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6. februārī LOSP piedalījās “Lauku attīstības programmas 2014-2020 

uzraudzības komitejas” kārtējā sēde. 
Sēde tika ierosināta, lai izskatītu grozījumus, kas attiecas uz perioda beigu 

finanšu efektīvāku pārdali.  
Ņemot vērā straujo putnu gripas izplatību un Latvijas mazo, vidējo putnkopības 

saimniecību izteikto nepieciešamību pēc biodrošības stiprināšanas saimniecībās, LOSP 
lūdza novirzīt 0,45 mlj.EUR putnkopībai, kas arī  tika akceptēts. 

Sēdes viens no galvenajiem jautājumiem bija klimatisko apstākļu izraisīta 
“Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija”,  kuras ietvaros lauksaimnieki 
varēs saņemt atbalstu par polisēm. Nākošnedēļ notiks sēde, kurā spriedīs par iespēju 
rast tam līdzekļus un piešķiršanas nosacījumu kritērijiem. 

ZM pārstāvji un Eiropas Komisijas Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta 
pārstāve Jolanta Miķelsone sniedza informāciju par “Aktualitātēm par Kopējās 
lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2020.g.” 

Vēl viens no sēdes dienas kāŗtības jautājumiem - jauna apakšpasākuma  
“Atbalsts konsultantu apmācībai” izskatīšana. 

 
❖  

 
5. februārī dalība Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju 

konsultatīvā padomes sēdē, kurā tika apspriests un atbalstīts plānotais 
“Latraps” stratēģiskais projekts.   

 
❖  

 
 Amonjaka DG sanāksmē turpina darbu pie SEG emisiju “LLPN rokasgrāmatas 
par amonjaka emisijas samazināšanu”  izstrādāšanas. 
 

❖  
 
 4. februārī dalība LDDK iekšējā sanāksmē, lai sagatavotu viedokli Saeimas 
Nodokļu apakškomisijai “Par darbaspēka nodokļiem”. 
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❖  
Valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs diskutēja Latvijas Bankā notikušās 

Ekspertu sarunās "No naudas "apgūšanas" uz gudru ieguldīšanu" 
 

 
Eiropas Savienības (ES) budžets nākamajai septiņgadei, par ko galīgā 

vienošanās šogad vēl priekšā, nāk ar jaunām prioritātēm un finansējuma piesaistes 
iespējām Latvijai. Tas prasīs jaunu izpratni par to, kas ir ES budžets, arī domāšanas 
maiņu – no valstij iedalītā "apgūšanas" uz brīvu konkurenci par kopējo naudu ES 
mēroga programmās, eksperti uzsvēra publiskā diskusijā Latvijas Bankā. Secināms - ES 
fondi vien nedod noturīgu labumu, ja trūkst skaidra redzējuma un biznesa plāna, kā 
ieguldīt, un neveicam strukturālas reformas. Vairāk:  

https://www.makroekonomika.lv/ekspertu-saruna-no-naudas-apgusanas-uz-

gudru-ieguldisanu#tab=3 

Svarīgi datumi ! 

28.februāris - Pārstāvju sapulce 
6. marts -  Kopsapulce, LOSP 20 

 
KLP Tematiskās darba grupas – 3.diskusiju cikls (par priekšlikumiem 

intervencēm, to nosacījumiem, indikatīvo finansējumu) 

Lauku telpa, t.sk., ZPI, mājražotāji 25.02.2020. 

Tiešmaksājumi, t.sk., jaunie lauksaimnieki 26.02.2020. 

Investīcijas, t.sk., jaunie lauksaimnieki, pārtika, riski 03.03.2020. 

Bioloģiskā lauksaimniecība un integrētā augu audzēšana 17.03.2020. 

Zināšanas 24.03.2020. 

Vide un klimats,  

t.sk., ekoshēmas, agrovide, meža kopšana un Natura 
31.03.2020.* 

Kooperācija 07.04.2020. 

 

https://www.makroekonomika.lv/ekspertu-saruna-no-naudas-apgusanas-uz-gudru-ieguldisanu#tab=3
https://www.makroekonomika.lv/ekspertu-saruna-no-naudas-apgusanas-uz-gudru-ieguldisanu#tab=3
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Latvijas Zemnieku federācija 
 
 

7.februārī LZF pārstāve Agnese Hauka Briselē, kopā ar vēl  70 sociāliem 
partneriem no 29 Eiropas organizācijām,  piedalās diskusijā ar  EK Lauksaimniecības 
un lauku attīstības komisāru Janušu Vojcekovski.  
 
Siera klubs 
 

31.janvārī Siera klubs organizētajā seminārā ēdienus no Latvijas 

produktiem gatavoja šefpavāre no Brazīlijas Vanessa Rufino. 

Seminārs izdevās lielisks! Ēdienos iederējās kūpinājumi, mūsu dārzeņi, 

Smiltenes Piens kausētais siers "Azaids", Jaunpils Pienotava A/S Zelta krējums 

un Zelta sviests. 

 
 

14.februārī republikāniskā jaunrades darbu konkursa "Visskaistākie vārdi par 

sieru" pieteikšana vispārizglītojošās skolās, profesionālās izglītības tehnikumos 

un vidusskolās  

 

20.februārī fotoizstādes "Piena upē siera ziedi" atklāšana Aizputes vidusskolā. 

Dokumentālās filmas "Mūžīgais piens" noskatīšanās un sieru degustācija. 

 

27.februārī seminārs pavāriem, profesionālās izglītības tehnikumu un 

vidusskolu  skolotājām  "Veselība, labs izskats ar Latvijas produktiem". 

 

 
 
 

DALĪBORGANIZĀCIJU PASĀKUMI 

https://www.facebook.com/SmiltenesPiens/?__tn__=K-R&eid=ARDp9_H6x1Aj9v4BMwS07Mw3GromOAUNFQ5MtxiQ0nBoY6gw6vrbtc05fIIl9MCBbIUo_ypZ8Cde-a5A&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAy47_dF_jIgUseCo9cyZltL3kctr1ygKJJpHWKMuGMyH03EUUgIvVIDzuEfVUWzObo_pZDQ23BiE0zaEEvGgATwN2YrCcCi1LH3MbiIleHzz_Q7YZ4eoBRC4C5pXW9u7muhknofCz7R4LC1bsmEzZQ16gBuGBIS0ZKrd8kYeMWIP4ooqZ7mp--nLdT_Ng9Z4N5ihLw-hPfCrzDD1Jr4zXdCJhSICR4hAlRVuM3vCzTe8U3vJWBWbSz-wBt-DoiSbTxrCke4yGPDu4ULvgDGblwhaVgNDlgmvQOHDdsENjvPrwD8uQNmfVGqFqkgyM0c_tyQ0LFM0XrZAGqT_VPfLjJ8-_m
https://www.facebook.com/jaunpilspienotava/?__tn__=K-R&eid=ARBhqT11aqkDEK33Nb-HVHZU4GaE3NjpqBkVqjq7sDVOVlAK6CjR_RExhjI0j_2AfeH09T8lIOHUt452&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAy47_dF_jIgUseCo9cyZltL3kctr1ygKJJpHWKMuGMyH03EUUgIvVIDzuEfVUWzObo_pZDQ23BiE0zaEEvGgATwN2YrCcCi1LH3MbiIleHzz_Q7YZ4eoBRC4C5pXW9u7muhknofCz7R4LC1bsmEzZQ16gBuGBIS0ZKrd8kYeMWIP4ooqZ7mp--nLdT_Ng9Z4N5ihLw-hPfCrzDD1Jr4zXdCJhSICR4hAlRVuM3vCzTe8U3vJWBWbSz-wBt-DoiSbTxrCke4yGPDu4ULvgDGblwhaVgNDlgmvQOHDdsENjvPrwD8uQNmfVGqFqkgyM0c_tyQ0LFM0XrZAGqT_VPfLjJ8-_m
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Gaļas liellopu audzētāju biedrība 

 
Mācības 13.-14.februāri. “Zālāju uzturēšana un kopšana ar mērķi nodrošināt 

pilnvērtīgu barību liellopiem. Dažāda vecuma un kategorijas liellopu barošana.". 
http://lglab.lv/lv/8-jaunumi/150-m%C4%81c%C4%ABbas-13-14-

febru%C4%81r%C4%AB-kurzem%C4%93 

Latvijas Zirgaudzētāju biedrība 

8. un 9. februārī notiks LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ 

“2020- I posms” - Kleisti, Rīga 

15 un 16.februārī seminārs konkūrā ar Egīlu Broku - z/s Amatas, Talsu nov. 

 Vairāk: http://www.leflatvia.lv/web/?id=420399 

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs “ 

 

Ir noslēdzies Igaunijas-Latvijas programmas Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts 

“Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā”. Projekta mērķis ir sasniegts 

– ir izveidots pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti 

no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā. “Jūrtaku” 

Latvijā un “Ranniku Matkarada” Igaunijā jau paspējuši iemīļot 

ceļotāji. Esam izvērtējuši kādi ir mūsu būtiskākie secinājumi, 

novērojumi, ieguvumi un panākumi projekta gaitā. Jūrtaka tapusi 

Igaunijas-Latvijas programmas no Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

projekta “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un 

Igaunijā” ietvaros.”  

 
 

 
 

Biedrība Zied Zeme 
 

Izsludina LEADER projektu konkursu (06.02.-06.03.2020):  
Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. Vairāk: 
 
http://www.ziedzeme.lv/lv/projekti/ 
 
 
  

http://lglab.lv/lv/8-jaunumi/150-m%C4%81c%C4%ABbas-13-14-febru%C4%81r%C4%AB-kurzem%C4%93
http://lglab.lv/lv/8-jaunumi/150-m%C4%81c%C4%ABbas-13-14-febru%C4%81r%C4%AB-kurzem%C4%93
http://www.leflatvia.lv/web/?id=420399
http://www.ziedzeme.lv/lv/projekti/


 

Infolapa_Nr.4_2020   07/02/2020 

 

5 

 

Lauku atbalsta dienests 
 (LAD) 

Var iesniegt lauku bloku precizējumus 
 

No šā gada 7.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu 
precizēšanu.   Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim. 
  
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu 
platību, no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus ainavas elementus. 
Lauku bloku precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku, savu 
apsaimniekoto platību nošķirot no kaimiņu apsaimniekotajām platībām.  
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-iesniegt-lauku-bloku-
precizejumus-996 

Pieejams atbalsts zivsaimniecībā un akvakultūrā 
Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2020.gada 5.marta līdz 30.jūnijam būs 

iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai dažādos atbalsta pasākumos zivsaimniecībā 
un akvakultūrā. 

  
 

 
 

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas ierosinājumu no š.g. 7. februāra 
Latvijā ieviest papildu bioloģiskās drošības prasības mājputnu turēšanā. 
https://www.zm.gov.lv/presei/no-7-februara-noteiktas-papildu-biodrosibas-
prasibas-majputnu-novietne?id=10977 

ZM turpina skaidrot par grozījumiem noteikumos meža atjaunošanas 
veicināšanai. https://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-mezi-populisma-gusta?id=10976 

PVD: No 7. februāra noteiktas papildu biodrošības prasības mājputnu 
novietnēs, lai mazinātu putnu gripas pārnešanas iespēju uz mājputnu novietnēm. 
https://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/jaunumi/no-7-februara-

noteiktas-papildu-biodrosibas-prasibas-majputnu-novietne?id=10979 

LDC: Novietņu infrastruktūras anketu iesniegšana turpinās līdz 01.03.2020. 
https://www.ldc.gov.lv/lv/ 

Veterināro zāļu izplatītājiem obligāti būs jāapliecina telpu, iekārtu, 

personāla un dokumentācijas atbilstība. https://laukos.la.lv/veterinaro-zalu-
izplatitajiem-obligati-bus-jaapliecina-telpu-iekartu-personala-un-dokumentacijas-
atbilstiba 

 
 

NOZARU AKTUALITĀTES  

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-iesniegt-lauku-bloku-precizejumus-996
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-iesniegt-lauku-bloku-precizejumus-996
https://www.zm.gov.lv/presei/no-7-februara-noteiktas-papildu-biodrosibas-prasibas-majputnu-novietne?id=10977
https://www.zm.gov.lv/presei/no-7-februara-noteiktas-papildu-biodrosibas-prasibas-majputnu-novietne?id=10977
https://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-mezi-populisma-gusta?id=10976
https://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/jaunumi/no-7-februara-noteiktas-papildu-biodrosibas-prasibas-majputnu-novietne?id=10979
https://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/jaunumi/no-7-februara-noteiktas-papildu-biodrosibas-prasibas-majputnu-novietne?id=10979
https://www.ldc.gov.lv/lv/
https://laukos.la.lv/veterinaro-zalu-izplatitajiem-obligati-bus-jaapliecina-telpu-iekartu-personala-un-dokumentacijas-atbilstiba
https://laukos.la.lv/veterinaro-zalu-izplatitajiem-obligati-bus-jaapliecina-telpu-iekartu-personala-un-dokumentacijas-atbilstiba
https://laukos.la.lv/veterinaro-zalu-izplatitajiem-obligati-bus-jaapliecina-telpu-iekartu-personala-un-dokumentacijas-atbilstiba

