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Iznācis žurnāla “Latvijas Lopkopis” jūlija numurs
Jūlija “Latvijas Lopkopī” daudz interesantas lasāmvielas. Par to, kā saimnieko Igaunijas
saimniecībās "Nopri" (piens) un "Andri-Peedo" (kazas), par jaunākajām prognozēm
piena nozarē, par Burtnieku zirgaudzētavu un vēl daudz citām lietām, kas svarīgas
nozares profesionāļiem.
Plašāk: http://ejuz.lv/srg
Noskaidroti konkursa “Tautas garša” uzvarētāji Latgalē
Ar izpārdotu produkciju, gardām meistarklasēm un iespaidīgu apmeklētāju skaitu –
vairāk nekā 2000 cilvēku – aizvadīts LLKC rīkotais “Novada Garšas” noslēdzošais
reģionālais pasākums “Nogaršo Latviju Latgalē!” Krāslavā.
Plašāk: https://ej.uz/eugz
Pēta augu maiņas nozīmi bioloģiskajā lauksaimniecībā
LLKC sadarbībā ar Madonas novada Liezēres pagasta bioloģisko saimniecību ”Vidus
Stukules”, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju un Agroresursu un
ekonomikas institūtu jau otro gadu organizēja demonstrējuma lauka dienu par augu
maiņas nozīmi graudaugu sējumos.
Plašāk: https://ej.uz/9g1x
Atjaunoti 15 meliorācijas objekti 190 km garumā
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019. gadā turpina īstenot plūdu
risku lauku teritorijās samazināšanai paredzētos darbus, ieguldot Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus meliorācijas objektu atjaunošanā
Latvijas lauku apvidos.
Plašāk: https://ej.uz/eery
Noteikts garšīgākais 2019. gada Latvijas medus
Latvijas biškopju vasaras saiets notika 20. un 21. jūlijā Salas novada, Sēlpils pagasta
Zvejnieklīcī. Kopā saietā piedalījās 1157 apmeklētāji un notika trīs biškopjiem nozīmīgi
konkursi.
Plašāk: https://ej.uz/gszs
Dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšana
Izsludināts konkurss par dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas
pasākumiem piensaimniecībā 2019. gadā.
Plašāk: https://ej.uz/o5hq

Mācības lauksaimniekiem un mežsaimniekiem visā Latvijā
LLKC sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti līdz pat 2022. gadam lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un pārtikas produktu ražošanas nozarē strādājošajiem
piedāvā plašas teorētisko un praktisko mācību iespējas. Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā!
Plašāk: https://ej.uz/ek33
Iespēja piedalīties saimniecību un mežu apmeklējumos
Pirmo reizi Latvijā lauksaimniekiem un mežsaimniekiem ar ES atbalstu tiek piedāvāts
apmeklēt saimniecības un mežus, lai gūtu praktisku pieredzi un dalītos tajā ar citiem –
gan Latvijā, gan ārzemēs. Aktuālā informācija – mājaslapā.
Plašāk: https://ej.uz/ay3n

Notiks starptautiskās “Kazu dienas”
Latvijas Kazkopības biedrība organizē starptautisku pasākumu "Kazu dienas 2019" no
23. līdz 25. augustam. Šī gada aktuālā kazu šķirne, ko organizatori vēlas popularizēt, ir
Būru šķirnes kaza.
Plašāk: https://ej.uz/c3ya

Atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādei
Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019. gada 20. augusta līdz 20. decembrim
zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem un fiziskām vai juridiskām personām, kas
mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus, ir iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Kopējais pasākuma finansējums ir 8 miljoni eiro.
Plašāk: https://ej.uz/v9is
Nosaka mencas zvejas aizliegumu
Eiropas Komisija izdevumā “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” 23. jūlijā publicējusi regulu, ar ko nosaka pasākumus ar mērķi samazināt nopietnu apdraudējumu mencas Baltijas jūras austrumdaļas krājuma saglabāšanai. Regula ir spēkā līdz šī gada 31.
decembrim.
Plašāk: https://ej.uz/qugc

Aicinām uz mācībām meža īpašniekus
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizējam apmācības meža īpašniekiem, meža nozarē nodarbinātajiem
un medniekiem.
Aktuālās apmācības: https://ej.uz/1wqi
Pērn atjaunota lielāka meža platība nekā 2017. gadā
Valsts meža dienesta apkopotā informācija par meža atjaunošanu valstī liecina, ka
2018. gadā Latvijā kopā atjaunoti 41,1 tūkst. hektāri meža, no kuriem valsts mežā atjaunoti 14,9 tūkst. hektāri, savukārt pārējo īpašnieku mežā – 26,2 tūkst. hektāri. 2018. gada atjaunošanas apjomi ir par 0,7 tūkst. hektāriem lielāki nekā 2017. gadā.
Plašāk: https://ej.uz/95um
Ar 15. jūliju sākusies vilku un bebru medību sezona
Ar 15. jūliju sākās vilku medību sezona. Ar Valsts meža dienesta rīkojumu noteikts pieļaujamais nomedīšanas apjoms 2019./2020. gada medību sezonā. Tāpat sākas arī bebru
medību sezona.
Plašāk: https://ej.uz/sz7c
Informatīvie un izglītojošie semināri meža īpašniekiem
Par plānotajiem informatīvajiem un izglītošajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties MKPC mājaslapā vai Valsts Lauku
tīkla mājaslapā, sazinoties ar MKPC speciālistiem.
Plašāk: www.mkpc.llkc.lv
Sagatavoja: Maija Birkena-Dzelzkalēja, MKPC
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