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VALSTS UN ES ATBALSTS 
Pieteikšanās platību maksājumiem 2012. gadā 
Turpinās pieteikšanās platību maksājumiem 2012. gadā. Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina izmantot Elektronisko pieteikšanās  
sistēmu. Sīkāk: http://www.lad.gov.lv/lv/elektroniska-pieteiksanas-sistema/  

Foto: LLKC arhīvs 

Grozījumi transportlīdzekļu nodokļa likumā 
Stājušies spēkā grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā. 
Sīkāk:  http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=246593&laidiens_id=11206.  

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 
LLKC konsultē par atbalstu uzņēmumu radīšanai un attīstībai  
2012. gada 7. maijā LAD sāks pieņemt projekta iesniegumus Lauku attīstības programmas 2007.-2013. pasākumā 
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”. Uz  
neskaidriem jautājumiem atbalsta pretendentiem par šo pasākumu atbildes sniedz arī SIA „Latvijas Lauku  
konsultāciju un izglītības centrs” reģionālo nodaļu speciālisti. Sīkāk: http://www.llkc.lv/?ip=400082&id=401447  
 
Mainīts atbalsta lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai saņēmēju loks 
2012. gada 21. aprīlī stāsies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 255 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” 
ietvaros”. Grozījumi precizē atbalsta saņēmēju loku pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes sektorā, nosakot, ka uz atbalstu 
jaunu uzņēmumu izveidei varēs pretendēt tikai tad, ja projektu īstenos Latgales plānošanas reģionā.  
MK noteikumu grozījumi atrodami šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=246785  

Jauniešiem pieejamas 20 moderno tehnoloģiju prakses vietas  
Kopš 2003. gada LLKC pilnveido un uztur atzīto prakses vietu reģistru, kurā iekļautas gandrīz 
400 prakses vietas vienpadsmit nozarēs. Šajās prakses vietās kvalitatīvu praksi var iziet visi 
izglītojamie un studenti, kuri apgūst lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības vai 
pārtikas produktu ražošanas izglītības programmas. Papildus šīm prakses vietām jau otro  
gadu darbojas moderno tehnoloģiju prakses vietas, kurām Valsts Lauku tīkla pasākuma  
Mācību prakšu saimniecību tīkla uzturēšana ietvaros ir pieejams finansējums par praktikantu 
uzņemšanu. Šobrīd praktikantiem iespējams praktizēties piecu nozaru – laukkopības,  
dārzkopības, bioloģiskās lauksaimniecības, lopkopības un lauku tūrisma 20 moderno  
tehnoloģiju saimniecībās visā Latvijas teritorijā.  
Sīkāk: http://www.llkc.lv/web/?ip=400082&id=401448 
 
Fotostāstu radošais konkurss „Manas iespējas un mani riski” 
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Filozofijas un socioloģijas institūtu uzaicina 15 - 29 gadus vecus jauniešus piedalīties 
fotostāstu radošajā konkursā „Manas iespējas un mani riski”. Darbi elektroniski līdz 18. maijam jāiesūta uz e-adresi: youth2012@lza.lv. 
Sīkāk: www.jaunatneslietas.lv/upload/nolikums_fotokonkurs.pdf 
 
Tiek izsludināta pieteikšanās “Finanšu piesaistes programmai 2012” 
Biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija” (JLK) piedāvā interesentiem iesaistīties „Finanšu piesaistes programmā 2012” (FP programma). 
FP programma ir paredzēta jauniešiem, jaunatnes NVO un jauniešu centru pārstāvjiem, kuri vēlas piesaistīt finansējumu idejām  
jaunatnes darba attīstībai savos un tuvākajos novados, attīstīt prasmes savas idejas formulēšanā - projekta sagatavošanā,  
finansējuma piesaistē un projekta vadīšanā. Ikviens interesents ir aicināts pieteikties dalībai programmā līdz 25. aprīlim, nosūtot aiz-
pildītu pieteikuma anketu, kas atrodama pēc interneta adreses: http://ejuz.lv/fp vai nosūtot pieteikuma pieprasījumu FP programmas 
koordinatorei uz e-pastu: ievaupe@gmail.com  
Sīkāk: http://www.jaunatneslietas.lv/page/42&news_id=3753  

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM 



KALENDĀRS 

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

Atskaišu iesniegšanas termiņi 
25.04. 

2.05. 
Pārskats par darījumu kvīšu izlietojumu 2012. gada 1. ceturksnī 
Gada pārskats un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par 2011. gadu 

Meža īpašnieki var pieteikties uz NATURA 2000 platību maksājumiem 2012. gadam 
SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra” (LLKC) filiāle Meža konsultāciju pakalpojumus centrs aicina meža īpašniekus 
pieteikties Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai par meža platībām, kas iekļautas NATURA 2000 teritorijā. Lai saņemtu  
atbalstu „NATURA 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)”, Lauku atbalsta dienestā līdz 2012.  gada 15. maijam (līdz 10. jūnijam ar 
atbalsta apjoma samazinājumu) jāiesniedz šādi dokumenti:  
 „Platību maksājumu iesniegums konkrētajā gadā” (ja pretendents piesakās tikai uz NATURA 2000 meža īpašniekiem atbalstu, tad 

Iesniegumam jāaizpilda A un E sadaļa);  
 „Atbalsta iesniegums „NATURA 2000” maksājumiem (meža īpašniekiem) konkrētajā gadā”, norādot atbalstam pieteikto meža 

zemju kadastra numurus;  
Valsts zemes dienesta izsniegtā Zemes robežu plāna kopija; 
Meža zemju plāna kopija (ar zemes vienības apzīmējumu), kurā atzīmētas atbalstam pieteiktās meža zemju platības.  
Atbalsta (kompensācijas) apmērs – 60 EUR/ha. 
Ņemot vērā, ka valsts šobrīd nacionālo kompensāciju izmaksu par saimnieciskās darbības aprobežojumiem mežos ir apturējusi, 
NATURA 2000 maksājumi ir vienīgais šobrīd pieejamais kompensāciju veids. Sīkāk: 
 http://www.mkpc.llkc.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=299%3Amea-panieki-var-pieteikties-uz-natura-2000-
platbu-maksjumiem-2012gadam&catid=21%3Ajaunumi&Itemid=41&lang=LV 
 
MKPC informācija lapas 
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sagatavojis informācijas lapu par NATURA2000 platību  
maksājumiem meža īpašniekiem un informācijas lapu par Lauku attīstības programmas 2007-2013. gadam pasā-
kumam Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana. Drukātā veidā tās būs pieejama Meža konsultāciju pakalpojumu  
centra birojos visā Latvijā. Elektroniski tās pieejamas šeit: 
http://www.mkpc.llkc.lv/images/bildes_rakstiem/dokumenti/NATURA2000_2012_2.pdf 
http://www.mkpc.llkc.lv/images/bildes_rakstiem/dokumenti/Meza_Ekonomsiskas_vertibas_uzlabosana2012.pdf 

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! 

Datums Tēma Norises vieta Kontaktinformācija 
24.04. Augsnes sagatavošanas tehnika mazvērtīgo mežaudžu no-

maiņai 
  

Rīgas mežu aģentūra Juglas-
Garkalnes mežniecības - ,  
Garkalnes iecirkņa 133.kv.,  
5. nogabalā 

Rita Daščiora,  
mob. 22019356 


