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INFOLAPA Nr. 4/2021 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

SIA Latvijas Lauku consultāciju un izglītības centrs (LLKC)  Eiropas Savienības lietu birojs 

organizētā sanāksme 

Pirmdien, 25.janvārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LLKC Eiropas Savienības lietu 

biroja organizētajā attālinātajā sanāksmē par Augu Aizsardzības līdzekļu lietošanu (AAL).  

Iesaistītajām organizācijām nav vienaldzīga attieksme pret AAL, ES lietu birojs iepazīstināja ar 

visiem iesūtītajiem viedokļiem.  

 

Visi atbalsta pareizu un efektīvu un ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu un katram ir sava vīzija 

par savām darbībām. Un kopīgiem spēkiem būs jāīsteno zaļā kursa nosacījumi, un būs jākļūst vēl 

zaļākiem.  

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: “Latvija ir viena no zaļākajām valstīm ES. Mūsu 

lauksaimnieki, neskatoties uz dažādiem ES dokumentiem, saimnieko gudri, rūpējoties par vidi. Zinu, 

ka gan bioloģiskie, gan konvenciālie lauksaimnieki savā saimniekošanā sabalansē ražošanu ar vidi, 

par ko liecina dati, ka Latvija ir viena no zaļākajām valstīm. Pārējām ES dalībvalstīm būtu vispirms 

jāsasniedz Latvijas līmenis un tikai tad būtu jārunā par vienādiem nosacījumiem visiem! Latvijai 

nebūtu akli jāpieņem ES izstrādātās rekomendācijas, bet būtu jāiestājas par solidāriem nosacījumiem, 

lai veicinātu mūsu lauksaimnieku konkurētspēju kopējā ES tirgū.” 

LOSP ieskatā, Latvijas valdība ir nepietiekami skaidrojusi sabiedrībai KLP jautājumus. Sabiedrība 

tiek maldināta ar informāciju, ka tikai bioloģiski audzēti produkti ir kvalitatīvi. Tā nav taisnība. Arī 

konvenciāli audzēti produkti ir kvalitatīvi un nesatur augu aizsardzības līdzekļu atliekas, jo Latvijas 

lauksaimnieki savā saimnieciskajā darbībā ievēro visus nosacījumus, lai produkts būtu kvalitatīvs un 

veselībai nekaitīgs. 

Valsts Lauku Tīkls (VLT) organizēs diskusiju par Eiropas Komisijas iniciatīvu "Ilgtermiņa 

vīzija lauku apvidiem 2040" 

Otrdien, 26.janvārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās VLT un Latvijas Lauku forums 

organizētajā diskusijā par Eiropas Komisijas iniciatīvu "Ilgtermiņa vīzija lauku apvidiem 2040". 

 

Eiropas Komisija šogad turpina strādāt pie ilgtermiņa redzējuma lauku apvidiem, lai maksimāli 

izmantotu lauku teritoriju potenciālu, izceļot un mērķtiecīgāk strādājot ar lauku teritorijām 

raksturīgajiem izaicinājumiem. Vīzija par lauku apvidiem tiks gatavota, ņemot vērā arī Latvijas lauku 

teritorijās dzīvojošo viedokļus. Vīzija par mūsu lauku teritorijām ir ļoti būtiska mums pašiem – lai 

spētu paskatīties uz savu teritoriju ilgtermiņā un šo redzējumu iestrādāt gan katra paša kopienas 

nākotnes veidošanā, gan iesaistoties pašvaldību un citu attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. 
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Memoranda padomes sēde 
Trešdien, 27.janvārī, LOSP sabiedrisko attiecību speciālists G.Jankovs piedalījās Memoranda 

padomes sēdē. 

  

Uzsākot 2021.gadu Memoranda padome 27.janvāra sēdē diskutēja par darba plāna 2021.-2023.gadam 

ietvaru, mērķiem un uzdevumiem, konceptuāli vienojoties apstiprināt plāna uzdevumus, kuri jau ir 

saskaņoti starp iesaistītajiem un līdz nākamajai sēdei vēl precizēt atsevišķus uzdevumus 1.sadaļā. 

Kopumā Memoranda padomes izvirzītie prioritārie mērķi 2021.–2023. gadam ir: 

• Attīstīt NVO un pilsoniskās sabiedrības darbības vidi un nodrošināt finanšu ilgtspēju un neatkarību 

• Visos lēmumu pieņemšanas posmos un līmeņos ieviest efektīvus, ilgtspējīgus un jēgpilnus 

sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, nodrošinot pilsonisko dialogu par visām 

sabiedrībai svarīgām tēmām 

• Stiprināt NVO lomu transformācijas procesos un paradumu izmaiņu nostiprināšanā savstarpējās 

sociālās uzticēšanās mērķu sasniegšanā. 

  

Sēdes ieraksts pieejams: https://youtu.be/jBJBgdhWrBY 

Sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē: https://www.mk.gov.lv/lv/2021-gada-27-

janvara-sedes-darba-kartiba 

 

 

Latvijas Darba Devēju Konfederācijas (LDDK) organizētā sanāksme ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības (VARAM) ministristru Artūru Tomu Plešu 

Trešdien, 27.janvārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LDDK organizētajā sanāksmē ar 

VARAM ministru Artūru Tomu Plešu, lai pārrunātu darba devējiem aktuālos jautājumus.  

 

Sanāksmē piedalījās 40 diskusijas dalībnieki. 

Sanāksmes galvenās tēmas bija: Uzņēmējdarbības veicināšana vai ignorēšana jaunajā ATR modelī, 

Vides aizsardzība un uzņēmējdarbība. 

 

VARAM ministrs A.T.Plešs savā uzrunā izteicās, ka esot orientēts uz saimnieciski izsvērtu vides 

aizsardzību, kur pamatā būtu klimata neitralitāte. Latvijai nevar būt mērķis pārvērsties par lielu vides 

aizsardzības organizāciju, jo mums sevi ir jānodrošina ar pārtiku. Tiekam aicināti strādāt kopā un 

LDDK parakstīt sadarbības paktu ar VARAM. 

 

Turpinājumā gan diskusijas dalībnieku secinājumi ir pretrunā ar ministra pausto apņemšanos. Tas 

attiecas uz Dabas resursu nodokli, Atkritumu apsaimniekošanu, Iepakojuma virzītajiem Likumiem. 

Tiek pamatoti pārmests, ka to izstrādē netiek iesaistītas uzņēmēju NVO un pieņemtie lēmumi ir 

nelabvēlīgi ar uzņēmēja sindromu apveltītajai sabiedrības daļai. 

 

G.Vilnītis izteica lauksaimnieku viedokli: 

“LOSP ir aktīvs LDDK biedrs, bet ar LDDK savdabīgu rīcību lauksaimnieki 2020.gada vidū palika 

bez savas pārstāvniecības ECOSOC-ā (Eiropas sociālo lietu komisija) un tagad pateicoties tagadējai 

VARAM vadībai tiekam atstumti no dalības Vides konsultatīvās padomes (VKP) vēlēšanās, jo lielai 

daļai mūsu organizāciju statūtos nav ierakstīti burvju vārdi "VIDES AIZSARDZĪBA". Līdz ar to ir 

jūtams, ka VARAM turpinās politiku, ka vides aizsardzības politikas izstrādē varēs piedalīties NVO, 

kuras darbojas ieviešot pēc iespējas vairāk liegumus, nevis NVO, kuras ar darbu apsaimniekojot 

https://youtu.be/jBJBgdhWrBY
https://www.mk.gov.lv/lv/2021-gada-27-janvara-sedes-darba-kartiba
https://www.mk.gov.lv/lv/2021-gada-27-janvara-sedes-darba-kartiba
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zemi, mežus, ūdeņus  nodrošina vides sabalansētu aizsardzību. Izcils piemērs ir Biotopu kartēšanas 

padome, kurā darbojos kā LOSP pārstāvis". 

 

Ministrs vienīgi varēja piebilst, ka tāds esot VKP Nolikums. 

Vārdu un Darbu nesaskanība! 

 

  

LOSP piena un gaļas grupas attālinātā sanāksme 

Ceturdien, 28.janvārī, notika LOSP piena un gaļas grupu āttālinātā sanāksme, kurā tika pārrunāti  

aktuālie jautājumi nozarēs. 

 

Sanāksmē piedalījās vairāk kā 30 organizāciju pārstāvji. 

 

Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktors Ģ.Krūmiņš, informēja sanāksmes dalībniekus par LAD 

dienesta aktualitātēm, izmaksātajiem atbalstiem Lauksaimniekiem, Zivsaimniekiem un 

Mežsaimniekiem 2020.gadā un par plānotajiem atbalsta pasākumiem, termiņiem 2021.gadā (LAD 

prezentācija e-pasta pielikumā). 

 

LR Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors Z.Ķikāns informēja par 

Covid-19 izmaksātajiem atbalstiem nozarēm, kuras visvairāk ir skārusi Covid-19 pandēmija.  

 

ZM Lauksaimniecības departamenta Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītāja Gita Janosne atbildēja 

uz sanāksmes dalībnieku jautājumiem par Ministru Kabineta noteikumu grozījumiem Nr.1524.  

 

ZM ministriju deparatamenti dažkārt nesaskaņo rīcības plānus, tādēl aicinām ZM departamentus 

ciešāk sadarboties un ņemt vērā mūsu biedru vēlmi līdzdarbotes  MK noteikumu un to grozījumu 

izstrādē no pirmssākumiem. Aicinam ZM piesaistīt lauksaimnieku NVO pārstāvjus no  normatīvo 

aktu izstrādes sākuma redakcijām. 

 

Vairāk par sanāksmē runāto LOSP sagatavos protokolu un pārējās prezentāciijas, kā pielikumus 

nosūtīsim tuvākajā laikā saskaņošanai Piena un Gaļas grupu dalībniekiem.  

 

 

Nozaru ekspertu padomes (NEP)  sanāksme 

Ceturdien, 28.janvārī, notika kārtējā lauksamniecības un pārtikas nozaru sanāksme, kuru organizē 

padomes vadītājs A.Vītoliņš.  

 

Sanāksmē tika runāts par Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes 2021. 

gada darba plānu, prioritātēm un uzdevumiem, par NEP sastāva aktualizāciju un apstiprināšanu, par  

esošo situāciju un izaicinājumiem nozares profesionālo skolu attīstībā, IZM konceptuālā ziņojuma 

projekta “Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu” un par IZM aicinājumu sniegt 

precizējošu informāciju, kā arī par  LLKC Lauksaimniecības profesionālās izglītības izaugsmes plāna 

virzību.  
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"Zied Zemes" Statūtu izstrādes darba grupa 

Ceturdien, 28.janvārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās “Zied Zemes” Statūtu izstrādes 

darba grupā, kur tika runāts par teritoriju ilgtspējīgu attīstību.  

 

Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes: 

Lauku atbalsta dienesta un Nevalstikso organizāciju sanāksme 

Trešdien, 03.februārī, plkst.10:00 notiks attālinātā sanākmes ar Lauksaimnieku nevalstiskajām 

organizācijām un Lauku atbalsta dienestu.  

 

Lūdzam iesūtīt savus interesējošos jautājumus līdz 2021.gada 02.februārim uz e-

pastu: zane.jonaite@losp.lv vai guntis.vilnitis@losp.lv 

 

Lauku atbalsta dienests organizē vebināru lauksaimniekiem par aktuālajiem jautājumiem 

Trešdien, 03.februārī un piektdien, 05.februārī notiks Lauku atbalsta dienests organizētie 

vebināri lauksaimniekiem par aktuālajiem jautājumiem. Vebinārā no LOSP piedalīsies 

ģenerāldirektors G.Vilnītis.  

 

Vebināra laikā dienesta vadība pastāstīs par paveikto 2020.gadā un izmaksāto atbalstu COVID-19 

izraisīto grūtību pārvarēšanai, pieteikšanos platību maksājumiem 2021.gadā un dienesta sniegto 

atbalstu klientiem, aizpildot platību maksājumu iesniegumus, par investīciju pasākumu aktualitātēm, 

kā arī sniegs atbildes uz lauksaimnieku uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu sūtiet jautājums uz e-

pastu: prese@lad.gov.lv. 

 

Dienests plāno vebināru translēt sociālajos tīklos, lai aktuālo informāciju varētu klausīties arī 

tie lauksaimnieki, kuri nepaguva reģistrēties. 

Reģistrācija vebināram 3. un 5.februārī noslēgusies, bet ikviens interesents varēs skatīt 

vebināra norisi Youtube: https://youtu.be/6gIBcRbXPS4 

LOSP Valde sēde 

Ceturdien, 04.februārī, plkst. 10:00 notiks attālinātā LOSP Valdes sēde.  

Darba kārtības jautājumi:  

1. Jāpieņem lēmums par Latvijas Biškopības biedrības izstāšanos no LOSP.  

2. Par ES Atveseļošanas un noturības mehānismu (ANM) valsts politiku. 

3. Citi jautājumi pēc Jūsu ierosinājumiem.  

 

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Lauku Ceļotājs 

Slēpošanas trases un lauku tūrisma saimnieki aicina slēpotājus 

 „Lauku ceļotājs” apkopojis  aktuālu informāciju par distanču slēpošanas trasēm un vietām visos 

Latvijas novados, lai jūs varētu sameklēt savai gaumei atbilstošāko un dotos baudīt ziemas priekus! 

mailto:zane.jonaite@losp.lv
mailto:guntis.vilnitis@losp.lv
mailto:prese@lad.gov.lv
https://youtu.be/6gIBcRbXPS4
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Tūrisma mītnes – brīvdienu namiņi, viesu mājas un viesnīcas strādā, un mēs iesakām pēc aktīvas 

dienas uz slēpēm palikt kādā no mītnēm. Beidzot laukos varat izbaudīt pasakainu ziemu, piesnigušus 

mežus un laukus - doties pārgājienā ar sniega kurpēm, ar ragavām slidināties no kalniņa, braukt zirga 

kamanās, būvēt sniega pilis, slēpot, izsildīties pirtiņā vai karstajā baļļā, baudīt zāļu tēju, un klausīties 

kamīna sprakšķos.  

Slēpot var trasēs un apvidū 

Esam apkopojuši informāciju par  vairāk kā 50 distanču slēpošanas vietām un trasēm visos 

Latvijas novados (regulāri papildinām). Darbojas gan profesionāli izveidotas trases, gan arī bez 

maksas ikvienam pieejamas slēpošanas entuziastu iebrauktas „špūres”, piemēram, gar jūras krastu, 

mežā un citur apvidū. “Lauku ceļotāja” vietnē  https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1092 katrai 

slēpošanas vietai ir īss apraksts par trasi (piem., distances garums, vai ir apgaismota, vai pieejama 

inventāra noma, utt.), norādīti kontakti un saites, kur uzzināt vairāk par slēpošanas vietām. Pirms 

došanās uz trasi jāprecizē, vai tā konkrētajā laikā ir sagatavota un atvērta. Maksas trasēm ir jāprecizē 

cenas un informācija par citiem pakalpojumiem, piemēram, - inventāra īri, pieteikšanos. 

 

Kā strādā naktsmītnes un ko var izbaudīt laukos? 

Brīvdienas lauku tūrisma mītnē šobrīd mazliet atšķiras no iepriekš ierastā, taču ierobežojumi 

nesagādās lielas neērtības. Galvenais nosacījums ir vispārējo epidemioloģisko prasību nodrošināšana, 

par ko būs parūpējušies naktsmītnes saimnieki, un par tām viesi tiek informēti pirms ierašanās. No 

viesu puses – jāievēro saimnieku noteiktie drošības pasākumi, piem., apliecinājums, ka esat no vienas 

mājsaimniecības, distancēšanās, maltīšu saņemšana savā istabiņā. 

Meklējiet mūsu kartē naktsmītni pie jūsu izvēlētās slēpošanas trases: 

https://www.celotajs.lv/lv/geo/map, tur arī atradīsiet skaistākās dabas vietas, saimniecības, kur varat 

pa ceļam iegādāt svaigus lauku labumus, un citas noderīgas izvēles Jūsu ceļojumam. 

 

Pirms došanās atpūtā uz iecerēto lauku tūrisma mītni – piezvaniet saimniekiem, vai naktsmītne ir 

pieejama, kādi pakalpojumi ir pieejami, un kādi ir saimnieku noteiktie drošības pasākumi. Esiet 

tikpat atklāti un godīgi pret lauku saimnieku, lai izdotos lieliska atpūta Latvijas laukos! 

Atceramies, ka tagad laukos patiešām ir vairāk izklaides kā pilsētā!  

 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1092
https://www.celotajs.lv/lv/geo/map
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Lauku tūrisma mītnes pašizolācijai un karantīnai 

Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” apkopojusi  aktuālu informāciju par lauku 

tūrisma mītnēm, kuru saimnieki ir gatavi uzņemt viesus, kam nepieciešama pašizolācija vai 

karantīna. Šādas mītnes atrodas visā Latvijā, lielākā daļa – Vidzemē.  

Aktīvajai tūrisma sezonai beidzoties, pieaug to lauku tūrisma naktsmītņu skaits, kuru saimnieki ir 

gatavi veikt drošības pasākumus un piedāvāt savus pakalpojumus tiem, kam nepieciešams 

pašizolēties vai doties karantīnā. Vietnē www.celotajs.lv izveidota īpaša sadaļa  „Lauku tūrisma 

mītnes pašizolācijai un karantīnai”, kurā regulāri  atjaunojam informāciju par  aktuālo 

piedāvājumu. 

Naktsmītņu piedāvājums 

 Brīvdienu mājas  

Tās ir atsevišķas mājas ar vairākām guļamistabām, dzīvojamo istabu, ēdiena gatavošanai aprīkotu 

virtuvi un labierīcībām. Dažkārt brīvdienu mājas ēkā vai tai piederošajā teritorijā atrodas arī pirts. Ap 

brīvdienu mājām parasti ir privāta āra teritorija, kur iespējams uzturēties svaigā gaisā. Brīvdienu 

mājas ir piemērotas karantīnas situācijai un pašizolācijai ģimenēm, kam nepieciešama lielāka platība, 

lai visi ģimenes locekļi varētu gan strādāt, gan mācīties attālināti, netraucējot cits citu. Brīvdienu 

mājās parasti ir interneta pieslēgums, taču iepriekš jāpārliecinās par tā kvalitāti un jaudu. Iespējams, 

ka uz brīvdienu māju viesi varēs doties kopā ar saviem četrkājainajiem mīluļiem, ja tas nepieciešams.   

 Kempingi 

Kempingi piedāvā atsevišķas brīvdienu mājas, kas ir pilnībā aprīkotas un apkurināmas. Āra teritorija 

ir kopīga viesiem, taču tā ir pietiekami plaša, lai ievērotu distancēšanos. 

 Viesu nami 

Viesu nami piedāvā atsevišķas istabas vai dzīvokļus ar labierīcībām un ēdiena gatavošanas iespējām, 

kā arī atsevišķus brīvdienu namiņus viesu namu teritorijā. Arī viesu nami parasti atrodas lauku 

apvidū, kur iespējams uzturēties svaigā gaisā un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, ievērojot 

distancēšanos. 

 

Pakalpojumi 

Rezervējot mītni, vēlams zināt, kādi papildus pakalpojumi var būt nepieciešami un par tiem laicīgi 

vienoties ar saimniekiem. Ēdināšanas pakalpojumi lielākajā daļā mītņu netiks sniegti, taču var būt 

iespēja vienoties ar saimniekiem par ēdienu vai produktu piegādi no tuvākās kafejnīcas vai veikala.  

 

Cenas 
Cenas var būt norādītas mītnes informācijā, taču vairumā gadījumu tās tiks noteiktas, viesiem un 

saimniekiem abpusēji vienojoties, atkarībā no uzturēšanās ilguma, viesu skaita, nepieciešamajiem 

pakalpojumiem un citiem apstākļiem. 

  

Kā izvēlēties 

Naktsmītnes var izvēlēties pēc atrašanās vietas kartē, iepazīstoties ar aprakstiem un foto galerijām. 

Lai precizētu pakalpojumus, pieejamību, cenas un citus nosacījumus, ir jāsazinās ar naktsmītņu 

http://www.celotajs.lv/
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saimniekiem. Kopējās sabiedrības veselības labad ir nepieciešams būt ļoti atbildīgiem un atklātiem, 

informējot saimniekus par savu veselības stāvokli. 

 

Ar cieņu 

Asnāte Ziemele, 

Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente (tel. 29285756) 

 

 
 

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija 

 

Ar prieku paziņojam, ka klajā nācis žurnāls «Ēdam BIOLOĢISKI». Tas ir pircēju auditorijai 

veltīts skaidrojošs izdevums – ceļvedis bioloģiskās pārtikas pasaulē! 

Žurnālu sākam ar siltu brokastu maizi, pēcāk pārliecināmies, ka, gatavotas no bioloģiskiem 

produktiem, pat skolas pusdienas garšo lieliski, un noslēdzam ar vakariņām visām gaumēm. Starp 

ēdienreizēm apciemojam trīs lieliskas ģimenes, kas iepērkas un ēd bioloģiski ikdienā.  

Ja, pārlapojot šo žurnālu sajutīsi izsalkumu, vai bērnības smaržas un garšas sāks kņudināt, tad 

būsim trāpījuši desmitniekā. Bioloģisku apetīti! (Žurnāls jau no 8. decembra bez maksas būs 

pieejams: 

- 9 Rimi Klēts veikalos Rīgā; 

- veikalā „Idille”, Kr. Barona ielā 46, Rīgā; 

- veikalā „Bio Te”, Jūrmalas ielā 14, Piņķos; 

- veikalā „Būņas”, Dzirnavu ielā 34A, Rīgā; 

- „Brīvais veikals”, Rīgas ielā 175, Ikšķilē; 

- veikalā „Zaļā Zeme”, Raiņa ielā 35, Jelgavā; 

- veikalā „Itālijas labumi”, Vidzemes šoseja 4c, Siguldā; 

- Re’Chef, Mārupes ielā 3, Rīgā; 

- Kafijas garāžā, Kr. Valdemāra ielā 3, Siguldā; 

- Mr. Biskvīts, Ausekļa ielā 9, Siguldā; 

- Āgenskalna tirgū decembra sestdienās un svētdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00; 

- „Mūsu Bio tirgus” Siguldā 13. un 19. decembrī no plkst 10:00 līdz 14:00! 

No 14. decembra www.biologiski.lv būs pieejama arī ŽURNĀLA ELEKTRONISKĀ VERSIJA!  

http://www.biologiski.lv/
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Decembrī ar žurnāla saturu iepazīstināsim arī mūsu Facebook, Instagram un Twitter kontos 

@BioLoģiski! 

Žurnāla saņemšanas vietas noteikti vēl tiks papildinātas! Informācija sekos! 

 
 

Projekta ATLAS aptauja Latvijas lauksaimniekiem 
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Dārzkopības institūts un Latvijas 

Augļkopju asociācija aicina Latvijas lauksaimniekus piedalīties elektroniskajā aptaujā par 

lauksaimnieku vēlmēm informācijas tehnoloģiju (IT) un robotikas jomās. 

 

Aptauja tapusi projekta ATLAS “Sadarbspējas un analīzes sistēma inovatīvai, datu vadītai 

lauksaimniecībai” ietvaros, kas piedāvās inovatīvus, uz datiem balstītus pakalpojumus 

lauksaimniecībā, lai ilgtspējīgā veidā palīdzētu uzlabot lauksaimnieku efektivitāti. 

 

Aptauja pieejama spiežot uz saites: https://ej.uz/ATLAS_aptauja 

 

Būsim pateicīgi par jūsu atsaucību, piedaloties aptaujā! Tāpat novērtēsim, ja aicināsiet arī savus 

kolēģus un citus lauksaimniekus tajā piedalīties, šādi stiprinot aptaujas objektivitāti! 

Plašāka informācija par ATLAS projekta mājas lapā: https://www.atlas-h2020.eu/ 

 

LAD AKTUALITĀTES 

26.01.2021 

5.februārī notiks papildu vebinārs lauksaimniekiem par aktualitātēm 

021. gada 5.februārī plkst. 12.00 – 14.00 Lauku atbalsta dienests organizē atkārtotu vebināru 

lauksaimniekiem par aktuālajiem jautājumiem. Vebinārs notiks tiešsaistē platformā “Zoom”. 

Dienests plāno vebināru translēt sociālajos tīklos, lai aktuālo informāciju varētu klausīties arī tie 

lauksaimnieki, kuri nepagūs reģistrēties. 

 

https://ej.uz/ATLAS_aptauja
https://www.atlas-h2020.eu/
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Dienests ir gandarīts par lielo interesi, tāpēc organizē atkārtotu vebināru, lai visiem interesentiem 

pastāstītu par aktuālo. Pirmais vebinārs notiks 2021. gada 3.februārī, bet, ņemot vērā lielo 

lauksaimnieku interesi, reģistrācija vebināram 3.februārī ir noslēgusies. 

 

Vebināri tiek organizēti kā saruna starp lauksaimniekiem un dienestu, tāpēc dalībnieku skaits katrā 

no tiem ir ierobežots. 

 

Vebināra laikā dienesta vadība pastāstīs par paveikto 2020.gadā un izmaksāto atbalstu COVID-19 

izraisīto grūtību pārvarēšanai, pieteikšanos platību maksājumiem 2021.gadā un dienesta sniegto 

atbalstu klientiem, aizpildot platību maksājumu iesniegumus, par investīciju pasākumu aktualitātēm, 

kā arī sniegs atbildes uz lauksaimnieku uzdotajiem jautājumiem. 

 

Reģistrācija vebināram 5.februārī noslēgusies, bet ikviens interesents varēs skatīt vebināra norisi 

Youtube: https://youtu.be/6gIBcRbXPS4  

 

Reģistrētajiem dalībniekiem pirms vebināra sākuma tiks nosūtīta “Zoom” pieslēgšanās saite. 

Platformai “Zoom” var pieslēgties, izmantojot datoru, planšeti vai telefonu. 

 

Vebināra darba valoda: latviešu. 

 

Dalība vebinārā ir bezmaksas. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/5-februari-notiks-papildu-vebinars-

lauksaimniekiem-par-aktualitatem-1114  

 

Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē: 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/  

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 

 

25.01.2021 

Atjaunots Gaujas - Daugavas kanāls 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), ieguldot Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) līdzekļus, ir pabeigusi valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas - Daugavas kanāls pārbūvi. 

Projekta mērķis bija samazināt plūdu apdraudējumu Ādažu novadā un palielināt novada iedzīvotāju 

drošību, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību teritorijā un uzlabojot iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti. 

 

Gaujas - Daugavas kanāls būvēts laika posmā līdz 1903. gadam. Pēdējo reizi kanāla atjaunošanas 

darbi veikti 20. gadsimta 80. gados un 90. gadu sākumā. 

 

Gaujas - Daugavas kanāla pārbūve ir būtiska Ādažu novada pastāvēšanai un aizsardzībai no plūdu 

draudiem. Īstenojot projektu, ir samazināti plūdu draudi Ādažu novada teritorijā un palielinājusies 

dabas teritorijas vērtība, pievilcīgums un produktīva izmantošana Latvijas lauku teritorijās. Gaujas - 

Daugavas kanāls pasargās Ādažu novada 290 ha plūdu riska teritoriju no applūšanas, kā arī 

samazināsies plūdu draudi aptuveni tūkstotim iedzīvotāju Ādažu novada un Garkalnes novados. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atjaunots-gaujas-daugavas-kanals?id=12008  

https://youtu.be/6gIBcRbXPS4
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/5-februari-notiks-papildu-vebinars-lauksaimniekiem-par-aktualitatem-1114
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/5-februari-notiks-papildu-vebinars-lauksaimniekiem-par-aktualitatem-1114
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atjaunots-gaujas-daugavas-kanals?id=12008
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26.01.2021 

Ministrs Kaspars Gerhards: vides un klimata prasības nedrīkst kavēt lauksaimnieku un lauku 

apvidu attīstību 

Pirmdien, 25. janvārī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalījās Portugāles prezidentūras 

rīkotajā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes neformālajā konferencē, kurā ES 

dalībvalstu ministri apsprieda aktuālos jautājumus par lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības 

produktu tirdzniecību, tostarp arī nepieciešamību panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu (EP) par 

ES Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), kā arī turpmākajām attiecībām ar Apvienoto Karalisti 

(AK) pēc Brexit vienošanās panākšanas. 

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards uzsvēra, ka, panākot vienošanos ar EP, jāsaglabā līdzsvarotas 

vides un klimata prasības, lai lauksaimnieki tās turpmāk varētu īstenot un lai jaunās prasības 

neveidotu negatīvu ietekmi uz lauku apvidu attīstību, pārtikas ražošanu un nodrošinājumu. 

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Arī līdz šim esam bijuši uzstājīgi, norādot, ka ir vitāli 

svarīgi saglabāt līdzsvaru starp vides prasībām un reālajām iespējām tās īstenot lauksaimniecības 

nozarē. Vides aizsardzības vārdā mēs nedrīkstam veidot nepanesamu slogu lauksaimniekiem un 

apdraudēt lauksaimniecības nozares pastāvēšanu. Tā ir tautsaimniecībai svarīga nozare, kas mūsu 

iedzīvotājiem nodrošina pārtiku. Turklāt Brexit un Covid-19 pandēmijas krīze ir ievērojami 

ietekmējusi Latvijas, Eiropas un arī pasaules ekonomiku, līdz ar to šobrīd ir īpaši svarīgi pieņemt 

ilgtspējīgus un realizējamus lēmumus – lai kopīgiem spēkiem tiktu veidota tāda vides politika, kas 

nes labumu sabiedrībai un videi, vienlaikus neapdraudot lauksaimniecības nozares pastāvēšanu un 

lauku reģionu dzīvotspēju.” 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ministrs-kaspars-gerhards-vides-un-klimata-

prasibas-nedrikst-kavet-lau?id=12023  

 

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 1. februārī, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies “LIFE OrgBalt” projekta 

partnera “Baltijas krasti” rīkotajā tiešsaistes seminārā par privātā un publiskā sektora sadarbības 

modeļa un simulācijas rīka ieviešanu praksē.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Pirmdien, 1. februārī, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) Eiropas Lauku attīstības 

tīkla informatīvajā tiešsaistes seminārā par pārejas perioda nosacījumiem 2021. un 2022. gadam, kurā 

skaidros pieņemtos likumdošanas aktus.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Pirmdien, 1. februārī, ZM speciālisti piedalīsies EK dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 

likumdošanas darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā notiks viedokļu apmaiņa un diskusijas par 

regulu projektiem un dokumentiem par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) zinātnisko 

atzinumu par alternatīvas metodes novērtēšanu biodīzeļdegvielas ražošanai no pārstrādātiem taukiem, 

kas iegūti no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem. Diskutēs arī par EFSA izvērtējumu par prionu 

samazināšanu un par jaunām prionu noteikšanas metodēm.  

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ministrs-kaspars-gerhards-vides-un-klimata-prasibas-nedrikst-kavet-lau?id=12023
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ministrs-kaspars-gerhards-vides-un-klimata-prasibas-nedrikst-kavet-lau?id=12023
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Sākums pulksten 10.00. 

 

Pirmdien, 1. februārī, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupā “Vides un industriālais 

piesārņojums pārtikā”, kurā plānotas diskusijas par akrilamīda un 3-monohlorpropāndiola maksimāli 

pieļaujamajām normām pārtikā.  

Sākums pulksten 10.30. 

 

Pirmdien, 1. februārī, ZM notiks tiešsaistes sanāksme, kurā pārrunās veselības pamatprasības un 

specifiskās prasības buļļiem, ko izmanto dabīgai lecināšanai.  

Sākums pulksten 14.00. 

 

No pirmdienas, 1.februāra līdz piektdienai, 5.februārim, ZM speciālisti piedalīsies attālinātā FAO 

(The Food and Agriculture Organization of the United Nations/ANO Pārtikas un lauksaimniecības 

organizācija) Zivsaimniecības komitejas (COFI) 34.gadskārtējā sesijā. Sesijas laikā izskatīs 

ziņojumus par esošo situāciju zivsaimniecībā, lai nodrošinātu atbildīgu un ilgtspējīgu zvejniecību un 

akvakultūru, kā arī - jautājumus par zivju produktu tirdzniecību,  par nelegālas, nereģistrētas un 

neregulētas zvejas apkarošanu, un citus aktuālus ar nozari saistītus jautājumus. 

Sākums tiks precizēts. 

 

Otrdien, 2. februārī, ZM notiks tiešsaistes sanāksme, kurā risinās jautājumus par mēslošanas līdzekļu 

atzīšanu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā Latvijā, kā arī par trešajās valstīs ražotajiem 

mēslošanas līdzekļiem. 

Sākums pulksten 13.00. 

 

No otrdienas, 2.februāra līdz trešdienai, 3.februārim, ZM speciālisti piedalīsies EK organizētā augsta 

līmeņa sanāksmē par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2021.-2027.gadam programmēšanu, 

uzsvaru liekot uz Zaļā kursa iniciatīvām, kas ietver stratēģiju “No lauka līdz galdam” un 

Biodaudzveidības stratēģiju. Dalībvalstu augsta līmeņa pārstāvjiem būs iespēja īsi izteikt savu 

redzējumu par būtiskākajiem izaicinājumiem nākamā plānošanas perioda programmēšanas procesā. 

Sākums otrdien pulksten 14.30, trešdien – 9.30. 

 

Trešdien, 3. februārī, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupā par direktīvas 

nosacījumiem ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) izplatīšanai vidē, kurā skatīs aktuālos ĢMO 

jautājumus, tostarp genomikas jaunās metodes.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 3. februārī, ZM speciālisti piedalīsies Nīderlandes rīkotā tiešsaistes seminārā par pārtikas 

piedevu un aromatizētāju monitoringa sistēmas izstrādi, kurā izskatīs jautājumus par pārtikas piedevu 

un aromatizētāju uzņemšanas devām Eiropas Kopienas iedzīvotāju uzturā, tādējādi nodrošinot ES 

dalībvalstu sadarbības veicināšanu un pieredzes apmaiņu.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 3. februārī, ZM eksperti piedalīsies EK ekspertu tiešsaistes darba grupā par transmisīvo 

sūkļveida encefalopātijas (TSE) normatīvo aktu projektiem, kurā tiks sniegta informācija par 

aktuālajiem TSE jautājumiem.  

Sākums pulksten 10.00. 
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Trešdien, 3. februārī, ZM speciālisti piedalīsies EK Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas tiešsaistes 

sanāksmē, kurā paredzētas ekspertu diskusijas par priekšlikumu regulai par veterināro zāļu labas 

farmakovigilances prakses prasībām un farmakovigilances pamatlietas saturu.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Trešdien, 3.februārī ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 

pasākuma Uzraudzības padomes sēdē. Sēdē izskatīs jautājumus par Pēcdoktorantūras pētniecības 

atbalsta projekta īstenošanas progresu 2020.gadā, kā arī Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 

projekta pētniecības pieteikumu 4. atlases kārtas rezultātus. 

Sākums pulksten 14.00. 

 

Ceturtdien, 4.februārī ZM speciālisti piedalīsies attālinātā EUROFISH Padomes 20. gadskārtējā sēdē, 

kuras laikā tiks apspriestas nozares aktualitātes, kas skar EUROFISH kompetenci - zivju produktu 

tirdzniecību, akvakultūru. Plānots izskatīt arī administratīva rakstura jautājumus par organizācijas 

pārvaldību un budžetu. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien, 4. februārī, ZM speciālisti piedalīsies “LIFE OrgBalt” projekta programmas “Klimata 

pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un 

Somijā” uzraudzības grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā pārrunās projekta aktualitātes. Projekta mērķis 

ir klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana, apsaimniekojot auglīgas organiskās 

augsnes lauksaimniecības un meža zemē mērenajā klimata joslā.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien un piektdien, 4. un 5. februārī, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes sanāksmē par 

dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu oficiālās kontroles auditu Pārtikas un 

veterinārajā dienestā (PVD). EK Pārtikas un veterinārais dienests (FVO) no 11. janvāra līdz 

5. februārim veic dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu oficiālās kontroles 

uzraudzības auditu PVD attālināto darba sanāksmju veidā. Audita plānā iekļauti PVD oficiālās 

kontroles kompetences jautājumi. 

Sākums abas dienas pulksten 13.00. 

 

Piektdien, 5. februārī ZM eksperti piedalīsies EK organizētā tiešsaistes darba grupā, kur EK 

prezentēs ieteikumus dalībvalstīm to Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskajiem 

plāniem, kas sagatavoti atbilstoši stratēģijai “No lauka līdz galdam”, lai nodrošinātu Zaļā kursa 

kopējo mērķu sasniegšanu. Sanāksmē runās gan par EK rekomendācijām kopumā, gan specifiski par 

antimikrobiālo rezistenci un pesticīdiem.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Piektdien, 5. februārī ZM speciālisti piedalīsies Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Speciālās 

Lauksaimniecības komitejas un ES koordinācijas tiešsaistes sanāksmē, kurā uzklausīs koordinatoru 

ziņojumus par paveikto darbu, uzklausīs dalībvalstu priekšlikumus un apsvērs turpmāko rīcību 

2021. gadā. Sarunas norisināsies par iekšzemes atbalstu, tirgus pieejamību, eksporta konkurenci, 

eksporta ierobežojumiem un kokvilnu.  

Sākums pulksten 10.00. 


