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Karstuma stresa mazināšana siltumnīcas augiem 
Karstuma viļņi, kas pašlaik veļas pār Latviju, apdraud ne vien cilvēku un dzīvnieku, bet 
arī siltumnīcas augu labsajūtu. Kā rīkoties šādā situācijā, padomos dalās Māris Narvils, 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais dārzkopības eksperts.  
Plašāk: https://ej.uz/cuja 
 
LLKC atsāk mācības par bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu 
Pēc ilgāka pārtraukuma saistībā ar Covid-19 noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem 
LLKC  atsāk mācības par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu. 
Plašāk: https://ej.uz/jnfu 
 
Notiek 5. Latvijas Lauku kopienu parlaments 
No 16. līdz 18. jūnijam piekto reizi notiek Latvijas Lauku kopienu parlaments, pulcējot 
valsts, pašvaldību un lauku kopienu pārstāvjus, pētniekus un uzņēmējus, lai diskutētu 
par konkurētspējīgas un pievilcīgas vides veidošanu lauku reģionos. 
Plašāk: https://ej.uz/o83o 
 
Veiksmīgi noslēgusies platību maksājumu sezona 
Lauku atbalsta dienests kopumā ir saņēmis 57 061 pieteikumus platību maksājumiem. 
Šī gada 15. jūnijs bija pēdējā diena, kad lauksaimnieki varēja aizpildīt Vienoto  
iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 
Plašāk: https://ej.uz/wg4e 
 
No tirgus izņems bambusa piedevu saturošu plastmasas materiālu 
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) sācis pakāpenisku zemsedzes bambusa piedevu 
saturošu plastmasas materiālu izņemšanu no tirgus. Lai gan nav pierādījumu par šo 
materiālu īslaicīgas lietošanas kaitīgumu, nav izslēgta to kaitīgā ietekme uz patērētāju 
veselību ilgtermiņā. 
Plašāk: https://saite.lv/wOqX1 
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Aicinām uz lauka dienu par graudaugu mēslošanu  
LLKC sadarbībā ar z/s “Kadiķi M.A.”, AREI un LZF aicina 29. jūnijā apmeklēt lauka dienu 
“Graudaugu mēslošana un inovatīvas tehnoloģijas graudu kaltēšanā” par dažādu  
mēslošanas līdzekļu lietošanu graudugu sējumos un ozona pielietošanas iespējām 
graudu aktīvajā vēdināšanā. 
Plašāk: https://ej.uz/9owj 
 
Lauka diena par tehnoloģiskiem risinājumiem laukaugu audzēšanā 
LLKC sadarbībā ar SIA “Bebruciems”, z/s “Celiņi”, LLU MPS “Pēterlauki” Višķu nodaļu, 
Latvijas Zemnieku federāciju un AREI aicina 6. jūlijā piedalīties tiešsaistes e-lauka dienā 
par tehnoloģiskiem risinājumiem laukaugu audzēšanā. 
Plašāk: https://ej.uz/yvoz 
 
Notiks lauka diena par slaucamo govju ganību sistēmu 
LLKC sadarbībā ar z/s ”Ramanīši”, biedrību ”Zemnieku federācija” un AREI aicina 2. 
jūlijā apmeklēt e-lauka dienu par praktiskiem risinājumiem, slaucamās govis ganot 
videi draudzīgā daudzlauku ganību sistēmā. 
Plašāk: https://ej.uz/p1s4 
 
Piedalieties lauka dienā gaļas liellopu saimniecībā 
LLKC sadarbībā ar SIA “3DPRO”, ZS un AREI aicina 8. jūlijā apmeklēt demonstrējuma 
lauka dienu par starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējām zīdītājgovju  
ganāmpulkā.  
Plašāk: https://ej.uz/1zsm  
 
Vielmaiņas slimību ietekme uz somatisko šūnu skaitu govīm 
Piena lopkopībā viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir piena kvalitāte. Mastīts ir  
tesmeņa iekaisums, un par tā rašanās iemesliem  jārunā par cēloņu kompleksu. Par 
mastīta cēloni var kļūt katra kļūda dzīvnieku ēdināšanā, aprūpē un slaukšanas procesā. 
Plašāk: https://ej.uz/9aio 
 
Covid-19 monitoringam notekūdeņos piešķir 339 tūkstošus eiro 
Otrdien, 15. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu par 
notekūdeņu monitoringu Covid-19 un citu riska faktoru uzraudzībai un kontrolei, kā arī 
monitoringa īstenošanai 2021. gadā piešķīra 339,4 tūkstošus eiro no līdzekļiem  
neparedzētiem gadījumiem. 
Plašāk: https://ej.uz/yyzs 
 
 
 
 
Kāda ir atšķirība starp derīguma termiņiem pārtikai 
Pārtikas produktu marķējumā tiek sniegta plaša informācija par pārtikas produktu.  
Marķējumā var redzēt, piemēram, pārtikas produkta uzturvērtības paziņojumu, sastāv-
daļu sarakstu, alergēnus un, tai skaitā – pārtikas produkta derīguma termiņu ”Izlietot 
līdz…” vai “Ieteicams līdz…” 
Plašāk: https://ej.uz/8k79 

Atskaišu termiņi 

21.06. PVN deklarācija par maiju. 

21.06. UIN deklarācija par maiju.  
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MKPC atsāk praktiskās nodarbības klātienē! 
Ievērojot drošības noteikumus, MKPC atsāk LAP programmas mācības, nodrošinot  
teorētisko zināšanu apguvi Zoom platformā un tālmācībā, bet praktiskās nodarbības 
klātienē. Tuvākās mācības, uz kurām iespējams pieteikties: 25. un 28. jūnijā “Meža 
atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls” . 
Plašāk: https://ej.uz/1wqi 
 
Meža stādmateriāls rudenim ir pieejams  
Privāto mežu īpašnieki ne reizi vien ziņojuši, ka ir grūtības iegādāties meža  
stādmateriālu, jo kokaudzētavas to nespēj piedāvāt. Pašlaik stādi visur tiešām nav  
pieejami, taču, stādīšanai šī gada rudenī un nākamajā gadā meža stādmateriāls ir  
pieejams, liecina MKPC  veiktā  kokaudzētavu aptauja. 
Plašāk: https://ej.uz/m3vs 
 
Atziņas par medījamo dzīvnieku postījumu mazināšanu 
Lai dalītos ar zinātnieku un iesaistīto pušu gūtajām atziņām par briežu dzimtas  
dzīvnieku bojājumu risku un to mazināšanu jaunaudzēm, maijā notika tiešsaistes  
sanāksme “Par medījamo dzīvnieku postījumiem, saimniecisko darbību un sadarbību 
ar medniekiem”.  
Plašāk: https://ej.uz/rfoz 
 
Tālim Gaitniekam piešķirta Eižena Ostvalda vārdiskā balva 
LVMI “Silava” vadošais pētnieks, akadēmiķis Tālis Gaitnieks saņēmis Eižena Ostvalda 
vārdbalvu mežzinātnē. Eižena Ostvalda balvu piešķir par ieguldījumu mežzinātnes  
nozares attīstībā pasaules un Latvijas mērogā. Mežzinātnieks veicis pētījumus par  
augsnes mikrofloras nozīmi meža ražības palielināšanā un sakņu trupes ierobežošanu. 
Plašāk: https://ej.uz/m6b4 
 
Meža īpašnieki aicināti apsekot savas egļu audzes 
Lai īstenotu Zemkopības ministrijas pērn izstrādāto rīcības plānu egļu mežaudžu  
aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi un būtu iespējams to apkarot, Valsts meža 
dienests aicina meža īpašniekus apsekot savā īpašumā esošās, par 50 gadiem vecākas 
egļu audzes un, konstatējot mizgrauža klātbūtni, par to ziņot Valsts meža dienestam. 
Plašāk: https://ej.uz/icag 
 
Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam “Sakoptākais mežs” 
Latvijas Meža īpašnieku biedrība aicina meža saimniekus pieteikties konkursam 
“Sakoptākais mežs”, lai dalītos savā pieredzē un palepotos ar meža īpašumos paveikto. 
Konkurss noritēs jau piekto gadu, un savu pieteikumu ikviens interesents var iesniegt 
līdz š.g. 5. jūlijam. 
Plašāk: https://ej.uz/bc2r 
 
Meklējam koku ar stāstu 
Līdz šā gada 15. jūlijam jebkuram ir iespēja piedalīties konkursā “Eiropas Gada koks 
Latvijā”. Konkurss paredzēts, lai apzinātu un iepazītu kokus ar aizraujošiem stāstiem, 
iespaidīgiem izmēriem un nozīmīgu lomu kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas  
vērtību saglabāšanā. Konkurss citās Eiropas valstīs notiek no 2002. gada, bet Latvija 
līdz šim nav piedalījusies.  
Plašāk: https://ej.uz/8ovo 
 
Visu jūniju peoniju ziedu parāde Kalsnavā  
AS “Latvijas valsts meži” Kalsnavas arborētumā karalisko ziedu parādi uzsāk peonijas. 
Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, kas savā dažādībā priecē ar ziedēšanu no maija vidus 
līdz pat jūlijam. Kolekcija katru gadu tiek papildināta. Būs iespēja iegādāties stādus un 
literatūru par peonijām un to audzēšanu. 
Plašāk: https://ej.uz/mvwu 
 
Atzīmēs Jaunmoku pils 120. jubileju 
Atzīmējot Jaunmoku pils 120. jubileju, no 2. līdz 4. jūlijam ikviens ir aicināts apmeklēt 
Dārza svētkus ar tematiku “…dabiski…”. Tajos tiks atklātas vairākas izstādes ar pils  
stāstiem, veidotas pastaigas un svētku pārsteigumi pils parkā, radošās darbnīcas un 
muzikālas performances dabiskā vidē visu svētku nedēļas nogali. 
Plašāk: https://ej.uz/mxay 

https://ej.uz/1wqi
https://ej.uz/m3vs
https://ej.uz/rfoz
https://ej.uz/m6b4
https://ej.uz/icag
https://ej.uz/bc2r
https://ej.uz/8ovo
https://ej.uz/mvwu
https://ej.uz/mxay


 Meža konsultāciju pakalpojumu centrs piedāvā meža īpašniekiem informatīvos  
e-seminārus: http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba-apmacibas/E-Semin%C4%
81ri 

 MKPC aicina apgūt mežsaimniecības kursus tālmācībā https://talmaciba/
Mežsaimniecībā.  

MKPC plānotie izglītojošie semināri:  

MKPC plānotās mācības: 

                                   Sagatavoja Sarmīte Grundšteine, MKPC 

Norises laiks Semināra tēma Norises vieta Kontaktinformācija 

29. jūnijā plkst. 
11.00 

Meža nekoksnes resursi, to  
izmantošana 
Programma 

Kocēnu novads, "Silkalni 

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa 

Andris Vīrs 

tālr. 26108426 

andris.virs@mkpc.llkc.lv 

  

30. jūnijā plkst. 
16.00 

Mežs un pļava pirtij 
Programma 

Tiešsaistē Zoom. 
Lai piedalītos seminārā, 
nepieciešams reģistrēties: 
https://forms.gle/
imUd3Qd1XmsZ7Brc6 

MKPC Dienvidkurzemes nodaļa 
Maruta Pragulbicka 
tālr. 20222041  

maruta.pragulbicka@mkpc.llkc.lv 

MKPC Centrālais birojs 
Edgars Iecelnieks 
tālr. 28018569 
edgars.iecelnieks@mkpc.llkc.lv 

  

Norises laiks Tēma Norises vieta Kontaktinformācija 

25. un 28.  jūnijs 

Meža atjaunošana un 
ieaudzēšana CO2  

piesaistei, meža  

reproduktīvais materiāls 

Dagdas novadā 

MKPC Dienvidlatgales nodaļa, 
Aigars Babris 
tālr. 26630903,  
aigars.babris@mkpc.llkc.lv  

28., 29.  jūnijs un 1.  jūlijs 
Noturīga mežaudze un 
mežaudzes audzēšanas 
riski 

Zoom platformā, praktiskās 
nodarbības Talsu novadā 

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa 
Anete Šteinerte 
tālr. 20280779  

Anete.steinerte@mkpc.llkc.lv 

No 1.  jūlija līdz 16.  jūlijam 

Meža īpašniekiem  

nepieciešamās zināšanas 
meža apsaimniekošanā 

talmaciba.llkc.lv 
Tiešsaistē Zoom platformā, 
praktiskās nodarbības Cēsu 
novadā 

MKPC Cēsu nodaļa 
Laila Šestakovska 
tālr. 28323647 
laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv 

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa 
Andris Vīrs 
tālr. 26108426 
andris.virs@mkpc.llkc.lv 

9., 10., 15., 16. un 17.  jūlijs 

Meža īpašniekiem  

nepieciešamās zināšanas 
meža apsaimniekošanā 

talmaciba.llkc.lv 
Tiešsaistē Zoom platformā, 
praktiskās nodarbības Ozol-
nieku novadā 

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa 
Rita Daščiora 
tālr. 22019356 
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv 

MKPC Tukuma nodaļa 
Esmeralda Kalderauska 
tālr. 27812527 esmeral-
da.kalderauska@mkpc.llkc.lv 
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 ‘’Lauku E–Lapa’’ sagatavota LLKC Apgādā, vadītāja Iveta Tomsone, redaktore Dace Millere,  

Ilzes Rūtenbergas-Bērziņas  salikums. 


