiem.lv/llkc/
WEB: WWW.LLKC.LV un WWW.LAUKUTIKLS.LV
Savus ieteikumus, kā pilnveidot «Lauku Lapu»,
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv!

