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VALSTS UN ES ATBALSTS 
Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 
LAD paziņo, ka 2012. gadā divās kārtās tiek izsludināta programmu pieteikumu  
iesniegšana par informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz  
lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešo valstu tirgos līdz 2012. gada  
15. aprīlim un līdz 2012. gada 30. septembrim. Programmas var iesniegt Latvijā  
reģistrētas nozari pārstāvošas biedrības, nodibinājumi, lauksaimniecības pakalpojumu  
kooperatīvās sabiedrības vai ražotāju grupas. 
Sīkāk: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/tirgus-veicinasanas-pasakumi/  

Foto: LLKC arhīvs 

Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv ir publicēts metodiskais materiāls “Personisko līdzekļu ieguldījuma un  
dividendēm pielīdzināma ienākuma uzskaite”, kas ir aktuāls zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuras maksā uzņēmumu  
ienākuma nodokli. 

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 

NVA aicina darba devējus nodarbināt bezdarbniekus valsts līdzfinansētajās darba vietās 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā 
darba devējiem - komersantiem (izņemot izglītības un ārstniecības iestādes), pašnodarbinātām personām, biedrībām vai  
nodibinājumiem iespēju nodarbināt valsts līdzfinansētajās darba vietās mērķa grupu bezdarbniekus. Viena bezdarbnieka dalības 
ilgums projektā, ieskaitot ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus, ir 12 mēneši. Detalizētāka informācija par mērķa grupām, darba  
devēja ieguvumiem un cita informācija, šeit: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#7  

IESPĒJAS DARBA DEVĒJIEM 

Kultūras ministrija aicina pieteikt apbalvojumiem talantīgākos Latvijas jauniešus 
Kultūras ministrija izsludina pieteikumu pieņemšanu Kultūras ministrijas balvai par jauniešu sasniegumiem starptautiskajos konkur-
sos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs. Balvas piešķiršanas mērķis ir apzināt un novērtēt Latvijas bērnu un jauniešu sasniegumus 
starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs 2011. gadā. Pieteikumus apbalvojumiem var iesniegt izglītības iestāžu 
vadītāji, izglītības programmu vadītāji, studiju un pulciņu vadītāji un ārpus izglītības iestādēm strādājoši pedagogi. Pieteikumi iesnie-
dzami līdz 2012.gada 2.aprīlim (pasta zīmogs) Kultūras ministrijā, K.Valdemāra ielā 11a. 
Sīkāk: http://kriic.lv/jaunumi/kulturas-ministrija-aicina-pieteikt-apbalvojumiem-talantigakos-latvijas-jauniesus#more-9093 
 
Eiropas jauniešu video konkurss - Generation ’92 
Izveido savu video par jebkuru tēmu (netiks pieņemti video ar piedauzīga, vardarbīga, rasistiska, 
apmelojoša vai seksuāla rakstura) un piesakies līdz 2. aprīlim. Dalībniekiem  
jābūt dzimušiem no 01.01.1991. līdz 31.12.1993.  
Sīkāk: http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/competitions/competition-rules 
 
Ideju konkurss studentiem „Izveido savu Labjūtas zemi!”  
Ideju konkursā tiek aicināta piedalīties personu grupa, kurā ietilptu vismaz četru dažādu zinātņu virzienu studenti (dabaszinātņu, 
matemātikas, inženierzinātņu, ekonomikas, ģeogrāfijas, politoloģijas, kultūras, tūrisma, sabiedrisko attiecību, žurnālistikas u.c.) Kon-
kursā var pieteikties 3. un 4. kursa studenti, maģistranti un doktoranti. Termiņš ideju aprakstu iesniegšanai 5. aprīlis.  
Sīkāk: http://www.videsinstituts.lv/lv/main/ideju_konkurss 

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM 



E-prasmju nedēļa 26. – 30. marts 
Visā Latvijā no 26.līdz 30.martam Latvijā risināsies E-prasmju nedēļa, kas organizēta Eiropas Savienības iniciatīvas E-skillsweek 2012 
ietvaros. Šogad Eiropas e-prasmju nedēļas galvenā tematika ir e-prasmes nodarbinātībai un personiskai izaugsmei, IKT rīku veiksmīga 
izmantošanā izglītībā un jauniešu motivēšana izvēlēties IKT karjeras. E-prasmju nedēļas programmu, pasākumu kalendāru un  
konkursus skatiet sīkāk šeit: http://www.likta.lv/LV/Aktivitates/Lapas/e-prasmes2012.aspx 
 
Konkurss „Valodas svinēšana” 
Rakstniecības un mūzikas muzejs izsludinājis konkursu „Valodas svinēšana", kurā ar dažādiem radošiem līdzekļiem ikvienam ir iespēja 
paust savu izpratni par valodas procesiem un skanējumu cauri vēsturei līdz pat šodienai. Ir noteiktas dalībnieku grupas ar atšķirīgiem 
uzdevumiem – no 1.klases skolēna līdz pieaugušajiem. Darbus var iesūtīt līdz 2012. gada 20. aprīlim. 
Sīkāk: http://rmm.lv/?p=6232 

DAŽĀDAS IESPĒJAS 

KALENDĀRS 

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

SEMINĀRU KALENDĀRS 

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! 

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

Atskaišu iesniegšanas termiņi 
20.03. PVN deklarācijas par 2012. gada februāri iesniegšanas termiņš 

Datums Tēma Norises vieta Kontaktinformācija 
20.03. 

  
21.03. 

  
23.03. 

  
26.03. 

Aktuālā informācija par likumdošanas izmaiņām lauku teri-
toriju iedzīvotājiem 
Par aktualitātēm un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas at-
tiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu 
Aktuālā informācija par likumdošanas izmaiņām lauku teri-
toriju iedzīvotājiem 
Izmaiņas meža likumdošanā un Valsts meža dienesta struk-
tūrā. ES projektu realizācijas aktualitātes 

Viļakas novada Domes zālē 
  
Ērgļu saieta nams 
  
Rugāju Saietu namā 
  
Novadnieku pagasta pārvalde 

Ginta Ābeltiņa, mob. 
26117578 
Mairita Bondare, 
mob. 28381176 
Ginta Ābeltiņa, mob. 
26117578 
Alda Velvere, mob. 
20222041 
  


