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LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 
Pārcelta projekta iesniegumu pieņemšana pasākumā „Uzņēmumu radīšana un attīstība” 
Lauku atbalsta dienests (LAD) atsauc 2012. gada 5. aprīļa laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (Nr.55 (4658)) izsludināto paziņojumu par atklāta kon-
kursa projektu iesniegumu pieņemšanu no 2012. gada 7. maija pasākumā „Uzņēmumu radīšana un attīstība”. 
Atklāta konkursa projektu pieņemšana šajā pasākumā būs 2012. gadā no 28. maija līdz 26. jūnijam. Visi iesniegtie projekti tiks vērtēti pēc ie-
sniegšanas un sarindoti atbilstoši punktu skaitam saskaņā ar projektu atlases kritērijiem, priekšroku publiskā finansējuma saņemšanai dodot 
projektu iesniegumiem ar lielāku punktu skaitu. 
Sīkāk: http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/apr/pazinojums-par-projektu-iesniegumu-pienemsanu-es-elfla-un-lap-
pasakumam-atbalsts-uznemumu-radisanai-un-attistibai-no-28-05-2012-lidz-26-06-2012-un-iepriekseja-pazinojuma-atsauksanu/  
 
Projektu iesniegumu pieņemšana 
LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu arī citos Lauku attīstības programmas pasākumos: 
pasākumā „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšana” projektu pieņemšana notiks 2012. gadā no 28. maija līdz 26. jūnijam 

ar kopējo publisko finansējumu Ls 2 081 224. Projekta īstenošanas vieta ir LAD Austrumlatgales, Dienvidlatgales un Ziemeļaustrumu reģi-
onālo lauksaimniecības pārvalžu teritorijā. 
Sīkāk: http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/apr/pazinojums-par-projektu-iesniegumu-pienemsanu-es-elfla-un-lap
-pasakumam-atbalsts-daleji-naturalo-saimniecibu-parstrukturesanai-no-28-05-2012-lidz-26-06-2012/ 

pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” projektu pieņemšana arī notiks 2012. gadā no 28. maija līdz 26. jūnijam. Projektu īstenoša-
nas vieta ir zemāk minēto reģionālo lauksaimniecības pārvalžu teritorijās. 

Sludinājums atrodams šeit: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=247140 
Par pasākumu sīkāk: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/121-lauku-saimniecibu-modernizacija/ 

pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” projektu pieņemšana notiks 2012. gadā no 28. maija līdz 26. jūni-
jam. Astotā kārtā publiskais finansējums Ls 1 023 862 pieejams pārstrādes uzņēmumiem, kas pārstrādā II un III kategorijas dzīvnieku izcel-
smes blakusproduktus, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam. Bet publiskais finansējums Ls 6 037 249 pieejams: 
pārējo lauksaimniecības produktu sektora jauniem pārstrādes uzņēmumiem, ja projektu īsteno Latgales plānošanas reģionā; 
gaļas, piena, graudu, augļu un dārzeņu sektora pārstrādes uzņēmumiem, kā arī pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmu-

miem. 
Sludinājums atrodams šeit: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=247140 
Par pasākumu sīkāk: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/   

pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu pieņemšana notiks 2012. gadā no 28. maija līdz 26. jūnijam. Projektu 
iesniegumu pieņemšanas kārtā projektus var iesniegt tie novadi, kuri nav izmantojuši tiem piešķirto finansējuma apjomu atlikušā finansēju-
ma ietvaros. 
Sludinājums atrodams šeit: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=247140 
Par pasākumu sīkāk: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/  

Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte 
Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz MK 2008. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 845 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kār-
tība pasākumam „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte”” 3.2 punktu, paziņo, ka projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas 
Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas pasākuma „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte” kārtas 
ietvaros, kura tika izsludināta 2012. gada 24. februāra Latvijas Vēstnesī Nr. 32 (4635), notiks līdz 2012. gada 28. maijam. 
Sīkāk: http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=247028  

LAD struktūrvienība Finansējuma apmērs, Ls 

Austrumlatgales RLP 3 845 240 

Dienvidkurzemes RLP 1 446 793 

Dienvidlatgales RLP 2 793 271 

KOPĀ LAD pārvaldēm 8 085 304 

ZIVSAIMNIECĪBA 

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM 
Prakses iespējas jauniešiem lauksaimniecībā ārzemēs 
Jaunieši ar ievirzi kādā no interesējošām lauksaimniecības jomām tiek aicināti pieteikties uz mācību praksēm lauksaimniecībā ārvalstīs. Tā ir 
lieliska iespēja iepazīt citas valstis, to kultūru un tradīcijas, uzlabot svešvalodas zināšanas un tikties ar citu valstu jauniešiem. Daudzi lauksaim-
niecības mācību prakšu dalībnieku, viņu viesģimenes un citi iepazīti cilvēki, uztur regulārus kontaktus vai ir palikuši draugi uz visu mūžu.  
Sīkāk: http://www.jaunatne-i.lv/files/piedavatas_progammas_2012.doc 



Izsludināta pieteikšanās starptautiskai jaunatnes nometnei „Dialogs 2012” 
Eiropas Padome izsludina dalībnieku pieteikšanos starptautiskai jaunatnes nometnei „Dialogs 2012”, kas notiks jau ceturto reizi laikā no 
2012.gada 11. jūlija līdz 15. jūlijam Kalugas apgabalā, Krievijas Federācijā. Pasākums pulcēs 300 jaunus cilvēkus ar mērķi apmainīties ar  
idejām, pieredzi, labo praksi starpkultūru dialoga un starpreliģiju sadarbības jomā. Lai pieteiktos nometnei dalībniekam ir jābūt vecumā no 
18-30 gadiem. Papildu informācija ir pieejama Eiropas Padomes Jaunatnes departamenta mājaslapā www.coe.int/youth. 

DAŽĀDI 
Pieejami informatīvi materiāli 
Pieejams informatīvs materiāls “Energoefektivitāte lauksaimniecības ēkās un teritorijā”. 
http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/Energoefektivitate-ekas-un-elektroapgade1.pdf 
Pieejams informatīvais materiāls “Energoefektivitātes principi lauksaimniecības tehnikas izvēlē un lietošanā”. 
http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/Energoefektivitate-mehaniz%C4%81cij%C4%811.pdf 
 
TV3 Aicina pieteikties brīvus zemniekus, lauksaimniekus, lopkopjus un citus īstus saimniekus 
TV3 šajā vasarā filmēs šovu „Saimnieks meklē sievu!” un aicina pieteikties dažādu saimniecību īpašniekus, kuriem darba dunā nav bijis laika 
un iespēju atrast sev sievu. Mērķis ir atrast pēc iespējas dažādāku saimniecību īpašniekus, lai parādītu, cik Latvijā dažādas ir saimniecības un 
cik daudz foršu vīriešu atrodami Latvijas laukos. Vienīgais, kas viņiem pietrūkst pilnai laimei ir laba sieva! 
Gaidāmo šovu vadīs populārā televīzijas personība Baiba Sipeniece-Gavare. Pieteikuma anketas no 28. aprīļa būs atrodamas www.tv3.lv, kā 
arī „Dienas” reģionālajā presē.  

Izdots pavasara Čiekurs 
LLKC Mežu konsultāciju un pakalpojumu centrs Valsts lauku tīkla pasākumu ietvaros izdevis pavasara  
informatīvo izdevumu meža īpašniekiem Čiekurs. 
Jaunākajā Čiekura izdevumā meža īpašnieki var uzzināt par: 
 ES atbalsta iespējām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem NATURA 2000 teritorijās; 
 Zelta Čiekura ieguvēju Aivaru Bergmani; 
 Krūzu ģimeni; 
 izstādi „Iepazīsties – Koks!” Mežaparkā;  
 izglītības iegūšanas iespējām Ogres Valsts tehnikumā; 
 bioloģiski nozīmīgu meža struktūras elementu saglabāšanu savos mežos; 
 darba rīku izvēli meža stādīšanai.  
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sagatavojis un izdevis divus Čiekura pielikumus − informatīvās lapas − 
„NATURA 2000 maksājumi meža īpašniekiem” un „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”.  
Sīkāk: http://www.mkpc.llkc.lv/  

KALENDĀRS 

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

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! 

Atskaišu iesniegšanas termiņi 
2. maijs 
7. maijs 

Gada pārskats un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par 2011. gadu 
„Ziņas par darba ņēmējiem”, ja 2012. gada aprīlī kādam darbiniekam piešķirts vai beidzies atvaļinājums 
bez darba algas saglabāšanas 


