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VALSTS UN ES ATBALSTS 
LAD izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu pasākumam "Ražotāju grupas" 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku  
attīstības programmas (LAP) pasākumam "Ražotāju grupas" saskaņā ar Ministru kabineta  
2008. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība  
pasākumam "Ražotāju grupas". 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012. gada 25. jūnija līdz 2012. gada 25. jūlijam. 
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā 
www.lad.gov.lv, sadaļā - ES atbalsts. 
http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=248204 

Investīcijas akvakultūras uzņēmumos 
2012. gada 24. maijā stājas spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. Nr.240 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu  
zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos””. Noteiku-
mi papildināti ar atsauci uz Eiropas Komisijas tiesību aktiem, lai varētu uzņemties virssaistības pasākumā „Investīcijas akvakultūras 
uzņēmumos”. Noteikumi precizē atbalsta pretendentam pieejamo maksimālo attiecināmo izmaksu summu programmēšanas  
periodā (1 390 000 latu), lai tiktu ievēroti virssaistību nosacījumi par attiecināmajām izmaksām. 
http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=248090&laidiens_id=11311 

ZIVSAIMNIECĪBA 

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM 
Konkurss Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens” 
Zemkopības ministrija izsludina jau par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu 
mazais pārgājiens”, ko šogad organizē sadarbībā ar biedrību „Zaļās mājas”. Konkursā aicināti  
piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu 
izglītības pulciņi un mazpulki. Šā gada konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2012” mērķis vairot bērnu 
un jauniešu zināšanas un izpratni par koka daudzveidīgajiem izmantošanas veidiem un iespējām 
Latvijā. Konkursa moto: „Iepazīsties-Koks!”. Konkurss notiek laika posmā no 2012. gada 11. maija līdz 
5. oktobrim. Konkursa darbus vērtēs četrās vērtēšanas grupās: 1.-4. klase, 5.-9. klase, 10.-12. klase un 
profesionālo izglītības iestāžu grupā, atsevišķi tiks vērtēti izglītības interešu pulciņi un mazpulki. 
Sīkāk: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2126&id=14004  
 
Stāstu konkurss jauniešiem "Sea of Words"  
Aicinām piedalīties Annas Lindes fonda un Eiropas Vidusjūras institūta organizētajā stāstu konkursā „Sea of Words”.  Konkursa ietva-
ros arī jauniešiem no Latvijas vecumā no 18 līdz 30 gadiem) ir iespēja iesniegt stāstus (ne vairāk kā 2500 vārdi), kas ataino atšķirīgo 
realitāti dažādās Eiropas un Vidusjūras valstīs. Konkursa uzvarētāju darbi tiks iekļauti publikācijā, un viņiem būs iespēja piedalīties 
apbalvošanas ceremonijā un ekskursijās Barselonā un Geronā Spānijā. Šī gada stāstu temats: Jauniešu nākotne un starppaaudžu di-
alogs. Stāstu iesniegšanas termiņš:  līdz 30. jūnijam. 
Sīkāk: http://www.iemed.org/dossiers-en/dossiers-iemed/cultures-mediterranies/sea-of-words-2012/presentation/ 

KALENDĀRS 

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

Atskaišu iesniegšanas termiņi 
01.06. 
01.06. 

termiņš gada ienākumu deklarācijas par 2011. gadu iesniegšanai 
mantiskā stāvokļa jeb “nulles” deklarācijas iesniegšanas termiņš 



Latvijā ir jābūt mežu īpašnieku kooperācijai 
Zemkopības ministre Laimdota Straujuma aicina atbalstīt Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus „Kooperatīvo sabiedrību 
likumā”, kas paredz atbalstu mežu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību veidošanai. Saskaņā ar ZM izstrādātajiem likuma grozījumiem 
tiks ieviests jauns kooperatīvās sabiedrības veids – mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas, tāpat kā lauksaimnie-
cības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, varēs pretendēt uz uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumiem. Likumprojekts 
UIN atvieglojumus paredz piemērot tikai atzītām kooperatīvām sabiedrībām ar nodrošinātiem atbilstības kritērijiem un uzraudzību. 
Meža nozares kooperatīvu iedibināšanas mērķis ir ne tikai apvienot meža īpašniekus kopīgai meža apsaimniekošanai un iegūtās 
koksnes realizācijai, bet arī samazināt ēnu ekonomikas apjomu, jo kooperatīvu iepirktie pakalpojumi un realizētā koksne būs legālā 
apritē. Pilna preses relīze:  
http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2204&id=14016 
 
MKPC piedalījās Meža dienu 2012 centrālajā pasākumā Muzeju nakts ietvaros  
Mežaparkā 
Meža nozare š.g. 19. maijā Muzeju nakts ietvaros rīkoja Meža dienu 2012 lielo notikumu - izstādes 
„Iepazīsti-Koks!” apskati Mežaparka Lielās estrādes ēkā. Kopumā pasākumu apmeklēja ap 2000 cilvē-
ku. Izstādes ekspozīcija izveidota atraktīvā veidā stāsta par visu mežu apsaimniekošanas ciklu, sākot 
no koku stādīšanas un beidzot ar koksnes pārstrādi un izmantošanu sadzīvē, kā arī parāda koksnes kā 
materiāla daudzpusējās īpašības un īpatnības. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja apmeklēt Meža 
konsultāciju pakalpojumu centra telti, kurā no klūdziņām tika veidota īpaša viesu grāmata, pašu ro-
kām bija iespēja izgatavot kādu meža iemītnieka masku, tāpat iepazīt Latvijā augošus kokus un meža 
iemītniekus, uzspēlēt kādu meža spēli un nogaršot kādu gardumu. Meža īpašnieki varēja saņemt kon-
sultācijas un informatīvos materiālus par meža apsaimniekošanu. Izstāde „Iepazīsties koks” plašākai 
sabiedrībai būs atvērta sākot no š.g. 26. maija katru sestdienu no plkst. 11.00-18.00, kad gidu vadībā 
izstādes apmeklētājiem būs iespēja iegūt profesionālu informāciju par ekspozīciju un meža nozari 
kopumā. Vairāk par izstādi: www.koksirlabs.lv. 

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! 

Datums Tēma Norises vieta Kontaktinformācija 
28.05. 

  
29.05. 

  
29.05. 

  
29.05. 

Meža koksnes resursu racionāla apsaimniekošana 
  
Darba likumdošana un darba drošība mežsaimniecībā. Maz-
gabarīta tehnikas un instrumentu pielietojums mežistrādē. 
Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz 
lauku un mežu apsaimniekošanu. 
Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes izmantošanas 
veidi mežsaimniecības produktu ieguvei. 

SIA Ludzas koks telpas, Baznī-
cas ielā 25, Ludza 
Kocēnu kultūras nams 
  
Birzgales tautas nams 
  
Madonas novads, Vestienas 
pagasts, Saimniecība "Birzes" 
  

Ludvigs Karvelis, 
mob. 29411165 
Andris Vīrs, 
mob. 26108426 
Rita Daščiora , 
mob. 22019356 
Mairita Bondare, 
mob. 28381176 


