INFOLAPA Nr. 16/2021
LOSP AKTUALITĀTES
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes:
Izdevniecība Dienas Bizness (DB) kopā ar LOSP un LR Zemkopīnas ministriju rīkoja nozares
pavasara tiešsaistes konferenci “Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas”
Otrdien, 27.aprīlī, izdevniecība “Dienas Bizness” (DB) kopā ar biedrību “Lauksaimniecības
organizāciju sadarbības padome” (LOSP), LR Zemkopības ministriju (ZM) organizēja konferenci
“Latvijas zeme-ilgtermiņa attīstības perspektīvas”, kurā dzirdējām ļoti aizrautīgas un interesantas
diskusijas par Latvijas lauksaimniekiem un visiem iedzīvotājiem ārkārtīgi aktuāliem uzstādījumiem
un jautājumiem. Kopumā Latvijas lauksaimnieki visi ir vienoti savā pārliecībā, kā saglabāt un kopt
zemi, lai vēl ilgi Latvija būtu skaistākā, zaļākā, bagātākā un ilgstspējīgākā valsts mūsu bērniem un
mazbērniem.
Tāpēc LOSP konferences noslēgumā ir sagatavojusi kopīgu vēstījumu, kuru vēlamies nodot Latvijas
politiķiem, lauksaimniekiem un visai sabiedrībai.
Mūsu vēstījums:
2021. gads būs izšķirošs zemes apsaimniekotājiem Latvijā, jo Eiropas un Latvijas iestāžu kabinetos
tiek skatīti priekšlikumi Zaļajai saimniekošanai, kuri būtiski ietekmēs zemes apsaimniekošanas
modeļus Latvijā un patērētāju iespējas iegādāties Latvijā audzētu vai eksportētu, bioloģiski vai
intensīvi audzētu pārtiku.
Aicinam politiķus un sabiedrību saprast, ka visiem jaunajiem nosacījumiem un papildus
ierobežojumiem ir jābūt vienādiem visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Nedrīkst būt
samazinājumi par 30% vai 50% no esošā stāvokļa Latvijā, bet gan pret vidējo ES, lai ES valstis
sasniedz Latvijas esošo “zaļo” līmeni un tad turpinam iet kopsolī uz nodeklarēto “zaļo kursu”.
Mēs esam gatavi Latvijas sabiedrību apgādāt ar veselīgu pārtiku saskaņā ar pircēja vēlmēm un
iespējām. Mēs aicinam politiķus, dabas draugus, jebkuru sabiedrības locekli iedziļināties
lauksaimniecības zemes apsaimniekošanas sarežģītībā, pārtikas pārstrādes procesos, augu ārstniecībā
un veselībā, lai mēs visi varētu lietot veselīgu pārtiku.
Uz Latvijas zemes ir vieta gan bioloģiskajai, gan konvencionālajai augu un dzīvnieku audzēšanai
Mēs, Latvijas zemnieki spējam savu tautu apgādāt ar kvalitatīviem pašmāju augļiem, dārzeņiem,
pienu, gaļu un olām. Dodiet iespēju un palīdziet nosargāt pārtikas tirgu no trešo valstu
nepārbaudītiem, ar citām labturības prasībām turētiem lopu izcelsmes produktiem, ar nezināmiem
preparātiem piebarotiem, ārstētiem augļiem, dārzeņiem un maizi!
Liels paldies konferences dalībniekiem, ZM par atbalstu konferences rīkošanā, DB par publicitāti un
tehnisko nodrošinājumu, DB galvenajam redaktoram Romānam Meļņikam par profesionālu
konferences vadīšanu un visiem, kas klausījās un aktīvi piedalījās diskusijās ar jautājumiem.

1

Konferences ieraksts pieejams šeit:
https://www.youtube.com/watch?v=4cd-7Icd-oM&t=1983s
Latvijas Televīzijā Rīta Panorāmā sižets par konferenci (1:25:11-1:26:15)
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/28.04.2021-rita-panorama.id218177/
Latvijas Radio 4 (LR4) LOSP ģenerāldirektora G.Vilnīša sniegtā intervija raidījumā Домская
площадь par konferenci.
Otrdien, 27.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis sniedza interviju LR4 radījumā Домская
площадь, kuru varat noklausīties šeit no 1:40-8:50 minūtei:
https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2021&m=4&d=27
Latvijas Darba devēju konfederācjas (LDDK) darba grupas sanāksme ar Latvijas Bankas (LB)
pārstāvjiem par grozījumiem mazās uzņēmējdarbības nodokļu režīmos
Trešdien, 28.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LDDK darba grupas sanāksmē ar LB
pārstāvjiem, lai pārrunātu LDDK izstrādāto piedāvājumu par mazās uzņēmējdarbības nodokļu
turpmāko regulējumu, kā arī par vispārējo darba nodokļu režīmu.
LDDK priekšlikums LB pārstāvjus mazināt kopumā darbaspēka nodokļus (VSAOI) un piedāvājuma
ietekmi uz IKP, eksportu, patēriņu utt., ietekmes izmaiņas atkarībā no tā vai samazinājums ir darba
devēja vai darba ņēmēja pusē.
LB un LDDK ir vienisprātis, ka darbaspēka nodokļu slogs Latvijā ir salīdzinoši augstāks kā pārējās
Baltijas jūras reģiona valstīs visās atalgojuma grupās un tas būtu jāsamazina, lai Latvijā nodrošinātu
konkurētspējīgu darbaspēka nodokļu līmeni un labvēlīgus apstākļus ilgtspējīgai ekonomikas
izaugsmei.
Visbūtiskākā ietekme uz uzņēmumu konkurētspēju ir tieši VSAOI, tādēļ tiek izskatīti vairāki
scenāriji likmes samazināšanai. Vislielāko pozitīvo efektu uz IKP un eksporta apjomu varētu sniegt
samazinājums par 4% punktiem tieši darba devēju daļai, jo darba ņēmēju daļa faktiski nedos
pienesumu konkrēti attiecībā uz eksportspēju, darba vietu pieaugumu, produkcijas pašizmaksas
samazinājumu.
Ir skaidrs, ka darbaspēku nodokļa samazināšana pati par sevi sākumā radītu negatīvu fiskālu ietekmi,
tāpēc ir nepieciešams meklēt fiskāli līdzsvarojošus risinājumus. Kā viens no šādiem risinājumiem
būtu PVN likmes paaugstināšana.
Darbaspēku nodokļa samazināšana vienlaikus ar PVN paaugstināšanu radītu atšķirīgu ietekmi uz
dažādām tautsaimniecības nozarēm.
LOSP nepiekrīt IIN atvieglota režīma ieviešanu lauksaimniekiem un PVN likmes
paaugstināšanu un samazinājuma pārskatīšanu.
Eiropas Piena padome sanāksmes
Otrdien, 27.aprīlī un trešdien, 28.aprīlī, LOSP valdes locekļi G.Gūtmanis un K.Melnis piedalījās
Eiropas Piena padomes sanāksmēs, kurās tika ievēlēts revidents Eiropas Piena padomes 2020.gada
2

finanšu pārskata izvērtēšanai, dalīborganizācijas apsprieda pandēmijas Covid-19 ietekmi uz piena
nozari, kā arī tika sniegta informācija par Eiropas Piena padomes nākotnes stratēģiju un projektiem.
Memoranda padomes sēde
Trešdien, 28.aprīlī, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalījas Valsts kancelejas,
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes sēdē, kurā tiks runāts
par Atvērtās pārvaldības plāna prioritātēm 2022.-2024. gadā, aktualitātēm COVID-19 ierobežošanas
stratēģiskās vadības grupā un citi jautājumi.
LOSP Pārstāvju sanāksme
Trešdien, 28.aprīlī, LOSP Pārstāvju sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis, ka 2021.gads
lauksaimniecības nozare ir pārmaiņu priekšā un ir jālemj par tādiem būtiskiem jautājumiem, kā
Zaļais kurss, Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) darbības programma 2023.-2027.gadam un
Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna (ANM/RRF) projekts.
LOSP Pārstāvju sanāksme bija plaši pārstāvēta un tajā piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs (VARAM) Artūrs Toms Plešs, VARAM Valsts sekretāra vietniece vides
aizsardzības jautājumos Alda Ozola, Zemnieku saeimas valdes loceklis Mārtiņš Trons, Latvijas
Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis un citi nozares pārstāvji un
eksperti.
LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: “Būtiski, lemjot par jebkuriem ierobežojumiem vai
attīstības modeļiem lauksaimniecībā, ir jāuzklausa lauksaimnieku viedoklis un priekšlikumi. Nebūtu
pieņemami, ka par Zaļā kursa jautājumiem, viedoklis tiek uzklausīts tikai no dabas draugiem un
lauksaimnieku viedoklis netiek uzklausīts. Diskusiju dalībnieku sastāviem ir jābūt sabalansētiem, jo
īpaši lemjot par Latvijas lauksaimniecības likteni. Nevar ignorēt nozares, kuras nodrošina ne tikai ar
pārtiku visus Latvijas iedzīvotājus, bet arī nodrošina 40% eksportu.”
Ar VARAM ministru Artūru Tomu Plešu tika pārrunāti iepriekš nosūtītie jautājumi, kuri bija ļoti
daudz un plaša spektra, un vienojās, ka ir jāorganizē atkārtota tikšanās, lai jau konkrēti vienotos par
atsevišķu jautājumu risinājumiem un virzību.
LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sanāksme
Ceturdien, 29.aprīlī, LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis turpinot darbu pie likumdošanas jautājumiem
sniedz informāciju Saeimas sēdē otrajā lasījumā izskatīto likumprojektu “Grozījumi Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā”
Tika atbalstīti LR Zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikumi, ar kuriem tiek novērsts
nesamērīgs papildus slogs daudziem mazajiem lauku uzņēmējiem un kooperatīviem.
No likuma subjektu loka ir izslēgti mazie lauku uzņēmumi, kuru grāmatveži sniedz savus
pakalpojumus citam uzņēmumam, ja grāmatvedība nav šī uzņēmuma pamatdarbība. Kooperatīvi
varēs turpināt izsniegt aizdevumus saviem biedriem, kā arī uzņēmumi varēs aizdot līdzekļus vienas
uzņēmumu grupas ietvaros.
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Jāatzīmē, ka šis ir tikai otrais lasījums un debates Saeimā vēl turpināsies. Ceram uz Saeimas deputātu
sapratni likuma pieņemšanā, lai cīnoties ar negodīgiem uzņēmējiem neciestu godīgie.
Īpašs paldies par ieguldīto laiku un darbu Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim
Grasbergam un Saeimas deputātam Gatim Eglītim.
LR Zemkopības ministrijas (ZM) Konsultatīvās padomes sanāksmes ar Nevalstisko
organizāciju (NVO) vadītājiem par Kopējās lauksaimniecības politiku (KLP)
Ceturdien, 29.aprīlī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalījās ZM Konsultatīvajā padomes
sanāksmē ar NVO vadītājiem, lai diskutētu par ZM ekpertu darba grupās izstrādātajiem
priekšlikumiem Latvijas Stratēģiskajā plānā iekļaujamajiem pasākumiem un tiem plānoto
finansējumu. Tika nolemts, ka ZM sagatavos apkopojumu un nodos to publiskai apspriešanai.

Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes:
LR Zemkopības minitrijas (ZM) tematiskās darba grupas sanāksmes “Ivestīcijas”
lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros
Ceturdien, 06.maijā, notiks ZM tematiskās darba grupas sanāksme “Investīcijas” KLP stratēģiskā
plāna periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros.
Sanāksmēs ir deleģēti LOSP eksperti A.Ērliha, Dz.Lejniece, A.Vītoliņš, A.Kraukle, G.Gūtmanis, kā
arī piedalās citi LOSP dalīborganizāciju pārstāvji.
LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES

Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācija
Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācija (Asociācija) biedri ir lēmuši par Asociācijas
nosaukuma maiņu, kā arī ir pārvēlēta valde un ievēlēta padome.
Dokumenti izmaiņām iesniegti Uzņēmumu reģistrā.
Turpmāk nosaukums būs Latvijas Apvienotā putnkopības nozares asociācija.
Valdē ievēlēti: Jānis Gaigals, Anna Ērliha, Ilze Kaparšmite un Valdis Grimze.
Padomē ievēlēti: Jurijs Adamovičs, Andrius Pranckevičius un Mhitars Mhitarjans.

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija
Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmija
paraksta sadarbības līgumu ar Zemkopības ministriju
Tiešsaistē, 22. aprīlī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA)
prezidents Ivars Kalviņš un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA)
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prezidente Baiba Rivža pārrunāja zinātnes un zemkopības nozares aktualitātes un parakstīja ikgadējo
Līgumu par sadarbību, lai nodrošinātu nepārtrauktu un intensīvu savstarpējo sadarbību.
Līgums par sadarbību ietver vienošanos par informācijas apmaiņu un konsulācijas par attīstību
zinātnē un augstākajā izglītībā, konferenču, izstāžu, konkursu un citu pasākumu rīkošanu un atbalstu
jauno zinātnieku sagatavošanai Zemkopības ministrijas kompetences jomās, sniedzot iespēju
doktorantiem ziņot par savu pētījumu rezultātiem LLMZA izmēģinājumu skatēs un LZA sēdēs.
Līgums arī paredz dažādus kopīgus pasākumus Latvijas zinātnes sasniegumu popularizēšanā
un starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanā, tostarp, nodrošinot Latvijas pārstāvju dalību
Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības rīkotajos semināros un
Latvijas pārstāvju piedalīšanos Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas rīkotajos
semināros, kā arī Latvijas zinātnieku dalību Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku kongresā, u.c.
Šajā gadā ar ministrijas atbalstu tiks rīkoti LLMZA lauka izmēģinājumu un laboratoriju skates, ražas
svētki „Vecaucē-2021”, konkurss „Sējējs- 2021”, tiks pieškirta Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības
zinātnē u.c.
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
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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
Jauna informācijas sadaļa, kur meklēt vietējos ražotājus un audzētājus
Jauna informācijas sadaļa PRODUKCIJAS IEGĀDE ir izveidota informācijas profilā „Lauku
labumi”. Šeit atrodami jau 106 Latvijas lauku produktu audzētāji un ražotāji, kas pieteikuši savu
informāciju, un to skaits turpina augt. Līdz šim „Lauku labumu” informācija bija veltīta tikai
saimniecību apmeklēšanas iespējām. Jaunā sadaļa to papildina un ir veltīta tieši ražotajai produkcijai
un tās iegādes iespējām gan saimniecībā, gan tirdzniecības vietās, gan e-veikalos.
Kā atrast interesējošo pārtikas ražojumu?
 Produktu grupas
Saimniecības sakārtotas vairākās produktu grupās pēc galvenā ražotās produkcijas veida: svaigi
dārzeņi un zaļumi; marinējumi un konservējumi; svaigi augļi, ogas un rieksti; ievārījumi un sīrupi;
piena produkti; graudaugi, sēklas un pākšaugi; maize un konditoreja; olas; gaļa; zivis; medus un
biškopības produkti; bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni; saldumi; sēnes tēja un kafija.
 Saimniecības informācija
Viena saimniecība var ražot un piedāvāt vairākus produkcijas veidus, piemēram, gan dārzeņus, gan
piena produktus – tad tā atrodama vairākās produktu grupās. Norādīta arī plašāka informācija par
pašu saimniecību, specializācija, lielums, kontakti saziņai un atrašanās vieta, kā arī veikali, tirdziņi,
e-veikali un citas vietas, kur ārpus saimniecības var iegādāties tās ražojumus.
 Karte
Visas ražojošās saimniecības ir atzīmētas arī kartē ar meklēšanas atlasi - „Ražotāji”, kur tās iespējams
meklēt pēc galvenajām produktu grupām vai pēc katra konkrēta produkta.
Pārtikas produktu audzētāji un ražotāji aicināti pievienoties
Produkcijas iegādes informācija būs noderīga gan individuāliem pircējiem, gan uzņēmējiem (bizness
- biznesam) – veikaliem, restorāniem, viesu mājām, lai savā ēdienkartē arvien vairāk izmantotu
vietējos ražojumus, varbūt pat no kaimiņa saimniecības. Pievienoties ir aicināti ne tikai tūrismā
iesaistītie pārtikas ražotāji, bet ikviens, kurš vēlas paplašinat savu sadarbību ar citiem uzņēmējiem un
iegūt jaunus klientus.
Informācija tiek regulāri papildināta un ražotāji ir aicināti pievienoties, sūtot informāciju par savu
audzēto vai ražoto produkciju uz e-pastu lauku@celotajs.lv.
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1102
"Lauku ceļotāja" e-avīze, 2021. gada pavasaris’ pieejama šeit:
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1116
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Iznācis jauns pārgājienu ceļvedis: Mežtaka – Ziemeļu daļa
Laba ziņa pārgājienu cienītājiem – esam izdevuši Mežtakas ziemeļu daļas pārgājienu ceļvedi. Tas
domāts dažāda garuma pastaigu un pārgājienu plānošanai un īstenošanai skaistākajos mežu apvidos
Mežtakā– marķētā pārgājienu maršrutā, posmā Rīga-Tallina.
Mežtaka ir pārgājienu maršruts, kas ved cauri Latvijas, Igaunijas un Lietuvas skaistākajām dabas
vietām – mežiem, nacionālajiem parkiem, dabas parkiem un lauku ainavām. Tā ir Eiropas garo
distanču pārgājiena maršruta E11 daļa. Mežtakā var doties gan īsā pastaigā, gan dienas vai nedēļas
nogales pārgājienā, gan aizstaigāt cauri mežainiem apvidiem no Rīgas līdz pat Igaunijas un Lietuvas
robežām.
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1117
Naktsmītņu darbība Latvijā - vadlīnijas
Ir sagatavots atjaunots dokuments-vadlīnijas "Naktsmītņu darbība Latvijā", kas ir saskaņots ar
Veselības ministriju, Veselības inspekciju un Slimību profilakses un kontroles centru. Šobrīd vēl tiek
gaidīts saskaņojums no Ekonomikas ministrijas.
Šis dokuments satur svarīgu informāciju par to, kas ir atļauts izmitināšanas pakalpojumu
sniedzējiem, kas ir jāievēro un jānodrošina uzņemot viesus, atbildības uzņemšanās, kā arī klienta
apliecinājums par noteikumu ievērošanu.
Papildu vēršam uzmanību, ka sagatavotā informācija tiks nosūtīta arī policijas tīklam, lai iespēju
robežās nodrošinātu esošo epidemioloģisko drošības normu vienveidīgu piemērošanas skaidrojumu.
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1119

Latvijas Lauku forums
Skaties plašāk! Lauku attīstības diskusijas šovasar Gulbenes novadā
Kā ziņots martā, no 2021. gada 16. līdz 18. jūnijam notiks 5. Latvijas Lauku kopienu
parlaments, Stāmerienā pulcējot dalībniekus no visas Latvijas, lai kopīgās diskusijās pārrunātu
aktuālo lauku telpā, izzinātu labās prakses un iespējamos risinājumus. Lai pirmie uzzinātu par Lauku
Kopienu parlamenta aktualitātēm un pieteiktos norises informācijas saņemšanai, interesenti aicināti
doties uz mājas lapu parlaments.laukuforums.lv.
Kopienu parlaments tiekas ik pēc diviem gadiem, katru reizi citā Latvijas vietā, kas ar savu piemēru
apliecina lauku telpas unikalitāti. Šogad rezolūcija jeb attīstības ceļa karte politikas veidotājiem un
lauku kopienām tiks izstrādāta Gulbenes novadā. Vadoties pēc valdības izdotajiem noteikumiem,
organizatori tuvāko nedēļu laikā ziņos par pasākuma norises praktisko pusi – klātienē, tiešsaistē,
kombinētā vai citā formātā.
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Gulbenes novads ir viens no zaļākajiem novadiem Latvijā. Šeit ir plašas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platības, vairāk nekā puse teritorijas ir klāta bagātīgiem mežu resursiem, bet
pats vērtīgākais resurss ir novada iedzīvotāji. Novadā reģistrēti vairāk nekā 1300 uzņēmumi. Te
saražotā produkcija ir pazīstama ne tikai vietējā, bet arī nacionālā un starptautiskā mērogā.
Piemēram, ikviens noteikti ir izgaršojis bioloģisko “Ķelmēnu” maizi, tradicionālo Rankas piena
Rankas Jāņu sieru un Dimdiņu kāpostus, savukārt visā pasaulē ir iegādājamas SIA “Avoti SWF”
masīvkoka mēbeles, kas tiek ražotas un izplatītas veikala “IKEA” tīklā.
Gulbenes novada iedzīvotāji ir pierādījums tam, ka arī Latvijas reģionos ir iespējams piepildīt savas
ieceres un dzīvot mūsdienīgu un kvalitatīvu dzīvi. Lai tas notiktu, Gulbenes novada pašvaldība ik
gadu investē apjomīgus finanšu līdzekļus lauku ielu un ceļu atjaunošanā, kā arī citu infrastruktūras
objektu attīstībā. Lai stiprinātu vietējās kopienas un iesaistītu iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā,
Gulbenes novads ir kļuvis par pirmo pašvaldību Latvijas reģionos, kas īsteno sabiedrības līdzdalības
budžetēšanas projektu konkursu.
Kopienu parlamenta dalībniekiem būs iespēja izzināt un izbaudīt Gulbenes novada greznāko rotu –
Stāmerienu. Šeit atrodas viens no spožākajiem 19. un 20. gs. mijas franču neorenesanses paraugiem
Latvijā, Eiropas Romantisma pērle – Stāmerienas pils, kurā ciemojies pat itāļu rakstnieks Džuzepe
Tomazi di Lampedūza, pasaulē pazīstamā romāna „Gepards” autors. Stāmerienā esot iecerēta vai pat
uzsākta romāna „Gepards” rakstīšana. 2019. gada nogalē pils piedzīvoja savu atdzimšanu, kad
Gulbenes novada pašvaldības īstenotā projekta ietvaros tika restaurēta pils fasāde, jumts un logi.
Kultūrvēsturiskais mantojums Stāmerienā savienojas ar mūsdienu īstenību un dabu – līdztekus
krāšņajai pilij un baznīcai, kas atrodas ezera krastā, Stāmerienu par savu bāzes vietu šobrīd sauc
Nacionālo bruņoto spēku Kaujas atbalsta rota, kas izveidota agrākās skolas ēkā.
Gulbenes novads domā arī globāli, tādēļ pēdējos gados arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība klimata
pārmaiņu mazināšanai un efektīvam energoresursu patēriņam. Atbilstoši jaunākajām tendencēm tiek
īstenotas iniciatīvas, kas paredz saules enerģijas izmantošanu, uzstādot saules kolektorus un saules
paneļus uz pašvaldībai piederošajām ēkām. Tāpat tiek domāts energoefektivitātes jautājumiem, gan
izstrādājot Gulbenes novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam, gan
izglītojot sabiedrību par šiem jautājumiem, gan uzstādot 4. paaudzes centrālās siltumapgādes sistēmu.
Gulbenes novads skatās plašāk!
Lauku kopienu parlamenta iniciatori - biedrība “Latvijas Lauku forums” - ir pārliecināti un vēlas
spēcināt domu, ka lauki ir dzīvi, stipri, viedi un zaļi: daudzsološa iespēju vide mūsdienīgu risinājumu
ieviešanā, tai skaitā lieliska vieta, kuru izvēlēties par savu dzīvesvietu. Latvijas Lauku kopienu
parlamentā aicināts piedalīties ikviens, kurš ir gatavs līdzdarboties mūsdienām piemērotas,
pievilcīgas un konkurētspējīgas vides veidošanā mazajās pilsētās un lauku reģionos. Vairāk
informācijas par Kopienu parlamentu parlaments.laukuforums.lv.
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Stādu un kūdras inovāciju fonds (SKIF)
Latvijas Stādu parāde pārcelta uz š. g. 5. un 6. Jūniju
Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un epidemioloģiskos riskus, 30. aprīlī un 1.
maijā plānotā Latvijas Stādu parāde pārcelta uz šī gada 5. un 6. jūniju.
Latvijas Stādu parāde, kurā varēs iegādāties lieliskus augus savam dārzam, 5. un 6. jūnijā notiks tai
tradicionālajā vietā - Siguldas Svētku laukumā. Stādu parāde šogad jau svinēs savu 17. jubileju. Tas
ir iecienīts pasākums dārzkopju aprindās, jo tajā ik gadu piedalās vairāk nekā 100 stādu audzētāju no
Latvijas, kuri piedāvā dažādus krāšņus un pat eksotiskus augus dārzam. Andelē var atrast ne tikai
lieliskus augus savam dārzam, bet tajā var iegādāties arī dārza preces un tehniku.
Stādu parāde apmeklētājiem ir bez maksas.
http://www.staduparade.lv/lv/
LAUKU ATBALSTA DIENESTS
28.04.2021
Darba laiks svētkos

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
30.04.2021
Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards par nozīmīgu ieguldījumu apbalvo ZM nozares 67
pārstāvjus
Tuvojoties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai, zemkopības ministrs Kaspars
Gerhards šāgada aprīlī par sasniegumiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā
piešķīris 67 nozares pārstāvjiem – lauksaimniekiem, speciālistiem, zinātniekiem, mācībspēkiem un
valsts pārvaldes darbiniekiem - Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu: medaļu “Par
centību” un ZM Atzinības rakstu.
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https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrs-kaspars-gerhards-parnozimigu-ieguldijumu-apbalvo-?id=12194
30.04.2021
Ministrs K. Gerhards: ES Kopējās lauksaimniecības un klimata nosacījumiem ir jābūt
pārdomātiem un visām dalībvalstīm, arī Baltijas valstīm pieņemamiem
Piektdien, 30. aprīlī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards tiešsaistē tikās ar jaunajiem Baltijas
valstu lauksaimniecības ministriem - Igaunijas lauku lietu ministru Urmasu Krūzi (Urmas Kruuse) un
Lietuvas zemkopības ministru Kestuti Navicku (Kęstutis Navickas), lai pārrunātu visām trim valstīm
aktuālos nozares jautājumus.
Diskutējot par ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni, Baltijas valstu ministri
atzīmēja, ka ļoti svarīgi ir savlaikus vienoties par KLP regulām. Vienošanās par to, kādi un cik
daudzi pasākumi Latvijas lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem būs jāpilda, lai Eiropas Savienībā
tiktu sasniegti ambiciozie Zaļā kursa mērķi, ir prioritārs jautājums.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Lauksaimniekiem būs daudz obligātu vides un klimata
prasību. Latvijas lauksaimniekiem ES tiešie maksājumi pašlaik ir par 20 procentiem zemāki nekā
vidēji Eiropas Savienībā. Ja no šiem maksājumiem jānoņem vēl 20 procenti, kas novirzāmi
ekoshēmām, pastāv risks, ka Latvija nespēs lauksaimniekiem nodrošināt pat šībrīža pamatienākumu
atbalsta līmeni. Latvijai šāda pieeja nav atbalstāma, lauksaimniecības un klimata nosacījumiem ir
jābūt pārdomātiem un visām dalībvalstīm, arī Baltijas valstīm pieņemamiem.”
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ministrs-k-gerhards-es-kopejaslauksaimniecibas-un-klimata-nosacijumie?id=12195
26.04.2021
Nozīmīgs atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai arī šogad un turpmākajos gados
Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka 2021. un 2022. gadā tiek turpināts atbalsts bioloģiskajai
lauksaimniecībai ar līdzšinējām atbalsta likmēm un finansējumu diviem gadiem 70 milj. eiro apmērā,
jo bioloģiskā lauksaimniecība sniedz ieguldījumu vairāku stratēģisko mērķu izpildē vidrūpē, klimata
pārmaiņu mazināšanā un veselīgas pārtikas nodrošināšanā. Lai veicinātu bioloģiskās
lauksaimniecības platību palielinājumu, atkal ir paredzēta iespēja atbalstam bioloģiskajai
lauksaimniecībai pieteikt jaunas platības, jo šāda iespēja nav bijusi trīs gadus. Plānots, ka pārejas
periodā bioloģiskās lauksaimniecības platības pieaugs līdz 305 tūkst. ha (šobrīd 260 tūkst. ha).
Bioloģiskiem lauksaimniekiem lauku attīstības agrovides pasākuma “Bioloģiskā lauksaimniecība”
ietvaros plānots novirzīt finansējums 155 milj. eiro apmērā, kur par bioloģiski apsaimniekotām
platībām, audzējot labību, tehniskās kultūras, dārzeņus un ilggadīgos stādījumus indikatīvi plānoti
99,6 milj. eiro, savukārt maksājumam par dzīvniekiem indikatīvi plānoti 56,3 milj. eiro, nodrošinot
mērķtiecīgu atbalstu bioloģiskajam piena lopkopības sektoram, ņemot vērā šī sektora būtiski lielāku
ieguldījumu amonjaka emisiju samazinājumā salīdzinājumā ar citiem lopkopības sektoriem. Turklāt
plānots sniegt atbalstu arī tādām bioloģiskām saimniecībām, kas bioloģiskās lauksaimniecības
metodes izmantos daļā no saimniecības.
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https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/nozimigs-atbalsts-biologiskajailauksaimniecibai-ari-sogad-un-turpmaka?id=12184
27.04.2021
Ministrs Kaspars Gerhards: ir vairāk jāaizstāv ES lauksaimnieku intereses un konkurētspēja
tirdzniecībā ar trešajām valstīm
Pirmdien, 26. aprīlī, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes (LZMP)
neformālajā videokonferencē ES dalībvalstu ministri apsprieda ES starptautiskās tirdzniecības un ES
Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas jautājumus.
LZMP ministri diskutēja par ES tirdzniecības nolīgumu ar trešajām valstīm ietekmi uz ES
lauksaimniecību, kā arī apsprieda Eiropas Komisijas (EK) veiktā pētījuma par turpmāko tirdzniecības
nolīgumu ietekmi uz ES lauksaimniecību rezultātus. Pētījums sniedz ieskatu, kā ES noslēgtie brīvās
tirdzniecības nolīgumi ar trešajām valstīm ietekmē piedāvājumu, pieprasījumu un lauksaimniecības
cenu attīstību ES lauksaimniecības produktu tirgos.
Ministrs Kaspars Gerhards: “Spēles nosacījumiem starptautiskajā tirdzniecībā jābūt vienādiem visiem
dalībniekiem – ES ar ražotājiem ir augstākas pārtikas kvalitātes prasības, tāpēc tas rada
nevienlīdzīgus konkurences apstākļus. Šie jautājumi ir pienācīgi jāatrunā nākotnes brīvās
tirdzniecības līgumos. Brīvās tirdzniecības nolīgumiem ir jābūt sabalansētiem, tajos ir jāņem vērā ES
dalībvalstu ilgtermiņa intereses lauksaimniecības sektorā. Mūs satrauc, ka ES Zaļā kursa paredzētās
reformas radīs papildus vides, klimata un dzīvnieku labturības prasības ES lauksaimniekiem un
pārtikas ražotājiem, saasinot konkurences apstākļus ārējā tirdzniecībā ar trešajām valstīm un noliekot
ES ražotājus nevienlīdzīgas konkurences apstākļos salīdzinājumā ar trešo valstu ražotājiem. Tādēļ
mēs atzinīgi vērtējam EK ieceri importētai pārtikai piemērot ES vides standartu prasības. Turpmāk
arī jāvērtē ES Zaļā kursa prasību ietekme uz ES preču konkurētspēju trešo valstu eksporta tirgos.”
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ministrs-kaspars-gerhards-ir-vairak-jaaizstaves-lauksaimnieku-interes?id=12189
Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā
Pirmdien, 3.maijā, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies Eiropas Padomes (EP)
Lauksaimniecības jautājumu tiešsaistes darba grupā par ģenētiski modificētajiem organismiem, kurā
izskatīs jautājumu par ES tiesas sprieduma piemērošanu jaunajām genomikas metodēm.
Sākums pulksten 14.00.
No pirmdienas līdz piektdienai, no 3. līdz 7. maijam, ZM eksperti piedalīsies ES Pārtikas kodeksa
(Codex Alimentarius) Pārtikas piesārņojuma komitejas tiešsaistes 14. sesijā (CCCF14), kurā diskutēs
par jautājumiem, kuriem ir tieša ietekme uz izmaiņām ES normatīvajos aktos - priekšlikumiem
pārtikas piesārņotāju maksimāli pieļaujamo līmeni. Notiks diskusijas arī par Pārtikas kodeksa labas
prakses ieteikumu projektiem.
Sākums pulksten 13.00.
No otrdienas līdz ceturtdienai, no 4. līdz 6. maijam, ZM speciālisti piedalīsies Lauksaimniecības
ekspertu tiešsaistes darba grupā un Bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas tiešsaistes komitejā,
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kurās izskatīs EK regulu un vadlīniju projektus, lai nodrošinātu EP regulas par bioloģisko ražošanu
un bioloģisko produktu marķēšanu ieviešanu.
Sākums pulksten 9.45.
No otrdienas līdz ceturtdienai, no 4. līdz 6.maijam, ZM speciālisti piedalīsies OECD (Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas) Zivsaimniecības komitejas tiešsaistes sanāksmē, kurā plānots
izskatīt jautājumus par OECD sagatavotajiem ziņojumiem un nozares analītiskajiem pārskatiem, kā
arī Covid-19 ietekmes uz zivsaimniecības nozares izvērtējumu.
Sākums tiks precizēts.
Trešdien, 5. maijā, ZM eksperti piedalīsies EK ekspertu tiešsaistes darba grupā ”Oficiālā kontrole”,
kurā EK sniegs prezentāciju par bioloģisko produktu importa kontroli, kā arī diskutēs par
elektronisko informācijas apriti un oficiālo laboratoriju nozīmēšanu.
Sākums pulksten 9.30.
Trešdien, 5. maijā, ZM speciālisti piedalīsies ES lauksaimniecības ainavu bioloģiskās daudzveidības
monitoringa pilotprojekta tiešsaistes seminārā, kurā notiks ES dalībvalstu iepazīstināšana ar
bioloģiskās daudzveidības monitoringa koncepcijas projektu un tiks apkopotas atsauksmes par tā
izstrādi, ieviešanu, novērtēšanu un politikas izmantošanu, saglabājot un atjaunojot lauksaimniecības
ainavas bioloģisko daudzveidību.
Sākums pulksten 10.30.
Trešdien, 5. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas tiešsaistes
sanāksmē par zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas noteikumu piemērošanu, kā arī
identifikācijas dokumentu paraugu izveidošanu.
Sākums pulksten 11.00.
Trešdien, 5. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK Mikrobioloģisko kritēriju tiešsaistes darba grupā,
kurā plānota viedokļu apmaiņa par listēriju tehnisko vadlīniju dokumentu par lietošanai gatavu
pārtikas produktu derīguma termiņu noteikšanu. Norisēs arī diskusijas par oficiālām pārtikas
mikrobioloģisko paraugu ņemšanas metodēm un normatīvo dokumentu projektiem.
Sākums pulksten 11.00.
Trešdien, 5. maijā, ZM eksperti piedalīsies Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas E-pārvaldības
apakškomisijas tiešsaistes sēdē, kurā plānots izskatīt informāciju par
pieteiktajiem ANM
(Atjaunošanas un noturības mehānisms) projektiem valsts IKT (Informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas) sistēmu un pakalpojumu digitalizācijai.
Sākums pulksten 8.30.
Trešdien, 5.maijā, ZM speciālisti piedalīsies FAO (Pārtikas un lauksaimniecības organizācija)
koordinācijas darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā plānots izskatīt šādus jautājumus: Padomes
secinājumu projektu par ES prioritātēm 2021. gada ANO Pārtikas sistēmu samitā; FAO Padomes
166. sesijas izvērtējumu; gatavoties FAO konferences 42.sesijai, kas paredzēta no 14. līdz
18.jūnijam. Noslēgumā plānotas diskusijas par sarunu procesu, izstrādājot FAO rekomendācijas
agroekoloģijai un citām inovatīvām lauksaimniecības pieejām.
Sākums pulksten 11.00.
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Trešdien un ceturtdien, 5. un 6. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EP Lauksaimniecības jautājumu
tiešsaistes darba grupā par sēklām un pavairojamo materiālu, kurā tiks prezentēts pētījums par ES
iespējām atjaunināt spēkā esošos tiesību aktus par ražošanu un augu reproduktīvā materiāla
tirdzniecību. EK sniegs prezentāciju par pētījumu, un paredzēta viedokļu apmaiņa, kā arī plānota
gatavošanās nākamajai lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmei, kas
paredzēta 31. maijā. Notiks diskusijas par grozījumiem direktīvā par hibrīdajiem kviešiem, pagaidu
noteikumiem bioloģiskajām šķirnēm, tirdzniecību ar Lielbritāniju un citiem aktuāliem jautājumiem.
Sākums pulksten 11.00.
Trešdien un ceturtdien, 5. un 6. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK 20 Nacionālo kontaktpunktu
tiešsaistes sanāksmē par direktīvas par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību
pārņemšanu, piemērošanu un izpildi. Sanāksmē diskutēs arī par EK izstrādāto vadlīniju projektu par
ģenētiski pārveidotiem dzīvniekiem un par dzīvnieku izmantošanas zinātniskiem mērķiem statistiku,
netehniskajiem kopsavilkumiem, datubāzēm u.tml. jautājumiem.
Sākums abas dienas pulksten 9.30.
Ceturtdien, 6. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes seminārā par Eiropas monitoringu
ainavas bioloģiskai daudzveidībai, kurā spriedīs, kā novērst datu iztrūkumu par lauksaimniecības
platībām. Seminārā dalībvalstis dalīsies pieredzē, kā veidot monitoringa uzraudzību.
Sākums pulksten 10.30.
Ceturtdien, 6. maijā, ZM notiks tiešsaistes sanāksme ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskā institūta "Bior" un Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvjiem par aktuālajiem
jautājumiem riska projektu īstenošanai. ZM ir apstiprinājusi riska novērtēšanas projektus par
antibakteriālo līdzekļu atlieku izplatību Latvijas izcelsmes liellopu gaļā un par zoonožu ierosinātāju
un indikatorbaktēriju antimikrobiālo rezistenci liellopu saimniecībās Latvijā.
Sākums pulksten 11.00.
Ceturtdien, 6. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupā par materiāliem kontaktā
ar pārtiku. Sapulcē notiks diskusijas par pasākumiem ES dalībvalstīs, lai izņemtu no tirgus
plastmasas materiālus, kas paredzēti kontaktam ar pārtiku un kas satur neautorizētas piedevas,
piemēram, bambusa pulveri.
Sākums pulksten 11.00.
Ceturtdien, 6. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
rīkotā tiešsaistes sanāksmē par plānoto LEADER atbalstu pašvaldībām un viedajiem ciemiem.
Sākums pulksten 15.00.
Piektdien, 7. maijā, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes EP rīkotā izejvielu preču ikmēneša darba
grupā (PROBA), kuras laikā skatīs tādus jautājumus kā cukura, graudu, tropiskās koksnes, kafijas un
kakao izejvielas aktualitātes starptautiskajās organizācijās.
Sākums pulksten 10.00.
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Piektdien, 7. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK apvienotajā tiešsaistes darba grupā par jaunajām
genomikas metodēm, kurā izskatīs jautājumus par ES tiesas sprieduma piemērošanu jaunajām
genomikas metodēm un ziņojumus.
Sākums pulksten 11.00.
Piektdien, 7. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK apvienotajā Lauksaimniecības produktu kvalitātes
politikas tiešsaistes darba grupā, kurā izskatīs jautājumus par pārtikas produktu, stipro alkoholisko
dzērienu un vīna ar ģeogrāfiskajām norādēm aizsardzību.
Sākums pulksten 11.00.
Piektdien, 7. maijā, notiks tiešsaistes diskusija starp Latvijas Zemkopības ministrijas un Igaunijas
lauku lietu ministrijas pārstāvjiem par KLP stratēģiskā plāna izstrādi un ekspertu diskusija par
agrovides pasākumiem.
Sākums pulksten 13.00.
Piektdien, 7.maijā, ZM speciālisti piedalīsies Vides un reģionālās attīstības ministrijas rīkotā
tiešsaistes sanāksmē par zemes lietošanas veida maiņu, inženierbūvju deklarācijām īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās un krasta kāpu aizsargjoslā.
Sākums pulksten 11.00.
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