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VALSTS UN ES ATBALSTS 
Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu  
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas (LAP) pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauk-
saimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija 
noteikumiem Nr. 783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un  
zivsaimniecības attīstībai" un Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumiem Nr.132 
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkur-
su veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību dažādošanu)"". Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks  
no 2012. gada 7. maija līdz 2012. gada 7. augustam vai līdz laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 
publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu saskaņā ar 2010.gada 9.februāra MK noteikumu Nr.132 5.2 punktu. 
Sīkāk: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=246348 
 
Platību maksājumu iesniegumu 2012. gadā pieņemšana 
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka šī gada 10. aprīlī sākas „Platību maksājumu iesniegumu 2012.gadā” pieņemšana.  
Tiem lauksaimniekiem, kuri pirmo reizi vēlas pieteikties platību maksājumu saņemšanai, jāreģistrējas kā Lauku atbalsta dienesta 
klientiem. Aizpildīts iesniegums un lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām LAD jāiesniedz līdz 2012. gada 15. maijam. 
Dokumenti tiks pieņemti arī līdz 11. jūnijam, taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu.  
Sīkāk: http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/apr/lauku-atbalsta-dienests-uzsak-iesniegumu-pienemsanu-
platibu-maksajumiem-2012-gadam/ 
 
Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 
2012. gada 6. aprīlī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumos Nr. 764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un 
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 
un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"".  
Sīkāk: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=246289  

Foto: LLKC arhīvs 

Piedzīvojuma sacensības „visVARIS. Uzņēmējspējas” 
Biedrība „Jaunatne smaidam” sestdien, 2012. gada 7. aprīlī Vecumniekos rīkos piedzīvojuma sacensības „visVARIS. Uzņēmējspējas”. 
Piedzīvojuma sacensību „visVARIS” mērķis ir veicināt jauniešu prasmju un iemaņu attīstību dažādās dzīves jomās, izmantojot nefor-
mālās izglītības metodes un radošus uzdevumus. Sacensībās piedalās komandas četru cilvēku sastāvā. Pieteikties varēs arī sacensību 
dienā uz vietas. Dalības maksa tiek noteikta 4,00 Ls no komandas (reģistrējoties uz vietas – 5Ls no komandas). 
Sīkāk: http://www.jaunatne-i.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=364:visvarisuzmjspjas&Itemid=69 
 
Video konkurss „Gaismas perspektīvas interpretācija”  
Piedalies konkursā pats vai kopā ar draugiem, uzfilmē savu gaismas perspektīvas  
interpretāciju un sūti augšuplādēta video linku līdz 10. aprīlim uz konkurss@vkklubs.org un 
iegūsti balvas, kā arī vērtīgu pieredzi audioviuzālajā jomā. 
Sīkāk: http://www.vkklubs.org/aktualitates/3383 
 
 

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM 

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 
Publicēti grozījumi MK noteikumos Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, kas ievieš zināmu skaidrību ar 
atsevišķu rekvizītu norādīšanu kases čekos.  
Sīkāk: http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=246221&laidiens_id=11176  



KALENDĀRS 

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

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sagatavojis informācijas lapu par Lauku attīstības programmas 
2007. - 2013. gadam pasākumam Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana. Drukātā veidā tā būs  
pieejama Meža konsultāciju pakalpojumu centra birojos visā Latvijā. 
Elektroniski pieejama www.mkpc.llkc.lv mājas lapā sadaļā Bukleti un informatīvās lapas. 

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! 

Grantu konkurss "No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai"  
Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina grantu konkursu "No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai", kurā sniegs atbalstu ie-
dzīvotāju forumu norisei darbīgās kopienās un turpmākajos gados jaunu kopienu fondu izveidei un darbībai. Konkurss izsludināts 
fonda īstenotās Kopienu filantropijas attīstības programmas 2012 – 2017 ietvaros. Šim konkursam rezervēts finansējums LVL 58000, 
apmērā. Konkursa mērķis ir nostiprināt un paplašināt kopienu filantropiju Latvijā, atbalstot iedzīvotāju forumu rīkošanu un radot pa-
matu jaunu kopienu fondu veidošanai Latvijas pilsētās un novados. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2012. gada 25. maijs. 
Sīkāk: http://www.teterevfond.org/jaunumi/2012 

DAŽĀDAS IESPĒJAS 

Atskaišu iesniegšanas termiņi 
16.04. 

     16.04. 
     16.04. 

VSAOI atskaite pašnodarbinātajiem par 2012. gada 1. ceturksni 
Mikrouzņēmumu nodokļa pārskats par 2012. gada 1. ceturksni 
Deklarācija par ienākumu no kapitāla (ja ienākums no kapitāla 2012. gada martā ir bijis lielāks par 500 latiem vai ienā-
kums no kapitāla 2012. gada 1. ceturksnī ir bijis no 100.01 līdz 500 latiem) 

Datums Tēma Norises vieta Kontaktinformācija 
11.04. 

  
11.04. 

  
11.04. 

  
13.04. 

ES un Valsts likumdošanas izmaiņas un aktualitātes meža 
īpašniekiem un lauku uzņēmējiem 
ES un Valsts likumdošanas izmaiņas un aktualitātes meža 
īpašniekiem un lauku uzņēmējiem 
Izmaiņas mežsaimniecības, lauksaimniecības un nodokļu 
likumdošanā 
Ārstniecības augi – veselībai un peļņai 

Mežāres pagasts 
  
Atašienes pagasta kultūras 
namā 
Līdumnieku pagasta pārval-
des ēka 
Biedrības „Valles pūces” tel-
pās, Liepu ielā 15, Valle 

Jekaterīna Blaua, 
mob. tālr. 26534704 
Jekaterīna Blaua, 
mob. tālr. 26534704 
Ludvigs Karvelis, 
mob. 29411165 
Rita Daščiora mob. 
22019356 

ThinQuest konkurss 2012  
Visas pasaules jaunieši vecumā līdz 22 gadiem komandās tiek aicināti risināt reālās pasaules problēmas, izmantojot savu kritisko do-
māšanu, komunikācijas un tehnoloģiju prasmes. Dalībnieki var pieteikties vienā vai vairākos konkursa notikumos: ThinkQuest projek-
ti, digitālie mediji un pieteikumu izstrāde. Pieteikšanās līdz 25. aprīlim.  
Sīkāk: http://www.thinkquest.org/competition/  


