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INFOLAPA Nr. 5/2021 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

 

Intervija ReTV  

Pirmdien, 01.februārī, LOSP ģenerāldirektors un Latvijas Industriālo kaņepju audzētāju asociācijas 

vadītājs G.Vilnītis sniedza interviju ReTV. 

G.Vilnītis atzīst: “Asociācijai šobrīd nav tādu faktu, ka atklātā laukā kādam būtu izdevies izaudzēt 

narkotisko kaņepi, kurai būt THC līmenis paaugstināts un cilvēks varētu gūt kādu ietekmi uz savu 

veselību.” 

 

Visu interviju varat noskatīties šeit:  

https://www.retv.lv/raksts/kanepju-audzetaja-uzvar-tiesa-valstij-jaatlidzina-

kaitejums?fbclid=IwAR1ufZY4ZYK39JV_ifHyn95IlsCyc90fNgmvUpIG3zV0xJ8jRvwyO7X2p7A  

 

Lauku atbalsta dienests organizēja vebināru lauksaimniekiem par aktuālajiem jautājumiem 

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

vebināri lauksaimniekiem par aktuālajiem jautājumiem. Vebinārā no LOSP piedalījās 

ģenerāldirektors G.Vilnītis.  

 

Vebināra laikā dienesta vadība informēja par paveikto 2020.gadā un izmaksātajiem atbalstiem 

COVID-19 izraisīto grūtību pārvarēšanai, par pieteikšanos platību maksājumiem 2021.gadā un 

dienesta sniegto atbalstu klientiem, aizpildot platību maksājumu iesniegumus, par investīciju 

pasākumu aktualitātēm, kā arī sniedza atbildes uz lauksaimnieku uzdotajiem jautājumiem. 

 

Vebināra norisi var redzēt Youtube: https://youtu.be/6gIBcRbXPS4 

LR Zemkopības ministrijas (ZM) sanāksme, lai pārrunātu grozījumus Noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā 

Trešdien, 03.februārī, LOSP valdes locekļi G.Gūtmanis un L.Caune piedalījās ZM sanāksmē, lai 

pārrunātu grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanas likumā, kas šobrīd tiek skatīti Saeimā. Tika iesniegti LOSP priekšlikumi 

izmaiņām likumā, kurus ZM apņēmās virzīt uz Saeimu. 

 

LOSP Valde sēde 

Ceturdien, 04.februārī, notika attālinātā LOSP Valdes sēde, kurā pieņēma Latvijas biškopības 

biedrības iesniegumu par izstāšanos no LOSP. Apsprieda Atjaunošanas noturības mehanisma (ANM) 

finansējuma sadali valsts ieskatos un to, kā to redz lauksaimnieki. Tika runāts par LAD LAP projekta 

izvērtējuma nolikumu un to, ka tiek piešķirti papildus 5 punkti, ja ir NVO biedrs, kura sadarbojas ar 

LR Zemkopības ministriju. Tika izskatīta Latvijas Dārznieka vēstule un uzklausīts viedoklis par 

atbalstu jaunu siltumnīcu būvniecībai 2021.-2022.g. pārejas periodam un ES 2023.-

2027.g.plānošanas periodam. LOSP valdes locekļi G.Gūtmanis un L.Caune informēja par 

https://www.retv.lv/raksts/kanepju-audzetaja-uzvar-tiesa-valstij-jaatlidzina-kaitejums?fbclid=IwAR1ufZY4ZYK39JV_ifHyn95IlsCyc90fNgmvUpIG3zV0xJ8jRvwyO7X2p7A
https://www.retv.lv/raksts/kanepju-audzetaja-uzvar-tiesa-valstij-jaatlidzina-kaitejums?fbclid=IwAR1ufZY4ZYK39JV_ifHyn95IlsCyc90fNgmvUpIG3zV0xJ8jRvwyO7X2p7A
https://youtu.be/6gIBcRbXPS4
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grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas 

novēršanas likumā.  

Vienojāmies par Lauksaimnieku statūtsabiedrības asociācijas ierosinājumu, nosūtīt viedokļa vēstuli 

Saeimai un Valdībai, lai 2020.g. Gada pārskatu iesniegšanas termiņus pagarinātu līdz 31.jūlijam, 

analogi kā tas bija 2020.gadā. 

 

Tuvākajā laikā tiks nosūtīts dalībniekiem Valdes sēdes protokols saskaņošanai.  

 

LOSP valde nolēma sasaukt 2021.gada 10.februārī nākošo Valdes sēdi, lai pārrunātu un saskaņotu 

viedokļus 2021.gada 11.februāra Uzraudzības komitejas sēdei un apstiprinātu 17.februāra LOSP 

Pārstāvju sapulces darba kārtību.  

 

Lūgums visiem LOSP biedriem sūtīt jautājumus līdz 09.februārim, kurus vēlaties skatīt LOSP 

Pārstāvju sapulcē uz e-pastu: guntis.vilnitis@losp.lv  

 

 

"Zied Zemes" Statūtu izstrādes darba grupa 

Ceturdien, 04.februārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās “Zied Zemes” Statūtu izstrādes 

darba grupā, kur tika runāts par teritoriju ilgtspējīgu attīstību.  

 

LR Ekonomikas ministrijas (EM) sanāksme par  likumprojektu “Transporta enerģijas likums” 

Piektdien, 05.februārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās EM organizētajā sanāksmē, lai 

pārrunātu likumprojektā “Transporta enerģijas likums” (TEL) iekļautos nosacījumus un pienākumus 

par likumprojektā noteiktajiem atjaunojamās transporta enerģijas un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

intensitātes samazināšanas mērķiem un līdzdalības mehānismu. G.Vilnītis izteica viedokli, ka TEL ir 

jābūt saskanīgam ar Elektroenerģijas tirgus likumu (ETL) un Nacionālo enerģētikas klimata politiku 

(NEKP), kas diemžēl šobrīd atšķiras. Tāpat G.Vilnītis aicināja Latvijā ražotai biodegvielai un 

biometānam piemērot 0% akcīzi un piemērot citus labvēlības principus, kas LV ļautu saniegt SEG un 

AER mērķus, tos iekļaujot šajā likumprojektā. 

 

Diskusija Latvijas Radio 4 programmā “Vienkāršos vārdos”  

Piektdien, 05.februārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās diskusijā Latvijas Radio 4 

programmā “Vienkāršos vārdos”.   

 

Diskusijas vēl piedalījās “Maxima Latvija” pārstāvija Jānis Vanags,  “Putnu fabrika Ķekava” valdes 

priekšsēdētājs Andrius Pranckevičius. 

 

Diskusijas tēmas bija par Latvijas iedzīvotāju paradumies, izvēli starp importa un vietējo ražotāju 

produktiem, par to, kā vietējiem ražotājiem izdodas izdzīvot Covid-19 pandēmijas laikā un kā 

nozares cīnās ar ekonomikas lejupslīdi. Kāda ir Latvijas un citu Eiropas ES valstu pieredze ar vietējo 

ražotāju atbalstu un ko mēs (Latvija) varētu darīt savādāk un labāk. Par to cik grūti razotājiem ir 

nokļūt mazumtirdzniecības veikalu plauktā.  

 

Visu diskusiju kad būs pieejama nosūtīsim saiti uz e-pastiem.  

 

 

mailto:guntis.vilnitis@losp.lv
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Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes: 

ZM organizētā diskusija Par īstenā lauksaimnieka definīciju tiešmaksājumu saņemšanai no 

2023.g. 

Otrdien, 09.februārī, lauksaimnieku organizāciju, t.sk. LOSP pārstāvji piedalīsies diskusijā, ņemot 

vērā lauksaimnieku organizāciju izteikto interesi par nepieciešamību ieviest īstenā (aktīvā) 

lauksaimnieka definīciju Latvijas KLP stratēģiskajā plānā, Zemkopības ministrijas eksperti ir 

sagatavojuši priekšlikumus īstena lauksaimnieka definīcijas ieviešanai Latvijā no 2023.gada, par ko 

tiks arī diskutēts. 

 

LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde par Augu 

aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas aizliegumu 

Otrdien, 09.februārī, LOSP piedalīsies Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 

politikas komisijas sēde par Augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas aizliegumu, par kolektīvo 

iesniegumu "Par aizliegumu lietot pesticīdus apdzīvoto māju tuvumā". 

 

ZM Saruna par ETL procesu 

Otrdien, 09.februārī, LOSP valdes locekļi Jānis Irbe, Kaspars Melnis un ģenerāldirektors G.Vilnītis 

piedalīsies ZM organizētajā sanāksmē par Elektroenerģijas tirgus likuma normu ietekmi uz Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.560 un Nr.561 saistībā ar biogāzes un biomasas koģenerācijas stacijām. 

 

LR Seimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sēdē par Grozījumiem 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas 

likumā 

Otrdien, 09.februārī, LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis piedalīsies LR Saeima Aizsardzības, iekšlietu 

un korupcijas novēršanas komisija sēdē par Grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, paužot LOSP 4.februāra Valdes sēdē 

pieņemto lēmumu. 

 

LR Ekonimikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Iekšējā tirgus komitejas sēde 

Otrdien, 09.februārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies LR Ekonimikas minitrijas 

Tautsaimniecības padomes Iekšējā tirgus komitejas sēdē. 

 

Sēdes laikā plānots izskatīt šādus jautājumus:  

 2021.gada TSP ITK darba kārtība; 

 LTRK aktuālie jautājumi (LTRK); 

 AmCham aktuālie jautājumi (AmCham); 

 Latvijas bankas kontu atvēršanas šķēršļi ārvalstniekiem (FNA); 

 Eiropas Komisijas iniciatīvas ES Vienotā tirgus ietvaros (EM); 

 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) par digitālo pakalpojumu vienoto 

tirgu (Digitālo pakalpojumu akts) un ar ko groza Direktīvu 2000/31/EC 

 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) par konkurētspējīgiem un 

taisnīgiem tirgiem digitālajā nozarē (Digitālo tirgu akts) 

 Citi jautājumi. 
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LR Izglītības un zinātnes ministrijas paneļdiskusija „Zinātne pret Covid-19” 
Trešdien, 10.februārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies LR Izglītības un zinātnes 

ministrijas paneļdiskusijā „Zinātne pret Covid-19”. 

 

Diskusijas mērķis ir informēt sabiedrību par Latvijas zinātnieku radītajām zināšanām un 

risinājumiem cīņai ar Covid-19 infekcijas slimību un tās radītajām sociālekonomiskajām sekām. 

Paneļdiskusijas programmu veido pētījumu rezultāti no valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku 

mazināšanai” un “Pētījuma par SARS-CoV-2 vīrusa epidemioloģiju un filoģenēzi Latvijā”. 

 

G.Vilnītis aicināts paust LOSP  viedokli par pētnieku radīto zināšanu, tajā skaitā novērtējot vietējo un 

globālo pārtikas piegādes ķēžu noturību, lai uzlabotu pārtikas ražotāju un piegādes ķēžu noturību, 

būtisko nozīmi, lai pārvarētu Covid-19 izraisīto ekonomisko krīzi un mazinātu tās sekas uz 

sabiedrību. 

 

LOSP valdes sēde 

Tresdien, 10.februārī, plkst. 10:00 notiks LOSP valdes sēdē, lai pārrunātu un saskaņotu viedokļus 

2021.gada 11.februāra Uzraudzības komitejas sēdei.  

 

Lūgums visiem LOSP biedriem sūtīt jautājumus līdz 09.februārim, kurus vēlaties skatīt LOSP 

valdes sēdē un LOSP Pārstāvju sapulcē uz e-pastu: guntis.vilnitis@losp.lv  

 

Darba kārtība un saite uz sanāksmi tiks izsūtīta tuvākajā laikā uz e-pastiem.  

  

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus uz 

ikgadējo tikšanos 

Trešdien, 10.februārī, LOSP pārstāvji (ir iespēja izrādīt aktivitāti un pieteikties dalīborganizāciju 

pārstāvjiem) piedalīsies VAAD nevalstisko organizāciju pārstāvju sanāksmē, lai pārrunātu 2020. 

gada darbības rezultātus un 2021. gada uzdevumus, kā arī paredzamās izmaiņas un aktualitātes 

VAAD darbības jomās.  

 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (LAP 2014-2020) Uzraudzības 

komitejas sēde 

Ceturdien, 11.februārī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalīsies Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam (LAP 2014-2020) uzraudzības komitejas sēdē.  
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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! 

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. 

 

 

http://www.celotajs.lv/
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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) 

 

 
 

 

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; 
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- 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! 

 
 

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! 

http://www.biologiski.lv/
https://ej.uz/ATLAS_aptauja
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Plašāka informācija par ATLAS projekta mājas lapā: https://www.atlas-h2020.eu/ 

 

LAD AKTUALITĀTES 

02.02.2021 

Kā sagatavot fotoattēlus ar ģeolokācijas datiem 

Laikā, kad ir ierobežota klātienes tikšanās iespēja, Lauku atbalsta dienests (LAD) izmanto 

tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Nereti daudzi klientu jautājumi par platībām, to kopšanu un 

apsaimniekošanu tiek noskaidroti pēc fotoattlēlos fiksētās informācijas. Līdz ar to, ir būtiski 

uzņemtajiem attēliem pievienot ģeolokācijas norādi. 

Lai izveidotu fotoattēlus ar ģeolokācijas datiem, katram lietotājam savā viedierīcē ir jāparedz šāda 

iespēja un tā ir jāiestata. Dažādām viedierīcēm var atšķirties vizuālais izvēļņu izkārtojums. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ka-sagatavot-fotoattelus-ar-

geolokacijas-datiem-1115  

 

03.02.2021 

Top Tehnikas cenu katalogs 

Lauku atbalsta dienests, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Zemkopības ministrija un 

Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija kopā aktīvi strādā pie Tehnikas cenu 

kataloga izstrādes. Kataloga mērķis ir sniegt atbalstu lauksaimniekiem, iegādājoties tehniku atbalsta 

pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” (IMA). 

 

Tehnikas cenu katalogs tiek veidots, izsvērti pārdomājot ieguvumus lauksaimniekiem. Galvenais no 

tiem - nav jāveic iepirkuma procedūra. Samazinās lauksaimnieka patērētais laiks projekta pieteikuma 

aizpildīšanā, kā arī ir viegli izvēlēties atbilstošu tehniku saimniecībai, izvērtējot tās jaudu un 

izcenojumu. Samazinātas kļūdu rašanās iespējas izmaksu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanā 

un tās pārbaudē. Tā kā iegādāties var tikai to tehniku, kas iekļauta katalogā, tad ir ērtāk izvēlēties sev 

nepieciešamo - nav jāizvēlas lētākā un, iespējams, neatbilstošāka tehnika. Šāda pieeja ļauj samazināt 

arī laiku, kas nepieciešams Lauku atbalsta dienestam, vērtējot konkrēto projektu. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/top-tehnikas-cenu-katalogs-1116  

 

Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē: 

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

 

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 

 

04.02.2021 

Valdība paredz finanšu resursus Latvijas Lauku attīstības programmas īstenošanai 2021. un 

2022. gada pārejas periodā 

Ceturtdien, 4. februārī, Zemkopības ministrija (ZM) iepazīstinājusi valdību ar informatīvo ziņojumu 

par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam (LAP 2014.–2020.) pārejas periodu 

2021. un 2022. gadā.  

  

ZM informēja ministrus, ka ES vēl nav pieņemti tiesību akti, lai nodrošinātu Kopējās 

Lauksaimniecības politikas (KLP) jaunā plānošanas perioda uzsākšanu 2021. gadā, kavējoties 

lēmumu pieņemšanai par Daudzgadu finanšu ietvaru 2021.–2027. gadam un KLP reformu, lai vienā 

https://www.atlas-h2020.eu/
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ka-sagatavot-fotoattelus-ar-geolokacijas-datiem-1115
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ka-sagatavot-fotoattelus-ar-geolokacijas-datiem-1115
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/top-tehnikas-cenu-katalogs-1116
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/
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plānošanas dokumentā apvienotu Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un 

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF).  

  

Ievērojot izveidojušos situāciju un atbilstoši ES pieņemtajai Pārejas perioda regulai, KLP 2021. un 

2022. gads noteikts par pārejas periodu, kurā dalībvalstīm ir pagarināta plānošanas perioda 2014.–

2020. gadam LAP īstenošana. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/valdiba-paredz-finansu-resursus-latvijas-lauku-

attistibas-programmas-i?id=12033  

 

05.02.2021 

Noteikti Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” laureāti, balvas ieguvēji februārī tiks 

sveikti ReTV 

Meža dienu komiteja ir noteikusi Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” 2020. gada laureātus 

nominācijā „Par mūža ieguldījumu”, „Par inovatīvu uzņēmējdarbību”, „Par ilgtspējīgu 

saimniekošanu” un „Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā”. Balva „Zelta čiekurs” ir gadskārtēja 

meža nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā. 

 

Balvu „Zelta čiekurs” nominācijā „Par mūža ieguldījumu”, kas tiek piešķirta par nozīmīgu mūža 

ieguldījumu nozares attīstībā, saņems izcili nozares ļaudis: mežsaimniece Astra Boķe, zinātniece 

Gaļina Dobele, mežsaimnieks Edvīns Ģērmanis, mācībspēks, Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes Meža fakultātes asociētais profesors Ziedonis Sarmulis un mežsaimniece (meža 

selekcijas, meža koku sēklu bāzes uzturētāja) Gundega Vītola. 

 

Laureāti nominācijā „Par inovatīvu uzņēmējdarbību” ir SIA “Cewood”, SIA “Pavasars Housing 

Construction” un SIA “UOT”. 

 

Nominācijā „Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā” laureāti ir Latvijas Valsts mežzinātnes 

institūta “Silava” pētnieks Jānis Donis, Latvijas Lauksaimniecības universitāte vadošais pētnieks 

Aleksejs Nipers un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas (LV KĶI) institūta Polimēru laboratorijas 

kolektīvs: LV KĶI direktors, Polimēru laboratorijas vadītājs, LZA kor.loc. Dr.sc.ing. Uģis Cābulis, 

Polimēru laboratorijas vadošā pētniece PhD Anda Fridrihsone, Polimēru laboratorijas vadošais 

pētnieks PhD Miķelis Kirpļuks, Polimēru laboratorijas pētniece PhD Aiga Ivdre. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/noteikti-meza-nozares-gada-balvas-zelta-

ciekurs-laureati-balvas-ieguve?id=12035  

 

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 8. februārī, Zemkopības ministrijas (ZM) eksperti piedalīsies ekspertu darba grupas 

tiešsaistes sanāksmē par pārtikas piedevām, kuras laikā tiks apskatīti jautājumi par pārtikas piedevu 

lietošanas nosacījumiem, ES atļauto pārtikas piedevu sarakstiem un pārtikas piedevu novērtēšanas 

procedūru. 

Sākums pulksten 10.30. 

 

 Pirmdien, 8.februārī, ZM speciālisti tiešsaistē tiksies ar ASV vēstniecības Latvijā politisko un 

ekonomisko jautājumu pārstāvi Šeilu Teilori Šemberu (Sheila Taylor Shamber).  Tikšanās laikā ASV 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/valdiba-paredz-finansu-resursus-latvijas-lauku-attistibas-programmas-i?id=12033
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/valdiba-paredz-finansu-resursus-latvijas-lauku-attistibas-programmas-i?id=12033
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/noteikti-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-laureati-balvas-ieguve?id=12035
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/noteikti-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-laureati-balvas-ieguve?id=12035
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vēstniecības pārstāve tiks iepazīstināta ar galvenajām Latvijas lauksaimniecības nozarēm, politikas 

prioritātēm, kā arī tikšanās laikā tiks pārrunāti tirdzniecības jautājumi. 

Sākums pulksten 14.00. 

 

No pirmdienas, 8.februāra līdz ceturtdienai 11.februārim, ZM speciālisti piedalīsies  FAO (“Food and 

Agriculture Organization” /”Pārtikas un lauksaimniecības organizācija”) Pasaules pārtikas 

nodrošinājuma komitejas (CFS) 47. tiešsaistes sesijā, kurā notiks  diskusijas par CFS augsta līmeņa 

ekspertu ziņojumu “Food Security and Nutrition: Building a Global Narrative Towards 2030”, kā arī 

plānots apstiprināt Pārtikas sistēmu un uztura vadlīniju projektu .  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 9. februārī, ZM speciālisti piedalīsies EK (Eiropas Komisijas) Augu, dzīvnieku, pārtikas 

aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas (PAFF) Vispārīgas likumdošanas pārtikas 

komitejas tiešsaistes sēdē, kurā diskutēs par normatīvajiem aktiem pārtikas apritē.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Otrdien, 9. februārī, ZM norisināsies tiešsaistes sanāksme starp ZM, Pārtikas un veterinārā dienesta, 

Lauksaimniecības datu centra un Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārstāvjiem, lai pārrunātu 

iespējamos risinājumus, kā uzlabot nekomerciālos nolūkos Latvijā no trešajām valstīm ievesto mājas 

(istabas) dzīvnieku izsekojamību.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 9. februārī, ZM speciālisti piedalīsies Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna 

izstrādes uzraudzības grupas tiešsaistes 1. sanāksmē.  Sanāksmē plāna izstrādātāji informēs par 

paveikto un par turpmāk plānotajiem darbiem.  

Sākums pulksten 13.00. 

 

Trešdien, 10. februārī, ZM speciālisti piedalīsies EK Jaunās pārtikas darba grupas tiešsaistes sēdē, 

kurā izskatīs EK Jaunās pārtikas regulu projektus.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 10. februārī, ZM speciālisti piedalīsies EK PAFF Bioloģiskās drošības pārtikas apritē 

komitejas tiešsaistes sēdē, kurā izskatīs normatīvo aktu projektus un lems par to tālāko virzību.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Trešdien, 10. februārī, ZM norisināsies tiešsaistes sanāksme par sniegtajiem priekšlikumiem 

noteikumu projektam par īpašo veterināro recepšu apriti, kurā tiks izskatīti sociālo partneru sniegtie 

priekšlikumi ZM izstrādātajam noteikumu projektam.  

Sākums pulksten 13.00. 

 

Trešdien, 10. februārī, ZM speciālisti piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (VARAM) organizētajā tiešsaistes pasākumā par Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas (OECD, ESAO) pārskatu “Going Digital in Latvia”, kura laikā tiks prezentēti pārskata 

rezultāti. 

Sākums pulksten 14.30. 
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Trešdien, 10.februārī, ZM speciālisti piedalīsies Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās 

sadarbības apakšpadomes tiešsaistes sēdē, kurā tiks izskatīti jautājumi par  profesiju standartu un 

profesionālās kvalifikācijas prasību saskaņošanu, tiks sniegta informācija par grozījumiem 

Profesionālās izglītības likumā, Izglītības likumā, Augstskolu likumā, kā arī notiks diskusijas par 

citiem aktuāliem jautājumiem. 

Sākums pulksten 14.00. 

 

Trešdien, 10.februārī, ZM speciālisti piedalīsies  tiešsaistes sanāksmē par bioekonomiku un ar to 

saistīto inovāciju vajadzību apzināšanu. Sanāksme notiks  “Apvārsnis 2020” projekta “Ilgtspējīgas 

cirkulāras bioekonomikas virzīšana Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs” (BIOEASTsUP) 

ietvaros. Darba grupai plānots izstrādāt uz pierādījumiem balstītu un uz nākotni vērstu BIOEAST 

makroreģiona programmu. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien, 11. februārī, ZM notiks Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam 

uzraudzības komitejas tiešsaistes sēde, kurā tiks diskutēts par ierosinātajiem grozījumiem LAP 2014.-

2020. gadam saistībā ar paredzēto pārejas periodu, kā arī sniegta informācija par LAP 2014.-2020. 

gadam ieviešanas progresu, finanšu instrumentu sākotnējo novērtējumu, kā arī Kopējās 

lauksaimniecības politikas (KLP) nākotnes aktualitātēm.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien, 11. februārī, ZM eksperti piedalīsies EK Horizontālo jautājumu ekspertu grupas 

tiešsaistes sēdē par KLP vienkāršošanu, kurā EK prezentēs savu viedokli/redzējumu, kā dalībvalstis 

savos KLP Stratēģisko plānu projektos varētu iekļaut nacionāli sasniedzamās vērtības, lai 

nodrošinātu EK rekomendāciju un Zaļā kursa kopējo mērķu sasniegšanu. Šajā reizē būs runa par EK 

rekomendācijām bioloģiskajai lauksaimniecībai, barības vielu zuduma samazinājumam, ainavu 

elementiem un platjoslu interneta nodrošinājumu laukos. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien, 11. februārī ZM speciālisti piedalīsies EK PAFF Dzīvnieku labturības (AHW) un 

Kontroļu un importa nosacījumu (CIC) sekcijas darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā diskutēs par 

ES aktuālajiem dzīvnieku veselības, kontroles un importa nosacījumu jautājumiem. 

Sākums pulksten 10.30. 

 

Ceturtdien un piektdien, 11. un 12. februārī, ZM eksperti piedalīsies EK darba grupas tiešsaistes sēdē 

par materiāliem kontaktā ar pārtiku, kurā EK un dalībvalstu eksperti diskutēs par uzsākto 

likumdošanas pārstrādāšanas procesu un grozījumiem plastmasu pārstrādi reglamentējošajos 

normatīvajos aktos. 

Sākums abas dienas pulksten 10.30. 

 

Piektdien, 12. februārī ZM eksperti piedalīsies Sanitāro un fitosanitāro pasākumu (SPS) tirgus 

piekļuves darba grupas “POTSDAM-UK” tiešsaistes sanāksmē, kurā pārrunās aktuālos ES un 

Lielbritānijas tirdzniecības jautājumus - sanitāros un fitosanitāros noteikumus, nepieciešamos 

sertifikātus eksportam uz Lielbritāniju un kontroli uz robežas. 

Sākums pulksten 11.00. 
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Piektdien, 12. februārī ZM eksperti piedalīsies EK Tirgus piekļuves grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā 

izskatīs aktuālos jautājumus par ES dalībvalstu sadarbību tirdzniecībai ar trešajām valstīm.  

Sākums pulksten 11.00. 


