23.03.2012.
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VALSTS UN ES ATBALSTS
Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā
2012. gada 14.martā stājās spēkā Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumu Nr. 173 „Kārtība, kādā tiek piešķirts
valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” grozījumi. Tajos noteiktas izmaiņas
saistībā ar tiešo maksājumu atbalsta saņemšanu. Noteikumu grozījumi paredz divus jaunus atbalsta veidus par īpašo atbalstu cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai un īpašo atbalstu lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai. Bez tam, pretendējot uz vienotā platību maksājuma atbalstu, lauksaimniekam būs jāuzrāda apliecinājums, ka
viņam ir valdījuma jeb lietošanas tiesības uz atbalstam pieteikto lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ja to neapliecina
ieraksts zemesgrāmatā. Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi papildināti ar nosacījumu, ka lauksaimniecībā izmantojamo zemi un kultūraugus tajā audzē, izmantojot sugai atbilstošu sējas un kopšanas agrotehniku, kā arī nezāļu ierobežošanas pasākumus. Plašāka informācija pieejama:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=227324

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
Eseju konkurss 9. – 12. klašu skolēniem
Starptautiskais valodu uzņēmums „Skrivanek Baltic” sadarbībā ar Kanādas vēstniecību Latvijā, Latviešu valodas aģentūru,
„Fotoakadēmiju”, „Multikino”, Eiropas Savienības māju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā izsludina eseju konkursu angļu valodā 9.-12. klašu skolēniem „The limits of my language mean the limits of my world”. Skolēni tiek aicināti iesniegt savu eseju līdz 11. aprīlim. Sīkāk:
http://www.bernunometnes.lv/konkurss?layout=item

Konkurss studentiem Business Run 2012
Pasaules vadošā IT korporācija IBM aicina biznesa, ekonomikas, IT un datorzinību studentus
piedalīties IT konsultantu konkursā Business Run 2012. Konkursa dalībniekiem vajadzēs risināt
sarežģītus uzdevumus, saistītus ar analītisko un stratēģisko domāšanu, sinhronizētu darbu
grupās un teorijas piemērošanu praksē. Komandām, kas piedalīsies konkursā, vajadzēs
analizēt hipotētiska biznesa procesus, identificēt problēmas un piedāvāt to risinājumus.
Uzdevumi būs jārisina angļu valodā un jāizpilda noteiktā laika posmā. Lai piedalītos konkursā,
līdz 30.martam jāreģistrē 3-4 cilvēku komanda, rakstot uz e-pastu businessrun@lt.ibm.com, un
līdz aprīļa beigām jāatrisina IBM darbinieku sagatavotie uzdevumi. Plašāka informācija par
konkursu pieejama šajā saitē:
http://www.facebook.com/IBMBusinessRun.

Prakšu programma jauniešiem „Strādā laukos”
No 21. marta Latvijas Jauno Zemnieku klubs (JZK) atklāj prakšu programmu „Strādā laukos”. Prakšu programma paredzēta jauniešiem vecumā no 16 gadiem. Programma veidota tā, lai tās dalībniekiem neatkarīgi no atrašanās vietas un izglītības būtu iespēja gūt praktisku pieredzi strādājot kādā no lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā. Katrs dalībnieks var izvēlēties sev vēlamo praktizēšanas laiku un vietu. Sīkāk:
http://jzk.lv/latvijas-jauno-zemnieku-klubs-aicina-jauniesus-stradat-laukos/

DAŽĀDAS IESPĒJAS
Konkurss “Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana Latvijas novados”
Apgāds “Jumava” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izsludina šo konkursu, lai mūsu tautas vēsture, mūsu vecvecāku un vecāku stāsti tiktu saglabāti nākošām paaudzēm. Izveidotā profesionālā žūrija vērtēs iesniegtos manuskriptus un
konkursa uzvarētāja manuskripts tiks izdots apgāda Jumava grāmatu sērijā par Latvijas kultūrvēsturi. Tiks izvēlēti papildus divi manuskripti, kurus arī nominēs žūrija un tie saņems balvas no apgāda “Jumava”. Manuskriptu iesniegšanas termiņš: no 2.04.2012 līdz 2.07.2012. Sīkāk:
www.jumava.lv/lv/jaunumi/a_Kult_rv_stures_mantojuma_saglab_ana_Latvijas_novadosa_manuskriptu_konkurss

INFORMĀCIJAI
Augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzētāju reģistrs
2012. gada 24. martā stājas spēkā Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumu
Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju
un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju
ienākuma nodokli" grozījumi. Grozījumi paredz papildināt obligāto iemaksu veicēju
reģistrus ar Augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzētāju reģistru (http://www.vaad.gov.lv/
sakums/registri/audzetaju-registrs.aspx), ko izveidojis Valsts augu aizsardzības dienests
(VAAD).

IESPĒJA GAĻAS LIELLOPU AUDZĒTĀJIEM
2012. gadā LPKS „ABC PROJEKTS”, sadarbībā ar Šveices kompāniju VIANCO, kā
arī ar Lietuvas un Igaunijas gaļas liellopu audzētāju organizācijām, ir uzsākuši
realizēt vērienīgu kopprojektu par kvalitatīvu gaļas šķirņu liellopu izaudzēšanu
un gaļas realizāciju. Gaļas realizācijas mērķa tirgus ir Šveice. Gaļas realizāciju
Šveicē nodrošinās lielveikalu tīkls COOP, kas ir arī šī projekta līdzfinansētājs.
Saimniecības, kuras vēlas piedalīties projektā un audzēt dzīvniekus realizācijai
gaļai, iepazīstas ar vispārējo informāciju, aizpilda pieteikuma anketu un nosūta
to LPKS „ ABC PROJEKTS”. Kooperatīva speciālisti izvērtē saimniecības
dzīvniekus, vadoties pēc LDC datu bāzes un, ja dzīvnieku izcelsme atbilst
projekta sākumprasībām, tad vienojas ar saimniecību par pirmreizējo saimniecības apsekošanu. Ja pēc apsekošanas kooperatīvs un saimniecība vienojas par sadarbību projekta ietvaros, tad tiek
noslēgts līgums un sākas ikdienas darbs, lai izpildītu nepieciešamās prasības un saražotu atbilstošu produktu.
Sīkāk: http://www.abcprojekts.lv/public/lv/raksti/Projects.html

LLKC JAUNUMI
Kursi dzīvnieku pārraugiem
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” uzsāk jaunu mācību grupu komplektāciju pārrauga darba tiesību
iegūšanai darbam vienā ganāmpulkā ( B metode) piena un gaļas liellopu ganāmpulkiem, kā arī citām dzīvnieku sugām. Mācību programma 28 stundas tiek apgūta: daļa programmas e – mācību formā un daļa programmas lekciju formā
Ozolniekos. Informācija un pieteikšanās Ozolniekos, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā, tālr. 29175921;
63050235.
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) visu dzīvnieku sugu „B” metodes pārraugiem, kuriem ir
3 gadu darba stāžs attiecīgajā dzīvnieku sugas pārraudzībā, organizē likumdošanā noteiktos 120 stundu kvalifikācijas
kursus. Šo kursu nobeiguma sertifikāts dod tiesības pieteikties uz eksāmenu v/a „Lauksaimniecības datu centrs”, lai
iegūtu „A” metodes pārrauga sertifikātu. Minētos 120 stundu kursus LLKC piedāvā apgūt klātienes kursos vai E - mācību
versijā. Šāda iespēja likumdošanā noteikta līdz 2012. gada 1. jūlijam. Aicinām izmantot Zemkopības ministrijas piedāvāto
iespēju iegūt „A” metodes pārrauga darba tiesības un pieteikties uz kursiem visus, kuriem tas darbā nepieciešams.
Sīkāka informācija par kursiem pieejama, zvanot pa tālr. 63050235, 291759212, 26148820.

KALENDĀRS
Atskaišu iesniegšanas termiņi
31.03. Biedrību un nodibinājumu gada pārskatu par 2011. gadu iesniegšanas termiņš

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

Vienkāršo atbalsta saņemšanas nosacījumus pasākumā "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana"
Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus 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”.
Meža īpašnieks varēs saņemt atbalstu arī par pašrocīgi veikto jaunaudžu kopšanu vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu.
Līdz šim bija noteiks, ka atbalstu var saņemt tikai par pakalpojumiem, ko sniegušas trešās personas. Atbalsta apmērs
noteikts, pamatojoties uz standarta izmaksām par atbalsta saņēmēja paša veikto darbu. Izmaiņas noteikumos nosaka arī
atšķirīgu atbalsta intensitāti teritorijās mazāk labvēlīgos apvidos – 60 procenti.
Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki var palīdzēt meža īpašniekiem sagatavot projekta pieteikumus pasākumam „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”.
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs ir Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra struktūrvienība ar pilnīgu
pārklājumu visas Latvijas teritorijā, kas veic meža īpašnieku un sabiedrības informēšanu, konsultēšanu un apmācību par
meža apsaimniekošanu un sniedz ar meža apsaimniekošanu saistītus pakalpojumus, tā veicinot meža ilgtspējīgu un
daudzfunkcionālu izmantošanu. Plašāka informācija par meža konsultāciju centra darbību interneta vietnē
www.mkpc.llkc.lv.

SEMINĀRU KALENDĀRS
Datums
26.03.
27.03.
27.03.
27.03.
28.03.
30.03.

Tēma
Izmaiņas meža likumdošanā un Valsts meža dienesta struktūrā. ES projektu realizācijas aktualitātes
Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz
lauku un mežu apsaimniekošanu
Grozījumi Meža likumā, Meža zinātnes dienas, ES atbalsts un
aktualitātes Valsts Meža dienestā
Aktuālā informācija par likumdošanas izmaiņām lauku teritoriju iedzīvotājiem
ES un Valsts likumdošanas izmaiņas un aktualitātes meža
īpašniekiem un lauku uzņēmējiem
Aktuālā informācija par likumdošanas izmaiņām lauku teritoriju iedzīvotājiem

Norises vieta
Novadnieku pagasta pārvalde
Baldones novada dome
Jūras iela 58, Limbaži
Brīvības iela 46a, Balvi
Rubeņu kultūras nams
Jaungulbenes pagasta pārvalde

Kontaktinformācija
Alda Velvere, mob.
20222041
Rita Daščiora, mob.
22019356
Velga Senkovska,
mob. 26373910
Ginta Ābeltiņa, mob.
26117578
Jekaterīna Blaua,
mob. tālr. 26534704
Ginta Ābeltiņa, mob.
26117578

 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!

