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Nokrišņi vairs ražu neglābs
Šī gada sausums un karstums, kas lielākajā valsts daļā valdīja aprīlī, maijā un
jūnijā, būtiski ietekmēs graudu ražu, – Eiropas Komisija prognozē, ka kviešu raža
Latvijā samazināsies par 9 procentiem. Arī LLKC augkopības speciālistu
apsekojumi liecina – vasarāji, it īpaši Kurzemē, šogad cerojuši maz, vai nav cerojuši
vispār, kas uz labu ražu cerēt neļauj.
Plašāk: http://ejuz.lv/kc2
Iznākusi jūlija “Lauku Lapa”
Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” jūlija numurs. Informējam
lauksaimniekus par iespējām izmantot profesionālas bezmaksas konsultācijas.
LLKC Augkopības nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils
iepazīstina ar sausseržiem, kas aizvien biežāk ienāk arī Latvijas dārzos. Arī
“Jaunusēļos 2”, kur Naujenē Anna un Mihails Zeļaniki piecu gadu laikā izveidojuši
īstu paraugsaimniecību.
Plašāk: http://ejuz.lv/kc3
Apstiprināti dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi
Valdība 10. jūlijā akceptēja Zemkopības ministrijas sagatavotos dzīvnieku liemeņu
klasifikācijas noteikumus. Jaunie noteikumi pēc stāšanās spēkā aizstās pašlaik
spēkā esošos Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumus Nr. 307
“Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”.
Plašāk: http://ejuz.lv/kc4
Izmaiņas tirdzniecības nosacījumos
Valdība 10. jūlijā apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
noteikumos par veterinārajām prasībām, kontroli un uzraudzību dzīvnieku
izcelsmes produktu tirdzniecībai ar ES dalībvalstīm.
Plašāk: http://ejuz.lv/kc5
Šovasar piektais ĀCM uzliesmojums – Brocēnu novadā
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojuma gadījums konstatēts piemājas saimniecībā
Brocēnu novada Blīdenes pagastā. Slimība skārusi novietni ar 5 cūkām. PVD
saimniecībā veiks ĀCM apkarošanas pasākumus, tostarp tiks likvidētas cūkas, kā
arī uzsākta epidemioloģiskā izmeklēšana, lai noskaidrotu, kā slimība iekļuva
novietnē.
Plašāk: http://ejuz.lv/kcj
VAAD informācija par kaitīgo organismu izplatību
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) apkopojis informāciju par kaitīgo
organismu izplatību no 6.–12. jūlijam. Kaitēkļi nedaudz pierimuši, to vietā uz augiem
attīstās slimības, kas izplatās gan ar vēju, gan lietus šļakatām. Nokrišņi veicinājuši
dažādu plankumainību izplatību gan uz graudaugiem, gan augļu kokiem
Plašāk: http://ejuz.lv/kck

.

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.
Plašāk: http://ej.uz/6ged

Govju svētki Vecaucē
Šī gada 27. jūlijā jau trešo gadu Vecaucē notiks "Govju svētki" – liellopu audzēšanas
nozarei veltīts informatīvi izklaidējošs pasākums ar nozares profesionāļu stendu prezentācijām, dažādu piena un gaļas šķirņu dzīvnieku demonstrējumiem, saimniecību
pieredzes stāstiem, lauku labumu tirdziņu, kā arī interesanti pavadītu laiku un pārsteigumiem visas dienas garumā.
Plašāk: http://ejuz.lv/kc6

Termiņi
20. jūlijs

Jāiesniedz PVN jūnija deklarācija vai 2. ceturkšņa deklarācija.

20. jūlijs

Jāiesniedz pārskats par darījumu kvīšu izlietojumu 2018. gada 2. ceturksnī.

20. jūlijs

Jāiesniedz Dabas resursu nodokļa pārskats par 2. ceturksni.

20. jūlijs

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par 1. pusgadu.

25. jūlijs

Jāiesniedz pārskats par darījumu kvīšu izlietojumu 2018. gada 2. ceturksnī.

Kas jāievēro, ievācot meža veltes
Jūlijs ir laiks, kad ienākas lielākā daļa no dabas veltēm – ogas, sēnes, un mēs
dodamies tās ievākt. Uzturoties mežā, jāievēro ugunsdrošības un meža aizsardzības
noteikumi, nenodarot kaitējumu mežam, augiem un dzīvniekiem.
Plašāk: http://ejuz.lv/kcl
Mežs Latvijā bija, ir un būs!
Latvijas Meža īpašnieku biedrība Meža dienu ietvaros šogad ir paguvusi piedalīties
divos nozīmīgos pasākumos – Meža ABC Kuldīgā, Struņķukrogā un Latvijas Meža
dienās Tērvetē. LMĪB pieturā bija stāsts par Latvijas meža resursiem un
mežsaimniecību pirms 100 gadiem un šodien.
Plašāk: http://ejuz.lv/kcm
Valsts mežos šogad atrastas 12 mazo ērgļu ligzdas
Jūlijā turpinās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) koordinētais mazo ērgļu monitorings
piecos parauglaukumos, kuros līdz šim konstatētas jau 12 sekmīgas ligzdas.
Plašāk: http://ejuz.lv/kcn
LVMI “Silava organizē Mežzinātnes dienu
Šī gada 20. jūlijā notiks LVMI “Silava” sadarbībā ar AS "Latvijas valsts meži"
organizētais seminārs - mežzinātnes diena "Mežsaimniecības un vides mijiedarbība.
Platlapju mežu loma intensīvā mežsaimniecībā. Zinātnes atziņas un
patiesības".
Plašāk: http://ejuz.lv/k9x

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs organizē izglītojošo semināru Talsos.
Datums

Nosaukums

19. jūlijs

Meža nekoksnes resursi,
to izmantošana, meža
ārstniecības augi

Norises vieta

Kontaktinformācija

Talsu novads, Krišjāņa
Valdemāra iela 21a
Sākums plkst. 11.00

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa,
Valdis Usne, mob. tālr. 29462977,
valdis.usne@mkpc.llkc.lv

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.
26108426

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

