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VALSTS UN ES ATBALSTS 
Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 
2012. gada 30. martā stājas spēkā grozījumi MK 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar 
lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"". 
Sīkāk: http://www.likumi.lv/doc.php?id=245951 
 
Bezakcīzes dīzeļdegviela lauksaimniekiem 
2012. gada 30. martā stājas spēkā grozījumi MK 2011. gada 3. maija noteikumos Nr. 344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo 
dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva 
zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem".  
Sīkāk: http://www.likumi.lv/doc.php?id=245952 
 
Vides un lauku ainavas uzlabošana 
2012. gada 29.martā stājās spēkā grozījumi MK 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 295 "Noteikumi 
par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību 
vides un lauku ainavas uzlabošanai". 
Sīkāk: http://www.likumi.lv/doc.php?id=245878 

Foto: LLKC arhīvs 

Apmācības "Ar uzņēmību pret bezdar(bī)bu!” 
Jaunieši vecumā no 17 – 25 gadiem, kuri šobrīd nestrādā, nemācās vai ir no lauku reģioniem, aicināti piedalīties bezmaksas apmācī-
bās divās daļās, ievērojot reģiona principu. Apmācības rīko VA „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros, sadarbībā ar reģionāla-
jiem koordinatoriem.  
Apmācības Kurzemes jauniešiem notiks no 20. līdz 22.aprīlim ''Virkas muižā'' (Kuldīga) un no 18. līdz 20. maijam ''Īvandes mui-
žā'' (Kuldīgas nov., Īvandes pag.). Pieteikšanās termiņš: 9. aprīlis! 
Apmācības Zemgales jauniešiem notiks viesu namā „Bērzkalni”, Īslīces pagastā, Bauskas novadā.  Norise: 2012. gada 13. - 15. aprīlī un 
11. -13. maijā. Pieteikšanās termiņš: 2. aprīlis! 
Apmācības Latgales jauniešiem notiks 20. -22. aprīlī un 18. - 20. maijā viesu namā „Ezerkrasti”, Rēzeknes novadā. Pieteikšanās termiņš: 
10. aprīlis! 
Apmācības Vidzemes jauniešiem notiks 27. – 29. aprīlī viesu namā „Ezernieki”, Līgatne, Līgatnes novads un 25.05. – 27. maijā viesu 
namā „Melturi”,  Amatas novads. Pieteikšanās termiņš 2012. gada 13. aprīlis. 
 Vairāk par apmācību ciklu katrā reģionā šeit:  
http://www.jaunatne.gov.lv/index.php/citas-programmas-un-projekti/sveices-sadarbibas-programma 

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM 

LAD PAZIŅOJUMS 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības  
fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana" saskaņā ar 2009. gada 14. jūlija  
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstī-
bai" un 2008. gada 6. maija MK noteikumiem Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstī-
bai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"". Sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012. gada  
23. aprīļa līdz 2012. gada 23. maijam. 
Sīkāk: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/eiropas-zivsaimniecibas-fonda-pasakumi/zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana/  

Izsludināts konkurss Energoefektīvākā ēka Latvijā 2011  
Nolūkā veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, Ekonomikas ministrija, žurnāls „Latvijas Būvniecība” un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija Latvijā izsludina konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2011”. Konkurss notiks jau otro gadu. Pieteiku-
mus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2011” var iesniegt līdz 2012. gada 18. maija plkst. 15.00.  
Sīkāk: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30763 

DAŽĀDAS IESPĒJAS 



KALENDĀRS 

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

Foto koknkurss: Dzīve 2.0—Gatavs jaunam sākumam? 
Eiropas Savienības 27 dalībvalstu pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 108 var iesūtīt savas fotogrāfijas, kas parāda, kā pensionāri 
var būt aktīvi, strādāt ilgāk un pilnībā integrēties sabiedrībā. Konkurss tiek organizēts Eiropas gada aktīvām vecumdienām un  
paaudžu solidaritātei ietvaros, vecuma ierobežojums dalībniekiem ir noteikts līdz 108 gadiem. Uzvarētāji tiks apbalvoti ar  
satriecošām balvām - ceļojumu pa ES. Balvas tiks piešķirtas divās dalībnieku vecuma kategorijās: vecumā no 18 līdz 59 un no 60 līdz 
108 gadiem. Termiņš: 2012. gada 30. jūnijs 
Visa informācija pieejama: http://www.pes.cor.europa.eu/life2-0.html  

Atskaišu iesniegšanas termiņi 
05.04. 

 
iesniedzamas Ziņas par darba ņēmējiem, ja 2012. gada martā kādam darbiniekam piešķirts vai beidzies atvaļinājums 
bez darba algas saglabāšanas 

Meža īpašnieki, izmantojiet iespēju un uzlabojiet sava meža ekonomisko vērtību! 
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus izmantot iespēju un izkopt savas jaunaudzes un veikt 
mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu ar ES finansiālu atbalstu, tādā veidā paaugstinot sava meža ekonomisko vērtību. 
Ar 2012. gada 1. aprīli stāsies spēkā tik ļoti gaidītie grozījumi Ministru kabineta (MK) 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr.1145 
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana" īstenošanai”, tas ir, jaunaudžu kopšanai un neproduktīvo audžu nomaiņai. 
Tas nozīmē, ka meža īpašnieks varēs iesniegt projektu un saņemt atbalstu arī par pašrocīgi veikto jaunaudžu kopšanu vai 
mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu. Atbalsta apmērs noteikts, pamatojoties uz standarta izmaksām par atbalsta saņēmēja paša veikto 
darbu. Pozitīvas izmaiņas skar tos meža īpašniekus, kuru meža īpašumi atrodas mazāk labvēlīgos apvidos (2010. gada 23. marta MK 
noteikumu Nr. 295 3. pielikums). Šajās teritorijās atbalsta intensitāte palielināta no 50% uz 60%. 
Projekta iesniegumā, pamatojoties uz maksājuma dokumentiem, var iekļaut arī vispārējās izmaksas – gan meža apsaimniekošanas 
plāna izstrādi, gan skices sagatavošanu. Šīs aktivitātes ietvaros varat iegādāties arī jaunus instrumentus un aprīkojumu jaunaudžu 
kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, ja to veiksiet vismaz 2 ha platībā.  
Atgādinām, ka saskaņā ar meža apsaimniekošanas normatīvo aktu prasībām, kopšana mežaudzē obligāti veicama ne vēlāk kā 
sasniedzot 5 gadu vecumu lapu koku jaunaudzēm un 10 gadu vecumu skuju koku mežaudzēm.      
Visa saistošā informācija par dokumentu sagatavošanu pieejama interneta vietnēs: www.mkpc.llkc.lv, www.lad.gov.lv, kā arī infor-
matīvajā lapā „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”, kas pieejama Meža konsultāciju pakalpojumu centra nodaļās visā Latvijā. 
Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki palīdzēs meža īpašniekiem gan ar padomu, gan praktiski – izstrādāt meža apsaim-
niekošanas plānu, sagatavot projekta pieteikumu un platības skici. Tāpat aicinām meža īpašniekus apmeklēt Valsts lauku tīkla pasā-
kumu ietvaros organizētos praktiskos seminārus par jaunaudžu kopšanu un citiem meža apsaimniekošanas jautājumiem. Plašāka 
informācija par Meža konsultāciju centra darbību interneta vietnē www.mkpc.llkc.lv.  

SEMINĀRU KALENDĀRS 

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

Datums Tēma Norises vieta Kontaktinformācija 
04.04. 

  
04.04. 

  
11.04. 

  
11.04. 

Aktualitātes lauksaimniecības, mežsaimniecības un nodokļu 
likumdošanā 
Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasāku-
miem 
ES un Valsts likumdošanas izmaiņas un aktualitātes meža 
īpašniekiem un lauku uzņēmējiem 
ES un Valsts likumdošanas izmaiņas un aktualitātes meža 
īpašniekiem un lauku uzņēmējiem 

Litenes pagasta padome 
  
Jaunpiebalgas novada kultū-
ras nams 
Mežāres pagasts 
  
Atašienes pagasta kultūras 
namā 

Ginta Ābeltiņa, mob. 
26117578 
Laila Šestakovska, 
mob. 28323647 
Jekaterīna Blaua, 
mob. tālr. 26534704 
Jekaterīna Blaua 
mob. tālr. 26534704 

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! 


