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INFOLAPA Nr. 37/2020 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

Seminārs-diskusija Enerģētiku netradicionālais skats uz energoefektivitāti tautsaimniecības 

sektoros 

Otrdien, 01.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās tiešsaistes seminārā-diskusijā 

“Enerģētiķu netradicionālais skats uz energoefektivitāti tautsaimniecības sektoros”, ko rīkoja Rīgas 

Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts.   

 

Guntis Vilnītis “Intresantus faktus atklāja Būvniecības valsts kontroles dienesta, Kristiānas Dolģes, 

prezentācija, kurā tika sniegta info par energoietilpīgajiem uzņēmumiem un tiem piemērotajiem 

atbalstiem. Izrādās, ka vieni no visenergoefektīvākajiem ir lielveikalu ķēdes un lielie nekustamo 

īpašumu turētāji. Viņu elektrības pirkšanas gala cena no Elektrum, vairums gadījumos ir pat 2 reizes 

mazāka kā Latvijas vidusmēra lietotājam. Tas ir rezultāts absurdai valsts politikai.” 

Esam vienojušies ar RTU, Dagniju Blumbergu, ka janvārī RTU varētu raksturot energoefektivitāti 

lauksaimniecības sektorā, pa nozarēm: piens, gala, laukaugi. Šeit pēc pētījumu rezultātiem mums 

lauksaimniekiem irk ur augt un samazināt produkcijas pašizmaksu. 

 

LOSP un ZM pārrunā nozares aktualitātes 

Trešdien, 2020.gada 02.decembrī, notika LOSP pārstāvju un Zemkopības ministrijas (ZM) vadības 

tikšanās, kura laikā pārrunāja nozares aktualitātes, COVID-19 situāciju un plānoto atbalstu nozarēm. 

 

LOSP pārstāvji aicināja ministru un ZM vadību pievērst uzmanību De minimis nosacījumiem krīzes 

laikā, COVID-19 atbalsta maksājumiem, Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) turpmākai 

virzībai, pārejas perioda maksājumiem un ministrijas sadarbībai ar nozares nevalstiskajām 

organizācijām. 

  

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: “Redzot šodien kā attīstās COVID-19 pandēmija un kā 

tā ietekmē Latvijas tautsaimniecību, jo īpaši lauksaimniekus, zivsaimniekus, mežsaimniekus un 

pārstrādātājus, ir ļoti svarīga sadarbība ar ZM kā nozares ministriju. Tikai operatīvi sadarbojoties 

lēmumu pieņemšanā, var sasniegt vislabāko rezultātu nozarēs.” 

  

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “LOSP ir ministrijai nozīmīgs sadarbības partneris, jo pārstāv 

lielāko daļu no Latvijas lauksaimniekiem. Ar tik spēcīgiem partneriem, kas pārstāv kā mazākus, tā arī 

lielākus lauksaimniekus, kopīgiem spēkiem mēs varam veidot mērķētus un pārdomātus atbalsta 

mehānismus tiem, kuriem tas šajā sarežģītajā COVID-19 laikā ir visvairāk nepieciešams. Tikai 

strādājot kopā ar nozari plecu pie pleca, ministrija var veidot tādu atbalsta mehānismu kopumu, kas ne 

vien sniedz atbalstu nozarei, bet arī nodrošina iespējas sasniegt labāko iespējamo rezultātu mūsu valsts 

labklājībai un ekonomiskajai izaugsmei, it sevišķi laikā, kad ir jāpieliek visas pūles krīzes pārvarēšanai. 

Šogad mums jau ir izdevies panākt atbalstu nozarei 103,5 miljoni EUR apmērā, COVID19 radītās 

krīzes pārvarēšanai, – tas skaidri iezīmē līdzšinējās sadarbības rezultātu. Turklāt, ņemot vērā šā brīža 

situāciju kā Latvijā, tā arī Eiropā un pasaulē, mums vēl ir un būs šķēršļi, kas jāpārvar, strādājot pie 
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jauniem un papildu atbalsta instrumentiem, lai arī turpmāk lauksaimnieki varētu būt pārliecināti par 

savu saimniecību pastāvēšanu un arī izaugsmi, kā arī lai ikviens iedzīvotājs arī turpmāk nešaubītos par 

pārtikas nepārtrauktu pieejamību krīzes apstākļos.”  

  

Pēc kopīgās tikšanās, LOSP ar gandarījumu atzīmē ZM vadības ieinteresētību nozares 

problēmjautājumos un iespējamo risinājumu kopīgā meklēšanā un īstenošanā. Tika gūta pārliecība, ka 

arī turpmāk ZM, pieņemot nozarēm būtiskus lēmumus, konsultēsies ar vadošajām nozares 

nevalstiskajām organizācijām. 

 

 

Valsts Lauku tīkla Sadarbības padomes sanāksme 

Trešdien. 02.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās Valsts Lauku tīkla Sadarbības 

padomes attālinātajā sanāksmē. 

 

Darba kārtībā tika apskatīti anketas rezultāti par VLT pasākumiem saskaņā ar KLP mērķiem.  

2020. gada augustā tika veikta Valsts Lauku tīkla (VLT) Sadarbības padomes aptauja par VLT 

īstenojamiem pasākumiem saskaņā ar KLP mērķiem. Atbildes sniedza 12 organizācijas un institūcijas. 

Daļa organizāciju atbildes gatavoja apjautājot savas biedru organizācijas (LOSP, Latvijas Lauku 

forums). 

 

Kopumā respondenti vienmērīgi vērtē VLT pasākumu nepieciešamību KLP mērķu sasniegšanai. 

Tomēr lielāku nozīmi – nepieciešamību īstenot VLT pasākumus šādu KLP mērķu sasniegšanā: 

Vērtības veidošana pārtikas ķēdēs, horizontālais mērķis Zināšanas, Biodaudzveidības/ ainava un 

Paaudžu nomaiņa. 

 

Kādu laiku atpakaļ aktīvākās LOSP dalīborganizācijas bija iesūtījušas LOSP savus priekšlikumus par 

VLT darbības pilnveidošanai. LOSP apkopotā formā nodevu VLT sekretariātam. 

Sanāksmē turpinājām diskutēt un lemt par nepieciešamajām VLT aktivitātēm periodā līdz 2030.gadam  

 

Lēmuma pieņemšanu atlikām, jo nebija sagatavots lēmuma projekts.  

 

Aicinam atkārtoti ieskatīties prezentācijās (tika Jums nosūtītas uz e-pastiem) un sniegt savu vērtējumu 

un komentārus līdz 12.12.2020 plkst.10:00 uz guntis.vilnitis@losp.lv  

 

Bioloģiskās lauksaimniecības konference “Tālredzīgi un saskaņā ar dabu” 

Ceturdien, 03.decembrī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs un LOSP G.Jankovs piedalījās 

Bioloģiskās lauksaimniecības konferencē “Tālredzīgi un saskaņā ar dabu”.  Konferences programma 

veltīta pētījumiem un prakstiskajai pieredzei,  produktīvai bioloģiskajai saimniekošanai un kvalitatīvas 

bioloģiskās produkucijas ražošanas nodrošināšanai. 

Plašāk par konfernci šeit: http://ej.uz/jn1w 

 

EM organizētā sanāksme par MK noteikumu projektu Nr.395 

Ceturdien, 03.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās Ekonomikas ministrijas 

sanāksmē par MK noteikumu projekts “ Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos 

Nr.395 “Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu 

līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam”” . 

http://ej.uz/jn1w
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G.Vilnīša komentārs pēc sanāksmes 

Vairums no sanāksmes dalībniekiem nesaprata argumentāciju, ka no 2021.gada MK 395 noteikumi 

paredz, lai energoietilpīgais uzņēmums nodarbinātu ne mazāk par 200 darbiniekiem. Pēc manām 

domām, tas neiet kopā ar energoefektivitātes pasākumiem, kuru ietekmē darbinieku skaitam būtu 

jāsamazinās. 

Šobrīd par energoietilpīgam energoefektivitātes pasākumus ieviesējam ir jābūt ISO sertifikātam, mūsu 

priekšlikums ir, ka šajā C19 krīzes laikā atbalstu varētu arī saņemt atbilstīgie uzņēmumi kuriem ir 

veikts energoaudits. 

EM atzina, ka šie ir jautājumi par kuriem diskusija jāturpina piektdien, 04.decembrī.  

 

Baltijas Kaņepju - Cannabis Konference  

Piektdien, 04.decembrī LOSP ģenerāldirektors piedalījās un uzstājās Baltijas Kaņepju konferencē, kura 

veltīta daudzpusīgā brīnumauga kaņepes potenciāla un tirgus izvērtēšanai.  Kaņepes tiek pielietotas 

dažādos sektoros - gan veselības uzturēšanā, medicīnā, uzturā un skaistumkopšanā,  gan būvmateriālu 

ražošanā un tekstilrūpniecībā. Baltijas valstīs selekcionāri izstrādā jaunas kaņepju šķirnes. Konferences 

eksperti izklāstīs arī citu valstu pieredzi un pievērsīsies tirgus attīstības barjeru apspriešanai.   

 

Nākošās nedēļas plānotās LOSP aktivitātes 

Zoom tikšanās ar FM par ALTUM zemes reverso nomu 

Pirmdien, 07.decembrī, LOSP sabiedrisko attiecību speciālists G.Jankovs, LOSP ģenerāldirektors 

G.Vilnītis piedalīsies Zoom tikšanās ar FM par ALTUM zemes reverso nomu.  

Plānots izrunāt zemāk minētos jautājumus:  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošana ienākumam no lauksaimniecības zemes 

atsavināšanas, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir ēkas un būves 

Pašlaik spēkā esošais IIN regulējums paredz, ka: 

• atbrīvojumu lauksaimniecības zemes atsavināšanas ienākumam var piemērot tikai tad, ja 

nekustamā īpašuma objektu kopību neveido ēkas un būves; 

• ja nekustamā īpašuma objektu kopību neveido ēkas un būves, bet to veido arī mežs vai cita zeme, 

atbrīvojumu piemēro proporcionāli tai zemes platības daļai, kas ir lauksaimniecības zeme. 

 

Savukārt “Altum” programmai, kas paredzēja aizdevumu pret NĪ ķīlu (reverso nomu, t.i. - ar zemes 

atsavināšanu “Altum” un tās atpirkšanas tiesībām lauksaimniekam, starplaikā lauksaimnieks zemi 

nomā no Altum) ir izveidojies blakusefekts, ka par atsavināšanas rezultātā gūto ienākumu ir jāmaksā 

IIN (kapitāla pieauguma nodoklis), jo 1.solī notiek zemes atsavināšana. 

 

Lai veicinātu “Altum” programmas mērķu sasniegšanu, kā arī to mērķu sasniegšanu, kādi izvirzīti, 

nosakot IIN atbrīvojumu ienākumam no lauksaimniecības zemes atsavināšanas, kā arī vienlaikus 

minimizētu risku, ka IIN atvieglojums tiek izmantots nodokļa optimizēšanas mērķiem, iespējams šāds 

risinājums: 

 

• ja nekustamā īpašuma sastāvā nav ēkas un būves, bet ir mežs vai cita zeme, saglabājas līdzšinējā 

kārtība - atbrīvojumu piemēro proporcionāli tai zemes platības daļai, kas ir lauksaimniecības 

zeme (izmanto VZD kadastra informāciju); 
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• ja nekustamā īpašuma sastāvā ir ēkas un būves, atbrīvojumu piemēro, ja nekustamā īpašuma 

atsavinātājs iesniedz VID sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja sniegtu vērtējumu, kurā 

norādīta ne tikai nekustamā īpašuma kopējā tirgus vērtība, bet arī tirgus vērtība atsevišķai 

nekustamā īpašuma daļai - lauksaimniecības zemei. Šajā gadījumā IIN atbrīvojuma piemērošanai 

tiktu ņemts vērā uz lauksaimniecības zemi attiecināmās nekustamā īpašuma tirgus vērtības daļas 

īpatsvars kopējā nekustamā īpašuma tirgus vērtībā. IIN atbrīvojuma piemērošanai šī proporcija 

tiktu izmantota neatkarīgi no faktiskās nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas un gūtā kapitāla 

pieauguma ienākuma. Atbrīvojumu piemēro, neatkarīgi no tā, vai īpašnieks lauksaimniecības 

zemi atsavina “Altum”, vai cits lauksaimniecības zemes pircējs, ja tas kvalificējas IIN 11.7 panta 

prasībām. 

 

Biogāze vai elektromobilitāte- KURAAER tehnoloģijas ļaus sasniegt izvirzītos mērķus 

transportam 2030.gadā?  

Otrdien, 08.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies projekta: Ilgtspējīga un atjaunīga 

transporta politikas formulēšana Latvijā. Projekts tiek īstenots Valsts pētījumu programmas 

“Enerģētika” ietvaros. 

Latvijā ir attīstīta biogāzes nozare. Pašreiz biogāze tiek izmantota elektroenerģijas ražošanai. Biogāzi 

var izmantot arī biometāna ražošanai un lietot transportā, aizvietojot fosilo degvielu. Seminārā tiks 

aplūkoti biogāzes ražošanas efektivitātes unklimataaspekti, lai noteiktu biogāzes ražošanas ilgtspējību. 

Pēdējos gados Latvijā strauji aug elektrotransportlīdzekļu skaits. Seminārā tiks aplūkota 

elektromobilitātes esošāsituācija un perspektīvas, kā arī prezentēta Eiropas valstu labās prakses piemēri 

elektromobilitātes attīstībai. Galvenais jautājums, uz kuru tiks meklēta atbilde semināra laikā, ir kurai 

tehnoloģijai ir lielāks potenciāls Latvijā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus transportam 2030. gadā. 

 

Uzraudzības komitejas sēde 

Ceturdien, 10.decembrī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalīsies Uzraudzības komitejas 

sēdē par nākamo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas 

perioda. 

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

 

LLU aicina Jūs uz tiešsaistes konferenci “Eiropas zaļais kurss Bioekonomikas attīstībai”. 

Konference notiks 17.decembrī. 
Konferences I daļa būs angļu valodā un tajā runās Zemkopības ministrijas pārstāve Kristīne Sirmā un 

ārvalstu bioekonomikas jomas eksperti  no Lietuvas, Nīderlandes, Polijas un Horvātijas. 
Konferences II daļas lektori ir LLU un sasaitīto institūciju pētnieki. Tā notiks latviešu valodā. 
II daļu atklās LLU rektore I.Pilvere un iepazīstinās interesentus ar pētījuma “Lauksaimniecības 

produktu piegāžu ķēžu pārstrukturēšana Covid-19 seku mazināšanai” rezultātiem. 
Iepazīties ar dienas kārtību un reģistrēties konferencei jūs variet šeit: 
https://www.llu.lv/lv/raksts/llu-aicina-piedalities-starptautiska-bioekonomikas-konference 
  
 
 
 

https://www.llu.lv/lv/raksts/llu-aicina-piedalities-starptautiska-bioekonomikas-konference
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Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija 

 

Tiešsaistē 27.novembrī notika Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas 

(LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde. 

Sēdes laikā ar saviem ziņojumiem uzstrājās: LZA jauno zinātnieku konkursa pretendente Mg. silv. 

Lelde Buķesun P. Lejiņa balvas lauksaimniecības nozarē pretendente Mg. agr. Vija Strazdiņa. 

 

Latvijas Biškopības biedrība 

 

Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” katrs 1.klasnieks saņems dāvanu 

 

Latvijas Biškopības biedrība (LBB) Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” ietvaros, katram 

valsts finansētajam, vispārizglītojošo skolu pirmklasniekam ir sarūpējusi dāvaniņu. 

LBB šajā akcijā piedalīsies jau 7. gadu, bet tik apjomīga akcija būs pirmo reizi. Eiropas Savienības 

dalībvalstīs šī akcija notiek ik gadu novembra trešajā piektdienā, kad biškopji dodas uz skolām un 

bērnudārziem, lai izglītotu bērnus un jauniešus par biškopības profesiju, biškopības produktiem un to 

vērtīgajām īpašībām uzturā. 

 

Ņemot vērā pašreizējo ārkārtas situāciju valstī, saistībā ar Covid – 19 pandēmiju, šogad biškopji uz 

izglītības iestādēm nedosies, bet LBB izsūtīs visiem valsts finansētajām, vispārizglītojošo skolu 1. 

klases skolniekiem (vairāk kā 20 000) pārsteiguma dāvaniņas.  

Kā mērķauditorija tika izvēlēta 1. klase, jo uzsākot jaunas ikdienas gaitas, bieži vien bērniem rodas 

stress, kas padara ikdienu bažīgāku, krītas imunitāte. Līdz ar to biškopji grib iepriecināt pirmklasniekus 

ar saldām, veselīgām un izglītojošām dāvaniņām. Katrs bērns saņems 3 trauciņus ar rapša, meža un 

dažādu ziedu medu, un izglītojošu magnētiņu ar informāciju, kāpēc katru dienu sākt ar medus karoti 

vienu. Kā arī, apmeklējot LBB mājaslapu www.medus.lv , varēs noskatīties informatīvi izklaidējošu 

filmiņu par bitēm un medu. 

Tā kā akcijas apmērs ir apjomīgs, jo jānogādā dāvaniņas uz vairāk nekā 600 izglītības iestādēm, tad 

akcija norisināsies visu novembra mēnesi.  

 

Lauku Ceļotājs 

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  

http://www.medus.lv/
http://www.celotajs.lv/
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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 

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) 
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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!  

Decembrī ar žurnāla saturu iepazīstināsim arī mūsu Facebook, Instagram un Twitter kontos 

@BioLoģiski! 

Žurnāla saņemšanas vietas noteikti vēl tiks papildinātas! Informācija sekos! 

 

 

http://www.biologiski.lv/
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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/ 

 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 

 

SARA projekts 

Pagājušās nedēļas beigās notika projekta partneru sapulce.  Projektā iesaistītie zinātnieki informēja 

pārējos projekta kolēģus par veiktajiem pētījumiem. Joprojām notiek darbs pie bateriju izlādes 

testēšanas, lai saprastu baterijas darbības laiku. Nav atmesta cerība atrast bateriju, kura bolusa darbību 

nodrošinātu ilgāk par gadu. 

Pētot literatūru par bolusu, tika atklāts, ka bolusa darbības laikā rodas problēmas ar ilglaicīgu ph 

sensora darbības nodrošinājumu. Projektā iesaistīta komanda vēl darbojas pie šī rādītāja uzlabošanas.  

Paralēli notiek darbs, lai sagatavotu bolusa prototipu, kuru varētu jau izmēģināt laboratorijas apstākļos. 

Projekta kolēģi no LLU veterinārmedicīnas fakultātes veic saskaņošanas procedūras ar PVD par 

nepieciešamajām atļaujām, lai varētu veikt bolusa darbības izmēģinājumus laboratorijas apstākļos. 

 

Projekts “Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes 

"SARA" diagnostikai govīm” (Nr. 18-00-A01612-000004). Projekts tiek īstenots pasākumā 

“Sadarbība”, apakšpasākuma 16.1. “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības 

ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” 

ietvaros. To atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 

 

LOSP projekta koordinatore Ilva Bērziņa 
 

 

LAD AKTUALITĀTES 

 

02.12.2020 

Pieejams atlikušais no akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas apjoms 

Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem pieejams atlikušais no akcīzes nodokļa atbrīvotais 

dīzeļdegvielas apjoms. Līdz 2020.gada 30.novembrim lauksaimnieki bija tiesīgi iegādāties minēto 

dīzeļdegvielu ne vairāk kā 90% no kopējā piešķirtā daudzuma. 

 

https://ej.uz/ATLAS_aptauja
https://www.atlas-h2020.eu/
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Līdz šā gada 30.novembrim LAD atkārtoti izvērtēja lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstību 

noteiktajām prasībām, un gadījumos, ja tika konstatēts, ka piešķirtais dīzeļdegvielas daudzums ir 

mainījies, tika nosūtīts atkārtots lēmums par piešķirto degvielas apjomu. 

 

LAD aicina klientus izmantot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), jo ar tās palīdzību iespējams 

sekot līdzi izlietotās degvielas daudzumam un pieejamajam atlikumam. 

 

Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var iegādāties pie tirgotājiem, kuri reģistrējušies šādas 

degvielas tirdzniecībai. Saraksts ar degvielas tirgotājiem regulāri tiek aktualizēts un publicēts LAD 

mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā „Dīzeļdegviela lauksaimniekiem”. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieskirts-atlikusais-no-akcizes-

nodokla-atbrivotais-dizeldegvielas-apjoms-1093  

 

Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē: 

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

 

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 

 

02.12.2020 

Informācija piekrastes zvejniekiem par zvejas datu reģistrēšanu Zemkopības ministrijas valsts 

informācijas sistēmas LZIKIS 

Zemkopības ministrija jau iepriekš informēja par zvejas noteikumu, t.sk. par rūpniecisko zveju iekšējos 

ūdeņos, par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī par zvejas 

tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos grozījumiem, kas stājušies spēkā š.g. 1.jūlijā. (Publikācija ir 

pieejama: https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/jaunumi/informacija-zvejniekiem-par-zvejas-

noteikumu-grozijumiem?id=11546 ). 

  

Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju 

teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” grozījumi nosaka zvejniekiem, kas zvejo jūras 

piekrastē, nozvejas datus ievadīt elektroniski informācijas sistēmā “Latvijas Zivsaimniecības 

informācijas un kontroles integrētā sistēma’’ (LZIKIS). Šī prasības stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī - 

attiecībā uz komerciālo zveju un 2023.gada 1.janvārī - attiecībā uz pašpatēriņa zveju.  

  

Zemkopības ministrija aicina visus attiecīgos zvejniekus savlaicīgi pieteikties LZIKIS pieejas 

saņemšanai un aktīvāk iesaistīties sistēmas testēšanā, lai piekrastes žurnāla zvejas dati varētu tikt 

reģistrēti elektroniski, atbilstoši zvejas noteikumu prasībām. Vēlāmies vērst uzmanību, ka LZIKIS testa 

vide jau ir pieejama un darbosies līdz š.g. 31.decembrim. 

  

Informācija par jauna lietotāja pieteikšanu un piekrastes zvejas žurnāla datu ievadīšanu sistēmā ir 

pieejama instrukcijā, kas ir pievienota pielikumā. Lūdzam to iespēju robežās izplatīt piekrastes 

zvejniekiem un jūsu iestādes/institūcijas/biedrības atbildīgajām personām. Tuvākajā laikā šī 

informācija tiks publicēta arī Zemkopības ministrijas mājas lapā sadaļā “Zivsaimniecība”/”Jaunumi”. 

Vienlaikus norādām, ka ministrija arī turpmāk sniegs tehniskās konsultācijas sistēmas lietotājiem, kā 

arī iespēju robežās iesaistīsies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajos 

informēšanas pasākumos par iepriekš minētajiem jautājumiem. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieskirts-atlikusais-no-akcizes-nodokla-atbrivotais-dizeldegvielas-apjoms-1093
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieskirts-atlikusais-no-akcizes-nodokla-atbrivotais-dizeldegvielas-apjoms-1093
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/kalendars/
https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/jaunumi/informacija-zvejniekiem-par-zvejas-noteikumu-grozijumiem?id=11546
https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/jaunumi/informacija-zvejniekiem-par-zvejas-noteikumu-grozijumiem?id=11546
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Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvejniekus sazināties ar Zemkopības ministrijas 

atbildīgajām personām: 

- Edijs Volkovičs, tālr. 67027038, e-pasts edijs.volkovics@zm.gov.lv, lai precizētu tehnisko 

informāciju (t.sk. pieejas saņemšanu, pieslēgšanas iespējas) vai/ un paziņotu par problēmām LZIKIS 

sistēmas darbībā. 

- Olga Adamenko, tālr. 67095042, e-pasts olga.adamenko@zm.gov.lv, lai precizētu informāciju par 

zvejas noteikumu prasībām. 

 

 

01.12.2020 

Palielināts ģenētiski saglabājamo sējas kaņepju šķirņu sēklu daudzums tirdzniecībā 

Valdība otrdien, 1. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus 

noteikumos par Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes 

atzīšanu un sēklu apriti.  

 

Noteikumi attiecas uz laukaugu ģenētisko resursu saglabājamo šķirņu maksimālo vienā gadā atļauto 

daudzums tirdzniecībā 13 laukaugu sugām, tostarp arī sējas kaņepēm. Ar noteikumu grozījumiem ir 

palielināts tirdzniecībā atļauto kaņepju saglabājamo šķirņu sēklu daudzums par 2000 kilogramiem, un 

turpmāk kopējais tirdzniecības apjoms sējas kaņepēm kopā būs 12 000 kg pašreizējo 10 000 kilogramu 

vietā.  

 

Lai Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) varētu noteikt vienai šķirnei tirdzniecībā atļauto 

maksimālo sēklu daudzumu, noteikumos ir iekļauts jauns punkts, kurā norādīta formula, pēc kuras 

aprēķināt tirdzniecībai atļauto sadali pa šķirnēm vienai sugai.  

 

Ja vairākām vienas sugas ģenētisko resursu saglabājamajām šķirnēm ir viens uzturētājs, tad turpmāk 

šķirnes uzturētājs pats varēs veikt tirdzniecībai paredzēto sēklu sadalījumu pa šķirnēm. Tādējādi šķirņu 

uzturētāji paši varēs regulēt tirdzniecībā atļauto sēklu daudzumu. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/palielinats-genetiski-saglabajamo-sejas-

kanepju-skirnu-seklu-daudzums-?id=11879  

 

01.12.2020 

Zvejas produktu apstrādātājiem atceļ attiecināmo izmaksu ierobežojumus attīstības projektiem 

un būvniecības izmaks 

Valdība otrdien, 1. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus 

noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu 

apstrāde”.  

 

Grozījumi atceļ attiecināmo izmaksu summas ierobežojumu zvejas produktu apstrādātājiem. Minēto 

ierobežojumu atcelt tika nolemts šā gada 16. septembra Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdē, 

svītrojot noteikumos punktu, kurā paredzēti attiecināmo izmaksu summas ierobežojumi, jo zivju 

apstrādātāji ir iecerējuši apjomīgu attīstības projektu īstenošanu. 

 

Tāpat tiek atceltas maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas 

būvniecības un pārbūves projektos galvenajiem būvju tipiem un būvdarbu veidiem, ļaujot atbalsta 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/palielinats-genetiski-saglabajamo-sejas-kanepju-skirnu-seklu-daudzums-?id=11879
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/palielinats-genetiski-saglabajamo-sejas-kanepju-skirnu-seklu-daudzums-?id=11879
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pretendentiem īstenot būvniecību reālajās izmaksās. Jāatceras, ka jebkurā gadījumā jāievēro normatīvo 

aktu prasības par iepirkuma procedūras organizēšanu paredzētajām piegādēm, pakalpojumiem vai 

būvdarbiem, tā nodrošinot efektīvu publisko līdzekļu izmantošanu. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zvejas-produktu-apstradatajiem-atcel-

attiecinamo-izmaksu-ierobezojumus?id=11880  

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 7.decembrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards tiksies ar Uzbekistānas ārkārtējo un 

pilnvaroto vēstnieku Latvijā V.E.Kadambaju Sultanovu. Tikšanās laikā tiks pārrunāti aktuālie 

jautājumi sadarbībā ar Uzbekistānu, kā arī gatavošanās Latvijas un Uzbekistānas Starpvaldību 

komisijas 8.sēdei. 

Pasākums notiks Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2, Rīgā, Konferenču zālē.  

 

Pirmdien, 7. decembrī, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies zinātniskā institūta “BIOR” 

tiešsaistes prezentācijā par medus zinātnisko projektu. Projektā vērtēts konvencionāli iegūtā medus 

autentiskums, kvalitāte un nekaitīgums, kā arī identificēti Latvijas izcelsmes medus raksturlielumi. 

Veikti pētījumi vairāku ķīmisko komponenšu noteikšanai.  

Sākums pulksten 9.30. 

 

Pirmdien, 7. decembrī, ZM eksperti piedalīsies EK darba grupas par pārtikas fermentiem tiešsaistes 

sanāksmē, kuras laikā izskatīs jautājumus par pārtikā lietotajiem fermentiem, to iekļaušanu EK sarakstā 

un fermentu lietojuma nosacījumiem.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Pirmdien, 7. decembrī, ZM eksperti piedalīsies Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Speciālās 

Lauksaimniecības komitejas tiešsaistes sanāksmē, kurā diskutēs par pašreizējo situāciju PTO Speciālās 

Lauksaimniecības komitejas sanāksmes sarunās, tai skaitā par iekšējo atbalstu, tirgus pieejamību, 

eksporta konkurenci un ierobežojumiem, kā arī tiks apsvērta rīcība 2021. gadā.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 8. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Jaunās pārtikas darba grupas tiešsaistes sanāksmē, 

kurā izskatīs EK ieviešanas regulu projektus jaunās pārtikas jomā. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 8.decembrī Budžeta un finanšu departamenta speciālisti piedalīsies Eiropas Padomes 

tiešsaistes Finansiālu lauksaimniecības jautājumu darba grupā AGRIFIN. Sanāksmes laikā tiks skatīti 

Eiropas Parlamenta priekšlikumi jaunās Horizontālās regulas tekstam. Dalībvalstīm būs iespēja 

izteikties par Eiropas Parlamenta nobalsotajiem grozījumiem, kā arī sniegt priekšlikumus kompromisa 

tekstam. 

Sākums tiks precizēts. 

 

Otrdien, 8.decembrī Budžeta un finanšu departamenta speciālisti piedalīsies Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas biroja (KNAB) sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu rīkotā  Starptautiskajai 

pretkorupcijas dienai veltītā tiešsaistes pasākumā “4K” par iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zvejas-produktu-apstradatajiem-atcel-attiecinamo-izmaksu-ierobezojumus?id=11880
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zvejas-produktu-apstradatajiem-atcel-attiecinamo-izmaksu-ierobezojumus?id=11880


 

 
 

 

 

12 

nozīmi valsts un pašvaldību institūciju un tirgus dalībnieku darbībā un publisko iepirkumu norisē. 

Vairāk informācijas par pasākumu ŠEIT. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 9. decembrī Meža departamenta speciālisti piedalīsies skolēnu darbu konkursa "Mūsu mazais 

pārgājiens 2020" laureātu apbalvošanas tiešsaistes pasākumā. Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 

2020” mērķis bija iepazīt un izpētīt meža nozari no kultūrvēsturiskā viedokļa, iesniedzot vērtēšanai 

radošu izpētes darbu, kā arī  īsu videopieteikumu par projekta norises gaitu. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 9. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies projekta “BreedExpo” tiešsaistes seminārā 

“Slaucamo govju ganāmpulka pārvaldība”, ko rīko biedrība “Zemnieku saeima”.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 9.decembrī, ZM speciālisti tiešsaistē tiksies ar Uzbekistānas Starpvaldību komisijas (SVK) 

ekspertiem. Tikšanās laikā plānots apmainīties ar viedokļiem par esošo divpusējo ekonomisko 

sadarbību un vienoties par turpmākās sadarbības virzieniem, t.sk. - par SVK 8. sēdes darba kārtībā 

iekļaujamajiem jautājumiem un tās iespējamo norisi. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 9. decembrī, ZM eksperti piedalīsies EK Lauku attīstības komitejas darba grupas tiešsaistes 

sēdē. Tajā runās par Lauku attīstības programmas pārejas periodu 2021. un 2022. gadā, kā arī tiks 

sniegta aktuālā informācija ES dalībvalstīm.  

Sākums pulksten 10.30. 

 

Trešdien, 9. decembrī, ZM eksperti piedalīsies programmas “Apvārsnis Eiropa” 6. klastera ēnu 

programmkomitejas ekspertu darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā tiks sniegta vispārīga informācija 

dalībvalstīm par darba programmas 2021.-2022. gadam trešo versiju.  

Sākums pulksten 10.30. 

 

Trešdien, 9. decembrī, ZM eksperti piedalīsies EK ekspertu darba grupas par veterināro zāļu atliekvielu 

uzraudzību dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos tiešsaistes sanāksmē. Tajā diskutēs par jaunākajiem 

EK regulu priekšlikumiem par veterināro zāļu atliekvielu uzraudzību un kontroli dzīvnieku izcelsmes 

pārtikas produktos. 

Sākums pulksten 11.00. 

 

Trešdien un ceturtdien, 9. un 10. decembrī, ZM eksperti piedalīsies EK Strukturālo reformu atbalsta 

dienesta (SRSS) apstiprinātā projekta “Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna 

“Viena veselība” tiešsaistes seminārā par dzīvnieku ārstēšanā (cūku) izmantoto zāļu uzskateis sistēmu 

Zviedrijā. 

Sākums trešdien 10.00, ceturtdien 13.00. 

 

Trešdien un ceturtdien, 9. un 10. decembrī, ZM eksperti piedalīsies Eiropas Lauku attīstības 

novērtēšanas palīdzības dienesta rīkotā tiešsaistes labas prakses darba grupā, kurā ES dalībvalstu 

pārstāvji dalīsies pieredzē un diskutēs par aktualitātēm, novērtējot LAP atbalsta ietekmi 

konkurētspējīgai un dzīvotspējīgai lauksaimniecības nozarei. 

https://www.knab.gov.lv/lv/education/starptautiskajai_pretkorupcijas_dienai_veltitais_pasakums_4k/
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Sākums tiks precizēts. 

 

Trešdien, 9.decembrī Zivsaimniecības departamenta speciālisti piedalīsies Eiropas Zivsaimniecības 

kontroles aģentūras (EFCA) plenārajā tiešsaistes seminārā, kurā spriedīs  par nelegālās, nereģistrētās 

un neregulētās (NNN) zvejas regulas prasību ieviešanu. 

Sākums pulksten 10.00 

 

Ceturtdien, 10. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies Latvijas Mežu sertifikācijas padomes sadarbībā ar 

Daugavpils Universitāti un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" organizētajā 5. 

starptautiskajā tiešsaistes konferencē "Meža un saistīto nozaru attīstības problēmas un perspektīvas 

klimata izmaiņu laikmetā Latvijā un Eiropā", kurā diskutēs par Eiropas “Zaļā Kursa” iespējām un 

risinājumiem Latvijas tautsaimniecībai. Vairāk informācijas par pasākumu ŠEIT. 

Sākums pulksten 10.00 

 

Ceturtdien, 10. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK EK Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un 

dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas (PAFF) darba grupas par bioloģisko drošību pārtikas apritē 

tiešsaistes sanāksmē, kurā diskutēs par oficiālo kontroli, produktu ievešanu no trešajām valstīm, 

aizsardzības pasākumiem saistībā ar hroniskās novājēšanas slimību, aizliegumiem saistībā ar dzīvnieku 

barību u.c. 

Sākums pulksten 10.30. 

 

Ceturtdien, 10. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies Finanšu ministrijas organizētās sanāksmes “ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda “Atjaunošanas un noturības 

mehānisma plāna” (Recovery and Resilience Facility - RRF) sagatavošana” apakškomitejas sēdē par 

atjaunošanas un noturības mehānisma komponenti: Klimata pārmaiņas un ilgtspēja. 

Sākums pulksten 15.00. 

 

Piektdien, 11. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies starptautiskās Lauksaimniecības zinātniskās 

pētniecības pastāvīgās komitejas (Standing committee of agricultural research, SCAR) 

Bioekonomikas stratēģiskās darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā runās par bioekonomikas 

iekļaušanu nacionālajos stratēģiskajos lauksaimniecības plānos.  

Sākums pulksten 9.30. 

 

Piektdien, 11. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Tiešo maksājumu komitejas tiešsaistes sēdē, 

kurā EK prezentēs savu skatījumu par ekoshēmām un atbildēs uz dalībvalstu jautājumiem. 

Sākums pulksten 10.00.  

 

Piektdien, 11. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies attālinātā Saeimas Eiropas lietu komisijas sēde, kurā 

ziņos par 15.-16.decembra ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē skatāmajiem 

jautājumiem – par pozīciju par nozvejas kvotām 2021.gadam ES zvejas kuģiem ES ūdeņos un 

konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi un par pozīciju par zvejas iespējām 2021. un 2022.gadam attiecībā 

uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem. 

Sākums pulksten 9.00. 

 

https://www.lmsp.lv/lmsp-5-konference-meza-un-saistito-nozaru-attistibas-problemas-un-perspektivas-klimata-izmainu-laikmeta-latvija-un-eiropa-

