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Bioloģiskās augkopības efektivitātei – zināšanas un pārstrādes jaudas
LLKC Ekonomikas nodaļas veiktā klientu grāmatvedības datu analīze liecina: lai arī
bioloģiskajā lauksaimniecībā saražotās izejvielas iepirkuma cena pārsvarā ir augstāka
nekā konvencionāli ražotās, tas nekompensē audzēšanas augstās izmaksas un zemās
ražas.
Plašāk: https://ej.uz/1qjq
Iznācis žurnāla “Latvijas Lopkopis” jūnija numurs
Kādus kultūraugus Latvijā visizdevīgāk audzēt, kādas ir to cenas, audzēšanas izmaksas
un darbaspēka patēriņš, par to “Latvijas Lopkopis” jūnija izdevumā. Žurnālā lasiet arī
LLKC konsultantu un citu nozares ekspertu padomus piensaimniekiem, gaļas liellopu
audzētājiem, aitkopjiem, putnkopjiem un zirgaudzētājiem.
Plašāk: https://ej.uz/mfnh
Platību maksājumiem pieteikušies 57,9 tūkstoši
Līdz 15. jūnijam Lauku atbalsta dienests ir saņēmis 57 958 pieteikumus platību
maksājumu saņemšanai. Līdz 30. jūnijam lauksaimnieki vēl var pieteikties platību
maksājumiem ar kavējuma sankciju. Šogad ārkārtējās situācijas dēļ līdz 15. jūnijam tika
pagarināts iesniegumu pieņemšanas termiņš (iepriekšējos gados tas bija 22. maijs).
Plašāk: https://ej.uz/kmp1

Aicinām piedalīties lauka dienā par augsnes kaļķošanu
LLKC sadarbībā ar SIA “Bebruciems”, z/s “Celiņi”, Latvijas Zemnieku federāciju un AREI
29. jūnijā aicina piedalīties tiešsaistes e-lauka dienā par dažādu augsnes kaļķošanas
materiālu salīdzinājumu kviešu sējumā.
Plašāk: https://ej.uz/oqyx
Notiks lauka diena par bioloģisko graudaugu audzēšanu
LLKC sadarbībā ar zemnieku saimniecībām “Andžaki” un “Vidus Stukules” aicina 30.
jūnijā piedalīties e-lauka dienā par graudaugu audzēšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Plašāk: https://ej.uz/f5ac
AAL lietošana Latvijā ir kontrolēta
Ņemot vērā izskanējušās bažas par augu aizsardzības līdzekļu (ALL) nepamatotu
lietošanu lauksaimniecībā, Zemkopības ministrija informē: lai nodrošinātu sabiedrības
veselības un vides aizsardzības intereses, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD)
ikdienā modri uzrauga AAL lietošanu lauku saimniecībās, operatīvi un plānveidā veic
pārbaudes.
Plašāk: https://ej.uz/be33
Valsts vides dienestam jāatvainojas lauksaimniekiem
Šā gada 7. jūnijā plašsaziņas līdzekļos Valsts vides dienests (VVD) pirms paraugu
noņemšanas un analīžu rezultātu saņemšanas izplatīja nepatiesu informāciju, ka
Krustpils novada Neretas upē novēroto bojā gājušo zivju bojāejas iemesls esot
lauksaimniecības zemes neatbilstoša miglošana un pesticīdu pārmērīga lietošana.
Plašāk: https://ej.uz/a6dn
Lauksaimniek! Svarīgi datumi šajā vasarā
Lai saņemtu atbalsta maksājumus, ir būtiski ievērot vairākus termiņus un nozīmīgus
datumus. 30. jūnijs ir pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem ar
atbalsta apjoma samazinājumu. Ja Vienoto iesniegumu iesniedz periodā no 2020. gada
16. līdz 30. jūnijam, atbalsta apjomam tiks piemērots 1% samazinājums par katru
nokavēto darbdienu (samazinājumu sāk piemērot jau no 16. jūnija).
Plašāk: https://ej.uz/3rvx
Noturīgas veselības pamatprincipi ataudzējamajiem teļiem
Visā pasaulē zinātnieki un piensaimniecības nozares vadošie speciālisti veic dažādus
pētījumus par vaislas teļu audzēšanas metodēm, fizioloģiju, kā ar saudzīgām metodēm,
izmantojot pētījumos gūtās atziņas, lai ātrāk sasniegtu dzīvnieku vaislas spēju un
ātrāku produktīvā mūža uzsākšanu.
Plašāk: https://ej.uz/fjd9
Veiktās pārbaudes AAL uzraudzības jomā
Laika posmā no 5. līdz 11. jūnijam Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori visā
Latvijā kopumā veikuši 80 pārbaudes, tajā skaitā: 50 augu aizsardzības līdzekļu (AAL)
lietošanas plānotās pārbaudes, 26 AAL lietošanas operatīvās pārbaudes (reaģējot uz
septiņām iedzīvotāju sūdzībām), četras AAL izplatīšanas vietu pārbaudes.
Plašāk: https://ej.uz/4hf3
Kas jāzina par AAL lietošanu
Valsts augu aizsardzības dienests izstrādājis infografiku: kas jāzina par augu
aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu.
Plašāk: https://ej.uz/8cze

Pieteikšanās iespēja GLOBALG.A.P sertifikātam
Lai palīdzētu sakārtot kvalitātes sistēmu saimniecībā un iegūt starptautiski atzīto
GlobalG.A.P. sertifikātu, LLKC konsultanti sniedz nepieciešamo palīdzību uzņēmējam
sertifikācijas prasību izpildei. Pieteikties konsultācijām var elektroniski, izmantojot šo
linku: https://ej.uz/globalgappieteikums
Plašāk: https://ej.uz/q92y
Ko un kāpēc LLKC dara Zaļā pārtikas iepirkuma jomā?
Mūsu uzdevums ir veicināt līdzsvarotu lauku ekonomikas attīstību. Ņemot vērā zemo
uzņēmējdarbības aktivitāti lauku reģionos, ir jāturpina ieguldījumi uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai, dažādojot uzņēmējdarbību reģionos.
Plašāk: https://ej.uz/5dhj

Izmaiņas saistībā ar vienotā nodokļu konta ieviešanu
Pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli. Izmaiņas
saistītas ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021. gadā, kas maina arī pārskatu
iesniegšanas termiņus.
Plašāk: https://ej.uz/e3ms

Atskaišu termiņi
25.06.

PVN deklarācija par maiju.

25.06.

UIN deklarācija par maiju.

Covid-19 ietekmes mazināšanai piešķirts atbalsts zvejniecībā un akvakultūrā
Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai pieejams valsts un ES atbalsts zvejniecībā (zvejas darbību pagaidu pārtraukšanai un zvejas produktu uzglabāšanas atbalstam), akvakultūrā (Covid-19 ietekmē radītā realizācijas apjoma krituma
mazināšanai) un zvejas un akvakultūras produktu apstrādē (Covid-19 ietekmē radītā
apgrozījuma krituma mazināšanai).
Plašāk: https://ej.uz/gajb

Meža konsultanti specializējas egļu mizgrauža bojājumu novērtēšanā
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aizvadītajā nedēļā noslēdza savu
speciālistu apmācību par egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographys) bojājumu
atpazīšanu, izplatības ierobežošanas pasākumu plānošanu un realizāciju. Šo mācību
rezultātā MKPC šobrīd ir deviņi speciālisti, kuri privāto mežu īpašniekiem un
apsaimniekotājiem piedāvā konsultācijas par egļu mizgraužu postījumu novērtēšanu.
Plašāk: https://ej.uz/1ix7
Egļu astoņzobu mizgraužu aktivitāte 2020. gada vasarā
Pēdējo gadu klimatiskie apstākļi radījuši labvēlīgus nosacījumus egļu astoņzobu
mizgrauža savairošanās uzliesmojumam daudzās Eiropas valstīs. Latvijas Valsts
mežzinātnes institūts “Silava” īstenotā Nacionālā meža monitoringa ietvaros šajā gadā
īpaši rūpīgi seko līdzi mizgraužu pirmās paaudzes lidošanas aktivitātei Latvijā.
Iepriekšējā gada monitoringa rezultāti liecināja par augstu mizgrauža kaitējuma risku
Latvijas mežos.
Plašāk: https://ej.uz/db63

Radīta izglītojoša filma par egļu astoņzobu mizgrauzi
Latvijā postošākais egļu audžu kaitnieks ir egļu astoņzobu mizgrauzis, kas spēj iznīcināt
pat veselas audzes. Tāpēc AS “Latvijas valsts meži” un Latvijas Valsts mežzinātnes
institūts “Silava” radījuši izglītojošu filmu mežu īpašniekiem, kurā pieredzējuši eksperti
dalās padomos par to, kā atpazīt mizgrauža invadētos kokus, kad un kā rīkoties, lai
mazinātu egļu kaitnieka tālāko izplatību un kā minimizēt riskus meža audzēšanā.
Plašāk: https://ej.uz/sdbs
Meža ugunsgrēku statistika
Laika posmā no 1. janvāra līdz 14. jūnijam Valsts meža dienests atklājis un dzēsis 370
meža ugunsgrēkus ar kopējo meža zemes platību 211,42 ha. Aizvadītajā nedēļā Latvijai
gāja pāri nokrišņu fronte, kam pateicoties, mežs dega salīdzinoši maz. Esiet uzmanīgi
mežā ar uguni!
Plašāk: https://ej.uz/w72n
Nelegāla mežistrāde pasaulē
Ir rēķināts, ka 15–30% no visiem pasaules kokmateriāliem tiek iegūti nelegāli. Dažās
tropu valstīs nelegālā mežistrāde un koku tirdzniecība veido pat 50–90%. ES
Kokmateriālu regula, kas attiecas uz tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus vai
koka izstrādājumus, aizliedz ES importēt nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un koka
Izstrādājumus.
Plašāk: https://ej.uz/13i8
Jaunumi meža īpašniekiem pieejami e- semināros
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros
meža īpašniekiem sagatavojis un piedāvā bezmaksas informatīvos e-seminārus. Tajos var
uzzināt svarīgāko informāciju par valsts un ES likumdošanu un izmaiņām, pieejamo valsts
un ES atbalstu meža īpašniekiem, Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
aktivitātēm. E-semināri pieejami: https://ej.uz/7sk6.
Plašāk: https://ej.uz/czsb
Vēl var pieteikties konkursam “Sakoptākais mežs 2020”
Veicinot ilgtspējīgu saimniekošanu Latvijas mežos un aicinot meža apsaimniekotājus
runāt par labas mežsaimniecības prakses uzturēšanu, sākta pieteikšanās Latvijas Meža
īpašnieku biedrības konkursam "Sakoptākais mežs". Konkurss noritēs jau ceturto gadu,
un savu pieteikumu ikviens interesents var iesniegt līdz 15. jūlijam.
Plašāk: https://ej.uz/oxmn
Atvērtas visas "Latvijas valsts mežu" tūrisma vietas
Iecienīti tūrisma objekti, purva takas, koka skatu torņi, laipas, labiekārtotas atpūtas
vietas ar koka galdiem un soliem – tās ir vairāk nekā 300 tūrisma vietas, ko regulāri uztur
un atjauno AS “Latvijas valsts meži” (LVM). No 12. jūnija apmeklētājus gaida visi LVM
tūrisma objekti, arī tie, kas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā tika slēgti vīrusa
izplatības ierobežošanas dēļ.
Plašāk: https://ej.uz/3p1x
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