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Siltais janvāris dārzus vēl neapdraud
Pirmie asni ziemas ķiplokiem, piebrieduši dažādu augu pumpuri un pirmās kļavu sulas.
Šādi laika apstākļi šogad raksturo janvāri nevis, kā ierasts, martu, tomēr pagaidām
bažām, ka augi dārzos varētu nopietni ciest, vēl nav pamata, norāda Māris Narvils,
LLKC vecākais dārzkopības eksperts.
Plašāk: https://ej.uz/rzbc
Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana
Katram saimniekam, strādājot integrētajā audzēšanā, viens no darbības stūrakmeņiem
ir situācijas analīze katrā laukā, lai varētu pieņemt pareizu lēmumu augu aizsardzības
pasākuma veikšanai. Viens no svarīgākajiem elementiem ir kaitīgo organismu diagnostika lauka apstākļos un augu attīstības stadijas noteikšana.
Plašāk: https://ej.uz/q397
Augu maiņas nozīme bioloģiskajā lauksaimniecībā
Latvijā pēdējos gados paplašinājušās bioloģisko graudaugu platības. Bioloģiskajā
graudkopībā ļoti būtiska nozīme ir pareizai augu maiņai, kas ierobežo kaitēkļu, slimību
un nezāļu izplatību un kalpo augsnes auglības uzturēšanai un palielināšanai.
Plašāk: https://ej.uz/m3co
Jāiesniedz pārskats par izplatītajiem AAL
Valsts augu aizsardzības dienests atgādina, ka saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 8.
panta piekto daļu komersantiem, kas izplata augu aizsardzības līdzekļus, katru gadu
līdz 1. aprīlim VAAD jāiesniedz informācija par iepriekšējā kalendāra gadā lietotājiem
izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomiem.
Plašāk: https://ej.uz/jzav
Mēslošanas līdzekļu tirgotājiem jāinformē VAAD
Valsts augu aizsardzības dienests mēslošanas līdzekļu tirgotājiem atgādina, ka vairāki
mēslošanas līdzekļi, kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk no
mēslošanas līdzekļa masas, var tikt izmantoti sprāgstvielu izgatavošanai, un uz tiem
attiecas ES regulas Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu
prasības.
Plašāk: https://ej.uz/qbci
Polijā mājputniem konstatēta putnu gripa
Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka Polijā gadu mijā konstatēti vairāki augsti
patogēnās putnu gripas uzliesmojumi mājputniem. Slimības skarti ir trīs Polijas reģioni.
Augsti patogēnā putnu gripa kopumā konstatēta septiņās mājputnu novietnēs: trīs
lielās tītaru novietnēs (kopā 42 189 tītari), vienā 36 069 dējējvistu novietnē, vienā 12
960 paipalu novietnē un divās piemājas saimniecībās ar 79 dažādu sugu mājputniem.
Plašāk: https://ej.uz/4br9

Svarīga informācija par nodokļiem 2020. gadā
Nodokļu likmēs 2020. gadā būtisku izmaiņu nav. Mainās atvieglojumu summas iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinam; jāpievērš uzmanība minimālās stundas likmes apmēram katrā no mēnešiem.
Plašāk: https://ej.uz/h4ya

Atskaišu termiņi
15.01.

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija par 2019. gada 4. ceturksni.
Pašnodarbinātā VSAOI ziņojums par 2019. gada 4. ceturksni.

15.01.
15.01.

Deklarācija par 2019. gada decembrī veiktajiem skaidras naudas darījumiem

Mācības AAL lietošanas operatora apliecības iegūšanai
LLKC organizē apmācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu
lietošanas operatoriem-personām, kuras smidzina augu aizsardzības līdzekļus.
Plašāk: https://ej.uz/e235
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
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

Grozījumi noteikumos par koku ciršanu
Valsts sekretāru sanāksmē 9. janvārī lēma par grozījumiem “Noteikumi par koku ciršanu mežā”. Pirms šīs sanāksmes Mežkopji atklātā vēstulē aicina aicina domāt par ilgtspējīgu un gudru saimniekošanu Latvijas mežos. Savukārt vides organizācijas norāda,
ka grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā nav pieļaujami.
Plašāk: https://ej.uz/7vek
Jāiesniedz pārskati par saimniecisko darbību mežā
Meža īpašniekiem līdz 1. februārim jāiesniedz pārskats par veikto mežsaimniecisko
darbību 2019. gadā savā mežā. Informāciju meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var
iesniegt jebkurā VMD mežniecībā visā Latvijā vai nosūtīt ar pasta starpniecību, vai
iesniegt elektroniska dokumenta formā. Pārskatam var izmantot Valsts meža dienesta
izstrādātas veidlapas, kurām ir ieteikuma raksturs, tās ir atrodamas Valsts meža
dienesta mājaslapā www.vmd.gov.lv sadaļā Meža īpašniekiem.
Plašāk: https://ej.uz/cunf

Starptautiskā konference “Klimats, nākotne, meži”
Eiropas meža nozares eksperti, vietējo ministriju pārstāvji, kā arī nozares uzņēmumi no
Latvijas, Zviedrijas, Somijas un citām valstīm tiksies starptautiskā konferencē “Klimats,
nākotne, meži”, lai diskutētu par meža nozares aktualitātēm. Konference notiks 22.
janvārī plkst. 10. Latvijas Universitātes Dabas mājā.
Plašāk: https://ej.uz/c6hg
Gada dzīvotne 2020 - parkveida pļava
Latvijas Dabas fonds paziņo, ka 2020. gada dzīvotne ir parkveida pļava. Parkveida
pļavas un ganības ir dzīvotne ar izklaidu augošiem lieliem un seniem kokiem vai koku
un krūmu grupām, kas mozaīkveidā mijas ar klajiem zālāju fragmentiem. Latvijā šī
dzīvotne ir ļoti reta – ieskaitot ļoti sliktā stāvoklī esošās, saglabājušies tikai 1400 ha
parkveida pļavu un ganību, kas ir 0,02% no Latvijas teritorijas.
Plašāk: https://ej.uz/74iu
Gada sūna 2020 – parastā rožgalvīte
Latvijas Botāniķu biedrība 2020. gadā par gada sūnu izvēlējusies parasto rožgalvīti
Rhodobryum roseum. Tā ir ļoti simpātiska lapu sūna, kura bieži sastopama dažādos
mežos, īpaši ēnainos egļu mežos un pat kāpās un pļavās. Parasto rožgalvīti Latvijā var
atrast visos gadalaikos, arī ziemā, ja vien to nesedz sniegs.
Plašāk: https://ej.uz/j52p
Dabas muzejs nosauc Gada dzīvnieku: kurš tas ir?
Latvijas Dabas muzejā, piedaloties Dabas aizsardzības pārvaldes vecākajam ekspertam
Vilnim Skujam, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” pētniekam Jānim
Ozoliņam un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza uzraugam Mārtiņam Zilgalvim, īpašā
pasākumā tika atklāts „Gada dzīvnieks 2020″. Tituls piešķirts Latvijas lielākajam
grauzējam – Eirāzijas bebram.
Plašāk: https://ej.uz/7xxp
Gada kukainis 2020 – ziedmušas
Latvijas Entomoloģijas biedrība par Gada kukaini 2020 ir izvēlējusies ziedmušu dzimtu
Syrphidae. Ziedmušas ir plašākā sabiedrībā mazāk zināmi apputeksnētāji kukaiņi.
Izvirzot ziedmušas par Gada simbolu, LEB vēlas akcentēt pašlaik aktuālo
apputeksnētāju kukaiņu daudzveidības saglabāšanas jautājumu, ko 2019. gada nogalē
ir aktualizējis arī Eiropas Parlaments.
Plašāk: https://ej.uz/kbtr
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