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INFOLAPA Nr. 29/2020 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

Kampaņas Meklē Karotīti! diskusija 

Trešdien, 07.oktobrī, Kampaņas Meklē Karotīti! ietvaros Rimi Gardēžu virtuvē, notika diskusija  

“Kāpēc svarīgi izvēlēties kvalitatīvus vietējos pārtikas produktus?”  

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs akcentēja, ka 

Latvijā ir labs pašnodrošinājums ar vietējiem lauksaimniecības produktiem, kā arī ārvalstīs Latvijas 

produkti ir augsti pieprasīti. “Lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības produktiem mēs esam 

sasnieguši vairāk nekā 40% eksporta [īpatsvaru], tas liecina, ka Latvija var pabarot savus iedzīvotājiem 

ar labu un kvalitatīvu produkciju,” apliecināja Treibergs. 

LOSP valdes priekšsēdētājs uz kādas diskusijas vērotājas jautājumu, kādēļ jāizvēlas vietējie produkti 

tā vietā, lai dotu priekšroku ievestajiem, norādīja, ka vietējā produkcija nav tik tālu jāpārvadā, tāpēc ir 

svaigāka un, pateicoties īsajām piegāžu ķēdēm, mazāk tiek nodarīts kaitējums videi. Tāpat Latvijā 

lauksaimnieki produkcijas audzēšanā lieto būtiski mazāk augu aizsardzības līdzekļu nekā vidēji Eiropā. 

Arī viņš uzsvēra, ka, izvēloties vietējos produktus, “nauda paliek ģimenē” jeb dod pienesumu vietējai 

ekonomikai. 

https://www.facebook.com/138715766194177/videos/680465489518448  

https://skaties.lv/.../sefpavars-cilveki-latvija-nav.../ 

 

Sanāksme ar partiju apvienību Jaunā Vienotība 

Trešdien, 07.oktobrī LOSP Valdes loceklis G.Gūtmanis, LPCS Valdes priekšsēdētājs J.Šolks, LOSP 

Valdes locekle M.Rudzāte, Zemnieku saeima (ZS) valdes priekšsēdētājs J.Lazdiņš, ZS Valdes loceklis 

M.Trons, ZS Valdes priekšsēdētāja vietniece M.Dzelzkalēja- Burmistre, LLKA biroja vadītāja 

S.Putniņa  piedalījās sanāksmē ar Saeimas partiju apvienību Jaunā Vienotība, sanāksmē no partijas 

deputātiem piedalījās A.Adamovičs, R.Kozlovskis, A.Latkovskis, A.Blumbergs. 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. 

 

Sanāksme ar Jauno Konservatīvo partiju 

Trešdien, 07.oktobrī LOSP Valdes loceklis G.Gūtmanis, LPCS Valdes priekšsēdētājs J.Šolks, LOSP 

Valdes locekle M.Rudzāte, Zemnieku saeima (ZS) valdes priekšsēdētājs J.Lazdiņš, ZS Valdes loceklis 

M.Trons, ZS Valdes priekšsēdētāja vietniece M.Dzelzkalēja- Burmistre, LLKA biroja vadītāja 

S.Putniņa  piedalījās sanāksmē ar Saeimas Jauno Konservatīvo partiju, sanāksmē no partijas 

deputātiem piedalījās K.Feldmans, G.Eglīts, S.Riekstiņš, J.Cielēns. 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. 

 

LR Aizsardzības minitrijas darba grupa par Aizsargjoslu likumu 

Ceturdien, 08.oktobrī LOSP Valdes loceklis G.Gūtmanis piedalījās LR Aizsardzības ministrijas 

organizētā darba grupā par Aizsargjoslu likumu, sanāksmē tika izskatīts jautājums par darījumiem ar 

NĪ aizsardzības objektu interešu zonā.  

https://www.facebook.com/138715766194177/videos/680465489518448
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/sefpavars-cilveki-latvija-nav-gatavi-ieguldit-vairak-kvalitativa-maltite-jo-tas-tik-labi-nepalidz-pasapliecinaties-ka-jauns-auto/?fbclid=IwAR0Q6wn9llMf-FW-FpevZvW6T7EkRHfkOiESwdPlY2TygZWTAAlxBcbckik
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Nākošās nedēļas plānotās LOSP aktivitātes 

 

LOSP Dārzkopības grupas sanāksme 

Trešdien, 14.oktibrī, ZM 314.telpā, plkst. 10:00-12:00 notiks LOSP Dārzkopības grupas sanāksme.  

Darba kārtībā : 

1. Par plānotajām izmaiņām Valsts nodokļu politikā: 

• par valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu minimumu (plānotā ieviešana no 2021. gada 

1. jūlija); 

• par sezonas laukstrādniekiem; 

• par lietoto ievesto vieglo automobiļu nodokli; 

• situācija par saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecībā. 

 

VID nodokļu konsultatīvā padomes sēde  

Trešdien, 14.oktobrī notiks VID nodokļu konsultatīvā padomes sēda, sanāksmē attālināti piedalīsies 

LOSP Valdes locekle Lienīte Caune.  

Darba kārtības jautājums par Nodokļu deklarēšanas un samaksas kārtība no 2021.gada 1.janvāra, 

ieviešot vienoto nodokļu kontu. 

 

Agronoma Jāņa Lielmaņa 125 gadu jubileja un oficiāli tiks atklāts jaunais siltumnīcu komplekss 

Ceturdien, 15.oktobrī AREI Stendes pētniecības centrā tiks atzīmēta agronoma Jāņa Lielmaņa 125 

gadu jubileja un oficiāli atklāts jaunais siltumnīcu komplekss. 

 

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

 

Latvijas Jauno Zemnieku klubs 

Jau pagājušajā nedēļā LLU Bioekonomikas centra seminārā Latvijas Jauno zemnieku klubs, zinātnieki 

un uzņēmēji diskutēja, cik nozare tika skarta Covid-19 epidēmijas laikā un kā rīkoties, lai no šādām 

situācijām izvairītos. Tam sekoja dalība Latvijas lauksaimniecības universitātes senākajos svētkos – 

Azemitologs. Pasākumā pulcējās visu astoņu fakultāšu pirmkursnieki, lai atrādītu teatralizētu 

uzvedumu, kas studentiskā garā apliecināja piederību LLU lielajai saimei. Šī gada svētku 

moto "Brīvība izpaužas spējā rīkoties vislabākajā veidā". Jauno zemnieku klubs žūrijas sastāvā noteica 

Azemitologa Lielās balvas un Mazās balvas ieguvējus,un savai izvēlētajai fakultātei pasniedza ceļojošo 

kausu. Apsveicam Informācijas tehnoloģiju fakultātes izdomas bagātos jauniešus! 

Šonedēļ JZK kopā ar LLU pārstāvi devās ciemos pie Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 

jauniešiem, lai iepazīstinātu ar biedrības darbību un sniegtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem. 

Prieks par aktīvajiem jauniešiem, kas vēlas atrast domubiedrus un vēlās iespēju iesaistīties biedrības 

darbībā, uzzināt aktuālo informāciju, satikt jaunos lauksaimniekus no visas Latvijas, lai uzzinātu citu 

pieredzi. 

Šodien aicinām visus interesentus uz tikšanos izstāžu kompleksā Rāmava gadskārtējā izstādē 

“Lauksaimniecības un meža tehnika 2020”! 
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Latvijas Maiznieku biedrība 

 

Maiznieku biedrības padarītais: 

Maiznieku biedrība 2. oktobrī ''Hanzas Peronā'' piedalījās LLKC rīkotajā pasākumā ''Novadu Garša''. 

LMB darbojās pasākuma C daļā ‘’MAIZES PIETURĀ’’, maiznieka amata meistari dalījās pieredzē 

un atbildēja uz jautājumiem par maizi - vēsturisko/tradicionālo, maizi ar pievienoto uzturvērtību, par 

citādo/mūsdienīgo maizi un maizes našķiem. Pasākuma apmeklētāji varēja degustēt gan maizi no 

Maiznīcas ‘’Lāči’’, AS ‘’Hanzas Maiznīca’’, SIA ‘’Dona’’, Maiznīcas ‘’Lielezers’’, gan gardās 

rudzu piparkūkas – Saldus maiznieks, Hanzas Maiznīcas un maiznīcas ‘’Lielezers’’. Lieliem soļiem 

tuvojas Ziemassvētki, un maizniekiem oktobra mēnesis ir šo gardumu gatavošanas starta mēnesis. 

Maiznieka amata meistars no maiznīcas ‘’Lielezers’’ Valters Kanopa vadīja meistarklasi ‘’Rudzu 

spēks tradīcijās, ikdienā un svētkos’’ par Salināto rudzu rupjmaizi, par to kas veselīgs maizē un kā 

uzcept rudzu miltu piparkūkas, bet Maiznieka amata meistares no SIA ‘’Puratos Latvia’’ Lindas 

Bekmanes gardā meistarklase ‘’Maizes nākotne slēpjas tās pagātnē’’ atklāja stāstu par maizes sirdi – 

ieraugu, cik dažāds tas var būt un cik dažādas, gardas, kraukšķīgas maizes un maizes izstrādājumus 

var pagatavot, izmantojot tik dažādos ieraugus. Katrs interesents varēja iepazīties ar SIA ‘’Puratos 

Latvia’’ maizes izejvielu klāstu un nobaudīt rudzu maizes šķēli vai piparkūku, mērcējot tos šokolādes 

strūklakā un tā atrodot sev to tīkamāko ‘’Novada garšu’’. 

 

 

 

Lai plašās pasākuma telpas piepildītos ar aromātiskas maizes smaržu, mums talkā nāca maiznieku 

sadarbības partneris ‘’Sveba dahlen’’ un prezentēja profesionālu, nelielu maizes krāsniņu, kas 

paredzēta speciāli šādien izbraukuma pasākumiem. 
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Konkurss “Jaunais Maiznieks 2020” 

Trešo reizi notiks profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss 

“Jaunais Maiznieks 2020”, kuru organizē LPUF Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris un Latvijas 

Maiznieku biedrība. Konkursa mērķis ir saglabāt un popularizēt maiznieka profesiju, kā arī veicināt 

audzēkņu profesionālās iemaņas un radošo domāšanu inovāciju virzienā. Šā gada uzdevums 

jaunajiem maizniekiem būs pagatavot un izcept maize izmantojot dažādu miltu maizes. Konkurss 

notiks 2020. gada 26. novembrī - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Nīcgales iela 26, 

Rīga. 

 

Vairāk par konkursu un konkursa nolikumu var iepazīties Latvijas Maiznieku Biedrības mājas lapā: 

https://maizniekubiedriba.lv/  

 

https://maizniekubiedriba.lv/
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Foto no 2019.gada konkursa. 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

mailto:anna.vitola-helviga@llu.lv
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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 

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 

mailto:anna.vitola-helviga@llu.lv
mailto:anna.vitola-helviga@llu.lv


 

 
 

 

 

7 

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 

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. 

 

Gaļas liellopu audzētāju biedrība 

 

Gaļas liellopu audzētāju biedrība un Baltic Vianco aicina uz semināru 22.oktobrī, Kandavas 

Lauksaimniecības tehnikumā. 

 

Pieteikšanās obligāta līdz 15.oktobrim zvanot 28628983 vai rakstot info@glab.lv. 

Pārraugiem tiks piešķirti 5 kvalifikācijas punkti (stundas). 

9:30 Reģistrācija. 

10:00 Atklāšana. 

10:30 Nagu kopšana, Toms Martinsons, veterinārārsts. 

12:00 Liellopu gaļa, SKY liellveikala pārstāvji. 

13:00 Pusdienas. 

14:00 Ziemas barošana gaļas liellopiem,  Vizma Sileniece. 

15:00 Aktualitātes ciltsdarbā, Ieva Freidenfelde. 

mailto:anna.vitola-helviga@llu.lv
mailto:info@glab.lv
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Lauku Ceļotājs 

 

Mežtaka gaida gājējus! 

Ir pabeigts un gājējiem sagatavots garās distances pārgājienu maršruta Mežtaka Ziemeļu daļas posms 

Latvijā: 

- 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 Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E11 daļa Baltijas valstīs, kas ved cauri 

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skaistākajiem mežiem un nacionālajiem parkiem. Tā sākas no 

Polijas/Lietuvas robežas pie Lazdiju (Lazdijai) pilsētas, ved cauri Latvijai, iegriežoties Rīgā, un nonāk 

Tallinā, Igaunijā. 

Kopējais Mežtakas “Ziemeļu daļas” garums: ~ 1050 km, 50 posmi, katrs posms veicams 1–2 dienās: 

• Latvijā – 599 km, 15 posmi 

• Igaunijā – 725 km, 35 posmi 

Pie katra posma ir norādītas nakšņošanas un transporta iespējas, apskates objekti pa ceļam, informācija, 

kam jāpievērš uzmanība, u.c. noderīga informācija.  

Mežainos apgabalos Mežtaka ved pa maziem meža vai lauku ceļiem, kur iespējams, – pa takām, tomēr, 

lai Mežtaka varētu pastāvēt kā vienots maršruts bez pārtraukumiem, ir vietas, kur tā iet gar asfaltētu 

ceļu nomalēm. 

 

Šobrīd notiek arī Mežtakas Dienvidu daļas izpēte un apsekojumi Kurzemē un Lietuvā, kura būs ejama 

tūristiem jau nākamajā vasarā. 

 

Mežtakas Ziemeļu daļu veido 10 partneri – Dabas aizsardzības pārvalde, A/S Latvijas valsts meži, 

Vidzemes plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Igaunijas Lauku tūrisma organizācija (MTÜ 

Eesti Maaturism), nevalstiskā organizācija Peipsimaa Turism, Setomaa Turism, MTU Okokuller – 

http://www.meztaka.lv/
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Lahemā Nacionālajā parkā, Pohja- Eesti Turism un Lauku tūrisma asociācija „Lauku Ceļotājs” kā 

vadošais projekta partneris https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1066  

Uz tikšanos Mežtakā! 

 

Sekojiet mums!  

https://baltictrails.eu/lv/forest 

https://www.facebook.com/meztaka/ 

https://www.instagram.com/meztaka/ 

 

Lauku tūrisma APTAUJAS ANKETA uzņēmējiem 

Kā katru gadu, mēs, Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", vēlamies apkopot informāciju 

par aizvadīto tūrisma sezonu. 

 

Šis gads mums visiem ir bijis izaicinājumu pilns - kādam ar jaunām iespējām, citam diemžēl ar 

zaudējumiem. Tāpēc šogad it īpaši svarīgi būtu saprast kopējo situāciju lauku tūrisma nozarē Latvijā. 

Lūdzu, padalieties, kā Jums ir pagājusi 2020. gada tūrisma sezona, un aizpildiet anketu: 

https:  https://forms.gle/WiDaNoDnG8zyjVjw5  līdz 26. oktobrim.  

 

Ļoti bieži sniedzam intervijas medijiem un šī informācija arī nepieciešama nozares interešu aizstāvībai, 

tāpēc lūdzam jūsu atsaucību. Ar aptaujas kopsavilkumu varēsiet iepazīties arī LLTA "Lauku ceļotājs" 

mājas lapā un "Lauku ceļotāja" biedru on-line kopsapulcē, kas tiek plānota 24.11.2020 (tikai LC 

biedriem). 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1066  

 

"Atvērtās dienas laukos 2020" - pasākuma apkopojums 

Šogad pasākumu organizējām vasaras izskaņā 22. un 23. augustā – ražas laikā. Paldies visiem 

pasākuma dalībniekiem par aktivitāti, ieguldīto laiku un piedalīšanos pasākumā. Ar katru gadu 

pasākuma dalībnieku pulks pieaug, un šogad pasākumā piedalījās rekordliels saimniecību skaits - 184 

saimniecības visā Latvijā.  

 

Pasākumā piedalījās naktsmītnes, amatnieki, pirtnieki, pārtikas ražotāji, biškopji, stādu audzētāji, 

lielās lauku saimniecības, pilis un muižas, atrakciju parki, lauku krodziņi un restorāni, dabas takas un 

daudzi citi.  

Mums ir izdevies iegūt atsauksmes par pasākumu no 175 Latvijas saimniecībām. Rezultātus, 

uzņēmēju atsauksmes, pārdomas un ierosinājumus Jūs varat lasīt APKOPOJUMĀ.  

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1062  

 

 

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. 

 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1066
https://baltictrails.eu/lv/forest
https://www.facebook.com/meztaka/
https://www.instagram.com/meztaka/
https://forms.gle/WiDaNoDnG8zyjVjw5
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1066
https://www.celotajs.lv/g/www/news/2020/APKOPOJUMS_ADL_2020.pdf
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1062
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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 organizāciju 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ej.uz/ATLAS_aptauja
https://www.atlas-h2020.eu/
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LAD AKTUALITĀTES 

 

05.10.2020 

LAD aicina klientus klātienes vizītes pieteikt iepriekš 

Pēdējās nedēļās ir palielinājies ar Covid-19 saslimušo personu skaits, tāpēc Lauku atbalsta dienests, 

rūpējoties gan par klientu, gan dienesta darbinieku veselību, aicina izvērtēt nepieciešamību apmeklēt 

LAD klientu apkalpošanas centrus klātienē. Ja klientiem nepieciešama klātienes palīdzība un 

jautājumus nevar atrisināt attālināti, tad aicinām pirms vizītes sazināties ar dienestu pa tālruni 

67095000 un vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku. 

 

Ikviens interesents var izmantot iespēju saņemt konsultācijas un nepieciešamo palīdzību attālināti. To 

var darīt, zvanot uz minēto klientu apkalpošanas tālruni darba dienās no plkst. 8.00-20.00 vai rakstot 

savus jautājumus uz e-pastu lad@lad.gov.lv. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-aicina-klientus-klatienes-vizites-

pieteikt-ieprieks-1075  

 

Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē: 

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

 

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 

 

05.10.2020 

Lauksaimnieki: dalība kooperatīvā aptuveni par trešdaļu samazina ražošanas izmaksas 

Iestājoties kooperatīvā, saimniecības minerālmēslus un augu aizsardzības līdzekļus var iegādāties par 

aptuveni trešdaļu lētāk, savukārt saražoto produkciju iespējams pārdot par būtiski augstāku cenu nekā 

saimniekojot pašu spēkiem, galvenos ieguvumus no pievienošanās atbilstīgajiem kooperatīviem 

uzsver  lauksaimniecības kooperatīvo sabiedrību biedri. 

  

“Dalībai kooperatīvos ir ļoti daudz plusu. Vislabāk tos iespējams uzzināt, aprunājoties ar esošo 

kooperatīvu biedriem. Sarunās ar zemniekiem var izdarīt secinājumus par galvenajiem 

ekonomiskajiem ieguvumiem no dalības kooperatīvajā sabiedrībā, bet kopumā to ir vēl vairāk. 

Piemēram, daudziem zemniekiem kooperatīvs kļūst par otro ģimeni ar kopīgiem kultūras un izklaides 

pasākumiem, ar iespēju jebkurā brīdī saņemt padomu, iegūt jaunas zināšanas, apgūstot labāko 

saimniekošanas praksi no citiem kooperatīva biedriem. Iestāšanās izmaksas kooperatīvos ir 

simboliskas, salīdzinot ar priekšrocībām, ko dod kooperatīvs,” pievienoties kooperatīviem aicina 

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas izpilddirektore Linda Uzkalne. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/lauksaimnieki-daliba-kooperativa-aptuveni-par-

tresdalu-samazina-razosa?id=11743  

 

 

06.10.2020 

Publicēts lauksaimniecības gada ziņojums par nozares attīstību 2019. gadā 

Ir sagatavots un publicēts lauksaimniecības gada ziņojums “Latvijas lauksaimniecība 2020”, kurā 

aplūkota lauksaimniecības un pārtikas ražošanas attīstība 2019. gadā.  

  

mailto:lad@lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-aicina-klientus-klatienes-vizites-pieteikt-ieprieks-1075
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-aicina-klientus-klatienes-vizites-pieteikt-ieprieks-1075
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/kalendars/
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/lauksaimnieki-daliba-kooperativa-aptuveni-par-tresdalu-samazina-razosa?id=11743
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/lauksaimnieki-daliba-kooperativa-aptuveni-par-tresdalu-samazina-razosa?id=11743
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/89/03/2020_lauksaimniecibas_gada_zinojums.pdf
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Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti apkopojuši plašu informāciju par galveno lauksaimniecības 

sektoru un pārtikas rūpniecības attīstību, tostarp ES un valsts atbalsta politiku un pasākumiem, 

lauksaimniecības produktu tirdzniecību, lauksaimniecības zemes izmantošanu un citiem nozares 

jautājumiem.   

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/publicets-lauksaimniecibas-gada-zinojums-par-

nozares-attistibu-2019-ga?id=11745  

 

06.10.2020 

Izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika 2020” Rāmavā 

No 8. līdz 10. oktobrim Izstāžu kompleksā Rāmava notiks izstāde “Lauksaimniecības un meža 

tehnika 2020”. Izstādi organizē SIA A.M.L. sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju. 

  

Izstādes atklāšana notiks 8. oktobrī plkst. 11.00, izstādi atklās Latvijas Republikas zemkopības ministrs 

Kaspars Gerhards. 

  

Ik rudeni lauksaimniecības, mežsaimniecības, infrastruktūras uzlabošanas un lauku celtniecības jomas 

profesionāļi un interesenti tiekas Rāmavā, lai novērtētu tehnikas un tehnoloģiju jaunumus. Trīs dienas 

izstādē būs iespēja vienuviet satikt 250 izstādes dalībnieku – nozares lietpratēju, kuri dalīsies zināšanās 

un pieredzē, iepazīstinās ar nozares jaunumiem un aktualitātēm, piemeklējot vispiemērotāko 

risinājumu uzņēmuma vai saimniecības vajadzībām.  

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/izstade-lauksaimniecibas-un-meza-tehnika-

2020-ramava?id=11747  

 

06.10.2020 

 “BIOR” laboratorijā atsāks valsts apmaksātu COVID-19 testēšanu 

Valsts zinātniskā institūta "BIOR" laboratorija no trešdienas, 7.oktobra, atsāks veikt valsts 

apmaksātus COVID-19 izmeklējumus, tai skaitā nodrošinās mobilos izbraukumus pa Latvijas 

reģioniem.  

 

COVID-19 testēšanu institūta “BIOR” laboratorija nodrošinās Lejupes ielā 3, Rīgā, kā arī būs iespēja 

veikt izbraucienus pie klientiem Latvijas reģionos, iepriekš tos piesakot. Lai pieteiktos COVID-19 

testam, iedzīvotājiem jāzvana uz vienoto tālruņa numuru 8303.  

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/-bior-laboratorija-atsaks-valsts-apmaksatu-

covid-19-testesanu?id=11750  

 

07.10.2020 

Apbalvoti Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2020” laureāti 

Trešdien, 7. oktobrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un 

Valsts prezidents Egils Levits sveica Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2020” laureātus – 

lauksaimniekus, tostarp arī jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un mazpulcēnus. 

  

Šogad konkursa “Sējējs” laureātus sveica un balvas piešķīra astoņās konkursa nominācijās, kā arī tika 

pasniegta balva “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā”. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/apbalvoti-zemkopibas-ministrijas-konkursa-

sejejs-2020-laureati?id=11752  

 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/publicets-lauksaimniecibas-gada-zinojums-par-nozares-attistibu-2019-ga?id=11745
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/publicets-lauksaimniecibas-gada-zinojums-par-nozares-attistibu-2019-ga?id=11745
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/izstade-lauksaimniecibas-un-meza-tehnika-2020-ramava?id=11747
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/izstade-lauksaimniecibas-un-meza-tehnika-2020-ramava?id=11747
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/-bior-laboratorija-atsaks-valsts-apmaksatu-covid-19-testesanu?id=11750
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/-bior-laboratorija-atsaks-valsts-apmaksatu-covid-19-testesanu?id=11750
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/apbalvoti-zemkopibas-ministrijas-konkursa-sejejs-2020-laureati?id=11752
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/apbalvoti-zemkopibas-ministrijas-konkursa-sejejs-2020-laureati?id=11752
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Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 12. oktobrī, Zemkopības ministrijas (ZM) eksperti piedalīsies ES padomes ekspertu 

darba grupas par vīnu un alkoholu tiešsaistes sēdē, kurā izvērtēs Starptautiskās vīnkopības un vīna 

organizācijas (OIV) rezolūcijas, ko paredzēts pieņemt ģenerālajā asamblejā. 

Sākums pulksten 10.00.  

 

Pirmdien, 12. oktobrī, ZM eksperti piedalīsies ES padomes ekspertu darba grupas par 

dzīvnieku izsekojamību un identifikāciju jautājumiem tiešsaistes sēdē. Tajā izskatīs EK sagatavoto 

grozījumu projektu regulai par noteikumiem, ko piemēro sauszemes dzīvnieku turēšanas objektiem un 

inkubatoriem. 

Sākums pulksten 10.00.  

 

Pirmdien, 12. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un 

dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas (PAFF) tiešsaistes darba grupā, kurā diskutēs un, iespējams, 

apstiprinās vairākus darba dokumentus - vadlīnijas un regulu grozījumus. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Pirmdien, 12. oktobrī, ZM norisināsies starpministriju sanāksme par MK noteikumu projektu 

"Augu karantīnas noteikumi". Sanāksmē ZM, Tieslietu un Finanšu ministrija apmainīsies viedokļiem 

par augu karantīnas noteikumos ietvertajām normām un meklēs risinājumu noteikumu projekta tālākai 

virzībai. 

Sanāksme notiks ZM telpās, Republikas laukumā 2, Rīgā, sākums pulksten 10.00. 

 

Pirmdien un otrdien, 12. un 13. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies Vācijas prezidentūras 

augsta līmeņa konferencē par marķēšanas jautājumiem. Pamatojoties uz EK publicēto stratēģiju “No 

lauka līdz galdam” (Farm to Fork), pasākumā diskutēs par dažādiem marķēšanas aspektiem, tai skaitā 

izcelsmes valsts norādi atsevišķām produktu grupām un uzturvērtības marķējuma novietošanu 

iepakojuma priekšpusē. 

Sākums pulksten 9.00. 

 

Pirmdien, 12.oktobrī Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta speciālisti 

piedalīsies attālinātā Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā sanāksmē par zinātnisko institūciju  

darbības starptautisku novērtējumu. Ārvalstu eksperti sniegs vērtējumus par zinātnisko institūciju 

zinātniskās darbības kvalitāti, ekonomisko un sociālo ietekmi, attīstības potenciālu,  infrastruktūru un 

tās atbilstību zinātniskās institūcijas darbībai. 

Sākums pulksten 15.00. 

 

Otrdien, 13. oktobrī, ZM eksperti piedalīsies ES padomes ekspertu darba grupas par spirta un 

vīna jautājumiem tiešsaistes sēdē, kurā plānotas dalībvalstu ekspertu diskusijas par EK normatīvo aktu 

projektiem par alkoholisko dzērienu salikto nosaukumu veidošanu, ražošanas procesa uzraudzību, 

vīnogu šķirņu norādi marķējumā u.c. tematiem.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 13.oktobrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards tiksies ar Moldovas ārkārtējo un 



 

 
 

 

 

14 

pilnvaroto vēstnieku Latvijā Andrianu Rošu (Andrian Roşa).  Iepazīšanās vizītes laikā plānots pārrunāt 

abu valstu līdzšinējo sadarbību un potenciālu turpmākai sadarbībai lauksaimniecības jomā, kā arī - 

iespējas veicināt savstarpējo tirdzniecību ar lauksaimniecības un pārtikas produktiem. 

Tikšanās notiks Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2, 2307.telpā, sākums pulksten 

11.00. 

 

Trešdien, 14.oktobrī Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta speciālisti 

piedalīsies Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē. Darba 

kārtībā ir jautājumi par Profesijas standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību gala versiju 

saskaņošanu, Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeņa profesijas standartu un profesionālās 

kvalifikācijas prasību saraksta saskaņošanu u.c. aktuāli jautājumi. 

Sēde notiks Izglītības un zinātnes ministrijā, Vaļņu ielā 2, sākums pulksten 14.00. 

 

Trešdien, 14.oktobrī Zemkopības ministrijas speciālisti piedalīsies attālinātā neformālā ES 

ģenerāldirektoru sanāksmē par Kopējās lauksaimniecības politikas jautājumiem (KLP). Sanāksmē 

Latvija informēs par svarīgākajiem KLP reformas jautājumiem, kas jāatrisina pirms regulu 

apstiprināšanas. 

Sanāksmes sākums pulksten 11.00. 

 

Ceturtdien, 15. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Tirgus kopējās organizācijas 

Horizontālo jautājumu komitejas tiešsaistes sanāksmē, kurā izskatīs īstenošanas regulu par tarifu kvotu 

pārvaldību FCFS (First Come First Served) regulā un īstenošanas regulu par tarifa kvotu pārvaldību 

atsevišķiem produktiem saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no ES, Ukrainas putnu gaļas un Kanādas 

liellopu gaļas tarifa kvotām. Tiks sniegta informācija par tirgus caurskatāmību 

Sākums pulksten 10.30.  

 

Ceturtdien, 15. oktobrī, tiksies ZM un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) speciālisti, lai 

spriestu par jauno ziņojumu veidlapu aizpildīšanu un iesniegšanu EK.  

Tikšanās norisināsies PVD telpās, Peldu ielā 30, Rīgā, sākums pulksten 11.00. 

 

Ceturtdien, 15. oktobrī, ZM eksperti piedalīsies EK ekspertu darba grupas par pārtikas īpašām 

iedzīvotāju grupām jautājumiem tiešsaistes sēdē, kurā turpināsies darbs pie normatīvā akta izstrādes 

par apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem. Plānots noteikt 

īpašas prasības sastāva, paziņojuma par uzturvērtību un pārtikas produkta informācijas norādei 

marķējumā. 

Sākums pulksten 11.00. 

 

Ceturtdien, 15. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies pasākumā “Laukaugu selekcijai Latvijā 

būt”, ko rīko Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI). Pasākums veltīts agronoma Jāņa Lielmaņa 

125 gadu jubilejai. Stendes selekcionāri iepazīstinās ar selekcijas pirmsākumiem Stendē, kā arī ar 

selekcijas attīstību pašlaik. Pasākumā notiks arī Pirmsselekcijas laboratorijas jaunā siltumnīcu 

kompleksa svinīga atklāšana. 

Pasākums norisēs AREI Stendes pētniecības centrā Dižstendes “Dižzemēs”, Lībagu pagastā, 

Talsu novadā, sākums pulksten 13.00.  

 

Ceturtdien un piektdien, 15. un 16. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies “No lauka līdz galdam” 
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2020. gada tiešsaistes konferencē. Konferencē diskutēs par to, kā veidot ES ceļu uz ilgtspējīgas pārtikas 

sistēmām saistībā ar nesen pieņemto “No lauka līdz galdam” stratēģiju. Konferences otrā diena, 

16. oktobris, ir Pasaules pārtikas diena.  

Sākums abas dienas pulksten 11.00. 

 

Ceturtdien un piektdien, 15. un 16. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO, OECD) Lauksaimniecības politikas un tirgus grupas 

tiešsaistes sanāksmē, kas veltīta risku izturēstspējas jautājumiem. Sanāksmē apspriedīs vairākus 

izstrādes procesā esošus OECD pētījumus un OECD darba dokumentus par lauksaimniecības izturības 

veidošanu pret dabas katastrofām (ar vairāku valstu praktiskajiem piemēriem), vadlīnijas risku 

pārvaldības politikas veidošanai, saimniecību snieguma novērtējumu u.c. jautājumus. 

Sākums abas dienas pulksten 13.00. 

 

Ceturtdien, 15.oktobrī Zivsaimniecības departamenta speciālisti piedalīsies Zivju fonda 

padomes izbraukuma sēdē. Darba kārtībā ir jautājumi  par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda 

dotācijas veidošanai un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2020. gadā, Zivju fonda atzinības raksta 

kandidātu izvērtēšana un lēmuma par atzinības rakstu piešķiršanu pieņemšana.  

Sēde notiks kempingā “Bukdangas”, Gibuļu pagastā, Talsu novadā, sākums pulksten 10.00. 

 

Piektdien, 16.oktobrī Zemkopības ministrijas speciālisti piedalīsies attālinātā Saeimas Eiropas 

lietu komisijas sēdē, kurā skatīs jautājumu par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē, kas notiks šā gada 19.-20. oktobrī. 

Sākums pulksten 9.00. 

 

 

 


