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INFOLAPA Nr. 22/2021 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

 
LR Ekonomikas ministrijas (EK) organizētā sanāksme ar Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kameru (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Lauksaimnieku 

organizāciju sadarbības padomi (LOSP) par informatīvo ziņojumu "Kompleksa atbalsta 

sistēma biometāna ražošanai un izmantošanai transportā" 

Ceturdien, 03.jūnijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis J.Irbe, LTRK un 

LDDK pārstāvji piedalījās EK organizētajā sanāksmē par informatīvo ziņojumu "Kompleksa atbalsta 

sistēma biometāna ražošanai un izmantošanai transportā" VSS-209, kurā plānots apspriest jautājumu 

par biometāna attīstību Latvijā un tā nozīmi Latvijas tautsaimniecībā un nacionālo mērķu 

sasniegšanā. 

EM valsts sekretāra vietnieks Edijs Šaicāns, kurš vadīja diskusiju atzina, ka šis ir piesardzīgais 

biometāna ražošanas un izmantošanas modelis. Izmaiņas ir skaidri saprotamas, jo ir uzdots grozīt 

Nacionālo enerģētikas un klimata plānu (NEKP), lai tas atbilstu Eiropas Komisijas jaunajiem 

regulējumiem: 

• Biometāma atbalsta scenārijs ir noteikts NEKP, šobrīd tikai tiek veikt detalizācija. NEKP tiks 

pārskatīs 2022-23. gadā, bet indikatīvi jaunie ES transporta mērķi liecina, ka biometāna nozīme 

pieaugs. 

• Šobrīd nepieciešams virzīties uz priekšu ar apstiprinātiem atbalsta mehānismiem. 

• Jautājums par papildus atbalstu biometāna patēriņam – atbalstu CNG transporta līdzekļu 

iegādei vai pārveidei ar nosacījumu izmantot biometānu, ūdeņraža transporta līdzekļu iegādei ir 

skatāms atsevišķi, arī ņemot vērā tirgus attīstību ar esošajiem atbalsta mehānismiem. 

 

Sanāksmes prezentāciju un viedokļus G.Vilnītis Jums izsūtīja uz e-pastiem.  

 

Latvijas Industriālo Kaņepju asociācijas (LIKA) organizētais Baltijas mēroga seminars par 

kaņepju attīstības perspektīvām 

Piektdien, 04.jūnijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LIKA organizētajā Baltijas mēroga 

seminārā par kaņepju attīstības perspektīvām 

   

Seminārā piedalījās referenti gan no Eiropas Industriālās Kaņepju Asociācijas, gan no Baltijas 

uzņēmumiem un biedrības. 

 

Kaņepēm veltītu semināru sērijas mērķis bija parādīt plašākai sabiedrībai šīs kultūras plašo 

izmantošanu lauksaimniecībā, skaistumkopšanā, pārtikā un veselības aprūpē. Diskusijas centrā ir 

šķēršļi kaņepju attīstībai. Klimatisko apstākļu dēļ Baltijai ir potenciāls kaņepju audzēšanai. Būtiska ir 

starptautiskā pieredze. 
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Nākošās nedēļas LOSP aktivitātes: 

 
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdes par 

Likumprojekta “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”  

Otrdien, 08.jūnijā un trešdien, 09.jūnijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP valdes locekļi 

K.Melnis un J.Irbe piedalīsies Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 

komisijas sēdē, kurā tiks skatīts  Likumprojekts “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”. 
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) tiešsaistes informatīvais 

pasākums par plānotajām izmaiņām dabas resursu nodokļa (DRN) piemērošanā 

Otrdien, 08.jūnijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis J.Irbe piedalīsies 

VARAM tiešsaistes informatīvajā pasākumā par plānotajām izmaiņām dabas resursu nodokļa 

piemērošanā, kurā VARAM informēs par izstrādāto likumprojektu.  

 

VARAM turpinot darbu pie dabas resursu nodokļa efektivitātes izvērtējuma un pārskatīšanas, ir 

izstrādājusi likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (turpmāk – likumprojekts). 

Izmaiņas dabas resursu nodokļa piemērošanā plānotas atkritumu apsaimniekošanas, iepakojuma, 

dabas resursu izmantošanas un piesārņojuma jomās. Izstrādātais likumprojekts 2021. gada 31. maijā 

nodots sabiedrības līdzdalībai un ir pieejams VARAM tīmekļvietnē:  

https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/likumprojekts-grozijumi-dabas-resursu-nodokla-likuma. 

 

Latvijas biogāzes asociācija (LBA) informēs par Horizont2020 programmas ietvaros ītenoto 

prejektu REGATRACE par BIOMETĀNA attīstības plānu, ietverot ilgtermiņa vīziju 

Trešdien, 09.jūnijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP valdes loceklis K.Melnis piedalīsies 

LBA organizētajā sanāksmē, kurā LBA informēs par īstenošanu un jaunākajām aktualitātēm 

Horizon2020 programmas projektā REGATRACE (https://www.regatrace.eu/).  

 

Projekta REGATRACE mērķis ir izstrādāt efektīvu biometāna izcelsmes apliecinājumu izdošanas un 

pārdošanas sistēmu Eiropā, lai veicinātu Eiropas biometāna tirgus izveidi. 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultāte organizē projekta 

''Inovatīvu risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences mazināšanai (DISARM)'' ietvaros, 

sadarbībā ar LOSP vebināru Antimikrobiālā rezistence un biodrošība lopkopībā 

Cetrudien, 10.jūnijā, plkst:10:00-12:45,  LLU Veterinārmedicīnas fakultāte un LOSP aicina Jūs 

piedalīties vebinārā Antimikrobiālā rezistence un biodrošība lopkopībā (vebināra programma ir 

nosūtīta Jums uz e-pastiem).  

 

Vebināra pieejas saite šeit:  

https://vidi.losp.lv/vebinars-biodrosiba-lopkopiba  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/likumprojekts-grozijumi-dabas-resursu-nodokla-likuma
https://www.regatrace.eu/
https://vidi.losp.lv/vebinars-biodrosiba-lopkopiba
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LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Lauku Ceļotājs 

 
"Atvērtās dienas laukos" notiek 10.-13. jūnijā! 

 

Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

aicina uz pasākumu "Atvērtās dienas laukos 2021". 

 

Tradicionālais Latvijas apceļošanas un iepazīšanas pasākums „Atvērtās dienas laukos” arī šogad 

aicina brīvdienās nepalikt pilsētā un doties ciemos pie lauku uzņēmējiem. Šogad pasākuma laiks ir 

pagarināts – tas noritēs četras dienas, no ceturtdienas, 10. jūnija līdz svētdienai – 13. jūnijam.  

 
Viesos gaida vairāk kā 240 lauku tūrisma uzņēmēji - naktsmītnes, amatnieki, pirtnieki, pārtikas 

ražotāji, biškopji, stādu audzētāji, lielās lauku saimniecības, pilis un muižas, lauku krodziņi un 

restorāni, dabas takas un daudzi citi.  

 

„Atvērtās dienas laukos” notiek visā Latvijā: Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, Sēlijā, Latgalē un Pierīgā. 

Pasākuma dienās saimnieki piedāvā atlaides, īpaši sagatavotas programmas, ekskursijas, spēles, 

gardumu degustācijas, kā arī  īpaši draudzīgas cenas saviem ražojumiem un pakalpojumiem.  

 

Lai brauciens būtu izdevies, ieteicams sākt plānošanu jau tagad. Visus pasākuma dalībniekus var 

atrast pasākuma vietnē www.celotajs.lv/atvertasdienas. Tajā ir atrodama informācija par pasākumu, 

pasākuma karte un dalībnieku piedāvājumi šajās dienās.  

 

No 24. maija drukātā pasākuma karte būs pieejama visos Latvijas tūrisma informācijas centros, uz 

vietas pie pasākuma dalībniekiem, “Lauku ceļotāja” birojā Rīgā un no 29. maijā visās Circle K Latvia 

degvielas uzpildes stacijās. 

 

Plānojot savu “Atvērto dienu” braucienu, jāņem vērā, ka nepieciešams apmeklējumus saimniecībās 

pieteikt iepriekš. Pasākuma standarta norises laiks ir no plkst. 10:00-18:00 , taču saimniecībām var 

būt arī individuāli norādīti apmeklējumu laiki. 

 

Saimnieki ir gatavi uzņemt viesus, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

Arī viesiem jāizturas atbildīgi pret sevi, saimniekiem un citiem apmeklētājiem. 

 

Vēlam visiem pasākuma apmeklētājiem izdevušos atklājumus un aizraujošu laiku laukos! 

 

Asnāte Ziemele, Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente 

Saziņai: Anna Palelione pasākuma “Atvērtās dienas laukos” koordinatore (tel. 29451717). 
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Jauna ceļojumu tēma vasarai – militārais mantojums Latvijā un Igaunijā  

Šovasar ceļotājus aicinām iepazīt vietas, kurās risinājušies Latvijas un Igaunijas vēsturē svarīgi 

notikumi laikā no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā un abu valstu neatkarības iegūšanas 

1918. gadā līdz tās atjaunošanai 1990./1991. gadā. Apmeklētājiem atvērtas vairāk kā 300 militārā 

mantojuma vietas Latvijā un Igaunijā - muzeji, nocietinājumi, militārais aprīkojums, takas, 

bunkuri, cīņu vietas, militāras pilsētas, infrastruktūra, piemiņas vietas. 

Latvijas un Igaunijas vēsturē ir daudz kopīga, jau sākot ar kopīgām cīņām par neatkarību, cauri abiem 

pasaules kariem un padomju laiku, kad bijām Dzelzs Priekškara rietumu robeža. Lai šo vēsturi 

saglabātu apziņā, mūsdienās daudzas militārā mantojuma vietas pielāgotas tūrismam, piedāvajot 

mūsdienīgas ekspozīcijas, aizraujošas pieredzes un pārsteidzošus stāstus. 

 

Militārā mantojuma ceļojumu brošūra un karte 

Klajā laista jauna ceļojumu karte, kurā ietvertas 150 interesantākās militārā mantojuma apskates 

vietas Latvijā un Igaunijā. Starp tām ir gan lieli un labiekārtoti bijušie militārie objekti ar plašu 

ekspozīciju un gida stāstījumu, gan arī objekti dabā - kauju vietas, ierakumi  un mežabrāļu bunkuri, 

kuru apmeklējumu var apvienot ar pastaigām mežā un dabas takās.   

Katra apskates vieta saistīta ar noteiktu vēstures posmu. Tie ir: 

 Pirmais pasaules karš/ Neatkarības kari 1914. – 1920. 

 Otrais pasaules karš 1939. – 1945. 

 Nacionālo partizānu kustība – mežabrāļi 1944. – ~1957. 

 Padomju okupācija un neatkarības atjaunošana 1945. – 1991. 

Vēstures posmi īsi raksturoti kartei pievienotajā brošūrā, kura tapusi sadarbībā ar Latvijas un 

Igaunijas vēstures ekspertiem.  Tajā atrodama arī informācija par kauju rekonstrukciju pasākumiem, 

militārām parādēm un valstu neatkarībai veltītiem svētkiem Latvijā un Igaunijā. 

 

Karte un brošūra lejuplādējama https://militaryheritagetourism.info/lv/info/publications latviešu, 

angļu, igauņu, vācu un krievu valodās. Papīra formātā karti un brošūru varēs saņemt: 

 Latvijā – tūrisma informācijas centros, pie tūrisma informācijas sniedzējiem vairākās 

pašvaldībās, kā arī vairākumā militārā mantojuma tūrisma objektos.  

 Igaunijā – tūrisma informācijas centros, Igaunijas Kara Muzejā Vīmski, militārajos tūrisma 

objektos un tūrisma uzņēmumos visā Igaunijā. 

 

Militārā mantojuma vietas gatavojas tūrisma sezonai 

https://militaryheritagetourism.info/lv/info/publications
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Ievērojami uzlabojumi, sagatavojoties tūrisma sezonai, tiek veikti jau vairākos bijušajos militāros 

objektos. Minot tikai dažus piemērus Latvijā un Igaunijā:  

- 2021. gada 23. aprīlī, iesākot tūrisma sezonu, apmeklētājiem tika atvērts Ventspils 46. krasta 

aizsardzības baterijas uguns koriģēšanas tornis. Tas ir pilnībā atjaunots un kļuvis par skatu 

torni ar vēstures izziņas iespējām. Apmeklētājiem ir pieejama āra skatu platforma, no kuras 

paveras skats uz jūru, blakus tornim ir uzstādīts informatīvais stends ar QR kodu, kur 

mobilajā aplikācijā redzama animācija par vēstures notikumiem. 

 

- Olaines vēstures un mākslas muzejā būtiski papildināts Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 

maršruts. Šobrīd maršruta teritorijā ir pabeigti būvniecības darbi, kuru laikā tika rekonstruēta 

zemnīca – uguns punkts. Būvniecības laikā izveidota stilizēta dzelzsbetona vitrīna – skapis, 

kurā atrodas arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti; ir pagarināta pastaigu laipa, 

izveidots jauns informācijas stends ar zinātniskās izpētes rezultātā iegūto informāciju. 

 

- Mores kauju muzeja brīvdabas ekspozīcijas teritorijā ir izbūvēts žogs, eksponāti norobežoti ar 

dekoratīvu norobežojumu, kā arī izbūvēti vairāki grants celiņi un eksponātu pamatnes, kas 

ļaus apmeklētājiem daudz ērtāk piekļūt un apskatīt brīvdabas eksponātus, no kuriem 

visiecienītākais – padomju armijas tanks T-34. 

 

- Igaunijā pie Sāremā augstākās virsotnes – Pangas klints izveidota militārās vēstures taka un 

informācijas stends, iepazīstinot ar Otrā pasaules kara notikumiem šajās vietās. 

 

- Atjaunots kādreizējais Kudani robežapsardzības punkts un izveidota ikvienam pieejama 

atpūtas vieta bijušajā Spithami radaru stacijā Rietumigaunijā. Abos objektos ir informācijas 

stendi apmeklētājiem.    

 

- Osmusāres salā apskatāmi Otrā pasaules kara laika uguns vadības tornis, 180 mm un 130 

mm kalibra krasta aizsardzības bateriju lielgabali. Apmeklētāju drošībai ierīkotas barjeras, ir 

pārsegtas torņa šahtas un uzstādīti informācijas stendi. 

 

- Hījumā militārais muzejs ir ierīkots kādreizējā Tahkunas robežsardzes punktā. Muzejā 

atjaunotas papildu telpas un papildināta galvenā ekspozīcija No jauna izveidota padomju 

radio un radaru iekārtu ekspozīcija. Apskatāma Hījumā salas krasta aizsardzības 

infrastruktūra, ieroči un munīcija. 

Militārā mantojuma vietas darbojas saskaņā ar Latvijā un Igaunijā noteiktajām epidemioloģiskās 

drošības prasībām, tādēļ iepriekš noteikti jāpārliecinās, vai apmeklējums iespējams un kādā kārtībā 

tas var notikt. Saziņai katrai vietai kartē norādīts nosaukums, īss apraksts, adrese un tālruņa numurs. 

Vairākām vietām, kas apskatāmas dabā, piemēram, kauju un piemiņas vietām, kādreizējām militārām 

būvēm, adrese un tālruņa numurs neeksistē, tādēļ tas nav norādīts. Visām vietām ir norādītas GPS 

koordinātas.  

Militārā mantojuma tūrisma vietne internetā 

Regulāri papildinām arī militārā mantojuma tūrisma interneta vietni 

https://militaryheritagetourism.info, kurā pašreiz ievietota informācija par 300 apskates vietām un 

https://militaryheritagetourism.info/
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karte. Vietnes informācija tiek papildināta ar objektiem un ar tiem saistītiem vēstures aprakstiem un 

atmiņu stāstiem.  

Aicinām ikvienu iesaistīties šī  vēstures mantojuma saglabāšanā un militārā mantojuma vietnes 

informācijas papildināšanā, iesūtot ziņas par sev zināmiem objektiem, stāstus, foto, ceļojumu 

piedzīvojumus un vēstures faktus, kas saistīti ar militāro mantojumu military@celotajs.lv. 

 

"Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts (EST-LAT156)" projektu 

līdzfinansē Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā 

sadarbība" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma. 

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās 

informācijas iespējamo izmantošanu. 

 

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  

mailto:military@celotajs.lv
https://www.celotajs.lv/lv/geo/map?7&prodcatId=-1
mailto:lauku@celotajs.lv
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1102
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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  

 

 

Latvijas Meža īpašnieku biedrība 

 
Latvijas Meža īpašnieku biedrība ir izsludinājusi  

pieteikšanos konkursam “Sakoptākais mežs” 2021 

Daudziem meža īpašniekiem meža apsaimniekošanas pieredze nu jau ir vairāk kā 20 gadi. Ir 

pieaugušas viņu zināšanas par labu meža apsaimniekošanas praksi un viņu īpašumi var kalpot par 

labu piemēru citiem meža īpašniekiem, tādēļ Latvijas meža īpašnieku biedrība arī  katru gadu rīko 

konkursu “Sakoptākais mežs”. Šāds konkurss Latvijā pirmo reizi notika 2017. gadā, pateicoties Meža 

attīstības fonda atbalstam. 

Konkursa mērķi ir apzināt labas mežsaimniecības prakses, rādīt labus piemērus citiem meža 

īpašniekiem, tādējādi popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu kā arī informēt sabiedrību par 

pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku 

kultūrvide saglabāšanu. Konkursanti vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un 

noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža 

infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā 

meža apsaimniekošanā. 

 Pieteikšanās atvērta līdz 5. jūlijam. 

Informācija par konkursu un nolikums: www.mezaipasnieki.lv  

Saite - https://mezaipasnieki.lv/lv/sakoptakais-mezs-2021 

 

 

 

 

 

 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1117
http://www.mezaipasnieki.lv/
https://mezaipasnieki.lv/lv/sakoptakais-mezs-2021
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Siera klubs 
Siera klubs pasākumu plāns jūnijā: 

 Turpinām darbu pie bukleta "" Eiropas Aizsargāto produktu reģistros - Latvijas īpašie 

labumi", 

 02.jūnijā Ogrē konkurss "Ēdienos - ES Aizsargāto produktu reģistru Latvijas produkti" 

(turpmāk Konkurss) 

 33. jūnijā Konkurss Rīgā, 

 04.jūnijā Konkurss Smiltenē, 

 10.jūnijā Konkursa noslēguma pasākums, uzvarētāju apbalvošana. 

 Turpinām gatavot publikācijas : jūnijā būs laikrakstā "Latvijas Avīze", žurnālā "Praktiskais 

Latvietis", "Saimnieks". 

 Dokumentālas mācību filmas filmēšana par biezpiena un Jāņu siera ražošanu AS Jaunpils 

pienotavā. 
 

Latvijas Lauku forums 
 

Ielūdzam Jūs 16., 17. un 18. jūnijā piedalīties 5. Latvijas Lauku kopienu parlamentā - lielākajā 

diskusijā par lauku telpas attīstību, kas notiek reizi divos gados. Pulcēsies vairāki simti lauku 

attīstības entuziasti, pašvaldību, valsts pārvaldes un NVO pārstāvji, uzņēmēji, politikas veidotāji, 

akadēmiķi, aktīvisti, lauku attīstības profesionāļi un entuziasti, lai diskutētu un kopīgi rastu 

veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai. 

 

Ieskats programmā 
Trešdiena, 16. jūnijs 

 Kopienu parlamenta ieskaņas pēcpusdiena, iepazīstot jaunienācējus laukos caur 

radioviļņiem un izzinot 15 uzdrīkstēšanās pieredzes stāstus par to, kā kopienas 

veido un attīstītās kā Viedie ciemi. Tiks paziņoti konkursa Atpazīstamības zīme 

“Viedais ciems” rezultāti. 

 

Ceturtdiena, 17. jūnijs 

 5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta atklāšana un ekspertu paneļdiskusija. 

 Piecas paralēlas darba grupas ar iedvesmas, labās prakses un unikāliem spēka 

stāstiem no visas Latvijas. 

 Trīspadsmit paralēlas darba grupu diskusijas ar ekspertu, pētnieku un pieredzējušu 

praktiķu piedalīšanos par dažādiem lauku attīstības izaicinājumiem. 

 Stāmerienas iepazīšana un Gulbenes novada vakara programmas baudīšana pils, 

baznīcas, šaursliežu bānīša un ezera krasta tuvumā. 

 

Piektdiena, 18. jūnijs 

 Piecas paralēlas interaktīvās sarunas ar virtuālu ciemošanos pie Gulbenes novada 

aktīvajiem cilvēkiem. 

 Kopienu parlamenta noslēgums ar ziņojumu par nākamo 2 gadu prioritātēm un 

darba grupu rezultātiem. 

 Radošs pārsteigums no Gulbenes novada. 

 Stāmerienas iepazīšana ar pēcpusdienas programmu. 
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Lai arī Kopienu parlamenta norises būs pieejamas tiešsaistē, vēl aizvien rūpīgi sekojam līdzi 

epidemioloģiskajai situācijai un ceram, ka vismaz dažas aktivitātes varēs notikt arī klātienē, 

piemēram, pēcpusdienas izziņas diskusijas, pieredzes viesošanās vai diskusijas ārtelpā izveidotās 

grupu darba vietās. Pagaidām nevaram būt pārliecināti, ka iecere īstenosies, bet joprojām aicinām 

Jūs baudīt Kopienu parlamentu no Gulbenes novada: varat ierasties jau trešdien un tiešsaistes 

sarunām pieslēgties, piemēram, no viesu nama istabas ar skatu uz ezeru vai ziedošu pļavu. 

 

Līdz 31. maijam esam atvēruši reģistrāciju klātienes aktivitātēm. Jau tagad zināms, ka ceturtdienas 

un piektdienas vakara aktivitātes, baudot fantastisko Stāmerienu, noteikti būs neaizmirstama pieredze 

pat gadījumā, ja arī jūnija vidū katra un kopīgās drošības dēļ citus dalībniekus varēsiet saskatīt tikai 

aiz nākamā ezera loka. Par to, vai atsevišķas darba grupas un noslēguma pasākums varēs notikt 

klātienē, ziņosim klātienes aktivitātēm reģistrētajiem dalībniekiem. 

 

Detalizēta programma, pieteikuma anketa un cita informācija: parlaments.laukuforums.lv 

Programma pievienota arī pielikumā, tomēr tā tuvāko nedēļu laikā vēl tiks papildināta. 

 

 

Stādu un kūdras inovāciju fonds (SKIF) 

 
Jau šīs nedēļas nogalē, 5. un 6. jūnijā, Siguldas pils kvartālā un tuvējā apkārtnē mazā tirgus 

formātā 17.reizi norisināsies Latvijas Stādu parāde, kurā notiks tirdzniecība ar Latvijā 

audzētiem stādiem, dārza precēm un tehniku, kā arī Latvijas amatnieku ražojumiem un 

gardumiem. Šogad Stādu parādē pulcēsies stādaudzētāju no visas Latvijas. Pieejama 

informācija par tirdzniecības un satiksmes organizāciju, kā arī auto novietošanas iespējām.    
 

Latvijas stādaudzētāji apstiprinājuši savu dalību un apmeklētājiem plašā klāstā piedāvās vasaras 

puķes, augļu kokus un ogulājus, dekoratīvos kokus un krūmus, daudzgadīgās puķes un citus stādus. 

 

Pielāgojoties epidemioloģiskajai situācijai, stādu tirgus būs sadalīts astoņās tirdzniecības zonās, 

ievērojot valstī pieņemtos  noteikumus, lai būtu droši gan stādu tirgotājiem, gan apmeklētājiem. 

 

Tirdzniecība notiks šādās zonās: 
1. zonā no Krišjāņa Barona pieminekļa virzienā uz Siguldas Jauno pili; 

2. Pils ielas 16A stāvlaukumā; 

3. zaļajā zonā iepretim Siguldas Jaunās pils vārtiem virzienā uz pils dīķi; 

4. ābeļdārza zaļajā zonā; 

5. pils dīķa apkārtnē; 

6. Pils ielas 16 stāvlaukumā; 

7. zaļajā zonā pie Pils paviljona; 

8. Siguldas Jaunās pils dārzā. 

 

Pasākuma organizatori aicina apmeklētājus tirgus teritorijā nēsāt deguna un mutes aizsegus, 

dezinficēt rokas un ievērot 2 metru distanci. 

 

 

http://parlaments.laukuforums.lv/
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Satiksmes organizācija 
Apmeklētājus aicinām sekot līdz “stādu parādes” norādēm pilsētā. Cēsu ielā tiks mainīta satiksmes 

organizācija – šeit tiks nodrošināta vienvirziena satiksmes plūsma virzienā uz Raiņa ielu. Atbilstoši 

aktuālajai situācijai, iespējamas izmaiņas arī citviet.  

Atgādinām, ka patlaban aktīvi ceļa pārbūves darbi norisinās uz valsts autoceļa P8 Gaujas senielejā – 

caurbraucot šo posmu, autobraucēji aicināti rēķināties ar papildu laiku ceļā vai izvēlēties citus 

apbraukšanas ceļus  

 

Auto novietošana 
Stādu tirgus apmeklētāji automašīnas varēs novietot stāvlaukumā Pils ielā 14A (pie Pils ielas un 

Krišjāņa Barona ielas apļveida krustojuma), kā arī tuvējo ielu malās, kur ceļu satiksmes noteikumi to 

ļauj.  

Īpaši padomāts arī par velobraucējiem, kuri velosipēdus varēs novietot zaļajā zonā pie Dabas 

aizsardzības pārvaldes ēkas izvietotajos velostatīvos. 

 

Latvijas Stādu parādi rīko Stādu un kūdras inovāciju fonds sadarbībā ar Stādu audzētāju biedrību un 

Siguldas novada pašvaldību. Šogad Stādu parāde svinēs 17. gadu jubileju. 

 

 

Vairāk informācija pieejama šeit:  

http://www.staduparade.lv/lv/ 

 

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA 

 

01.06.2021 

Atvieglojot prasības, turpmāk vaisliniekus un to materiālu vaislai sertificēs tikai pēc 

audzēšanas programmā noteiktajiem kritērijiem 

Valdība otrdien, 1. jūnijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus liellopu, 

cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtībā, atvieglojot 

audzētājam tīršķirnes vaislinieka un vaislas materiāla sertificēšanas procesu. 

 

Grozījumi noteic, ka turpmāk šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības (organizācijas) savās audzēšanas 

programmās (atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem un uzdevumiem) vasliniekiem un vaislas 

materiālam, ko paredzēts izmantot pēcnācēju iegūšanai, var noteikt virkni atbilstības kritēriju. Katrai 

dzīvnieku sugai un šķirnei kritēriji var būt dažādi un ir katras audzēšanas biedrības ekspertu 

kompetencē. 

 

Grozījumi noteikumos arī noteic, ka turpmāk biedrībām nebūs jāveic dzīvnieku infekcijas slimību 

valsts uzraudzības plānā noteikto obligāto pasākumu kontrole vaisliniekiem un to materiālam, jo šo 

kontroli jau veic Pārtikas un veterinārais dienests, un atbildīgs ir dzīvnieka īpašnieks vai audzētājs. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atvieglojot-prasibas-turpmak-vaisliniekus-un-

to-materialu-vaislai-sert?id=12243  

 

 

 

http://www.staduparade.lv/lv/
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atvieglojot-prasibas-turpmak-vaisliniekus-un-to-materialu-vaislai-sert?id=12243
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atvieglojot-prasibas-turpmak-vaisliniekus-un-to-materialu-vaislai-sert?id=12243
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03.06.2021 

Latvijā ir sākta kūdraugsnes izplatības precizēšana lauka apstākļos 

Šogad Mārupes, Olaines, Ķekavas, Ropažu, Ādažu, Ogres, Siguldas, Limbažu, Valmieras, Cēsu, 

Kuldīgas, Balvu, Rēzeknes, Tukuma un Talsu novadā tiks veikta kūdraugsnes izplatības precizēšana. 

To veiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, un tuvāko trīs gadu laikā tiks 

noteikta pašreizējā kūdraugsnes izplatības robeža visā Latvijā. Kūdraugsnes izpēte mūsu valstī ir daļa 

no starptautiskā Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības 

uzlabošana lauksaimniecībā”.  

 

Kūdrājs ir zemes virsmas nogabals ar vai bez veģetācijas, kur dabiski izveidojies kūdras slānis. 

Izpētes procesā lauka darbu apstākļos tiks noteikta aktuālā kūdraugsnes izplatības robeža, izmantojot 

zondēšanu. Darbu laikā lauksaimniecības zemē tiks fiksēts kūdras biezums, un, ja nepieciešams, tad 

veikti arī nelieli rakumi, kā arī vākti augsnes paraugi turpmākai laboratoriskai izpētei.  

 

Kūdraugsnes kartēšana Latvijā pēdējo reizi tika veikta Padomju Savienības laikā - līdz 1990. gadam. 

Kopš tā laika augsnē ir notikušas izmaiņas, ko radījusi cilvēka saimnieciskā darbība (nosusināšana, 

lauku apsaimniekošana utt.), kā arī augsni ietekmējuši dažādi augsnes veidošanās procesi - organisko 

vielu sadalīšanās, humifikācija, mineralizācija, kā rezultātā kūdras biezums daudzviet ir sarucis. Tas 

nozīmē, ka kūdraugsnes izplatība ir Latvijā kopumā ir samazinājusies. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/latvija-ir-sakta-kudraugsnes-izplatibas-

precizesana-lauka-apstaklos?id=12247  

 

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 7. jūnijā, Zemkopības ministrijā (ZM) notiks projekta “LIFE OrgBalt” tiešsaistes sanāksme 

par klimata pārmaiņu samazinošiem pasākumiem Igaunijas politikas dokumentos. Latvijas ZM 

ierosinātajā sanāksmē ZM un Igaunijas Lauku lietu ministrijas pārstāvji pārskatīs Igaunijas politikas 

plānošanas dokumentus un nacionālos ziņojumus, kuros varētu potenciāli tikt iestrādāti projektā 

identificētie pasākumi SEG emisijas mazināšanai.  

Sākums pulksten 10.00.   

 

Pirmdien, 7. jūnijā, ZM, Pārtikas un veterinārā dienesta un institūta “BIOR” speciālisti piedalīsies 

Veselības ministrijas rīkotā tiešsaistes sanāksmē par projektu “Sabiedrības veselības 

pamatnostādnes”. Sanāksmē paredzēts vienoties par nesaskaņotiem ZM iebildumiem saistībā ar 

“Viena veselība” principa ietveršanu sabiedrības veselības pamatnostādnēs.  

Sākums pulksten 12.00. 

 

Pirmdien, 7.jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies BIOEASTsUP projekta attālinātā seminārā par 

Agroekoloģijas tematiskās darba grupas, kas plānota 15.jūnijā, Bioloģiskās rīcības plāna (Organic 

Action Plan) konferences sagatavošanu. Sanāksmē Ungārijas pārstāvji informēs par iesaistīto 

ministriju un Agroekoloģijas tematiskās darba grupas pārstāvju ieguldījumu sagatavošanās periodā, 

notiks konferences aktīvās darbības sesijas izveide. 

Sākums pulksten 15.00. 

 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/latvija-ir-sakta-kudraugsnes-izplatibas-precizesana-lauka-apstaklos?id=12247
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/latvija-ir-sakta-kudraugsnes-izplatibas-precizesana-lauka-apstaklos?id=12247
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No pirmdienas līdz trešdienai, no 7. līdz 9. jūnijam, ZM speciālisti piedalīsies Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sēklu shēmu tiešsaistes darba grupā, kurā veiks 

rezumējumu 2021. gada janvāra sanāksmei, izstrādās procedūras kritiskajām situācijām, pārskatīs 

nosacījumus un uzklausīs ziņojumus par sēklu shēmu aktuālajiem jautājumiem.  

Sākums visas dienas pulksten 14.00.   

 

Otrdien, 8. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) Augu, dzīvnieku veselības, 

pārtikas un barības pastāvīgajā tiešsaistes komitejā par ģenētiski modificētu (ĢM) pārtiku un barību, 

kurā izskatīs EK regulu priekšlikumus par ĢM pārtikas un dzīvnieku barības laišanu tirgū.  

Sākums pulksten 9.30.   

 

Otrdien, 8. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) 

koordinācijas tiešsaistes darba grupā, kurā izskatīs EK sagatavotos komentārus Dzīvnieku veselības 

kodeksā par sauszemes dzīvnieku veselību. 

Sākums pulksten 10.00.   

 

Otrdien, 8. jūnijā, ZM eksperti piedalīsies EK ekspertu tiešsaistes darba grupā par pārtikas 

aromatizētajiem, kurā skatīs grozījumus ES normatīvajā regulējumā par aromatizētāju un noteiktu 

pārtikas sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām izmantošanu pārtikā.  

Sākums pulksten 10.00.   

 

Otrdien un trešdien, 8. un 9. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas (OECD) globālajā lauksaimniecības forumā, kurā aplūkos norises lauksaimniecībā 

pēdējo 10 gadu laikā, tostarp kataklizmas, ko izraisījušas pārmaiņas planētas klimatā, un COVID-19 

pandēmijas izraisīto šoku pārtikas ražošanā un tās piegādes ķēdēs. 

Sākums pulksten 14.00.   

 

Trešdien, 9. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies EK Pārsūdzības tiešsaistes komitejā par ģenētiski 

modificētajiem (ĢM) organismiem, kurā atkārtoti izskatīs EK regulu priekšlikumus par ĢM pārtikas 

un dzīvnieku barības laišanu tirgū. 

Sākums pulksten 9.30.    

 

Trešdien, 9. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies EK Lauku attīstības tiešsaistes komitejā, kurā EK 

informēs par aktualitātēm lauku attīstības jautājumos.  

Sākums pulksten 10.30. 

 

Trešdien, 9. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies EK Bioloģisko šķirņu pārbaudes (AVS) protokolu 

izstrādes tiešsaistes darba grupā, kurā tiks prezentētas izmaiņas burkānu un kolrābju AVS testu 

protokolos, kā arī notiks diskusijas. 

Sākums pulksten 11.00.   

 

Trešdien, 9. jūnijā, ZM notiks gatavošanās tiešsaistes semināram par EK Strukturālo reformu atbalsta 

dienesta (SRSS) apstiprināto projektu “Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanai rīcības 

plānā “Viena veselība””. Sanāksmē paredzēts izvērtēt Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un 

piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānā “Viena veselība” 2019.-2020. gadam iekļautos pasākumus 

un plānot turpmāko darbu jaunā “Vienas veselības” plāna sagatavošanā un ieviešanā. 
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Sākums pulksten 13.00. 

 

Trešdien, 9.jūnijā, ZM pārstāvji piedalīsies Ārlietu ministrijas organizētā Vecāko amatpersonu 

tiešsaistes sanāksmē, kurā pārrunās aktuālos ES koordinācijas jautājumus. 

Sākums pulksten 15.00. 

 

Trešdien, 9.jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies  apvienotā Lauksaimniecības fondu un Lauku attīstības 

komitejas tiešsaistes sanāksmē par kļūdu īpatsvaru Lauku attīstības programmu īstenošanā. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien, 10. jūnijā, ZM eksperti tiksies ar Lauku atbalsta dienesta un Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centra pārstāvjiem, lai turpinātu darbu pie metodikas izstrādes pasākuma “Vienreizējs 

maksājums sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai” apakšpasākumam 

“Sagatavošanas atbalsts”, lai vienkāršotu apakšpasākuma īstenošanu, administrēšanu un mazinātu 

administratīvo slogu.  

Sākums pulksten 9.00.    

 

Ceturtdien, 10. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies EK dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 

likumdošanas ekspertu darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā notiks viedokļu apmaiņa un diskusijas 

par regulu projektiem un dokumentiem dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu importam, kā arī 

tehniskajām specifikācijām un uzņēmumu sarakstiem.  

Sākums pulksten 11.00.   

 

Ceturtdien un piektdien, 10. un 11. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies Ekonomiskās sadarbības un 

attīstības organizācijas (OECD) sēklu shēmu tiešsaistes gadskārtējā sanāksmē, kurā runās par 2020. 

gada sanāksmes pārskatu, izskatīs valstu, kuras grib pievienoties OECD sēklu shēmām, iesniegumus, 

diskutēs par OECD sēklu shēmu digitalizāciju, ievēlēs jauno OECD sēklu shēmu biroja 

priekšsēdētāja vietnieku un noteiks OECD sēklu shēmu sanāksmju datumu un vietu 2022. gadā. 

Sākums abas dienas pulksten 14.00.   

 

Piektdien, 4. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies zinātniskā institūta “Baltic Studies Centre” rīkotā 

zinātniskā tiešsaistes konferencē “Latvija ceļā uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu”. 

Konference veicinās zināšanu starpdisciplināru apmaiņu un akadēmisko diskusiju, kā arī sniegs 

vispusīgu ieskatu Latvijā īstenotajos šīs tematikas pētījumos un atziņās. Konference tematiski 

sasaucas ar ES stratēģiju “No lauka līdz galdam”, un tajā piedalīsies referenti no Latvijas, Itālijas un 

Ungārijas.  

Sākums pulksten 9.00.   

 

Piektdien, 11. jūnijā, ZM eksperti piedalīsies Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) 

Zemes izmantošanas komisijas tiešsaistes sanāksmē, lai pārrunātu zemes izmantošanas, tās 

izmantošanas maiņas un mežsaimniecības jautājumus. 

Sākums pulksten 13.00.   


