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INFOLAPA Nr. 32/2020 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

Projekta Sapropelis partneru kopsapulce 

Otrdien, 27.oktobrī,   LOSP biroja vādītāja Z.Jonaite un LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis piedalījās 

projekta Sapropelis partneru kopsapulcē attālināti, jo LOSP ir šī projekta sadarbības partneris.  

Sapulces programma: 

1. Projekta 1. un 2. posma pārskats. Padarītais līdz šim; 

2. Sapropeļa rezultātu analīze un pārējo partneru iesaiste 

3. Diskusija. 

 

Video diskusijas filmēšana par jauno publiskoto zemes kadastrālo vērtību ietekmi uz zemes 

apsaimniekošanu 

Otrdien, 27.oktobrī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalījās Dienas Bizness sadarbībā ar 

portālu zemeunvalsts.lv rīkotajā diskusijā par jauno publiskoto zemes kadastrālo vērtību ietekmi uz 

zemes apsaimniekošanu.  

Diskusijas tēmas:  

1) Kāda tad būs zemes vērtība gadījumā, ja jaunās publiskotās zemes kadastrālās vērtības stāsies 

spēkā?  

2) Cik liels būs zemes vērtības pieaugums?  

3) Ko tas nozīmēs zemes apsaimniekotājiem?  

4) Kādas ir iespējamās sekas šādas būtiskas kadastrālās vērtības pieaugumam?  

5) Ko varētu darīt zemes īpašnieki- lauksaimnieki, mežsaimnieki? Kāpēc?  

6) Vai šis solis varētu veicināt nelielo zemes īpašuma saimniekus ātri atbrīvoties no šiem 

īpašumiem? Kas varētu būt to potenciālie pircēji? 

7) Vai šādu zemju (ne tikai lauksaimniecībā, bet arī mežsaimniecībā izmantojamās ) iegādi varētu 

īstenot, piemēram Zemes fonds vai Latvijas valsts meži?  

10.novembrī būs redzams video YouTube, Dienas Biznesā un portālā zemeunvalsts.lv  

 

Mazā biznesa protesta akciju “Atdod karoti!” 

Trešdien, 28.oktobrī notika mazā biznesa protesta akcija “Atdod karoti!” pie  LR Saeimas. Protesta 

akcijā piedalījās LOSP pārstāvji un biedri.  

Valdība ir izstrādājusi un virza jaunu nodokļu politiku, kas būtiski ietekēs mazo biznesu 

laukos. Mikrouzņēmumiem un autoratlīdzību saņēmējiem nodokļu likme tiks palielināta līdz 25%, bet 

patentmaksas režīmu atcels. Jau no 2023. gada pašnodarbinātie būs spiesti maksāt valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksas 34,09% no visiem ieņēmumiem, bet ne mazāk kā 170 EUR. 

Šajā sakarā, aicinām nebūt vienaldzīgiem un piedalīties 28.oktobra organizētajā proetesta akcijā pie 

Saeimas.  

 

Attālināta tikšanās LOSP un VID 

Ceturdien, 29.oktobrī LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, valdes priekšsēdētājs E.Treibergs un citi 

LOSP biedri, pārstāvji piedalījās attālinātā tikšanās ar VID pārstāvjiem. 
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Tikšanās laikā tika izskatīti jautājumi: 

1. jautājums – Gadījumos, kad zemnieku saimniecībām rodas finansiālās grūtības, VID “spiež” 

zemniekiem formēt TAP. Noformējot TAP, rodas problēmas ar to, ka viņie m tiek atņemtas jebkādas 

iespējas saņemt valsts un ES finansiālo atbalstu, proti, LAD izmantot atlaides degvielai, platību 

maksājumi utml. Lūdzam risināt šo jautājumu, jo nozarē parādās daudz tādu, kam ir radušās problēmas. 

2. jautājums – PVN apmaksa biedrībām projektu ietvaros. Ir bijusi pieredze, kad ilgstoši notikusi 

sarakste starp VID, FM un biedrību, lai biedrība atgūtu PVN projekta ietvaros. Rezultātā, protams PVN 

ir atmaksāts, bet vēlamies šo pārrunāt, lai izvairītos no līdzīgiem gadījumiem nākotnē. 

3. jautājums – Reversās zemes nomas jautājums. Kas nepieciešams mainīt, lai fiziskām personām 

nebūtu jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis, ja tā izmanto ALTUM programmu. Atlikt kapitāla 

pieauguma nomas maksāšanu, ja zeme netiek atpirkta? 

4. jautājums – Informācija par izmaiņām no 2021.gada 1.janvāra (Vienotais konts). 

Materiāli un prezentācijas pēc sanāksmes LOSP ģenerāldirektors izsūtījas LOSP biedriem uz e-

pastiem.  

 

ZM organizētā Krīzes vadības grupas sanāksme 

Piektdien, 30.oktobrī, LOSP ģenerāldirektos G.Vilnītis piedalījās ZM organizētajā attālinātajā Krīzes 

vadības grupas sanāksmē.  

 

LOSP pēc dalības sanākmē izūtījā medijiem vēstuli:  

Lauksaimnieki aicina Valdību nevilcināties ar Atveseļošanās plāna pieņemšanu un līdzekļus 

tērēt ekonomikas ilgtspējai 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina valdību nevilcināties ar  Atveseļošanās 

un noturības mehānisma plāna pieņemšanu un izvērtējot iespējamos risinājumus, pieturēties pie šī 

mehānisma pamatidejas – radīt nosacījumus valsts veiksmīgai izejai no COVID -19 radītās 

ekonomiskās krīzes. 

 

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs uzskata, ka Latvijas tautsaimniecības ekonomiskās 

atveseļošanās stūrakmens ir uzņēmējdarbības attīstība. Tieši stimulējot uzņēmējdarbību ar ražošanas 

ilgtermiņa projektiem, iespējams radīt jaunas darba vietas, pārstrukturēt ekonomiku un radīt 

ieņēmumus valsts budžetā ar jaunu pievienoto vērtību un eksportspējīgiem projektiem. 

 

Pieņemot lēmumus par konkrētu virzienu atbalstu, būtu jāvērtē iesniegto risinājumu atbilstība Eiropas 

Komisijas vadlīnijām, un kā galvenais jānosaka, vai īstenotie projekti rada ilgtermiņa ieņēmumus valsts 

budžetā. 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards uzsver: “Projektiem, kuri saņems Eiropas finansējumu ir jārada 

pievienotā vērtība Latvijā. Latvijas panākumu atslēga būs vidiskās ilgtspējas apsvērumu integrēšana 

ekonomikas nozarēs, jo īpaši eksporta, lauksaimniecības un mežsaimniecības jomās. Lauksaimnieki ir 

Latvijas ilgtspējas pamats un nekad nebūs citādi, tas ir vienīgais virziens pareizai attīstībai!” 

 

No dažādu darba grupu apskatītajiem piedāvājumiem esam secinājuši, ka Atveseļošanās un noturības 

mehānisma plāna risinājumi, kas vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību ar ilgtermiņa ieņēmumiem 

iesniegti gandrīz tikai no Zemkopības un Ekonomikas ministrijām. 
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Zemkopības ministrijā lauksaimnieku iesniegtie un tālāk Valdībā virzītie projekti sasniegtu 

strukturālas izmaiņas, tiem būtu ilgtermiņa ietekme uz ekonomikas un sociālo stabilitāti, nodarbinātību, 

ilgtspēju un zaļās transformācijas ilgtermiņa konkurētspēju. 

 

Nenoliedzami, saprotama ir dažādu institūciju un ministriju vēlme šajos apstākļos risināt sasāpējušas 

problēmas, lāpot budžeta iztrūkumus un risinot sociālās problēmas, ar pieejamā Atveseļošanās un 

noturības mehānisma plāna Finansējuma palīdzību, taču būtiski būtu šo līdzekļu novirzīšana tieši tādu 

projektu realizācijai, kas dod ilgtermiņa ieguldījumu tautsaimniecībā, rada jaunas darba vietas, 

papildus pievienoto vērtību un jaunus, eksportspējīgus produktus. 

 

Aicinām valdību Atveseļošanās un noturības mehānisma plānu virzīt valsts veiksmīgai izejai no 

COVID -19 radītās ekonomiskās krīzes. 

 

Atbalstām Zemkopības ministrijas un Ekonomikas ministrijas pieeju šī plāna īstenošanā. 

 

“Eiropas Savienības Tirdzniecības politikas pārskats” ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas 

izpildvietnieku, tirdzniecības komisāru Valdi Dombrovski 

Piektdien, 30.oktobrī, notika diskusija tiešsaistē “Eiropas Savienības Tirdzniecības politikas pārskats” 

ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieku, tirdzniecības komisāru Valdi Dombrovski. 

Sanāksmē piedalījās LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, Rihards Kols, Latvijas Republikas Saeimas 

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas 

parlamentārā sekretāre un Normunds  Bergs, SAF Tehnika valdes priekšsēdētājs, Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kameras Padomes loceklis. 

Lai risinātu ar koronavīrusa pandēmiju saistītos izaicinājumus un turpinātu darbu pie Eiropas 

ekonomikas atveseļošanas, ir uzsākta Eiropas Savienības tirdzniecības politikas pārskatīšana. Tās 

mērķis ir novērtēt, kā tirdzniecības politika var veicināt ātru un ilgtspējīgu sociālekonomisko 

atveseļošanu, stiprinot konkurētspēju, kā arī noskaidrot, kā tirdzniecības politika var palīdzēt veidot 

spēcīgāku ES. 

 

Videokonference ar ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu 

Piektdien, 30.oktobrī LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās videokonferencē ar ekonomikas 

ministru Jāni Vitenbergu, lai pārrunātu aktualitātes saistībā ar Latvijas ekonomikas atjaunošanas plāna 

“Stratēģija Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai” īstenošanu tautsaimniecības 

stabilizācijas periodā 2020.gadā. 

G.Vilnītis uzdeva jautājumu: Vai EM atbalsta šo lauksaimnieku (LOSP) Atveseļošanās fonda 

finansējuma sadales pamatprincipu ievērošanu: “Nenoliedzami, saprotama ir dažādu institūciju un 

ministriju vēlme šajos apstākļos risināt sasāpējušas problēmas ar pieejamā Atveseļošanās un noturības 

mehānisma plāna finansējuma palīdzību, taču būtiski būtu šo līdzekļu novirzīšana tieši tādu projektu 

realizācijai, kas dotu ilgtermiņa ieguldījumu tautsaimniecībā, radītu jaunas darba vietas, papildus 

pievienoto vērtību un jaunus eksportspējīgus produktus”.  

Atgādinām, ka Stratēģija ietver 5 rīcības virzienus – cilvēkkapitāls, inovācija, biznesa vide 

eksportspējai, finanšu pieejamība un infrastruktūra, kuros pasākumi plānoti trīs secīgos soļos un 

attiecīgi laika posmos: tautsaimniecības stabilizācijas periods – 2020.gads, kad īstenojami pasākumi, 

kas vērsti uz finanšu situācijas stabilizāciju iedzīvotājiem un uzņēmējiem Covid-19 krīzes apstākļos 

un vīrusa izplatības ierobežošanu Latvijā; pārorientācijas periods – 2021.-2022.gados īstenojami 
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pasākumi un izaugsmes fāze – sākot no 2023. gada un turpmāk īstenojami pasākumi tautsaimniecības 

transformācijai. 

 

Nākošās nedēļas plānotās LOSP aktivitātes: 

Tiešsaistes konference "Laukos var! Uzņēmējdarbības iespējas laukos", 

Trešdien, 04.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies tiešsaistes konferencē "Laukos 

var! Uzņēmējdarbības iespējas laukos", kas iezīmēs ceļa karti nākotnes atbalsta pasākumiem lauku 

uzņēmējdarbībai, tajā skaitā arī pierobežā. Konferences sākums plkst. 10.00, tā būs skatāma tīmekļa 

vietnē www.laukutikls.lv   

Konferencē savus piedāvājumus prezentēs Zemkopības ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) informēs par praktisko 

atbalstu lauku uzņēmējiem - no biznesa idejas radīšanas līdz atbalstam jau esošai uzņēmējdarbībai. 

Latvijas Lauku forums informēs par LEADER pieejas ieguldījumu laukos un nākotnes prioritātēm. 

Lauku atbalsta dienests – par ES finansējuma pieteikumu vienkāršošanu un uzņēmējiem draudzīgiem 

atbalsta instrumentiem. Noslēgumā plānota paneļdiskusija un atbildes uz jautājumiem.  

Programma pielikumā. 

Jautājumus varēs uzdot elektroniski konferences laikā vai rakstot uz laukutikls@llkc.lv 

Konference tiek organizēta Valsts lauku tīkla pasākumu ietvaros. 

Kontakti: VLT eksperte Liene Feldmane liene.feldmane@llkc.lv, tālr: 63050220 

 

Diskusija tiešsaistē par ES daudzgadu budžetu nākamajiem 7 gadiem un ekonomikas 

atveseļošanas plānu ar EP Budžeta komitejas deputātiem Nilu Ušakovu un Robertu Zīli. 

Trešdien, 04.novembrī LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies diskusija tiešsaistē par Eiropas 

Savienības daudzgadu budžetu nākamajiem septiņiem gadiem un ekonomikas atveseļošanas plānu ar 

Eiropas Parlamenta (EP) Budžeta komitejas deputātiem Nilu Ušakovu un Robertu Zīli. 

 Tā kā vienošanās par nākamo ES daudzgadu budžeta un ekonomikas atveseļošanas fondu vēl 

nav panākta, aicinām Latvijas medijus un interešu grupu pārstāvjus no pirmavota uzzināt par aktuālo 

situāciju un tās paredzamo attīstību, kā arī paust viedokli par iespējamām izmaiņām ES budžeta 

ieņēmumu sadaļā, samazinot valstu iemaksas un ieviešot jaunus ienākumu avotus, kā arī izredzēm uz 

Latvijas interesēm iespējami atbilstošu sarunu iznākumu. 

 Šā gada jūlijā pieņemtā rezolūcijā deputāti, kuri sarunām par daudzgadu budžetu bijuši gatavi 

jau kopš 2018. gada nogales, norāda - lai netiktu aizkavēta jauno programmu uzsākšana līdz ar 

nākamā gada 1. janvāri, vienošanās būtu jāpanāk līdz oktobra beigām.  

 Nils Ušakovs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) pārstāv otru lielāko EP politisko grupu, 

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupu (S&D), bet Roberts Zīle 

(Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK") kā Eiropas Konservatīvo un 

reformistu grupas (ECR) priekšsēdētāja vietnieks ir iekļauts EP īpašajā ES daudzgadu budžeta 2021.-

2027. gadam veidošanas grupā EP priekšsēdētāja vadībā. 

 Daudzgadu budžeta apstiprināšanai nepieciešama EP piekrišana, un pašlaik sarunās ar ES 

Padomi (dalībvalstu pārstāvjiem) deputāti iestājas par pietiekamu finansējumu tādām ES 

programmām kā, piemēram, Erasmus+ un jauniem ES budžeta ieņēmumu avotiem, kas aizstātu 

dalībvalstu iemaksas. Tāpat Parlaments sarunās uzstāj uz mehānismu, kas ļautu apturēt ES līdzekļu 

izmaksu valstīm, kuras neievēro demokrātijas pamatprincipus. 

 

Procedūru, kas ļauj ES aizņemties vairāk nekā 750 miljardus eiro atveseļošanās plāna finansēšanai, 

EP apstiprināja jau septembra vidū. 

http://www.laukutikls.lv/
mailto:laukutikls@llkc.lv
mailto:liene.feldmane@llkc.lv
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LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Latvijas Maiznieku biedrība 

 

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/  

 

 
 

Foto no 2019.gada konkursa. 

 

 

Lauku Ceļotājs 

 

Kulinārā tūrisma piedāvājums rudenim - „Rudzu ceļš”  
„Rudzu ceļš” ir jauns kulinārā tūrisma piedāvājums. Vēsajās rudens dienās tas aicina ciemos uz laukiem pie 
siltas maizes krāsns baudīt tikko ceptas rudzu maizes garšu un smaržu, veidot maizes kukulīti savām rokām un 
klausīties maizes tapšanas stāstos. 
 
 
 
 

https://maizniekubiedriba.lv/
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Kāpēc ēst rudzu maizi? 
Latvietis rudzu maizi ēd ne tikai iecienītās un ierastās garšas 
dēļ. Latvijas maiznieku biedrība norāda, ka tā ir arī ļoti 
veselīga. Rudzu maizes sastāvā esošie vitamīni paaugstina 
organisma aizsardzības spējas pret slimībām, ogļhidrāti 
nodrošina organismam izturību un spēku, šķiedrvielas tīra 
organismu un uzlabo asinsriti, olbaltumvielas spēcina 
muskuļus un nervu šūnas, bioloģiski aktīvi savienojumi 
stiprina imūnsistēmu. Rudzi no augsnes uzņem mazāk kaitīgo 
vielu, piemēram, dzīvsudrabu, svinu.  
 
Kas ir „īstā” rudzu maize? 
Tradicionālā latviešu rudzu maize ir gatavota no vietējo, 
vēsturiski audzēto graudu šķirņu miltiem, raudzēta ar dabīgo 
ieraugu, veidota ar rokām un cepta ar malku kurinātā maizes 
krāsnī uz klona. 
Latvijas salinātā rudzu rupjmaize ir iekļauta ES aizsargāto 
kvalitatīvo produktu sarakstā un ieguvusi Eiropas kvalitātes 
zīmi „Garantēta Tradicionālā Īpatnība”. Vārds „salināt” 
nozīmē saldināt, piemēram, plaucējot miltus ar verdošu 
ūdeni, kas piešķir rudzu maizei īpašo, saldi skābeno garšu. 
Ieskats salinātās rudzu rupjmaizes cepšanā: 
https://youtu.be/brd47pbVBjQ. 
 
Ko var redzēt „Rudzu ceļā”? 
„Rudzu ceļā” var viesoties pie kopumā 52 maizes cepējiem, rudzu audzētājiem, viesu namos un restorānos visā 
Latvijā, kur cep rudzu maizi pēc tradicionālām vai mūsdienu receptēm, gatavo dažādus ēdienus no rupjmaizes 
vai rudzu miltiem un ceļ tos galdā viesiem. Saimnieki apmeklētājiem rāda, kā top maize, piedāvā maizes un 
rudzu ēdienu gatavošanas meistarklases un degustācijas, stāsta par tradīcijām, kas saistās ar rudziem un maizi. 
„Rudzu ceļā” var ne tikai apgūt un pilnveidot savas maizes cepšanas prasmes, bet arī iegādāties visneparastākās 
un gardākās maizes šķirnes no nelielām vietējām ceptuvēm, kuru produkcija nav sastopama lielveikalos. (Ar 
konkrētiem piedāvājumiem varat iepazīties šīs ziņas praktiskajā pielikumā.) 

Kā doties „Rudzu ceļā”? 

• „Rudzu ceļa” interneta vietne 
Ceļojumu sāciet plānot, ielūkojoties www.celotajs.lv/rudzucels. Te informācija par katru no 
apmeklējamām vietām – maizes cepējiem un to piedāvātajām apmeklējumu programmām, restorāniem 
un kafejnīcām, kur piedāvā īpašus rudzu graudu un miltu ēdienus, uz vietas ceptu maizi, meistariem, kuri 
gatavo koka abras maizes cepšanai vai puzurus Ziemsvētku rotājumiem, rudzu audzētāju saimniecībām, 
dzērienu darītavām, kur no rudzu iesala gatavo kvasu un citus gardus dzērienus. Ceļojuma ērtākai 
plānošanai divi maršrutu piemēri, ko var pielāgot savām vajadzībām un interesēm. 
„Rudzu ceļa” interneta vietnē interesentiem arī plašāka informācija par rudzu vēsturi Latvijā, maizes 
tradīcijām gadskārtu svētkos, rudzu ēdieniem, maizes zīmēm, ticējumiem, maizei veltītiem pasākumiem 
un svētkiem Latvijā. 
 

https://youtu.be/brd47pbVBjQ
http://www.celotajs.lv/rudzucels
https://www.celotajs.lv/lv/c/brand/ryeroad/history?42#rudzu_maizes
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• Karte un brošūra „Rudzu ceļš”  
Brošūra ir īss iepazīšanās stāsts par rudzu maizi un tās vērtībām, rudzu 
šķirnēm un īpašībām, rudzu ēdieniem, svētkiem un pasākumiem, kas 
balstīti uz rudzu maizi, kā arī iepazīstina ar 6 rudzu maizes cepējiem, 
projekta "Rudzu ceļš" partneriem. 
 
Karte ir pielikums brošūrai, tajā atzīmēti visi 52 „Rudzu ceļa” dalībnieki. Par 
katru „Rudzu ceļa” dalībnieku kartē atradīsiet īsu aprakstu un tūrisma 
piedāvājumu – īpašo rudzu ēdienu vai dzērienu, ražotos produktus, 
degustācijas, darbnīcas un meistarklases apmeklētājiem. Katrai 
saimniecībai norādīta kontaktinformācija.  
 
Karte un brošūra lejupielādējama PDF formātā „Rudzu ceļa” interneta 
vietnē un pieejama iespiedmateriālā Lauku ceļotāja birojā, Kalnciema ielā 
40. 

 
 

„Rudzu ceļa” iniciatīva 
„Rudzu ceļa” iniciatīva pieder LLTA „Lauku ceļotājs” un sešiem lauku uzņēmējiem: z/s „Bērziņi” Jūrkalnes 
pagastā, lauku māja „Caunītes” Ozolnieku pagastā, Vineta Cipe Āraišu Dzirnavās, z/s „Buliņi” Drustu pagastā 
un z/s „Klajumi” Kaplavas pagastā un Aina Barsukova IK Dzīles Kārsavas novadā. Šis kulinārā tūrisma 
piedāvājums domāts visiem, kas novērtē dabīgu un veselīgu ēdienu, kam ir svarīga ēdiena enerģētiskā un 
uzturvērtība, pārtikas izcelsme, un kas vēlas izzināt rudzu kulinārās tradīcijas un iemācīties ko jaunu. 
 
Lauku ceļotājs 
Asnāte Ziemele,  
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente (tel. 29285756) 
 
Par biedrību „Lauku ceļotājs”: Biedrība „Lauku ceļotājs” ir vecākā un spēcīgākā lauku tūrisma organizācija 
Latvijā, dibināta 1993. gadā. Biedrības mērķis ir lauku tūrisma attīstība Latvijā kopējā lauku ekonomikas 
kontekstā, sadarbojoties ar lauksaimniecības, pašvaldību, dabas aizsardzības un citām nozarēm. „Lauku 
ceļotājs” pārstāv savu biedru intereses, iesaistās uzņēmējiem labvēlīgas politikas veidošanā, kalpo kā 
profesionālas informācijas forums un mārketinga platforma. „Lauku ceļotāja” biedri ir lauku tūrisma, 
lauksaimniecības, amatniecības uzņēmēji, pašvaldības, valsts iestāžu un organizāciju struktūrvienības visos 
Latvijas novados. 
Visi “Rudzu ceļa” dalībnieki atrodami tīmekļa vietnē https://www.celotajs.lv/lv/c/brand/ryeroad. 
 
Projekts "Rudzu ceļš" (Nr.19-00-A01630-000002) tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atbalstu. „Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai – Eiropa investē lauku apvidos”. 

 
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku Atbalsta dienests. 

 

 

https://www.celotajs.lv/lv/p/view/Rye_road
https://www.celotajs.lv/lv/c/brand/ryeroad
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
https://www.celotajs.lv/lv/p/view/Rye_road
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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 – 

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/ 

 

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. 

http://www.meztaka.lv/
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1066
https://baltictrails.eu/lv/forest
https://www.facebook.com/meztaka/
https://www.instagram.com/meztaka/
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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 

 

 

LAD AKTUALITĀTES 

 

30.10.2020 

Lauku atbalsta dienests klientus apkalpo attālināti 

Strauji palielinājies ar Covid-19 saslimušo personu skaits, tāpēc Lauku atbalsta dienests (LAD), 

rūpējoties gan par klientu, gan dienesta darbinieku veselību, apkalpo klientus attālināti.  

 

Klienti saņemt konsultācijas un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem var: 

 

zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 67095000 darba dienās no plkst. 8.00-20.00; 

https://ej.uz/ATLAS_aptauja
https://www.atlas-h2020.eu/
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rakstot savus jautājumus uz e-pastu lad@lad.gov.lv. 

Ja, sazinoties pa tālruni 67095000, konstatē, ka jautājums ir sarežģīts un to nevar atrisināt attālināti, 

tad dienests ar klientu vienosies par konkrētu apmeklējuma laiku klātienē.  

 

Aicinām klientus izmantot Elektronisko pieteikšanās sistēmu un mobilo aplikāciju, lai iesniegtu 

nepieciešamos dokumentus. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem sniedz arī virtuālā asistente 

Ieva, kas atrodas dienesta mājaslapā. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauku-atbalsta-dienests-klientus-

apkalpo-attalinati-1081  

 

28.10.2020 

Paplašina valsts atbalsta saņēmēju loku lauksaimniecības un pārtikas nozarēs Covid-19 negatīvo 

seku mazināšanai 

Valdība otrdien, 27. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kārtība, 

kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības 

negatīvo ietekmi. 

 

Arī pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanas Latvijā turpinās Covid-19 negatīvā ietekme lauksaimniecības 

un pārtikas nozarē, izraisot finanšu grūtības un dzīvotspējas apdraudējumu ne tikai atbalsta pasākumos 

sākotnēji ietvertajiem ražotājiem, bet arī citiem ražotājiem. 

 

Piena sektorā lauksaimniekiem turpināja samazināties ieņēmumi, tādējādi grozījumi noteikumos 

paredz piešķirt atbalstu piena ražotājiem (par slaucamām govīm) arī par jūlija-septembra periodu, ja 

nozares ražotāju ieņēmumi šajā laikā bijuši vismaz par 5 procentiem zemāki nekā šādā periodā 

iepriekšējos trīs gados vidēji. Finansējumu šim atbalstam par slaucamām govīm jūlijā-septembrī 

nodrošinās, pārdalot citos pasākumos neizlietotos līdzekļus. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/paplasina-valsts-atbalsta-sanemeju-

loku-lauksaimniecibas-un-partikas-nozares-covid-19-negativo-seku-mazinasanai-1080  

 

Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē: 

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

 

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 

 

28.10.2020 

Paplašina valsts atbalsta saņēmēju loku lauksaimniecības un pārtikas nozarēs Covid-19 negatīvo 

seku mazināšanai 

Valdība otrdien, 27. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kārtība, 

kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības 

negatīvo ietekmi.  

  

Arī pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanas Latvijā turpinās Covid-19 negatīvā ietekme lauksaimniecības 

un pārtikas nozarē, izraisot finanšu grūtības un dzīvotspējas apdraudējumu ne tikai atbalsta pasākumos 

sākotnēji ietvertajiem ražotājiem, bet arī citiem ražotājiem. 

  

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauku-atbalsta-dienests-klientus-apkalpo-attalinati-1081
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauku-atbalsta-dienests-klientus-apkalpo-attalinati-1081
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/paplasina-valsts-atbalsta-sanemeju-loku-lauksaimniecibas-un-partikas-nozares-covid-19-negativo-seku-mazinasanai-1080
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/paplasina-valsts-atbalsta-sanemeju-loku-lauksaimniecibas-un-partikas-nozares-covid-19-negativo-seku-mazinasanai-1080
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/kalendars/
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Piena sektorā lauksaimniekiem turpināja samazināties ieņēmumi, tādējādi grozījumi noteikumos 

paredz piešķirt atbalstu piena ražotājiem (par slaucamām govīm) arī par jūlija – septembra periodu, ja 

nozares ražotāju ieņēmumi šajā laikā bijuši vismaz par 5 procentiem zemāki nekā šādā periodā 

iepriekšējos trīs gados vidēji. Finansējumu šim atbalstam par slaucamām govīm jūlijā – septembrī 

nodrošinās, pārdalot citos pasākumos neizlietotos līdzekļus. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/paplasina-valsts-atbalsta-sanemeju-loku-

lauksaimniecibas-un-partikas-n?id=11800  

 

29.10.2020 

Zemkopības ministrija atzinīgi vērtē Saeimas deputātu atbalsta grupas dibināšanu 

lauksaimniecībai svarīgu jautājumu risināšanai 

Zemkopības ministrija ļoti atzinīgi vērtē vairāku Saeimas deputātu iniciatīvu dibināt atbalsta grupu 

lauksaimniecībai nozīmīgu jautājumu risināšanai. 

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Esmu gandarīts, ka deputāti Saeimā ir saklausījuši nozares 

vajadzības. Zemie tiešmaksājumi, birokrātiskais slogs lauksaimniecības nozarē, kā arī samazinātā PVN 

jautājums svaigai gaļai, zivīm, olām un piena produktiem ir būtiski šķēršļi mūsu lauksaimniecības 

nozares tālākā attīstībā. Tāpēc ir būtiski par šiem jautājumiem diskutēt arī parlamenta līmenī, lai 

panāktu rezultātu lauksaimniecības nozares tālākai attīstībai svarīgos jautājumos.” 

 

Zemkopības ministrija ir gandarīta par valdības lēmumu arī turpmāk noteikt samazināto pievienotās 

vērtības nodokļa (PVN) likmi 5% apmērā svaigiem augļiem, dārzeņiem un ogām un cer, ka to atbalstīs 

arī Saeima. Tāpat Zemkopības ministrija pauž cerību, ka valdība un Saeima atbalstīs samazinātā PVN 

5% apmērā piemērošanu arī svaigai gaļai, zivīm, olām un piena produktiem, kas ne tikai samazinās 

pārtikas cenas mazumtirdzniecībā, bet arī būs nozīmīgs atbalsts lauksaimniekiem. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-atzinigi-verte-saeimas-

deputatu-atbalsta-grupas-?id=11801  

 

29.10.2020 

Zemkopības ministrija atzinīgi vērtē Saeimas deputātu atbalsta grupas dibināšanu 

lauksaimniecībai svarīgu jautājumu risināšanai 

 

Zemkopības ministrija ļoti atzinīgi vērtē vairāku Saeimas deputātu iniciatīvu dibināt atbalsta grupu 

lauksaimniecībai nozīmīgu jautājumu risināšanai. 

  

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Esmu gandarīts, ka deputāti Saeimā ir saklausījuši nozares 

vajadzības. Zemie tiešmaksājumi, birokrātiskais slogs lauksaimniecības nozarē, kā arī samazinātā 

PVN jautājums svaigai gaļai, zivīm, olām un piena produktiem ir būtiski šķēršļi mūsu lauksaimniecības 

nozares tālākā attīstībā. Tāpēc ir būtiski par šiem jautājumiem diskutēt arī parlamenta līmenī, lai 

panāktu rezultātu lauksaimniecības nozares tālākai attīstībai svarīgos jautājumos.” 

  

Zemkopības ministrija ir gandarīta par valdības lēmumu arī turpmāk noteikt samazināto pievienotās 

vērtības nodokļa (PVN) likmi 5% apmērā svaigiem augļiem, dārzeņiem un ogām un cer, ka to atbalstīs 

arī Saeima. Tāpat Zemkopības ministrija pauž cerību, ka valdība un Saeima atbalstīs samazinātā PVN 

5% apmērā piemērošanu arī svaigai gaļai, zivīm, olām un piena produktiem, kas ne tikai samazinās 

pārtikas cenas mazumtirdzniecībā, bet arī būs nozīmīgs atbalsts lauksaimniekiem. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/paplasina-valsts-atbalsta-sanemeju-loku-lauksaimniecibas-un-partikas-n?id=11800
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/paplasina-valsts-atbalsta-sanemeju-loku-lauksaimniecibas-un-partikas-n?id=11800
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-atzinigi-verte-saeimas-deputatu-atbalsta-grupas-?id=11801
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-atzinigi-verte-saeimas-deputatu-atbalsta-grupas-?id=11801


 

 
 

 

 

12 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-atzinigi-verte-saeimas-

deputatu-atbalsta-grupas-?id=11801  

 

29.10.2020 

Par medību organizēšanu Covid-19 pandēmijas izplatības ierobežošanas laikā 

Informācija sagatavota Zemkopības ministrijas Meža departamentā 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 187 “Zemkopības ministrijas 

nolikums” 1. punktu Zemkopības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde lauksaimniecības, meža 

un zivsaimniecības nozarē, kā arī atbilstoši 4.1.13. apakšpunktam izstrādā valsts politiku medību un 

medību resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas jomā. Minētās nozares ir tieši atkarīgas no medību 

saimniecības. 

 

Medību saimniecības pamatnoteikumus reglamentē Medību likums. Viens no Medību likuma 

uzdevumiem ir nodrošināt medību resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu – medījamo dzīvnieku 

populācijas un apdzīvotās vides un ar to saistīto dabas resursu apsaimniekošanu tādā veidā, lai 

saglabātu medību resursu bioloģisko daudzveidību un atjaunošanās spēju, nodrošinot medību resursus 

nākamajām paaudzēm, kā arī veicinātu medījamo dzīvnieku aizsardzību, ņemot vērā saimnieciskās, 

sociālās un vides intereses. Attiecīgi Zemkopības ministrijas ieskatā medības ir vitāli nepieciešams 

populāciju un platību apsaimniekošanas instruments, ar kura palīdzību tiek saglabāta ekoloģiskā 

stabilitāte, bioloģiskā daudzveidība un iespēja pastāvēt saimnieciskajām nozarēm (skat. Medību 

likuma 1. panta 61. un 8. punktu). Platībās, kurās netiek nodrošināta adekvāta medību slodze, notiek 

dzīvnieku koncentrēšanās (patvērums) un tās kļūst par epizootiju inkubatoriem vai postījumu cēloņiem. 

Ja savvaļas dzīvnieku populācijas netiek pienācīgi regulētas, dzīvnieki var būtiski apdraudēt īpašumu, 

kā arī personu un sabiedrības drošību. Sekmīgai medību saimniecības uzturēšanai nepieciešami 

mednieku resursi, tomēr pēdējo gadu laikā novērojama mednieku skaita samazināšanās un vidējā 

vecuma pieaugums, kas rezultējies ar nepietiekamām medību slodzēm, pieaugošām savvaļas medījamo 

dzīvnieku populācijām un postījumiem mežsaimniecībai un lauksaimniecībai, kā arī lopkopībai 

Āfrikas cūku mēra izplatības dēļ.  

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/par-medibu-organizesanu-covid-19-pandemijas-

izplatibas-ierobezosanas-l?id=11802  

 

30.10.2020 

Tiešsaistes konference "Laukos var! Uzņēmējdarbības iespējas laukos" 

Šā gada 4. novembrī aicinām ikvienu piedalīties tiešsaistes konferencē, kas iezīmēs ceļa karti nākotnes 

atbalsta pasākumiem lauku uzņēmējdarbībai, tajā skaitā arī pierobežā. Konferences sākums plkst. 

10.00, tā būs skatāma tīmekļa vietnē www.laukutikls.lv  

 

Konferencē savus piedāvājumus prezentēs Zemkopības ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) informēs par praktisko 

atbalstu lauku uzņēmējiem - no biznesa idejas radīšanas līdz atbalstam jau esošai uzņēmējdarbībai. 

Latvijas Lauku forums informēs par LEADER pieejas ieguldījumu laukos un nākotnes prioritātēm. 

Lauku atbalsta dienests – par ES finansējuma pieteikumu vienkāršošanu un uzņēmējiem draudzīgiem 

atbalsta instrumentiem. Noslēgumā plānota paneļdiskusija un atbildes uz jautājumiem. 

 

Jautājumus varēs uzdot elektroniski konferences laikā vai rakstot uz laukutikls@llkc.lv  

 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-atzinigi-verte-saeimas-deputatu-atbalsta-grupas-?id=11801
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-atzinigi-verte-saeimas-deputatu-atbalsta-grupas-?id=11801
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/par-medibu-organizesanu-covid-19-pandemijas-izplatibas-ierobezosanas-l?id=11802
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/par-medibu-organizesanu-covid-19-pandemijas-izplatibas-ierobezosanas-l?id=11802
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Konference tiek organizēta Valsts lauku tīkla (VLT) pasākumu ietvaros. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/tiessaistes-konference-laukos-var!-

uznemejdarbibas-iespejas-laukos-?id=11803  
  

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 2. novembrī, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies Pārtikas drošības, 

dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” (BIOR) „Viena veselība” ietvara tiešsaistes 

sanāksmē par parazītisko zoonožu epidemioloģiju un profilaksi un pārtikas parazitāro patogēnu izpētes 

projektu. Sanāksmē tiks sniegta informācija par pētījuma rezultātiem un nozīmīgāko pārtikas parazitāro 

patogēnu sastopamību cilvēkā un dzīvniekos Latvijā, kā arī tiks prezentēta pārtikas parazitāro patogēnu 

ekselences centra, kas nodrošinās platformu zināšanu un tehnoloģiju pārnesei, koncepcija.  

Sākums pulksten 14.00. 

 

No pirmdienas līdz trešdienai, no 2. līdz 4. novembrim, ZM speciālisti piedalīsies ANO 

Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (Food and Agriculture Organization, FAO) Eiropas 

reģionālās konferences 32. sesijā. Viens no galvenajiem konferences diskusiju tematiem ir ilgtspējīgas 

pārtikas sistēmas un veselīgs uzturs Eiropā un Vidusāzijā, lai noteiktu to savstarpējās saiknes un ar tām 

saistītās problēmas un iespējas reģionā. Pastāvošo valstu politiku novērtējums šajā jomā nodrošinās 

pamatu konkrētiem reģionam adresētiem ieteikumiem un iespējām pāriet uz ilgtspējīgākām pārtikas 

sistēmām veselīgam uzturam. 

Norises laiks tiks precizēts. 

 

Otrdien, 3. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK darba grupas “Dzīvnieku labturības 

platforma” tiešsaistes sanāksmē, kurā pārrunās aktuālos dzīvnieku labturības jautājumus, Vācijas 

prezidentūras ES Padomē prioritātes un EK aktivitātes dzīvnieku labturībā, kā arī Eiropas Pārtikas 

nekaitīguma iestādes (EFSA) iesaisti nepieciešamajos pētījumos. 

Sākums pulksten 9.30. 

 

Otrdien, 3. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies BIOR organizētā tiešsaistes seminārā “ĢMO 

un genomiski rediģēti organismi: pielietojums un riska novērtējums”, kurā tiks sniegta informācija par 

ĢMO un genomiski rediģētiem organismiem. Vairāk informācijas ŠEIT.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 3. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centra (LLKC) rīkotā tiešsaistes starptautiskā konferencē “Klimatam un videi draudzīga 

piensaimniecība Eiropas Zaļā kursa ietvaros”. Konferencē diskutēs par dažādiem govs piena veidiem 

atkarībā no lietotajām saimniekošanas metodēm un ražošanas perspektīvu atbilstoši Zaļā kursa 

prasībām, skaidros svarīgākos stratēģijas “No lauka līdz galdam” lopkopības elementus, runās par 

emisiju novērtēšanu piena lopkopībā u.c. aktuāliem jautājumiem. Vairāk informācijas ŠEIT.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 3. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Izejmateriālu preču darba grupas 

(PROBA) tiešsaistes sanāksmē, kurā EK sniegs īsu informāciju par jaunākajām aktualitātēm graudu, 

olīveļļas, cukura, kakao, kafijas, kokvilnas un tropiskās koksnes tirgū.  

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/tiessaistes-konference-laukos-var!-uznemejdarbibas-iespejas-laukos-?id=11803
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/tiessaistes-konference-laukos-var!-uznemejdarbibas-iespejas-laukos-?id=11803
https://bior.lv/lv/par-mums/jaunumi/seminars-gmo-un-genomiski-redigeti-organismi-pielietojums-un-riska-novertejums
http://llkc.lv/lv/starptautiska-konference-par-klimatam-draudzigu-piensaimniecibu
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Sākums pulksten 11.00. 

 

Trešdien, 4.novembrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards atklās tiešsaistes konferenci 

"Laukos var! Uzņēmējdarbības iespējas laukos". Konferences galvenā tēma -  nākotnes atbalsta 

pasākumi lauku uzņēmējdarbībai. Zemkopības ministrija konferencē prezentēs savus piedāvājumus. 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) informēs par praktisko atbalstu lauku 

uzņēmējiem - no biznesa idejas radīšanas līdz atbalstam jau esošai uzņēmējdarbībai. Latvijas Lauku 

atbalsta dienests – par ES finansējuma pieteikumu vienkāršošanu un uzņēmējiem draudzīgiem atbalsta 

instrumentiem. Vairāk informācijas par konferenci ŠEIT. 

 Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 4. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un 

reģionālās politikas komisijas tiešsaistes sēdē, kurā izskatīs ZM iesniegtos priekšlikumus grozījumiem 

Veterinārmedicīnas likumā. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 4.novembrī Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta speciālisti 

piedalīsies Baltijas jūras stratēģijas stīringa grupas virtuālā sanāksmē par bioekonomikas politiku 

Baltijas jūras reģionā.  

Sākums pulksten 14.00. 

 

Trešdien un ceturtdien, 4. un 5. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Helsinku komisijas 

(HELCOM) AGRI darba grupas gadskārtējā sanāksmē (AGRI10-2020), kurā runās par Baltijas jūras 

rīcības plāna atjaunošanu, grozījumiem Helsinku konvencijā par lauksaimniecības izraisīta 

piesārņojuma novēršanu, augu barības vielu atkārtotas izmantošanas stratēģijas izstrādi u.tml.  

Sākums abas dienas pulksten 10.00. 

 

Trešdien un ceturtdien, 4. un 5. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies projekta “Agrovides 

lauksaimniecības sistēmu ilgtspējas izpratne un pilnveidošana Eiropas Savienībā” (UNISECO) 

tiešsaistes sanāksmē, kurā diskutēs stratēģijas jautājumus, kā arī runās par inovatīviem tirgus un 

politiskajiem stimuliem, lai pārietu uz agroekoloģisko saimniekošanu.   

Sākums trešdien 13.30, ceturtdien - 10.00.  

 

Ceturtdien, 5. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Bīstamo kravu aprites konsultatīvās 

padomes tiešsaistes sēdē. Tajā tiks sniegta informācija par starptautiskajām bīstamo kravu 

pārvadājumu aktivitātēm, bīstamo kravu autopārvadājumu kontroli un izplatītākajiem pārkāpumiem, 

kā arī normatīvo aktu izmaiņām. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien, 5. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

(CFLA) rīkotā tiešsaistes konferencē “Publiskā un privātā partnerība: šodienas iespējas nākotnei”. 

Konferencē piedalīsies pašvaldību, valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji un uzņēmēji ar 

mērķi apspriest publiskās un privātās partnerības jautājumus un aktualitātes. Vairāk informācijas ŠEIT.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

http://llkc.lv/lv/tiessaiste-konference-laukos-var-uznemejdarbibas-iespejas-laukos
https://www.cfla.gov.lv/lv/citas-programmas/publiska-un-privata-partneriba/konference-ppp-sodienas-iespejas-nakotnei
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Ceturtdien un piektdien, 5. un 6. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Pasaules Tirdzniecības 

Organizācijas (PTO) Sanitāro un fitosanitāro jautājumu (SPS) komitejas tiešsaistes sēdē, kurā PTO 

dalībvalstis diskutē par starptautiskās tirdzniecības ierobežojumiem, mēģinot vienoties par 

ierobežojumu atcelšanu. Dalībvalstis arī informēs par jaunajām normatīvo aktu prasībām, kas var 

ietekmēt starptautisko tirdzniecību. 

Sākums abas dienas pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien un piektdien, 5. un 6. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Pārtikas kodeksa 

komitejas sanāksmē, kurā izskatīs, precizēs un apstiprinās Pārtikas Komitejas sekretariāta atskaiti par 

darba grupās paveikto. 

Sākums abas dienas pulksten 13.00.  

 

Piektdien, 6. novembrī, ZM eksperti piedalīsies Eiropas Komisijas Veterināro zāļu pastāvīgās 

komitejas tiešsaistes sanāksmē, kurā ES dalībvalstu eksperti diskutēs par priekšlikumu EK regulai par 

veterināro zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzību.   

Sākums pulksten 11.00. 

 

Piektdien, 6. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

(VARAM) organizētā tiešsaistes sanāksmē par uzņēmuma “Gateway&Partners” pētījumu 

“Izvērtējums par konkrētu plastmasas izstrādājumu ierobežojumu un aizliegumu” un likumprojektu 

par plastmasu saturošiem izstrādājumiem. Sanāksmē notiks diskusija par šiem jautājumiem.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

 Piektdien, 6.novembrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies Latvijas 

Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) biedru tiešsaistes sapulcē, kurā teiks uzrunu un 

informēs par aktualitātēm nozarē; Zemkopības ministrijas pārstāvji informēs par nākamā plānošanas 

perioda atbalsta politiku lauksaimniekiem un kooperatīviem. 

 Sākums pulksten 11.00. 

 

Piektdien, 6.novembrī Budžeta un finanšu departamenta pārstāvji piedalīsies Baltijas 

korporatīvās pārvaldības institūta organizētā Pirmajā Risku pārvaldības tiešsaistes konferencē. 

Konferences mērķis ir veicināt risku pārvaldības praksi Latvijas uzņēmumos, daloties praktiskā 

pieredzē par risku pārvaldības sistēmas izveidi, risku identificēšanu, novērtēšanu un vadīšanu.  

Sākums pulksten 10.00. 

 


