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Publicitātes foto

Ziemāju ražas prognozes saglabājas labas
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālistu jūlijā veiktā ražas
prognozēšana liecina, – saglabājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, ziemāju raža
gaidāma laba un arī graudaugu kopraža varētu būt ievērojami labāka nekā pērn.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f2y
Iznācis žurnāla “Latvijas Lopkopis” jūlija numurs
Žurnāla “Latvijas Lopkopis” jūlija numurā lasiet lauksaimniecības tirgus apskatu
un prognozes tuvākajiem diviem gadiem. Gan Eiropas Komisijas, gan Pasaules
Bankas jaunākajās prognozēs paredz relatīvus “miera laikus” lauksaimniecības
preču tirgos, – cenas būšot puslīdz stabilas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f2x
Inovāciju projektu piemēri Eiropā
Arvien biežāk inovācijas tiek plaši aktualizētas visās dzīves jomās, uzsverot, ka
par inovāciju jeb jaunradi var tikt uzskatīts arī tas, kas jau darbojas citās valstīs,
tādējādi netiešā veidā liekot aizdomāties par to, kas inovatīvs un noderīgs ir
mums apkārt. Daloties ar labajiem projektu piemēriem, bieži vien iespējams iegūt
interesantas un īstenojamas idejas.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f3j
Papildināta ĀCM likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība
Zemkopības ministrija veikusi grozījumus Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas
un draudu novēršanas kārtībā, ko valdība 25. jūlijā apstiprināja. Turpmāk
transporta operatoriem būs ar informatīviem plakātiem jāinformē klienti par to, ka
no Latvijas teritorijas nav atļauts izvest mājas cūku un savvaļas cūku izcelsmes
pārtikas produktus, ja šie pārtikas produkti ir marķēti ar rombveida identifikācijas
marķējumu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f3n
Pagarināts zāles pļaušanas un novākšanas termiņš
Lauku atbalsta dienests informē, ka, ņemot vērā laika apstākļus, šogad zāles
pļaušanas un novākšanas termiņš pagarināts līdz 15. septembrim.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f3q
Lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas veicējiem
Valdība 25. jūlijā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas speciālista apmācības, kā arī sertifikāta un apliecības izsniegšanas un anulēšanas kārtību.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f3o
Iecerēti grozījumi Veterinārmedicīnas likumā
Zemkopības ministrija veikusi grozījumus Veterinārmedicīnas likumā, ko valdība
25. jūlijā apstiprināja. Tie skar informācija par suņu vakcinēšanu pret trakumsērgu.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f3p

Pieaug traktortehnikas izraisīto negadījumu skaits
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja statistika liecina, ka pēdējos gados pieaudzis gan specializētās lauksaimniecības tehnikas izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits, gan izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērs.
2016. gadā traktortehnikas izraisīto CSN skaits un izmaksātās atlīdzības bija
attiecīgi 195 negadījumi un 287 tūkstoši eiro.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f3m

Programmās “Skolas piens” un “Augļi skolai” paredzētas izmaiņas
Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību uz to, ka 2017. gada 31. jūlijā noslēdzas
valsts un Eiropas Komisijas programmu “Skolas piens” un “Augļi skolai” augļu,
dārzeņu un piena izdales periods. Abas programmas no gaidāmā mācību gada
tiek apvienotas vienotā programmā, tāpēc šobrīd notiek darbs, lai ieviestu visas
nepieciešamās izmaiņas gan normatīvajos aktos, gan programmu īstenošanas
kārtībā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f3l

Izmaiņas grāmatvedības kārtošanā
Veikti grozījumi „Noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.
Noteikumi saskaņoti ar likumu „Par grāmatvedību” attiecībā uz dokumentu iegrāmatošanas termiņu, un precizēts gada slēguma grāmatojumu veikšanas laiks.
Izņemta grāmatveža definīcija, jo tā ir atrodama likumā „Par grāmatvedību”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f3h
Jaunumi vienkāršās uzskaites sistēmā
Būtiski grozījumi veikti MK noteikumos Nr. 188 par uzskaites kārtošanu vienkārša ieraksta sistēmā. Ja visi darījumi tiek reģistrēti tikai bankas kontā, tad nav jāpilda ieņēmumu un izdevumu žurnāls, bet pietiek tikai ar konta izrakstu. Tiem,
kas pilda žurnālu, atļauts ierakstus tajā veikt, pamatojoties arī uz naudas izdevumus apliecinošiem dokumentiem (piemēram, čekiem, biļetēm), kā arī to kopsavilkuma dokumentu. No bankas konta izraksta drīkst summēt līdzīgus darījumus un
veikt kā vienu ierakstu žurnālā.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f3i

Profesionālās izglītības apguves iespējas
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses
un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju
apguves pasākumi” ietvaros piedāvājam mācības lauksaimniecības un pārtikas
ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarēs.
Plašāka informācija: http://ej.uz/6ged

Piedalies zīmējumu konkursā
LLKC Zivsaimniecības nodaļa sadarbībā ar LR Zemkopības ministriju un konkursu
“Šodien laukos” izsludinājusi zīmējumu konkursu jaunam makšķerēšanas karšu dizainam. Konkursā savus zīmējumus, kas saistīti ar zivsaimniecības tēmu, var iesūtīt ikviens Latvijas skolēns. Labākie tiks apbalvoti ar vērtīgām balvām!
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f03

Jauniešu festivāls Liepājā
Liepājas pašvaldība un Liepājas “Jauniešu māja” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju aicina uz Jauniešu festivālu 2017. Starptautiskās jaunatnes dienas ietvaros sastapsies trīs jauniešiem svarīgi vasaras notikumi – Latvijas jauniešu festivāls, Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2018 paziņošana un “Ghetto football” turnīrs.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f30
Piedalies Zemgales jauniešu radošajā festivālā!
Atzīmējot starptautisko jaunatnes dienu, biedrība “Jaunatne smaidam” aicina
jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem pieteikties dalībai Zemgales jauniešu
radošajā festivālā “Jaunietis jaunietim 2017”, kas norisināsies no 11. līdz 13.
augustam Vecumniekos. Zemgales jauniešu radošais festivāls ir platforma jauniešu sadarbībai, labās prakses pārņemšanai un radošuma attīstībai.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f31

No 21. augusta var pieteikties vairākiem atbalsta pasākumiem
Lauku atbalsta dienests no 2017. gada 21. augusta izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu zivsaimniecības atbalsta pasākumos “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”, “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” un “Inovācija”.
Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f3k

Jauna rokasgrāmata meža īpašniekiem
Augustā noslēdzas ERASMUS+ projekts pieaugušo izglītības veicināšanā, kura galvenais ieguvums – elektroniskā variantā tapusī rokasgrāmata meža īpašniekiem, kas noder gan iesācējiem, gan pieredzējušiem mežsaimniekiem, jo tajā daudz aktualitāšu.
Plašāka informācija: http://ej.uz/pd1x

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

4. augustā

Meža nekoksnes resursi,
to izmantošana

“Zvirbuļi”, Zvirgzde, Vecumnieku novads
Sākums plkst. 11.00

MKPC Rīgas nodaļas mežsaimniecības konsultante Rita Daščiora, tālr. 22019356

10. augustā

Meža nekoksnes resursi,
to izmantošana

Dārzu iela 7a, Rēzekne
Sākums plkst. 10.00

MKPC Rēzeknes nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Valda Meijere, tālr. 28692818

Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem)
var interesēties MKPC mājaslapā vai Valsts Lauku tīkla mājaslapā, vai, sazinoties ar MKPC speciālistiem.

‘’Lauku E–Lapa’’ sagatavota LLKC Apgādā, vadītāja Iveta Tomsone, redaktore Dace Millere,
Ilzes Rūtenbergas-Bērziņas salikums.

