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INFOLAPA Nr. 28/2020 

 
LOSP AKTUALITĀTES 

 
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 
Vides politikas pamatnostādņu 2021.-2027. Ūdens resursu aizsardzības un apsaimniekošanas 
mērķgrupas sanāksme VARAM 
Otrdien, 29.septembrī LOSP Valdes loceklis G.Gūtmanis piedalījās Vides politikas pamatnostādņu 
2021.-2027. Ūdens resursu aizsardzības un apsaimniekošanas mērķgrupas sanāksmē. 
 
Sanāksme ar partiju Attīstībai/Par 
Trešdien, 29, septembrī LOSP Valdes loceklis G.Gūtmanis, LPCS Valdes priekšsēdētājs J.Šolks, 
LOSP Valdes locekle M.Rudzāte un ZS Valdes loceklis M.Trons, ZS Valdes priekšsēdētāja 
M.Dzelzkalēja-  Burmistre piedalījās attālinātā sanāksmē ar partiju Attīstībai/Par, sanāksmē no partijas 
deputātiem piedalījās Uldi Jaunzems, Inese Voika, Ilmārs Dūrītis, Daniels Pavļuts, Krista Baumane. 
Sanāksmē tika diskutēts par PVN likmi līdz 5% pārtikas produktiem - tai skaitā svaigai gaļai, svaigām 
zivīm, olām, piena produktiem, paplašinot jau esošo samazināto PVN augļiem, ogām un dārzeņiem. 
 
Plāntotas ir tikšanās arī ar citām Saeimas partijām.  
 
Memoranda padomes sēde 
Trešdien, 30.septembrī LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalījās attālināti 
Memoranda padomes sēdē. 
 
Tikšanās ar ALTUM 
Trešdien, 30.septembrī, LOSP Valdes priekšsēdētājs E.Treibergs, LOSP sabiedrisko attiecību 
specialists G.Jankovs, LOSP valdes locekle L.Caune tikās ar ALTUM, VID un FM pārstāvjiem, lai 
pārrunātu par iedzīvotāju ienākuma nodokli no darījumiem ar ALTUM, saņemot aizdevumu pret 
nekustamā īpašuma ķīlu. 
 
FM sanāksme par NĪN 
Ceturdien, 01.oktobrī LOSP Valdes loceklis G.Gūtmanis piedalījās FM organizētajā attālinātajā 
sanāksmē par NĪN. Sanāksmē piedalījās FM, EK, TM,VARAM, ZM, LDDK, Pašvaldību savienība, 
u.c.  Tika diskutēts par NĪN likmēm, situāciju šobrīd un par to, kā mainīsies situācija pieņemot NĪN 
likumu. Lai būtiski nepieaugtu NĪN, tikas sasaukta darba grupa, kurā tika diskutēts par šiem 
jautājumiem.  
 
Nākošās nedēļas plānotās LOSP aktivitātes 
 
Kampaņas Meklē Karotīti! diskusija 
Trešdien, 07.oktobrī Kampaņas Meklē Karotīti! ietvaros Rimi Gardēžu virtuvē paredzēta diskusija 
“Kāpēc svarīgi izvēlēties kvalitatīvus vietējos pārtikas produktus?” Diskusijā piedalīsies LOSP Valdes 
priekšsēdētājs Edgars Treibergs  – vietējo zemnieku produkcijas kvalitāte, salīdzinot ar importu, 
zemnieku spēja saražot apmierināt patērētājus ar paaugstinātas kvalitātes produktiem.  
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LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 
 

Latvijas Biškopības biedrība 
 

“Novada iecienītākais medus 2020” uzvarētāji apbalvoti Novada Garša pasākuma ietvaros Hanzas 
peronā 
 

Latvijas Biškopības biedrība (LBB) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru 
(LLKC) šogad piedalījās pasākumā Novada Garša, kuras ietvaros rīkoja konkursu “Novada 
iecienītākais medus 2020”. Pēc nolikuma, biškopji medu konkursam varēja iesniegt laika periodā no 
15.augusta līdz 15.septembrim, kuru izvērtēšana notika 21.septembrī. Medu vērtēja četri kompetenti 
ekspertu komisijas locekļi: 

• Armands Krauze – Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs; 
• Ineta Eglīte – Latvijas Biškopības biedrības pētniece, veterinārārste, mācījusies Boloņā (Itālijā) 

medus sensorās vērtēšanas kursos un pie Nacionālā medus parādes ekspertiem – National 
Honey Show (UK); 

• Evita Straumīte – Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Pārtikas Tehnoloģijas katedras 
asociētā profesore, specializējusies produktu sensorā vērtēšanā; 

• Andris Rūmītis – šefpavārs “Ģimenes restorānu Hercogs” vadītājs. 

 
Kopā vērtēšanai tika iesniegti 30 medus paraugi no dažādiem Latvijas novadiem. Žūrijas komisija, 

degustēja un izvērtēja iesniegtos medus paraugus nosakot “Novada iecienītāko medu 2020” 
uzvarētājus: 
I vieta - Ivetas Fricsones - dažādu ziedu medus; 
II vieta - ZS Ārbirzes, Medņu ģimenes - pieneņu ziedu medus; 
III vieta -  Guntas Somes - dažādu ziedu medus; 
III vieta  Vaclova Jonkusa - meža ziedu medus. 
 

Pēc žūrijas vērtējuma trešo vietu ar vienādu punktu skaitu ieguva Daugavpils novada un 
Aizputes novada biškopju iesniegtais medus. 

Konkursa uzvarētāji apbalvoti Novada Garšas noslēguma pasākumā, šodien, 2.oktobrī, Hanzas 
peronā, Rīgā:  
 
I. vietas ieguvējam balva no LLKC - pieredzes apmaiņas brauciens,  medaļa un dāvanu karte no LBB; 
II. un III. vietas ieguvējiem tiks pasniegtas medaļas un dāvanu kartes no LBB. 
 
Dalībnieku vietu sadalījumu konkursā “Novada iecienītākais medus 2020”: 

 
vieta 
konkursā 

vārds, uzvārds/uzņēmums iesniegtais medus veids novads 

1. Iveta Fricsone dažādu ziedu medus Mārupes nov. 
2. Zs Ārbirzes, Medņu ģimene pieneņu ziedu medus Smiltenes nov. 
3. Gunta Some dažādu ziedu medus Daugavpils 

nov. 
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4. Vaclovs Jonkus meža ziedu medus Aizputes nov. 
5. Žanis Jesko dažādu ziedu medus Rēzeknes nov. 
6. Liena Muceniece viršu medus Lielvārdes nov. 
7. ZS Ārbirzes, Medņu ģimene dažādu ziedu medus Smiltenes nov. 
8. Anna Tiesnese meža pļavu ziedu medus Iecavas nov. 
9. SIA Plašumi, Gunta Silkāne dažādu ziedu medus Rēzekne 
10. Alda Hāne liepu medus Siguldas nov. 
11. Kārlis Bolmanis liepu ziedu medus Jelgavas nov. 
12. Anna Tiesnese dažādu ziedu medus Iecavas nov. 
13. Maija Malnača dažādu ziedu medus Viesītes nov. 
14. Ivars Lukšo liepu ziedu medus Gulbenes nov. 
15. Inita Radziņa dažādu ziedu medus Pārgaujas nov. 
16. ZS Veckūkuri, Ilvija Jakovina vasaras ziedu medus Strenču nov. 
17. ZS Dorītes, Jānis Sulutaurs meža ziedu medus Ķekavas nov. 
18. Dzintars Liepiņš dažādu ziedu medus Rīga 
19. ZS Baļļas, Ieva Bergholde liepu ziedu medus Kuldīgas nov. 
20. Vilnis Špats vasaras ziedu medus Cesvaines nov. 
21. ZS Dorītes, Jānis Sulutaurs liepu ziedu medus Ķekavas nov. 
22. Ingrīda Lielbārde dažādu ziedu medus Rīga 
23. SIA Meduspils, Jānis 

Vainovskis 
zeltslotiņu medus Saldus nov. 

24. ZS Dorītes, Jānis Sulutaurs latvāņu ziedu medus Ķekavas nov. 
25. Ineta Nasira dažādu ziedu medus Jelgavas nov. 
26. ZS Baļļas, Ieva Bergholde dažādu ziedu medus Kuldīgas nov. 
27. ZS Spridzēni, Jānis Ambainis dažādu ziedu medus Pļaviņu nov. 
28. ZS Vālodzes, Gunārs Veska vasaras ziedu medus Jaunpils nov. 
29. ZS Dorītes, Jānis Sulutaurs viršu ziedu medus Ķekavas nov. 
30. SIA Meduspils, Jānis 

Vainovskis 
viršu ziedu medus Saldus nov. 

 
Medus paraugiem, kuri ieguvuši 1. – 10. vietas tiks veiktas bezmaksas medus ziedputekšņu analīzes. 

Vairāk par konkursa “Novada iecienītākais medus 2020” norisi var noskaidrot sazinoties ar 
konkursa koordinatori Ivetu Vilcāni, rakstot e-pastu: iveta@strops.lv vai zvanot pa tālr.: 20020117. 
 
 

Latvijas Maiznieku biedrība 
 

Info par LMB aktivitātēm oktobrī: 
Maiznieku biedrība 2. oktobrī ''Hanzas Peronā'' piedalīsies LLKC rīkotajā pasākumā 
''Novadu Garša'' (šī gada noslēguma pasākums). 
 
LMB darbosies C daļā - MAIZES PIETURĀ -  būs meistarklases, maiznieka amata meistari dalīsies 
pieredzē un atbildēs uz jautājumiem par maizi - vēsturisko/tradicionālo, maizi ar pievienoto 
uzturvērtību, par citādo/mūsdienīgo maizi un maizes našķiem, būs arī degustācijas un garda 
komunikācija ar maizes ēdājiem. 
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Pasākuma ietvaros: 
Ķonference ''Vietējie produkti nākotnes tirgū'', ko organizē LLKC 
Konferences ietvaros pirmo reizi Latvijā notiks arī profesionālais pārtikas produktu garšas vērtēšanas 
konkurss “Novada Garša 2020” (sadarbībā ar Pavāru klubu). Konferences noslēgumā apbalvošanas 
ceremonijā sumināsim meistarus, kuri Latvijas novados darinājuši produktus ar visspilgtāko, 
neaizmirstamāko un profesionāļiem tīkamāko garšu. 
 
Paralēli konferencei, Hanzas perona II zālē notiks Pavāru kluba organizēto konkursa ''Latvijas gada 
pavārs'' un publiskā sektora pavāru komandas sacensību “Mana Novada garša 2020” fināli. Protams, 
konkursanti izmantos kataloga www.novadagarsa.lv biedru ražotos produktus. 
 
Konferences noslēgumā arī tiks apbalvots reģionu šefpavāru un godu saimnieču akcijas “Ceļam galdā 
vietējo!” uzvarētājs. Akciju šā gada jūlija beigās izsludināja “Novada garša” sadarbībā ar Pavāru 
klubu, lai noskaidrotu, vai un kādus vietējos produktus izmanto reģionu ēdināšanas iestādēs. 
 
Savukārt Hanzas perona III zālē notiks interaktīvs pasākums “Garšas pieturas”, kurā interesenti varēs 
viesoties dažādās garšas pieturās, piemēram: Maizes, Piena, Augu, Zivju, Gaļas, Medus, Dzērienu un 
Inovāciju. Pieturās būs iespēja satikt nozares profesionāļus, degustēt , kā arī apmeklēt dažādas 
Meistarklases, Seminārus. 
Zemāk foto no šī gada Novada Garšas pasākuma Zemgalē. 
 

 
 
 
 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
 

„Laukaugu piegāžu ķēžu pārstrukturēšana” Covid-19 seku mazināšanai 
Valsts pētījumu programmas projekta 

Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla 
saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītās krīzes 

(reCOVery-LV) 
PROGRAMMA 

 
Datums un laiks: 2020. gada 14. oktobrī no plkst. 11:00 – 13:30 (laukaugu audzēšana un pārstrāde, 

t.sk. pākšaugi).  
    

Norises vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2, Jelgava, 293.telpa 
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Pasākuma koncepts:  
Informatīvi iesaistoša diskusija par pārtikas ķēdēm un to darbību krīzes, ko izraisīja Covid-19 
pandēmija, laikā un galvenais – priekšlikumu izstrāde uzņēmējiem (ražotājiem un pārstrādātājiem), 
nevalstiskajam sektoram, politikas veidotājiem par iespējām pārtikas sektora potenciāla saglabāšanai 
un konkurētspējas atjaunošanai pēc krīzes un noturības stiprināšanai līdzīgu krīžu pārvarēšanai 
nākotnē.   
Piedalīties pasākumā var ikviens interesents, nosūtot ziņu uz e-pastu: anna.vitola-helviga@llu.lv 
 
Laiks Aktivitāte Runātājs 
10:45 – 11:00 Reģistrācija, rīta kafija  
11:00 – 11:15  Semināra atklāšana un informācija par 

reCOVery-LV projektu un Intereg projektu 
BalticBiomass4Value 

Dr.oec. Irina Pilvere 
 

11:15 – 11:45 Laukaugu, t.sk. pākšaugu ražošanas un 
pārstrādes ķēdes un riski Covid-19 laikā 

Dr.oec. Ilze Upīte, Dr.soc. 
Ženija Krūzmētra 

11:45 – 12:15 Diskusija par attiecīgās pārtikas ķēdes 
darbību ietekmējošiem iekšējiem un ārējiem 

riskiem 

Vada attiecīgā sektora izpētes 
vadītājs 

12:15 – 13:00 Ieteikumu izstrāde uzņēmējiem, 
nevalstiskajām organizācijām, politikas 

veidotājiem krīzes pārvarēšanai 

Darbs grupās 

13:00 – 13:30 Secinājumi un priekšlikumi  
 
Papildus informācija: Anna Vītola -Helviga, mob.tel.26549657, e-pasts anna.vitola-helviga@llu.lv 

 
 

„Augļu un dārzeņu produktu piegāžu ķēžu pārstrukturēšana” Covid-19 seku 
mazināšanai 

Valsts pētījumu programmas projekta 
Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla 

saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītās krīzes 
(reCOVery-LV) 

 
PROGRAMMA 

 
Datums un laiks: 2020. gada 28. oktobrī no plkst. 11:00 – 13:30 (augļkopība un dārzeņkopība). 

 
Norises vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2, Jelgava, 293.telpa 

 
Pasākuma koncepts:  
Informatīvi iesaistoša diskusija par pārtikas ķēdēm un to darbību krīzes, ko izraisīja Covid-19 
pandēmija, laikā un galvenais – priekšlikumu izstrāde uzņēmējiem (ražotājiem un pārstrādātājiem), 
nevalstiskajam sektoram, politikas veidotājiem par iespējām pārtikas sektora potenciāla saglabāšanai 
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un konkurētspējas atjaunošanai pēc krīzes un noturības stiprināšanai līdzīgu krīžu pārvarēšanai 
nākotnē.   
Piedalīties pasākumā var ikviens interesents, nosūtot ziņu uz e-pastu: anna.vitola-helviga@llu.lv 
 
Laiks Aktivitāte Runātājs 
10:45 – 11:00 Reģistrācija, rīta kafija  
11:00 – 11:15  Semināra atklāšana un informācija par 

reCOVery-LV projektu un Intereg projektu 
BalticBiomass4Value 

Dr.oec. Irina Pilvere 
 

11:15 – 11:45 
 

Augļu, ogu un dārzeņu ražošanas un 
pārstrādes ķēdes un riski Covid-19 laikā 

Dr.oec. Ilze Upīte, Dr.biol. 
Edīte Kaufmane 

11:45 – 12:15 Diskusija par attiecīgās pārtikas ķēdes 
darbību ietekmējošiem iekšējiem un ārējiem 

riskiem 

Vada attiecīgā sektora izpētes 
vadītājs 

12:15 – 13:00 Ieteikumu izstrāde uzņēmējiem, 
nevalstiskajām organizācijām, politikas 

veidotājiem krīzes pārvarēšanai 

Darbs grupās 

13:00 – 13:30 Secinājumi un priekšlikumi  
 
Papildus informācija: Anna Vītola -Helviga, mob.tel.26549657, e-pasts anna.vitola-helviga@llu.lv 
 
 

Siera klubs 
 

Siera klubs aktivitātes oktobrī 
02.10. Dalība pasākumā "Novadu garša", Piena pieturas organizēšana (Rīgā, Hanzas peronā). 
13.10. seminārs "Meistara diena" Aizkraukles profesionālajā vidusskolā. 
15.10. seminārs "Meistara diena "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā. 
22.10. seminārs  "Meistara diena" Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā. 
27.10. filmas ĒdienKarte" filmēšana par griķu, griķu makaronu, griķu miltu saderību ar piena  
produktiem ēdienos. 
 

Latvijas Ceļotājs 
 
"Lauku ceļotājs" un garās distances pārgājiena maršruta "Mežtaka" komanda ielūdz mediju 
pārstāvjus baudīt rudeni Mežtakas iepazīšanas pastaigā 15. oktobrī. To vadīs Juris Smaļinskis – 
Mežtakas eksperts, kurš veicis Mežtakas apsekojumus, pārzina katru Mežtakas posmu un pastāstīs 
par to, kādēļ ceļotājam ir vērts doties Mežtakā dažu stundu vai dažu nedēļu pārgājienā. Pielikumā 
uzaicinājums un pasākuma programma. 
 
Lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pastu anna@celotajs.lv vai pa tālr. +371 26433316, līdz 9. 
oktobrim. 

Informācijai: 
Ir pabeigts un gājējiem sagatavots garās distances pārgājienu maršruta Mežtaka Ziemeļu daļas posms 
Latvijā: 
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• Mežtaka ir pilnībā marķēta posmā Rīga–Latvijas/Igaunijas robeža pie Apes un Kornetiem; 
• ir pabeigta maršruta mājas lapa: visa gājējiem nepieciešamā informācija – kartes, maršruta 

apraksts, tūrisma pakalpojumi utt. – ir atrodama www.meztaka.lv. 

Mežtaka ir skaista jebkurā gadalaikā – rudenī, kad nokritušas krāsainās lapas, dabā var redzēt 
pārsteidzošas ainavas un norises, kas nav ieraugāmas vasarā. Aicinām Jūs baudīt šo skaisto gada laiku 
Mežtakas pārgājienos! 

 
Mežtaka tiek veidota projekta "Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts "Mežtaka"" ietvaros, 
kas tiek realizēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālās attīstības fonda Centrālās Baltijas 
programmas atbalstu. 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija 
 
 
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 organizācijas sadarbības padome 
 

Pandēmijas laiks nav apstādinājis pētījumus 
Pavasarī komunikāciju apstādināja pandēmija, bet tā nepastādināja pētījumus projektā 

Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) 
diagnostikai govīm. 2019.gada novembra LOSP pārstāvju sanāksmē klātesošie tika iepazīstināti ar šo 
projektu. Projekta norises gaitā pētot Pasaules zinātnieku pieredzi, un mūsu zinātnieku zināšanas  un 
pieredzi tiek veikti pētījumi. 
 Pasaulē pēta un meklē risinājumus savlaicīgai metabolo procesu noviržu diagnostikai, govs 
priekškuņģu darbības kontrolei, pirms process atstājis negatīvu ietekmi uz piena kvalitāti, sastāvu un 
govs veselību kopumā. Pētījumu galvenā indikācija ir sekojoša: augstas intensitātes produktivitātes 
ciklam pakļautajām govīm vidējais laktācijas mūža ilgums ir 2.4 gadi. Latvijā vidējais laktācijas mūža 
ilgums ir 3.17 gadi. Lielā mērā īsā govs mūža ilguma cēlonis ir saslimšanas, kas saistītas ar SARA 
attīstību. Savlaicīga subakūtās acidozes konstatēšana varētu novērst biežākās ar SARA saistītās 
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patoloģijas, kā laminīts (klibums), rumenīts, glumenieka dislokācija, reproduktīvie traucējumi, tādējādi 
būtiski uzlabojot govs ilgmūžību un produktivitāti. 
 Lai govs spureklī ievietotais boluss ar datu pārraides karti spētu darboties, notiek pētījumi pie 
elektroapgādes sistēmas izveidošanas. Pētījumi notiek divos virzienos: pirmais ir elektroapgādes 
sistēma, kuru nodrošina baterija, kas ir ievietota bolusā. bet otrs virziens ir domāts nākotnei: 
elektroapgādes sistēma, kuru nodrošina elektrostatiskais ģenerators, kas ražotu enerģiju izmantojot 
govs kustības. Šeit ir izaicinājums, kā nodrošināt elektroapgādes sistēmas darbības ilgumu vismaz ilgāk 
par vienu gadu. Notiek pētījumi arī pie datu pārraides risinājuma izstrādes un testēšanas laboratorijas 
apstākļos. Testēšanai ir izveidots īpašs stends. Pagaidām vēl nav iegūti visi nepieciešamie parametri, 
līdz ar to ir jāturpina laboratoriskie pētījumi. 
Ilva Bērziņa 
LOSP projektu koordinatore 
 

 
LAD AKTUALITĀTES 

 
28.09.2020 
Sākas pieteikšanās Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde 
Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā. 
 
Pasākumā atbalsta ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas: 
 
veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi; 
uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus; 
atbalsta tādu komerciālu zivju nozvejas apstrādi, kuras nevar būt paredzētas lietošanai pārtikā; 
attiecas uz galvenajās apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi; 
attiecas uz bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi saskaņā ar Regulas (EK) Nr.834/2007 6. un 
7.pantu; 
kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, jauni vai uzlaboti procesi vai jaunas vai uzlabotas 
pārvaldības un organizācijas sistēmas. 
Lai mazinātu Covid-19 ietekmi uz zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektoru Pārtikas un 
veterinārajā dienestā atzītam zvejas produktu apstrādes uzņēmumam un Pārtikas un veterinārajā 
dienestā reģistrētai fiziskai vai juridiskai personai, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus var 
piešķirt publisko finansējumu saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 69. panta 3. punktu. 
 Publisko finansējumu pretendentam lai mazinātu Covid-19 ietekmi uz zvejas un akvakultūras 
produktu apstrādes sektoru piešķir vienreizēja maksājuma veidā 20 procentu apmērā no starpības starp 
saražotās produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) neto apgrozījuma vērtību laikposmā no 
2020. gada marta līdz jūnijam vai kādā no šā laika posma mēnešiem un neto apgrozījuma vērtību 2019. 
gada attiecīgajā laikposmā vai mēnesī. 
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/54-04-zvejas-un-
akvakulturas-produktu-apstrade-229 
 
Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē: 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/kalendars/ 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
9 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 
 
28.09.2020 
Baltijas un Višegradas valstis, Bulgārija, Horvātija, Rumānija un Slovēnija deklarācijā prasa ES 
vides un klimata mērķu samērību ar finansējumu lauksaimniecībai 
Pirmdien, 28. septembrī, Baltijas un Višegradas* valstu, kā arī Bulgārijas, Horvātijas, Rumānijas un 
Slovēnijas lauksaimniecības ministri sanāksmē par ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 
reformas jautājumiem parakstīja kopīgu deklarāciju par Eiropas Komisijas (EK) noteikto vides un 
klimata ambicizo mērķu samērību ar ES finansējumu lauksaimniecībai. 
  
Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Deklarācijā mēs uzsveram, ka ES Kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums nav pietiekams, lai sasniegtu ES ambiciozos vides un klimata mērķus. 
Dalībvalstu starpā joprojām ir būtiskas tiešo maksājumu atšķirības – tās ir jāņem vērā, nosakot 
lauksaimnieku ieguldījumu vides un klimata prasību izpildē. ES jaunajās zaļā kursa stratēģijās – “No 
Lauka līdz galdam” un “Bioloģiskās daudzveidības stratēģija” – noteiktajam ambīciju līmenim ir jābūt 
reālam un sasniedzamam, šīs stratēģijas nedrīkst mazināt lauksaimnieku konkurētspēju.” 
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/baltijas-un-visegradas-valstis-bulgarija-horvatija-
rumanija-un-sloveni?id=11726  
 
29.09.2020 
Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijām šogad jāpapildina ciltsdarba 
nolikums 
Valdība otrdien, 29. septembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus 
noteikumos par šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanu un atzīšanu, 
ciltsgrāmatas kārtošanu, ciltsrakstu izsniegšanu un audzēšanas programmas apstiprināšanu. 
  
Grozījumi noteikumos precizē, kas turpmāk dzīvnieku audzētāju organizācijai būs jānorāda ciltsdarba 
nolikumā par ciltsdarbā izmantojamiem dzīvniekiem – šķirnes dzīvnieku atlases kritēriji, eksterjera 
kvalitātes vērtējuma nosacījumi, dzīvnieku šķirņu saraksts, ar kurām īsteno ciltsdarbu, kā arī būs 
jānosaka kārtība dzīvnieku pārošanas atļaujas saņemšanai, reģistrēšanai, metienu kontrolei un 
reģistrācijai. Savukārt, lai uzlabotu dzīvnieku izcelsmes izsekojamību, ciltsdarba nolikumā būs 
jānorāda ciltsgrāmatas pamatdaļas un reģistra kārtošanas, kā arī ciltsrakstu un reģistra apliecības 
izsniegšanas kārtība. 
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/skirnes-majas-istabas-dzivnieku-audzetaju-
organizacijam-sogad-japapild?id=11730  
 
29.09.2020 
Ierosinājums aizliegt noteiktu vielu izmantošanu pārtikas produktu iepakojuma materiālos ir 
jāvērtē kompleksi 
Otrdien, 29. septembrī, Zemkopības ministrija (ZM) iepazīstināja valdību ar informatīvo ziņojumu 
“Par pārtikas iepakojuma sastāvā esošo ķīmisko vielu ietekmi uz sabiedrības veselību un vidi, bisfenolu 
A saturoša pārtikas iepakojuma aizlieguma ietekmi uz konkurētspēju, kā arī Eiropas Savienības un 
nacionālo tiesību regulējumu par bisfenolu A”.  
  
Pamatojoties uz Saeimas paziņojumu par 10 226 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par bisfenolu 
A saturoša pārtikas iepakojuma aizliegšanu” turpmāko virzību, ZM informēja ministrus par vides 
normatīvo aktu regulējumu bisfenolam A un pārtikas iepakojumam, pārtikas iepakojuma sastāvā esošo 
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ķīmisko vielu ietekmi uz sabiedrības veselību, pārtikas iepakojuma aizlieguma ietekmi uz 
konkurētspēju, normatīvo aktu regulējumu šajā jomā un citiem nozīmīgiem aspektiem. 
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ierosinajums-aizliegt-noteiktu-vielu-izmantosanu-
partikas-produktu-iep?id=11732 
  
30.09.2020 
Aicinām piedalīties konkursā “Mūsu mazais pārgājiens 2020” 
Sākoties jaunajam mācību gadam, Zemkopības ministrija (ZM) izsludina jau par tradīciju kļuvušo 
konkursu Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens”, un šogad konkurss notiks jau 
četrpadsmito reizi. Konkursā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo 
izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki.  
  
Šāgada konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2020” mērķis ir iepazīt un izpētīt meža nozari no 
kultūrvēsturiskā viedokļa, un tā moto ir “Atceries, izzini un pilnveidojies, veicinot Latvijas attīstību un 
izaugsmi”. Aicinām piedalīties konkursā “Mūsu mazais pārgājiens 2020”. 
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/aicinam-piedalities-konkursa-musu-mazais-
pargajiens-2020-?id=11733  
 
30.09.2020 
Zemkopības ministrija, “Novada Garša” un “Pavāru klubs” aicina uz Hanzas peronu  
Ar saturiski daudzveidīgu konferenci, vēl nebijušām pavāru sacensībām un dažādām garšu pieturām 2. 
oktobrī Hanzas peronā notiks Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) sadarbībā ar 
Zemkopības ministriju un “Pavāru klubu” rīkotā pasākuma “Novada Garša 2020” sezonas noslēguma 
pasākums.  
  
Atšķirībā no aizvadītā gada, šogad pasākums plānots vienu dienu un ierastā mazo ražotāju tirgošanās 
tajā nav paredzēta. Konferencei “Vietējie produkti nākotnes tirgū”, kurā savā pieredzē dalīsies e-
komercijā, lauksaimniecībā, zīmolu radīšanā un kopdarbībā zinoši uzņēmēji un eksperti, varēs sekot 
klātienē (ņemot vērā esošos drošības noteikumus) un arī attālināti feisbuka tiešraidē.  
  
Biļetes uz pasākumu iegādājamas: https://www.bezrindas.lv/lv/vietejie-produkti-nakotnes-tirgu/8690/ 
 
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-novada-garsa-un-pavaru-
klubs-aicina-uz-hanzas-pe?id=11735 
 
01.10.2020 
Pārtikas ražotāji aicina meklēt karotītes un izvēlēties vietējos produktus 
1. oktobrī sākas kampaņa Meklē Karotīti!, ko organizē Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) 
sadarbībā ar Zemkopības ministriju un pārtikas veikalu tīkliem Rimi, Maxima un Top. Kampaņas 
mērķis ir veicināt kvalitatīvo vietējo pārtikas produktu patēriņu. 
  
Jau vairākus gadus Zemkopības ministrija kopā ar LPUF uzsver to, cik svarīgi ir ikdienas uzturā lietot 
kvalitatīvus vietējos pārtikas produktus, cik būtiski ir būt patriotiem, jo tas veicina vietējās ekonomikas 
attīstību. Covid-19 pandēmijas apstākļos Latvijas ražotājiem ir īpaši svarīgs vietējo patērētāju atbalsts, 
izvēloties Latvijā ražotu pārtikas produkciju. 
 
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/partikas-razotaji-aicina-meklet-karotites-un-
izveleties-vietejos-produ?id=11736  
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Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 
 

Pirmdien, 5. oktobrī, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies EK Augu, dzīvnieku, pārtikas 
aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas (PAFF) Augu, dzīvnieku, pārtikas un dzīvnieku 
barības GFL sekcijas tiešsaistes sanāksmē, kurā notiks EK sagatavoto regulu projektu par uztura 
bagātinātājiem izskatīšana un balsošana, kā arī diskutēs par dalībvalstu normatīvo aktu projektiem.  
Sākums pulksten 10.00. 
 
Pirmdien, 5.oktobrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards teiks uzrunu attālinātā konferencē 
“Konsultantu sagatavošana digitālajam laikmetam” (“Preparing Advisers for the Digital Era”). 
Konferences galvenie temati: “Kā lauku konsultanti var kļūt par lauksaimnieku “digitālo partneri”? 
“,“Kā konsultanti var dalīties pieredzē, atziņās un motivācijā, lai veicinātu digitalizāciju?” un “Vai 
digitalizācija var radīt lielāku elastību un iespējas lauku konsultantiem strādāt?”. Plašāka informācija 
par konferenci - ŠEIT. 
Sākums pulksten 12.00 
 
Otrdien, 6.oktobrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards sniegs tiešraides interviju par aktualitātēm 
nozarē LTV1 raidījumā “Rīta Panorāma”. 
Raidījuma ieraksts notiks Latvijas Televīzijā, Zaķusalas krastmalā 33, Rīga, sākums pulksten 7.50.  
 
Otrdien, 6. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Izejmateriālu preču darba grupas (PROBA) 
tiešsaistes sanāksmē, kurā EK sniegs īsu informāciju par jaunākajām aktualitātēm kakao, kafijas, 
kokvilnas un tropiskās koksnes tirgū. Plānota arī EK prezentācija par COVID-19 ietekmi izejvielu 
piegādes ķēdēs.  
Sākums pulksten 11.00.  
 
Trešdien, 7. oktobrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards apbalvos Zemkopības ministrijas konkursa 
“Sējējs 2020” laureātus – lauksaimniekus, tostarp arī jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un 
mazpulcēnus. Pasākuma tiešraidi ikviens interesents varēs vērot no plkst. 15:00 Zemkopības 
ministrijas Facebook profilā. 
Pasākums notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, sākums pulksten 15.00.  
 
Trešdien, 7.oktobrī zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts piedalīsies kampaņas "Meklē 
Karotīti!" ietvarā organizētā diskusijā “Kāpēc svarīgi izvēlēties kvalitatīvus vietējos pārtikas 
produktus?", kurā stāstīs par atbalstu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmai un ZM paveikto atbalsta 
veicināšanā ražotājiem.  
Pasākums notiks Rimi Gardēžu virtuvē, Brīvības ielā 49/53,  Rīgā, sākums pulksten 11.00. 
 
Trešdien, 7. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies Pārtikas Kodeksa komitejas 43. sesijas tiešsaistes sēdē, 
kurā izskatīs jautājumus par kodeksa un pandēmijas apakškomitejas starpposma ziņojumu par 
stratēģiskām problēmām un iespējām. Pārtikas Kodeksa Eiropas reģiona (CCEURO) locekļi uzskata, 
ka globālajai reakcijai uz COVID-19 pandēmiju jābūt balstītai uz stiprinātām aliansēm starp ANO 
aģentūrām un ārpus tām. Tāpēc CCEURO locekļi ierosina apakškomitejas galīgajā ziņojumā aplūkot 
Pārtikas Kodeksa ieguldījumu pasaules mēroga iniciatīvās, piemēram, Pārtikas sistēmas samitā (kuru 
paredzēts sasaukt 2021. gadā) un pieejā “Viena veselība”. Sesijas laikā plānots vienoties par CCEURO 
nostāju. 
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Sākums pulksten 10.00.  
 
Trešdien, 7. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Augu, dzīvnieku veselības, pārtikas un barības 
pastāvīgās komitejas tiešsaistes sēdē par ģenētiski modificēto (ĢM) pārtiku un barību. Sēdē paredzēts 
izskatīt vairākus Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) riska novērtējuma ziņojumus un 
vairākus EK lēmumprojektus par dažādu ĢM produktu izplatīšanu ES tirgū.  
Sākums pulksten 10.00. 
 
Trešdien, 7.oktobrī Meža departamenta speciālisti piedalīsies Medību likuma darba grupas sanāksmē. 
Sanāksmē plānots apspriest medību jomas aktualitātes un problemātiku, kas saistīta ar risinājumiem 
savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu mazināšanai.  
Pasākums notiks AS “Latvijas valsts meži”, Vaiņodes ielā 1, sākums pulksten 9.00. 
 
Trešdien, 7.oktobrī plānots attālināts Latvijas trialogs ar Vācijas Prezidentūru un Eiropas Komisiju par 
nākamā gada zvejas iespējām Baltijas jūrā. Latvija šajā trialogā centīsies aizstāvēt savu pozīciju un 
panākt lielākas piezvejas mencai Baltijas jūras Austrumu daļā, mazāku samazinājumu zvejas iespējām 
mencai Baltijas jūras Rietumu daļā un reņģei  Baltijas jūras Centrālajā daļā, kā arī lielākas zvejas 
iespējas brētliņai. 
Padomes regulu par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2021. gadā plānots apstiprināt (vai panākt politisko 
vienošanos) 19.-20.oktobra ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē. 
Sākums pulksten 11.30. 
 
Ceturtdien, 8.oktobrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards atklās 29.starptautisko izstādi 
“Lauksaimniecības un meža tehnika 2020”. Izstādē būs skatāmi lauksaimniecības tehnikas jaunumi, 
tehnoloģiju inovācijas, notiks sacensības un tehnikas demonstrācijas, kā arī - semināri un diskusijas 
(gan attālināti, gan klātienē). Vairāk informācijas par izstādi – ŠEIT. 
Izstāde notiks izstāžu kompleksā “Rāmava”, Izstāžu ielā 11, Valdlauči, Ķekavas pag. Ķekavas nov. 
Sākums pulksten 11.00. 
 
Ceturtdien, 8. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 
informatīvās tiešsaites sesijā par pārtikas nekaitīguma jautājumiem, kurā tiks sniegts ziņojums par 
klimata pārmaiņu ietekmi uz pārtikas nekaitīgumu. Klimata pārmaiņas var izraisīt, pastiprināt vai 
mainīt dažu pārtikas produktu izraisītu slimību rašanos un intensitāti, kā arī veicināt jaunu 
apdraudējumu rašanos, palielināt iedarbību vai jutību pret zināmiem apdraudējumiem un mainīt 
mikroelementu un makroelementu līmeni pārtikā.  
Sākums pulksten 9.00 
 
Ceturtdien, 8. oktobrī, ZM eksperti piedalīsies EK ekspertu darba grupas par pārtikas aromatizētājiem 
tiešsaistes sanāksmē, kuras laikā diskutēs par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar pārtikā lietojamajiem 
aromatizētājiem, to novērtēšanu un apstiprināšanu izmantošanai pārtikā.  
Sākums pulksten 10.00 
 
Ceturtdien, 8. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies Vides politikas pamatnostādņu 2027. gadam 
mērķgrupas “Gaisa kvalitāte” sanāksmē. Tajā plānota ieinteresēto pušu tikšanās, lai noskaidrotu 
mērķgrupas dalībnieku pozīciju un viedokli un izstrādātu priekšlikumus Vides politikas pamatnostādņu 
2027. gadam mērķiem, apakšmērķiem, politikas rādītājiem un rezultātiem.  
Sanāksme notiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās Peldu ielā 25, Rīgā, 
sākums pulksten 10.00.  
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Ceturtdien, 8. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies Ekonomikas ministrijas organizētās iniciatīvas 
“Konsultē vispirms” 2020. gada forumā, kurā diskutēs par valsts pārvaldes iesaisti uzņēmējdarbības 
vides attīstībā.  
Forums notiks viesnīcā “Radisson Blu Latvija”, Elizabetes ielā 55, Rīgā, sākums pulksten 10.00.  
 
Piektdien, 9. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies 29. starptautiskās izstādes “Lauksaimniecības un meža 
tehnika 2020” semināra darbā, stāstot semināra apmeklētājiem par paveikto saistībā ar KLP Stratēģiskā 
plāna izstrādi, identificētajām vajadzībām un laika grafiku plāna ieviešanai, kā arī plānotajām 
aktivitātēm 2021. gadā.  
Semināra sākums 9. oktobrī pulksten 11.00. Izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika 
2020”norisināsies no 8. līdz 10. oktobrim izstāžu kompleksā “Rāmava”, Izstāžu ielā 11, Valdlaučos, 
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.  
 


