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LAUKSAIMNIECĪBA 
Lauku izmēģinājumu un laboratorijas eksperimentu skates grafiks 2012. gadā 
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības zinātnes nodaļa un  
Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru padome aicina interesentus piedalīties lau-
ku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentos. Ar šo pasākumu norises vietām un  
datumiem, var iepazīties:  
http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1547&id=14040 

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM 
Jauniešu apmaiņas seminārs-darbnīca “Power of ImagiNation” 
Aicinām jauniešus vecumā no 18 līdz 25 gadiem no Latvijas, Ziemeļrietumu Krievijas un Kaļņingra-
das apgabala piedalīties 10 dienu seminārā-darbnīcā “Power of ImagiNation”, kas notiek projekta 
“Tuvāki kaimiņi/Closer Neighbors” ietvaros no 16. līdz 26. jūlijam, Latvijā. Semināra ietvaros, saru-
nājoties, apmainoties pieredzēm un viedokļiem, dalībniekiem būs iespēja identificēt pilsoniskās 
sabiedrības izaicinājumus un veidot projektus šo problēmu risināšanai. Pieteikuma un darba  
valoda: angļu 
Pieteikšanās termiņš 2012. gada 17. jūnijs.  
Sīkāk: http://closerneighbors.wordpress.com/2012/05/18/projekts-tuvaki-kaimini/ 

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 
Grozījumi nosaka, ka ienākums līdz 2000 latu apmērā no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas ne-
tiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Grozījumi stājas spēkā ar 2012. gada 14. jūniju. Likuma pārejas noteikumi paredz, ka ga-
dījumā, ja fiziskā persona 2012. taksācijas gadā ir reģistrēta kā patentmaksas maksātājs no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstnie-
cības augu un ziedu vākšanas, tā attiecīgajā taksācijas gada periodā, kurā ir reģistrēta kā patentmaksas maksātājs, piemēro likuma 
normas, kuras bija spēkā līdz 2012. gada 14. jūnijam. Sīkāk: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=249042 

DAŽĀDAS IESPĒJAS 
Piesakies Starptautiskā Višegradas fonda grantiem 
Eiropas Kustības Latvijā Ziņu lapa informē, ka līdz 15. septembrim ir iespējams pieteikties Starptautiskā Višegradas fonda grantiem 
sadarbībai ar Višegradas valstīm - Čehiju, Ungāriju, Poliju un Slovākiju. Projektā jāiesaista vismaz trīs no šīm valstīm; iespējamās pro-
jektu jomas ir kultūra, zinātniskās apmaiņas un pētniecība, izglītība, jauniešu apmaiņas, pārrobežu sadarbība un tūrisma veicināšana. 
Grantu minimālā summa ir EUR 6001, un iesniedzējiem jānodrošina 30% līdzfinansējums. Sīkāk:  
http://www.mladiinfo.com/2012/05/29/international-visegrad-fund-standard-grants/  

GRĀMATVEDĪBA 

IESPĒJAS UZŅĒMUMIEM 
No šī gada pavasara LLKC lauksaimnieku informēšanai izmanto arī vebinārus (tas ir atvasināts saliktenis no vārdiem „Web” un 
„seminārs”, kas nozīmē - tiešraides seminārs interneta vidē, kuru klausītāji var vērot datorā, kas ir pieslēgts internetam).  Šos semināru 
ierakstus piedāvājam noskatīties Jums vēlamā laikā šeit: 
http://www.llkc.lv/tin/index.php?option=com_content&view=article&id=111:iepriekjo-tiesaistes-seminru-
ieraksti&catid=47:tiesaistes-seminri&Itemid=170 

KALENDĀRS 

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

Atskaišu iesniegšanas termiņi 
20.06. PVN deklarācija par maiju 



SEMINĀRU KALENDĀRS 

 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! 

Meža īpašniekiem jauna iespēja – apskatīt semināru internetā 
Meža īpašniekiem ne vienmēr ir iespēja klātienē apmeklēt informatīvos seminārus. LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadar-
bības projekta „Roku rokā; lauksaimnieku e-iekļaušanās veicināšana lauku publiskajās bibliotēkās” ietvaros aicina meža īpašniekus ap-
skatīt informatīvo semināru interneta vietnē www.youtube.com meklētājā ierakstot LLKC TV. Semināra 1.daļā uzzināsiet par šobrīd 
pieejamiem ES atbalsta pasākumiem, bet otrajā – par izmaiņām meža likumdošanā, aktuāliem meža apsaimniekošanas jautājumiem, 
pieejamiem pakalpojumiem un medību lietām. Sevišķi noderīgs seminārs ir meža īpašniekiem, kas plāno uzsākt sava meža apsaimnie-
košanu un piesaistīt tam ES atbalstu. Vebinārs šeit:  
http://www.llkc.lv/tin/index.php?option=com_content&view=article&id=111:iepriekjo-tiesaistes-seminru-ieraksti&catid=47:tiesaistes-
seminri&Itemid=170 

Datums Tēma Norises vieta Kontaktinformācija 
20.06. 

  
  

20.06. 

Izmaiņas meža atjaunošanas noteikumos. ES atbalsts 
jaunaudžu kopšanā 
  
Meža nekoksnes resursi, rekreācija 

Ziemeļaustrumu  
virsmežniecības zālē -  
Pamatu ielā -14, Gulbene 
Sutru kultūras nams,  
Uzvaras ielā 5, Sutri, Līvānu 
novads 

Ginta Ābeltiņa, 
mob. 26117578 
  
Astrīda Rudzīte, 
mob. 26410476 


