INFOLAPA Nr. 13/2021
LOSP AKTUALITĀTES
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes:
LOSP un Dienas Bizness pārstāvju sanāksme
Pirmdien, 29.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis J.Irbe piedalījās
sanāksmē ar Dienas Bizness pārstāvjiem, lai pārrunātu Lauksaimnieku video konferences “Latvijas
zeme- ilgtermiņa attīstības perspektīvas” rīkošanu 2021.gada 27.aprīlī.
LOSP Valdes sēde
Trešdien, 31.martā, notika attālinātā LOSP Valdes sēde, kurā LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis
informēja par Grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas
finansēšanas novēršanas likumā un izrietošajām sekām lauksaimniekiem vai vienkāršoti Par naudas
atmazgāšanas likumu.
LOSP valdes loceklis J.Irbe informēja par iespējamiem pasākumiem biogāzes elektrostaciju darbam
ārpus obligātā iepirkuma sistēmas, tostarp tādus, kas veicinātu komersantiem sev piederošas vai
saistītas saimniecības apgādi ar no AER saražotu elektroenerģiju un lauksaimnieku Nevalstisko
organizāciju un Zemkopības ministrijas viedokli, kurā tiek definēti iespējamie pasākumi (neto
norēķina sistēmas un elektroenerģijas piegādes tiešo līgumu sistēmas ieviešana).
LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis J.Irbe informēja par LOSP un Dienas
Bizness Lauksaimnieku video konferences “Latvijas zeme- ilgtermiņa attīstības perspektīvas”
rīkošanu 2021.gada 27.aprīlī.
LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis informēja par Valsts Vides Dienesta saņemto vēstuli ar aicinājumu
izvirzīt kandidātu gada balvai "Zaļā izcilība 2021" (informācija tika nosūtīta Jums uz e-pastu).
Memoranda padomes sēdē
Trešdien, 31.martā, LOSP sabiedrisko attiecību speciālists G.Jankovs piedalījās Memoranda padomes
sēdē, kurā Memoranda padome uzklausīja Pārresoru koordinācijas centra pārstāvju redzējumu par
aktivitātēm sociālās uzticēšanās veicināšanai, izsakot pateicību par tēmas nozīmīguma aktualizēšanu
un atbalstu plānotajām turpmākajām darbībām. Valsts kanceleja informēja par OECD plānoto
pētījumu par uzticēšanos visās organizācijas dalībvalstīs pēc vienotas metodoloģijas.
LR Finanšu ministrijas (FM) darba grupas sanāksme par ANM ekonomikas transformācijas
un klimata komponentēm
Trešdien, 31.martā, LOSP valdes loceklis J.Irbe piedalījās FM organizētajā darba grupas sanāksmē
par Atveseļošanas un noturības mehānisma ekonomikas transformācijas un klimata komponentēm.
Sanāksmē tika izskatīti iepriekš iesniegtie priekšlikumi.
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Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes:
LR Zemkopības ministrijas (ZM) sanāksme par atbalsta pasākumiem bioloģiskajai
lauksaimniecībai Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskā plāna
periodam no 2023. līdz 2027.gadam ietvaros
Otrdien, 06.aprīlī, LOSP eksperti A.Ērliha, Dz.Lejniece, A.Vītoliņš, A.Kraukle, G.Gūtmanis
piedalīsies ZM organizētajā sanāksmē par atbalsta pasākumiem bioloģiskajai lauksaimniecībai
Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz
2027.gadam ietvaros.
Latvijas Darba Devēju konfederācijas (LDDK) sanāksme par ANM plāna projektu
Otrdien, 06.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP valdes locekļi G.Gūtmanis un J.Irbe
piedalīsies LDDK sanāksmē, lai pārrunātu FM tematisko darba grupu kopsavilkumus par
Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) plāna projektu.
ALTUM vebinārs: Nauda lauksaimniekiem
Trešdien, 07.aprīlī, plkst. 10:00, LOSP dalīborganizāciju pārstāvji un visi lauksaimnieki aicināti
piedalīties ALTUM vebinārā: Nauda lauksaimniekiem.
Vebinārā tiks runāts par sezonas apgrozāmiem līdzekļiem, darījumiem ar zemi, Covid-19 ietekmes
atbalstu. Uz lauksaimnieku jautājumiem atbildēs ALTUM Reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa,
Kreditēšanas eksperts Edgars Mekšs, Zemes fonda direktore Ina Alksne.
Vebināra pieeja tika nosūtīja Jums uz e-pastiem.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sanāksme par LLKC stratēģiju 20212025.gadam
Trešdien, 07.aprīlī, LLKC un LOSP aicina visus interesentus piedalīties LLKC diskusijā par LLKC
stratēģiju 2021-2025.gadam.
Sanākmses pieejas saite tika Jums izsūtīta uz e-pastiem.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) projekta “Klimata pārmaiņu
politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” atklāšanas konference
Piektdien, 09.aprīlī, LOSP aicina interesentiem piedalīties VARAM Norvēģijas finanšu instrumenta
2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”
iepriekš noteiktā projekta “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā”
atklāšanas konferencē.
LR Finanšu ministrija (FM) un Memoranda padomes organizētā sanāksme
Piektdien, 09.aprīlī. LOSP sabiedrisko attiecību speciālists G.Jankovs piedalīsies FM un Memoranda
padomes organizētajā sanāksmē par “Saimnieciskā darbība SLO konceptā” izskatīšanu.

2

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmija (LLMZA) izsludina pieteikšanos
konkursam “Sējējs 2021”
LR Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības
un mežu zinātņu nodaļu (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmiju
(LLMZA) izsludina pieteikšanos konkursam “Sējējs 2021” nominācijā “Zinātne praksē un
inovācijas” . Konkurss “Sējējs 2021” ir Zemkopības ministrijas (ZM) rīkots ikgadējs pasākums, kura
mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā.
Par konkursa dalībnieku nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” var būt:
1. jaunais zinātnieks, kurš ne vairāk kā pirms 3 gadiem zinātniskā vadītāja vai konsultanta vadībā
sekmīgi aizstāvējis promocijas darbu un sekmīgi turpina sākto zinātniskā darba virzienu. Zinātniskā
darba rezultāti vai izstrāde ir ieviesta praksē ražojošā uzņēmumā, zemnieku saimniecībā,
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā vai noteiktā lauku reģionā vai ražošanas
nozarē;
2. jaunais zinātnieks, kurš ne vairāk kā pirms 3 gadiem zinātniskā vadītāja vai konsultanta vadībā
sekmīgi aizstāvējis promocijas darbu un sekmīgi turpina sākto inovatīvā zinātniskā darba virzienu.
Zinātniskā darba rezultāti vai izstrādes ir inovatīvas, apsteidzot pašreizējās izplatītākās aktualitātes
lauksaimniecības praksē un papildinot nozaru aktualitāšu zinātnisko pamatojumu.
Konkursam atbilstošu dalībnieku var izvirzīt ražojošs uzņēmums, zemnieku saimniecība,
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas,
LLMZA vai Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU).
Konkursa dalībniekam nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” līdz 14. maijam jānosūta
uz e-pasta adresi: lmzn@lza.lv:
1. rakstisks pieteikums un pamatojums. Konkursam izvirzītais projekts var būt arī starpnozaru
rakstura ar risinājumu daudzveidīgām problēmām, kas skar arī valsts politikas nostādnes;
2. zinātniskā darba, izstrādes apraksta un pamatojuma viens oriģināleksemplārs elektroniskā
(PDF formātā) veidā. Iesniedz arī pārējo konkursanta darba objektīvai novērtēšanai nepieciešamo
informāciju (CV, publikāciju sarakstu, kā arī pārējos publicitāti un pēc konkursanta ieskatiem
objektīvam darba vērtējumam nepieciešamos raksturojošos rādītājus). Ja uz balvu pretendē autoru
kolektīvs (ne vairāk kā 5 personas), pieteikumā kā balvas saņēmēju norāda tikai vienu personu.
Papildu informācija: www.llmza.lv;
https://www.lza.lv/nodalas/lauksaimniecibas-un-meza-zinatnu-nodala

https://www.sejejs.lv/
Lauku Ceļotājs
"Atvērtās dienas laukos" BŪS arī šogad - 10.-13. jūnijā!
"Atvērtās dienas laukos" (ADL) ir Latvijas lauku apceļošanas un iepazīšanas pasākums ar mērķi
popularizēt laukus - laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus, pakalpojumus, kā arī ieinteresēt
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iedzīvotājus iepazīt lauku dzīvi, nobaudīt lauku labumus, atrast saimniecības, no kurām iegādāties
laukos audzētus un ražotus produktus, kā arī atpūsties un izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko var
piedzīvot laukos.
Aicinām ikvienu lauku tūrisma uzņēmēju pievienoties šim pasākumam: naktsmītnes, amatnieki,
pirtnieki, pārtikas ražotāji, biškopji, stādu audzētāji, lielās lauku saimniecības, pilis un muižas,
atrakciju parki, lauku krodziņi un restorāni, dabas takas un daudzi citi.
Mēs aicinām Jūs pieteikt savu dalību, aizpildot elektronisku PIETEIKUMA ANKETU. Pieteikšanās
līdz 19. martam.
Pasākumu organizē LLTA "Lauku ceļotājs" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1104
Mājas kafejnīcu dienas - šogad visā Latvijā!
Aicinām vietējos koordinātorus pieteikt sava reģiona dalību Mājas kafejnīcu dienām.
Māju kafejnīcu dienas ir reģionāla tūrisma galamērķa popularizēšanas pasākums, un to
organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar LLTA "Lauku ceļotājs".
Katra galamērķa koordinatoru lūdzam aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU līdz 2021. gada 31.
martam.
Mājas kafejnīcu dienu ideja ir aizgūta no Igaunijas, kur šādas dienas notiek jau vairākus gadus un
dažādos reģionos. 2019. gadā šādas mājas kafejnīcu dienas pirmo reizi tika rīkotas arī Latvijā, kam
2020. gadā pievienojās jauni reģioni. Mājas kafejnīcu dienas iepriekšējos gadus guva lielu atsaucību,
un dalība tajās ir laba iespēja popularizēt savu novadu vai kultūrtelpu kā interesantu tūrisma
galamērķi, tāpēc šogad šādas Mājas kafejnīcu dienas nolemts organizēt visā Latvijā.
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1103
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.

4

Latvijas Maiznieku biedrība
Konkurss ‘’Uzcep savu dzīvesprieka maizi!’’
virtuālā un radošā veidā uzkrājot pieredzi un gaidot pavasari.
Organizē: Latvijas Maiznieku biedrība (LMB)
Aicināti: Visi Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi un jaunieši/interesenti vecumā no
17 - 23 gadiem, kuri vēlas izcept savu īpašo maizi.
Konkursa norises laiks: no 15. marta līdz 20. aprīlim
LMB aicina pedagogus novērtēt visus, kas piedalīsies konkursā, ar pozitīvu vērtējumu (no 7 līdz 10
ballēm) profesionālajos mācību priekšmetos
Konkursa uzdevums:
1. Izveidot receptūru un izcept jauktu miltu maizi ar vai bez piedevām (pēc katra iedvesmas un
fantāzijas), kas atbilstu nosaukumam ‘’Dzīvesprieka maize’’ ar neto daudzumu no 0,500 –
1,00 kg;
2. Gatavošanā iespējams izmantot dažādu veidu un tipu miltus (kviešu, rudzu, pupu, zirņu, auzu,
griķu u.c.), var pievienot žāvētus augļus, sēklas, riekstus, graudus, pārslas, dārzeņus,
garšaugus u.c.;
3. Papildu punktus iespējams iegūt, ja maizes gatavošanā izmantoti pilngraudu milti
(PILNGRAUDU milti ir produkti ar augstu uzturvērtību – bagātīgi ar šķiedrvielām, satur
daudz B grupas vitamīnus, minerālvielas (cinku, fosforu, magniju un dzelzi) un bioloģiski
aktīvus savienojumus (antioksidantus u.c.));
4. Darba iesniegšana: Video (ne garāku kā 3 min) vai PDF formātā (jāiekļauj konstruktīva
fotosesija par maizes gatavošanu no izejvielām līdz gatavam produktam) un
viedoklis/pamatojums – kāpēc jāēd maize (visradošākajā izpildījumā, iekļaujot to Video vai
PDF).
Papildu prezentācijai (video vai PDF) jāiesniedz receptūra un tehnoloģiskā procesa apraksts
ar titullapu, kur minēts konkursanta vārds, uzvārds, mācību iestāde, grupa, kurss un pedagogs.
Darbi jāiesūta: līdz š.g. 15. aprīlim uz e-pastu : birojs@maizniekubiedriba.lv
Tiks piešķirtas balvas 1., 2., 3. vietām, kā arī Veicināšanas un Žūrijas simpātiju balvas.
Konkursu atbalsta: visi LMB biedri/ražošanas uzņēmumi
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Darbus vērtēs:
Gunta Duka – LMB izpilddirektore, Maiznieka amata meistare
Linda Bekmane – Maiznieka amata meistare, SIA ‘’Puratos Latvia’’ tehnoloģe/konsultante
Toms Blumbergs – Maiznieka amata zellis, SIA ‘’Saldus maiznieks’’ ražošanas vadītājs.
Šeit varat uzzināt vairāk par konkura nolikumu:
https://maizniekubiedriba.lv/
Uzkrāsim pieredzi ar cerību, ka 2021. gada rudenī tiksimies konkursā ‘’’Jaunais maiznieks 2021’’.

LAUKU ATBALSTA DIENESTA AKTUALITĀTES
30.03.2021
No 1.aprīļa atsākas sezonas laukstrādnieku reģistrācijas periods
No 2021.gada 1.aprīļa līdz 30.novembrim tiek uzsākta jau astotā sezona, kad norit sezonas
laukstrādnieku reģistrācija. Saimniecības, kas darbojas augļkopības un dārzeņkopības nozarēs, kā arī
nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, var veikt šo darbinieku darba uzskaiti Lauku
atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Sezonas laukstrādnieku reģistrēšanas modulis ir ērts un noderīgs rīks lauksaimniekiem. Par to liecina
nemainīgi lielā saimnieku interese, kā arī arvien plašāks saimniecību un nodarbināto skaits ar katru
sezonu. Šo gadu laikā ievērojami ir pieaudzis arī nodarbināto skaits programmas īstenošanas laikā.
Tā piemēram, 2020.gadā 262 saimniecības nodarbināja 3848 lauksaimniekus.
Šis nodokļa režīms būtiski samazina nodokļu slogu tiem cilvēkiem, kuri tiek nodarbināti tieši sezonas
rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā,
ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā. Ieguvēji ir gan saimnieki, gan nodarbinātie.
Sezonas laukstrādnieku ienākumu nodoklis ir 15% no nopelnītā atalgojuma, un nodarbinātais kļūst
sociāli apdrošināts pensijai. Plašāka informācija par sezonas laukstrādnieku reģistrāciju ir pieejama
izvēlnē “Sezonas laukstrādnieki”.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/no-1-aprila-atsakas-sezonaslaukstradnieku-registracijas-periods-1132
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31.03.2021
No 7.aprīļa var pieteikties platību maksājumiem un marķētās dīzeļdegvielas iegādei
No šā gada 7.aprīļa līdz 24.maijam (līdz 15.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par
katru nokavēto darbdienu) lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, aizpildot Vienoto
iesniegumu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus darbam klātienē, visu nepieciešamo atbalstu Lauku atbalsta
dienests klientiem, kuri paši nevar aizpildīt informāciju EPS, sniedz arī pa tālruni – dienesta
darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu. Līdzīgi
dienests rīkojās 2020.gada pavasarī, kad palīdzību sniedza vairāk nekā 10 000 klientiem.
Jau sešus mēnešus lauksaimnieki var EPS aizpildīt Provizoriskos platību maksājumu iesniegumus.
Tas ļauj pakāpeniski rakstīt nepieciešamo informāciju iesniegumā un aprēķināt, vai tiks izpildītas
zaļināšanas un citas prasības. Šobrīd Provizoriskos iesniegumus jau ir aizpildījuši vairāk nekā 2400
lauksaimnieki. Atgādinām! Ja lauksaimnieks aizpilda informāciju Provizoriskajā iesniegumā, tad šis
iesniegums, sākot ar 7. aprīli, ir jāiesniedz EPS.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/no-7-aprila-var-pieteikties-platibumaksajumiem-un-marketas-dizeldegvielas-iegadei-1133
31.03.2021
Notiks vebinārs par platību maksājumu sezonas aktualitātēm
Šā gada 8.aprīlī plkst.10.00 notiks tiešsaites vebinārs "Platību maksājumu sezonas aktualitātes". Tam
varēs sekot LAD mājaslapā un YouTube kontā. Dalība vebinārā ir bez maksas.
Vebinārā dienesta speciālisti informēs par pieteikšanos platību maksājumiem, izmaiņām
nosacījumos, svarīgiem datumiem jaunajā platību maksājumu sezonā un citām aktualitātēm. Tiks
sniegta informācija arī par pieteikšanos marķētās dīzeļdegvielas iegādei, kam piemēro samazināto
akcīzes nodokļa likmi. Dienests pastāstīs arī par to, vai šogad varēs saņemt īstermiņa aizdevumu no
vienotā platību maksājuma, kā arī par marķētās degvielas piešķiršanas avansā iespējām.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/notiks-vebinars-par-platibumaksajumu-sezonas-aktualitatem-1134
01.04.2021
Svarīga informācija lauksaimniekiem par jaunā brīvprātīgā saistītā atbalsta nosacījumiem un
apmēru 2021. un 2022. gadam
Valdība ceturtdien, 1. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, kas noteic brīvprātīgi
saistītajam atbalstam 2021. gadā novirzīt 47,1 milj. eiro, bet 2022. gadā – 47,9 milj. eiro.
Ar grozījumiem noteikumos brīvprātīgi saistītam atbalstam (BSA) veiktas šādas izmaiņas:



BSA par aitām no 2021. gada varēs saņemt arī par pienu šķirnes (Ostfrīzijas piena, Beļģu
piena un Lakonas) aitu mātēm, ja būs izpildīti noteiktie atbilstības nosacījumi,
BSA par platībām nepiešķirs par platību, kurā nenotiek ražošana jeb kultūraugi tiks atstāti uz
lauka, nenovācot tos gatavības fāzē,
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bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļautām platībām ir noteiktas sertificētas
sēklas minimālā ražība, kas ir jāiegūst, lai saņemtu BSA par sertificētas sēklas kartupeļiem,
sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām un sertificētu labības sēklu,
 BSA par augļiem un ogām un BSA par dārzeņiem nosacījumi papildināti ar normu, kas
noteic, ka atbalsta pretendentiem, kas BSA piesaka vairāk nekā trīs hektārus, ir jābūt
uzskaites sistēmai, kurā norādīta informācija par audzētā kultūrauga sugu un šķirni,
agrotehniskiem pasākumiem un to īstenošanas datumiem, izmantotiem agrotehniskiem vai
ķīmiskiem augu aizsardzības pasākumiem, lietotiem augu aizsardzības līdzekļiem. Uzskaites
sistēma būs jāuzrāda pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma,
 BSA par augļiem un ogām varēs saņemt arī par sausserdi, irbeni plūškoku, melonēm un
arbūziem,
 no 2021. gada papildus jau esošajiem BSA veidiem tiks ieviests jauns BSA maksājums –
BSA par rudzu populācijas šķirnēm, galvenokārt par "Kaupo" šķirnes rudziem.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/svariga-informacijalauksaimniekiem-par-jauna-brivpratiga-saistita-atbalsta-nosacijumiem-un-apmeru-2021-un-2022gadam-1136
Vairāk ar LAD aktualitātēm varat iepazīties šeit:
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES
29.03.2021
Iedzīvotāji no bioloģiskajiem lauksaimniekiem gaida vairāk bioloģiski ražotu produktu
Zemkopības ministrija (ZM) vienmēr ir atbalstījusi un arī turpmāk atbalstīs bioloģiskos
lauksaimniekus un bioloģiskās produkcijas ražotājus. To pieprasa arī Latvijas iedzīvotāji, aizvien
vairāk uzmanības pievēršot veselīgam dzīvesveidam. Tāpēc ZM norāda, ka Latvijas Bioloģiskās
lauksaimniecības asociācijas 25. martā izplatītie paziņojumi ir nekorekti.
Pateicoties ZM īstenotajai politikai un ES atbalstam, jau šobrīd Latvija bioloģiski sertificētās platības
ziņā ieņem augsto 6. vietu ES, kas ir labs sasniegums. Bioloģiski sertificētās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes (LIZ) platība 2020. gada 1. janvārī aizņēma 290 tūkst. ha jeb aptuveni 14% no
kopējās LIZ platības valstī. Salīdzinājumā ar 2019. gadu bioloģiski sertificētā platība ir
palielinājusies par 2,2%, bet, salīdzinot ar 2014. gadu, – par 30 procentiem!
Bioloģiskie lauksaimnieki gan patlaban saņem, gan arī turpmāk saņems ievērojamu atbalstu, lai
varētu ne tikai paplašināt zemes platību, bet arī palielināt bioloģiski saražotās produkcijas apjomu.
Piemēram, Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam ietvaros par bioloģiskās
lauksaimniecības metožu izmantošanu LIZ apsaimniekošanā ir novirzīts 194,3 milj. eiro finansējums
un pārejas periodā 2021.-2022. gadam tiks novirzīti 70 milj. eiro, kas kopumā veido 12,9% no LAP
finansējuma (2014.-2022. gadam).
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/iedzivotaji-no-biologiskajiem-lauksaimniekiemgaida-vairak-biologiski-?id=12133
01.04.2021
Arī šogad lauksaimniekiem pieejams 12 miljonu eiro valsts atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai
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Valdība ceturtdien, 1. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos par valsts un ES atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā, paredzot atbalstu
daļējai kredītprocentu dzēšanai, zinātniskajiem pētījumiem un lauksaimniecības produkcijas
popularizēšanas pasākumu digitalizācijai.
Ar grozījumiem noteikts, ka valsts atbalsts 2021. gadā būs pieejams daļējai kredītprocentu dzēšanai
primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām, kā arī
lauksaimniecības, zvejniecības un zvejas produktu pārstrādes un apstrādes uzņēmumiem, paredzot
šim mērķim kopsummā 12 miljonus eiro, kā arī lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem
un lauksaimniecības zinātnisko iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, paredzot 3 miljonus
eiro, un lauksaimniecības produktu pieejamības informēšanas pasākumu digitālās platformas
pilnveidei, paredzot 320 tūkstošus eiro.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ari-sogad-lauksaimniekiem-pieejams-12miljonu-eiro-valsts-atbalsts-dal?id=12140
01.04.2021
Dzīvnieku turētājiem dzīvnieku infekcijas slimības gadījumā jāpievērš uzmanība precizētajai
zaudējumu kompensāciju pieteikšanās un saņemšanas kārtībai
Valdība ceturtdien, 1. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par
valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos
zaudējumu kompensāciju, kas skaidri un nepārprotami nosaka, kādā kārtībā dzīvnieku īpašnieks,
pārtikas uzņēmums, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersants un embriju transplantācijas
komersants (persona) var pieteikties un saņemt zaudējumu kompensāciju.
Jaunie noteikumi – salīdzinājumā ar pašlaik spēkā esošajiem – precīzāk noteic, kāda informācija ir
jānorāda kompensācijas iesniegumā un kuri dokumenti tam pievienojami.
Noteikumi ietver to slimību sarakstu pēc kuru uzliesmojuma personai ir tiesības pieteikties
zaudējumu kompensācijai no valsts budžeta. Šo slimību gadījumā persona var saņemt zaudējumu
kompensāciju par slimības apkarošanas pasākumu laikā nogalinātajiem dzīvniekiem, par
iznīcinātajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem un reproduktīvajiem produktiem, dzīvnieku barību un
inventāru, ko nav iespējams dezinficēt, kā arī dzīvnieku novietnes noslēguma dezinfekciju.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/dzivnieku-turetajiem-dzivnieku-infekcijasslimibas-gadijuma-japievers-?id=12141
01.04.2021
Svarīga informācija lauksaimniekiem par jaunā brīvprātīgā saistītā atbalsta nosacījumiem un
apmēru 2021. un 2022. gadam
Valdība ceturtdien, 1. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, kas noteic brīvprātīgi
saistītajam atbalstam 2021. gadā novirzīt 47,1 milj. eiro, bet 2022. gadā – 47,9 milj. eiro.
Ar grozījumiem noteikumos brīvprātīgi saistītam atbalstam (BSA) veiktas šādas izmaiņas:
• BSA par aitām no 2021. gada varēs saņemt arī par pienu šķirnes (Ostfrīzijas piena, Beļģu piena un
Lakonas) aitu mātēm, ja būs izpildīti noteiktie atbilstības nosacījumi,
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• BSA par platībām nepiešķirs par platību, kurā nenotiek ražošana jeb kultūraugi tiks atstāti uz lauka,
nenovācot tos gatavības fāzē,
• bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļautām platībām ir noteiktas sertificētas sēklas
minimālā ražība, kas ir jāiegūst, lai saņemtu BSA par sertificētas sēklas kartupeļiem, sertificētām
stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām un sertificētu labības sēklu,
• BSA par augļiem un ogām un BSA par dārzeņiem nosacījumi papildināti ar normu, kas noteic, ka
atbalsta pretendentiem, kas BSA piesaka vairāk nekā trīs hektārus, ir jābūt uzskaites sistēmai, kurā
norādīta informācija par audzētā kultūrauga sugu un šķirni, agrotehniskiem pasākumiem un to
īstenošanas datumiem, izmantotiem agrotehniskiem vai ķīmiskiem augu aizsardzības pasākumiem,
lietotiem augu aizsardzības līdzekļiem. Uzskaites sistēma būs jāuzrāda pēc Lauku atbalsta dienesta
pieprasījuma,
• BSA par augļiem un ogām varēs saņemt arī par sausserdi, irbeni plūškoku, melonēm un arbūziem,
• no 2021. gada papildus jau esošajiem BSA veidiem tiks ieviests jauns BSA maksājums – BSA par
rudzu populācijas šķirnēm, galvenokārt par ‘Kaupo’ šķirnes rudziem.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/svariga-informacija-lauksaimniekiem-parjauna-brivpratiga-saistita-atb?id=12142
Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā
Otrdien, 6. aprīlī, Zemkopības ministrijā (ZM) notiks projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu
pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” asociēto organizāciju pirmā tiešsaistes darba grupa, kurā
notiks iepazīstināšana ar Latvijas augšņu klasifikācijas sistēmas pilnveidošanas un augšņu
diagnostisko pazīmju un īpašību raksturojošo kritēriju noteikšanas metodiku.
Sākums pulksten 13.00.
Otrdien, 6. aprīlī, ZM notiks tiešsaistes darba sanāksme ar Lauku atbalsta dienesta un Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra (LLKC) pārstāvjiem par metodikas izstrādi pasākuma “Vienreizējs
maksājums sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai” apakšpasākumiem.
Sākums pulksten 13.30.
Otrdien, 6.aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies LIFE IP GoodWater projekta partneru sanāksmē par
aktivitātes C12 nodevumu “Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktu prasību un to ieviešanas
izvērtējums Lubāna ezera ūdensobjekta kontekstā”. Sanāksmē tiks prezentēts Latvijas Dabas fonda
nodevums un izskatīti projekta partneru ieteikumi un precizējumi.
Sākums pulksten 15.00.
Trešdien, 7. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM)
tiešsaistes darba grupā par Baltijas jūras rīcības plāna projekta eitrofikācijas segmenta pasākumiem,
kurā izskatīs dalībvalstu viedokļus un priekšlikumus par Baltijas jūras rīcības plāna projekta
eitrofikācijas segmenta pasākumiem, par kuriem vēl nav panākta vienošanās.
Sākums pulksten 10.00.
Trešdien, 7. aprīlī, ZM turpināsies Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) tematiskās darba grupas
“Jaunie lauksaimnieki” tiešsaistes diskusijas ar sabiedriskajiem partneriem par atbalsta intervenci
jaunajiem lauksaimniekiem pēc 2023. gada.
Sākums pulksten 10.00.
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Trešdien, 7. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Padomes (EP) Pārtikas kodeksa darba grupas
“Garšvielas un garšaugi” neformālajā videokonferencē, kurā notiks gatavošanās starptautiskajai
Pārtikas kodeksa darba grupai “Garšvielas un garšaugi”, kurā skatīs oregano, ingvera, safrāna,
krustnagliņu, čili piparu un paprikas, kā arī muskatrieksta standartus.
Sākums pulksten 10.30.
Trešdien, 7. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
(OECD) sēklu shēmas īpašā tehniskās tiešsaistes darba grupā par sēklu shēmu digitalizāciju.
Sanāksmē prezentēs sēklu shēmu digitalizācijas priekšizpētes projektu, kas tapis, sadarbojoties
Koordinācijas komitejai digitalizācijas jomā un speciālajai marķēšanas darba grupai.
Sākums pulksten 14.00.
Trešdien, 7. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies attālinātā Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas
komisijas sēdē. Darba kārtībā – jautājums: “Vai Latvijā tiek nodrošināta ilgtspējīga sugu
apsaimniekošana un tai atbilstoša medību saimniecības uzraudzība?”.
Sākums pulksten 12.00.
Ceturtdien, 8. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Padomes Meža darba grupas sanāksmē, kurā
notiks gatavošanās Apvienoto nāciju meža foruma 16. sesijai.
Sākums pulksten 11.00.
Piektdien, 9.aprīlī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies Baltijas valstu
lauksaimniecības ministru tiešsaistes sanāksmē. Sanāksmē plānots pārrunāt pašreizējo situāciju KLP
reformas sarunās, apmainīties ar aktuālo informāciju par “No lauka līdz galdam” iniciatīvām un par
nacionālajiem atbalsta pasākumiem lauksaimniecības nozarei, lai mazinātu COVID-19 ietekmi.
Sākums pulksten 13.00.
Piektdien, 9. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
organizētā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata
pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta “Klimata pārmaiņu
politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” atklāšanas konferencē.
Sākums pulksten 10.00.
Piektdien, 9. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies Valsts kancelejas rīkotā e-diskusijā “Digitālās
demokrātijas attīstība: E-platformas un rīki sabiedrības līdzdalībai”. Diskusijas mērķis ir pārrunāt
digitālo līdzdalības platformu un rīku attīstību Latvijā, iepazīstinot dalībniekus ar jau pieejamajiem
rīkiem, kā arī identificēt jaunus vai tapšanas stadijā esošus digitālos rīkus.
Sākums pulksten 12.00.
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