
LAUKSAIMNIECĪBA 
Seminārs – diskusija „ Laukaugu selekcija Latvijā: šodien ar skatu rītdienā” 
Lauksaimnieki, augkopības speciālisti, sabiedrisko organizāciju darbinieki un selekcionāri tiek aicināti uz  
semināru – diskusiju „Laukaugu selekcija Latvijā: šodien ar skatu rītdienā” š.g. 27. februārī Zemkopības  
ministrijas ēkā plkst. 10:30, kur tiks runāts par valsts atbalstu lauksaimniecībai subsīdiju sadaļā.  
Sīkāk: http://www.losp.lv/node/1706 
 
Semināri “No amatiera līdz profesionālim slaucamo govju ēdināšanā” 
SIA „AGRERA”, zemnieku kooperatīvs „TRIKĀTA”, „Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija” un Vidzemes Veterinārais 
serviss aicina uz semināriem piena ražotājus, piena ražotāju konsultantus, veterinārārstus, pārraugus, mākslīgās apsēklošanas tehni-
ķus š.g. 27. februārī (Koknesē), 13. martā (Tukumā), 20. martā (Durbē) un 10. aprīlī (Valmierā).  
Sīkāk: http://ejuz.lv/4jgjf 

Foto: LLKC arhīvs 15.02.2013. 

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM 
Jauniešu apmācības „Mērķē augstāk!” Zemgalē 
Zemgales reģiona jauniešiem vecumā no 17 līdz 25 gadiem ir iespēja pieteikties neformālās izglītības apmācībām "Mērķē augstāk!". 
Apmācības plānotas 2013. gada 1. - 3. martā un 2013. gada 12. - 14. aprīlī Īslīces pagasta Bauskas novadā. Apmācību mērķis: apzinā-
ties savas iespējas, atrast savu mērķi un arī sasniegt to. Pieteikšanās līdz š.g. 18. februārim. 
Sīkāk: http://ejuz.lv/z2bxh 
 
Vidzemes reģiona jauniešu apmācības „Mērķē augstāk!”  
Vidzemes reģiona jauniešiem vecumā no 17 līdz 25 gadiem ir iespēja pieteikties neformālās izglītības apmācībām "Mērķē augstāk!". 
Apmācības plānotas 2013. gada 1. - 3. martā Drabešu pagasta Amatas novadā un 2013. gada 5. - 7. aprīlī Rankas pagasta Gulbenes 
novadā. Apmācību mērķis: apzināties savas iespējas, atrast savu mērķi un arī sasniegt to. Pieteikšanās līdz š.g. 20. februārim. 
Sīkāk: http://ejuz.lv/44gei 

KALENDĀRS 

 Informācija par semināriem  un to programmas pieejama VLT mājas lapā: http://www.laukutikls.lv/notikumi 

GRĀMATVEDĪBA 

Valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšana  
Saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto,  valsts amatpersonām kārtējās valsts 
amatpersonu deklarācijas par 2012. gadu jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā sākot no š.g. 15. februāra līdz 2. aprīlim ieskaitot. 
Sīkāk: http://www.vid.gov.lv/default.aspx?hl=1&tabid=7&id=15&oid=88880  
 
Euro ieviešanas kārtības likums   
Š.g. 15. februārī „Latvijas Vēstnesī” publicēts „Euro ieviešanas kārtības likums”, kura mērķis ir nodrošināt  
efektīvu un caurskatāmu euro ieviešanu Latvijas Republikā.  
Sīkāk: https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=254741  

Termiņi 
20.02.2013. PVN deklarācija par 2013. gada janvāri 



SEKOJIET JAUNUMIEM: 
Twitter: @LLKC_lv; draugiem.lv: http://www.draugiem.lv/llkc/ 

WEB: WWW.LLKC.LV un WWW.LAUKUTIKLS.LV 

Savus ieteikumus, kā pilnveidot «Lauku Lapu»,  
sūtiet uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv! 

 Informācija par semināriem un to programmas pieejamas VLT mājas lapā: http://www.laukutikls.lv/notikumi  

SEMINĀRU KALENDĀRS 

Datums Tēma Norises vieta Kontaktinformācija 
19.02. Izmaiņas meža normatīvajos aktos, to pie-

lietošana. 
Codes pagasta pārvalde, Ābelītes,  
Codes pagasts,  Bauskas novads 

R. Daščiora 
Mob.tel.: 22019356 

20.02. Izmaiņas meža un nodokļu likumdošanā. 
Meža īpašnieku kooperatīva pirmā gada 
pieredze. 

Novadnieku pagasta pārvalde , No-
vadnieku pagasts, Saldus novads 

A. Velvere 
Tālr.: 638240645 
Mob.tel.: 2022041 

20.02. Par aktualitātēm un valsts likumdošanas 
izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu 
apsaimniekošanu. Izmaiņas mežu likumdo-
šanā. 

Lubānas pilsētas kultūras nams, Oska-
ra Kalpaka iela 6, Lubāna, Lubānas 
novads 

M. Bondare 
Mob.tel.: 28381176 

22.02. Izmaiņas meža un nodokļu likumdošanā. 
Meža īpašnieku kooperatīva pirmā gada 
pieredze. 

AS “Latvijas Finieris” telpas, 
Atpūtas 4, Grobiņas pagasts, 
Grobiņas novads 

A. Velvere 
Tālr.: 638240645 
Mob.tel.: 2022041 

26.02. Par aktualitātēm un valsts likumdošanas 
izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu 
apsaimniekošanu. Izmaiņas mežu likumdo-
šanā. 

Kocēnu kultūras nams, Alejas 3, Kocē-
nu pagasts, Kocēnu novads 

A. Vīrs 
Mob.tel.: 26108426 


