INFOLAPA Nr. 14/2021
LOSP AKTUALITĀTES
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes:
LR Zemkopības ministrijas (ZM) tematiskās darba grupu sanāksmes par atbalsta pasākumiem
bioloģiskajai lauksaimniecībai, Jaunajiem lauksaimniekiem, Eko-shēmas Latvijas Kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz 2027.gadam
ietvaros
Otrdien, 06.aprīlī, notika ZM tematiskā darba grupas sanāksme par atbalsta pasākumiem
biogoģiskajai lauksaminiecībai.
Trešdien, 07.aprīlī, notika ZM tematiskā darba grupas sanāksme par atbalsta pasākumiem Jaunajiem
lauksaminiekiem.
Piektdien, 09.aprīlī, notika ZM tematiskā darba grupas sanāsme par atbalsta pasākumiem Ekoshēmas. Ņemot vērā apstākļus, ka ne visi lauksaimnieki līdz 2023.gadam var nodrošināt augšņu
analīžu veikšanu visai saimniecības platībai, ZM eko-shēmā “Izlīdzināts saimniecību maksājums”
piedāvā alternatīvu mēslošanas plāna aprēķiniem, kurus varētu veikt pamatojoties uz metodiku ņemot
vērā zinātniski pierādīto NPK vajadzības un korekcijas skaitļus.
Sanāksmēs piedalījās LOSP eksperti A.Ērliha, Dz.Lejniece, A.Vītoliņš, A.Kraukle, G.Gūtmanis, kā
arī LOSP dalīborganizāciju pārstāvji.
Vairāk informāciju par sanāksmē diskutēto un nolemto LOSP eksperti sniegs LOSP Pārstāvju
sanāksmē 2021.gada 28.aprīlī.
Latvijas Darba Devēju konfederācijas (LDDK) sanāksme par Atveseļošanās un noturības
mehānisma (ANM) plāna projektu
Otrdien, 06.aprīlī un trešdien, 07.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP valdes locekļi
G.Gūtmanis un J.Irbe piedalījās LDDK sanāksmēs, lai pārrunātu LR Finanšu ministrijas (FM)
tematisko darba grupu kopsavilkumus par Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) plāna
projektu.
LDDK bija sagatavojusi ANM izvērtējumu pēc Eiropas Komisijas (EK) atzinumu saņemšanas.
Pēc sanāksmes dalībnieku atzinumiem, LDDK un pārējiem sociālajiem partneriem neiet viegli, jo
valsts aparāts joprojām aizstāv pozīciju, ka pamatā šis finansējums tiks izmantots administratīvās
kapacitātes stiprināšanai. Cīnamies kā ar vējdzirnavām!
FM apspriedē ZM biroja vadītājs Jānis Eglīts veiksmīgi aizstāvēja lauksaimnieku un mežsaimnieku
intereses saistībā ar iesniegtajiem atkritumu pārstrādes biometānā, meliorācijas un meža projektiem.
Iesaistoties diskusijā LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis sniedza argumentāciju par atkritumu
pārstrādes biometāna lietderību, kas vienlaikus pilda 3 mērķus: samazina SEG emisijas, pilda
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Latvijas Atjaunīgo energoresursu (AER) uzņemtās saistības un nodrošina vietējo Latvijas iedzīvotāju
iesaisti EK naudas apguvē, to tranzītā neatdodot atpakaļ vecai Eiropai.
Sanāksmes materiālus G.Vilnītis izsūtīja LOSP biedriem uz e-pastiem.
ALTUM vebinārs: Nauda lauksaimniekiem
Trešdien, 07.aprīlī, LOSP dalīborganizāciju pārstāvji un lauksaimnieki piedalījās ALTUM vebinārā:
Nauda lauksaimniekiem.
Vebinārā tika runāts par sezonas apgrozāmiem līdzekļiem, darījumiem ar zemi, Covid-19 ietekmes
atbalstu. Uz lauksaimnieku jautājumiem atbildēja ALTUM Reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa,
Kreditēšanas eksperts Edgars Mekšs, Zemes fonda direktore Ina Alksne. Atsaucība no LOSP
dalīborganizācijām bija neapmierinoša.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sanāksme par LLKC stratēģiju 20212025.gadam
Trešdien, 07.aprīlī, LLKC organizēja diskusiju, tikšanos ar LOSP dalīborganizācijām, kurā piedalījās
LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis par LLKC stratēģiju 2021-2025.gadam. Tika pārrunāti projekta
Novadu garša norise un pilnveidošanas jautājumi. Vienojāmies, ka ir nepieciešama veselīga sadarbība
starp LLKC, kā koordinatoru un nozaru asociācijām, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības
asociāciju, Latvijas Zemnieku federāciju, Lauku ceļotāju, vietējām partnerībām, kuras apsaimnieko
LEADER finansējumu, Lauku atbalsta dienestu, pašvaldībām. Tas būtiski ir kursu organizēšanā un
jebkurā citā aktivitātē, lai zemnieks un lauku cilvēks spētu orientēties informācijas apjomos. Tika
atzīts, ka jāuzlabo arī Zemkopības ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju savstarpējā sadarbība.
Pozitīvi vērtējams ir LLKC darbs pie Emisiju kalkulatora izstrādes, ar kura palīdzību zemnieks spēs
novērtēt esošo SEG emisiju apjomu un veikt analīzi par pasākumiem, kuri ietekmētu viņa
saimniecības SEG emisijun attīstību vienā vai otrā virzienā.
Noslēgumam tuvojas LLKC un LAD kopdarbs pie Tehnikas cenu kataloga, par ko vēl notiks
diskusijas t.sk. ar LOSP.
Vienojāmies, ka pārtikas iepirkumiem būtu nepieciešama e-iepirkumu platforma, kurā zemnieks
varētu ievietot savus produktus, to cenas, apjomus un Publiskā iepirkuma subjektam atkristu
birokrātiskās iepirkumu procedūras.
Diemžēl ir jāatzīst, ka LOSP dalīborganizācijas ļoti pasīvi izmantoja iespēju uzzināt kādas aktivitātes
2021.-27.gados ir ieplānojis LLKC, kā rezultātā LLKC nesaņēma atgriezenisko saiti, ko no LLKC
vēlas lauksaimnieku NVO, neskatoties uz faktu, ka visas dalīborganizācijas savlaicīgi elektroniski
Zane Jonaite aicināja piedalīties diskusijā.
LR Finanšu ministrija (FM) un Memoranda padomes organizētā sanāksme
Piektdien, 09.aprīlī. LOSP sabiedrisko attiecību speciālists G.Jankovs piedalījās FM un Memoranda
padomes organizētajā sanāksmē par “Saimnieciskā darbība SLO konceptā” izskatīšanu.
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Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes:
Latvijas Bankas Ekspertu saruna "Kas valstij jādara, lai atdzīvinātu darba tirgu pēc
pandēmijas?"
Otrdien, 13.aprīlī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalīsies Latvijas Bankas Ekspertu
sarunā "Kas valstij jādara, lai atdzīvinātu darba tirgu pēc pandēmijas?"
Ekspertu sarunas dalībnieki:
 Dr. oec. Oļegs Krasnopjorovs, darba tirgus pētnieks, Latvijas Bankas Monetārās politikas
pārvaldes galvenais ekonomists.
 Ilze Zvīdriņa, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece,
kopš 2017. gada – ES Nodarbinātības komitejas (EMCO) vadītāja (EMCO ir ES
Nodarbinātības un sociālo ministru padomes vadošā padomdevējkomiteja nodarbinātības
jautājumos un atbild par nodarbinātības un izglītības jomām Eiropas semestrī, kas ir ES ietvars
ekonomikas politiku koordinācijai), kopš 2019. gada – arī OECD Nodarbinātības, darba un
sociālo lietu komitejas vadības grupas biedre.
 Kristīne Āboltiņa, SIA "Fontes Executive Search" un SIA "Fontes" Vadības konsultācijas
valdes priekšsēdētāja un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Nacionālās stratēģijas
kompetenču padomes locekle, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.
 D. M. soc. Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
prezidents, EUROCHAMBRES Prasmju un uzņēmējdarbības komitejas līdzpriekšsēdētājs,
"Junior Achievement Latvia" (JAL) padomes priekšsēdētājs, SIA "Biznesa augstskola Turība"
īpašnieks un dibinātājs.
 Aigars Freimanis, viens no tirgus un sociālo pētījumu centra "Latvijas Fakti" dibinātājiem un
vadītājiem.
Ieskats ekspertu sarunas saturā
Covid-19 pandēmijas izraisītā nelabvēlīgā situācija darba tirgū vairāk skārusi mazāk turīgas
mājsaimniecības, zemāk atalgotus strādājošos, kā arī jauniešus. Pandēmijas ietekme darba tirgū
izrādījusies neviendabīga – starp nozarēm, starp sabiedrības grupām dažādu vecumu un ienākumu
dalījumā, arī starp pilsētām un novadiem valda asimetrija:
• atlaišana vairāk skar iedzīvotājus ar zemākiem ienākumiem;
• jauniešu nodarbinātība sarūk vairāk nekā pusmūža vecuma strādājošo nodarbinātība;
• dažās profesijās, kurās ir zems arī vidējais atalgojums, nodarbinātība samazinājusies uz pusi, bet
citās tā turpina pat palielināties.
Pašreizējā situācija darba tirgū vienlaikus ir krīzes radīts izaicinājums un sociālekonomiska
problēma. Kā apdomīgi izšķirties, kuras situācijas palīdzēt risināt ar pabalstiem, bet kurām būtu
noderīgāki valsts izglītības un darba tirgus politikas pasākumi?
"Sapropeļa" projekta partneru sanāksme
Otrdien, 13.aprīlī, LOSP biroja vadītāja Z.Jonaite un LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis piedalīsies
“Sapropeļa” projekta partneru sanāksmē, lai iepazītos ar padarīto iepriekšējā periodā, kā arī izrunātu
aktialitātes.
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Darba kārtībā
1. Paveiktais iepriekšējā pārskata periodā un galvenās nākamāposma darbības -ziņo L.Zariņa AREI,
G.Gūtmanis (Ainava GG), I.Vircava (LLU), J.Apše (LLU),D.Kairiša (LLU).
2. Sadarbības partneru maiņa L.Proškina, S.Seņkāns, A.Vītoliņš.
3. Publicitāte un zinātniskie raksti.
4. Citi jautājumi.
ZM tematiskās darba grupas sanāksme par atbalsta intervencei “Paaugstinātu labturības
prasību un emisiju mazinošā lopkopība” KLP stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz
2027.gadam ietvaros
Trešdien, 14.aprīlī, notiks ZM tematiskās darba grupas sanāksme par atbalsta intervencei
“Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība” KLP stratēģiskā plāna periodam no
2023. līdz 2027.gadam ietvaros. Sanāksmēs piedalīsies LOSP eksperti A.Ērliha, Dz.Lejniece,
A.Vītoliņš, A.Kraukle, G.Gūtmanis, kā arī LOSP dalīborganizāciju pārstāvji, lai diskutētu par atbalsta
pasākumiem atbalsta intervencei “Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība”
LOSP Piena un Gaļas grupu sanāksme
Ceturdien, 15.aprīlī, plkst. 9:00-11:00, notiks LOSP Piena un Gaļas grupas sanāksme, lai pārrunātu
aktualitātes nozarēs.
Darba kārtība tuvākajā laikā tiks nosutīta uz e-pastiem.
Aicinam iesūtīt savus jautājumus līdz 2021.gada 13.aprīlim uz e-pastu: zane.jonaite@losp.lv
LR Labklājības ministrijas (LM) un Nevalstisko organizāciju sanāksme (NVO) par Latvijas
kopējo redzējumu par vēlamajiem ieguldījumiem nozarē
Piektdien, 16.aprīlī, LOSP sabiedrisko attiecību speciālists G.Jankovs piedalīsies LM un NVO
sanāksmē par Latvijas kopējo redzējumu par vēlamajiem ieguldījumiem nozarē un piedalītos
diskusijā par plānotajiem ieguldījumiem labklājības sektorā no ES fondiem un citiem ārvalstu finanšu
instrumentiem.
LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES
Latvijas Vēja enerģijas asociācija
Vēja enerģijas konference 2021.gada 29. aprīlī
“WindWorks. Powering Latvia’s energy future” ir lielākā vēja enerģijas nozares konference
(hibrīdkonferences formātā). Tās galvenā tēma - Latvijas virzība uz ilgtspējību un ekonomisko
izaugsmi, apgūstot klimatam draudzīgus elektroenerģijas ražošanas risinājumus. Mūsdienīgu vēja
enerģijas tehnoloģiju ieviešana ne vien paātrinās Latvijas uzstādīto klimata un enerģētikas mērķu
sasniegšanu, bet arī spēs nodrošināt viskonkurētspējīgāko elektroenerģijas cenu.
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Konferencē vēja enerģijas eksperti no Dānijas, Zviedrijas un Norvēģijas dalīsies pieredzē par vēja
enerģijas ieguvumiem un izaicinājumiem, attīstot lieljaudas vēja parkus, kā arī par labākajām
praksēm sabiedrības iesaistei un nākotnes atkrastes vēja enerģijas uzglabāšanas iespējām. Vietējie
eksperti un valsts institūciju pārstāvji diskutēs par nozares attīstības šķēršļiem un to pārvarēšanu.
Konferenci organizē Latvijas Vēja enerģijas asociācija sadarbībā ar Dānijas vēstniecību
Latvijā un biznesa tehnoloģiju platformu BiSMART, atzīmējot Dānijas un Latvijas diplomātisko
attiecību simtgadi.
Programma un reģistrācija: https://lv.windworks.lv/
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizācijas – Latvijas
Augļkopju asociācija, Stādu audzētāju biedrība, biedrība “Latvijas Dārznieks” un Bulduru
Dārzkopības skolas attīstības biedrība
Dārzkopji diskutēs par nozares aktualitātēm.
2021. gada 22. aprīlī no 14.00 līdz 17.00, tiešsaistē www.darzkopibaskonference.lv notiks
ikgadējā Dārzkopības konference, kurā tiks izvērtēts paveiktais un pārrunātas aktualitātes
lauksaimniecībā, augļkopībā, dārzeņkopībā un stādu audzēšanā.
Konferencē piedalīsies Zemkopības ministrijas vadība un tās speciālisti, lai ziņotu par aktualitātēm
lauksaimniecības nozarē, tai skaitā dārzkopības sektorā un kopā ar Latvijas dārzkopjiem pārrunātu
plānotās aktivitātes ES atbalsta programmu pārejas periodā 2021. – 2022. gadā, apspriestu KLP
stratēģiska plāna būtiskākos aspektus, kas skar tieši dārzkopjus.
Par nozares saistošajām aktivitātēm ziņos arī Lauku atbalsta un Valsts augu aizsardzības dienestu,
Nozaru ekspertu padomes un citu valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Konferenci rīko Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizācijas –
Latvijas Augļkopju asociācija, Stādu audzētāju biedrība, biedrība “Latvijas Dārznieks” un Bulduru
Dārzkopības skolas attīstības biedrība.
Vairāk informācijas par konferences norisi pieejama asociāciju mājas lapās www.laas.lv,
www.stadi.lv un www.darzkopibaskonference.lv
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Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmija (LLMZA) izsludina pieteikšanos
konkursam “Sējējs 2021”
LR Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības
un mežu zinātņu nodaļu (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmiju
(LLMZA) izsludina pieteikšanos konkursam “Sējējs 2021” nominācijā “Zinātne praksē un
inovācijas” . Konkurss “Sējējs 2021” ir Zemkopības ministrijas (ZM) rīkots ikgadējs pasākums, kura
mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā.
Par konkursa dalībnieku nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” var būt:
1. jaunais zinātnieks, kurš ne vairāk kā pirms 3 gadiem zinātniskā vadītāja vai konsultanta vadībā
sekmīgi aizstāvējis promocijas darbu un sekmīgi turpina sākto zinātniskā darba virzienu. Zinātniskā
darba rezultāti vai izstrāde ir ieviesta praksē ražojošā uzņēmumā, zemnieku saimniecībā,
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lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā vai noteiktā lauku reģionā vai ražošanas
nozarē;
2. jaunais zinātnieks, kurš ne vairāk kā pirms 3 gadiem zinātniskā vadītāja vai konsultanta vadībā
sekmīgi aizstāvējis promocijas darbu un sekmīgi turpina sākto inovatīvā zinātniskā darba virzienu.
Zinātniskā darba rezultāti vai izstrādes ir inovatīvas, apsteidzot pašreizējās izplatītākās aktualitātes
lauksaimniecības praksē un papildinot nozaru aktualitāšu zinātnisko pamatojumu.
Konkursam atbilstošu dalībnieku var izvirzīt ražojošs uzņēmums, zemnieku saimniecība,
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas,
LLMZA vai Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU).
Konkursa dalībniekam nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” līdz 14. maijam jānosūta
uz e-pasta adresi: lmzn@lza.lv:
1. rakstisks pieteikums un pamatojums. Konkursam izvirzītais projekts var būt arī starpnozaru
rakstura ar risinājumu daudzveidīgām problēmām, kas skar arī valsts politikas nostādnes;
2. zinātniskā darba, izstrādes apraksta un pamatojuma viens oriģināleksemplārs elektroniskā
(PDF formātā) veidā. Iesniedz arī pārējo konkursanta darba objektīvai novērtēšanai nepieciešamo
informāciju (CV, publikāciju sarakstu, kā arī pārējos publicitāti un pēc konkursanta ieskatiem
objektīvam darba vērtējumam nepieciešamos raksturojošos rādītājus). Ja uz balvu pretendē autoru
kolektīvs (ne vairāk kā 5 personas), pieteikumā kā balvas saņēmēju norāda tikai vienu personu.
Papildu informācija: www.llmza.lv;
https://www.lza.lv/nodalas/lauksaimniecibas-un-meza-zinatnu-nodala
https://www.sejejs.lv/
Latvijas Zemnieku federācija
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” (LZF) aicina uz sarunu ciklu par Latvijas laukos ražotajiem
pārtikas produktiem. Š.g. 13.aprīlī plkst. 15.00 tiešsaistes platformā ZOOM notiks saruna par GAĻU,
ZIVĪM UN OLĀM.
Sarunu cikla ietvaros plānotas vēl 4 tematiskās sarunas par produktu grupām: Augļi un ogas; Dārzeņi
un sēnes; Piens; Graudaugi un maize.
Produktu labākās īpašības izzināsim kopā ar uztura speciālisti Andu Radziņu, bet mūsu lauksaimnieki
iepazīstinās ar savu produkciju.
Sarunas par GAĻU (liellopu) ZIVĪM un OLĀM norises gaita :







Produktu labākās vērtības /Uztura speciāliste Anda Radziņa
“Roņuku” lauku vistu olas / Inese Gulbe Lasmane (Vecumnieku novads)
Bioloģiski audzēta liellopu gaļa /Aelita Runce (Amatas novads)
Liellopu gaļas pārstrāde/ Jānis Šļaukstiņš (Valmiera)
Zvejnieku sētas “ Dieniņas” zivis /Iveta Celkarte (Engures novads)
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) veidotais vietējās pārtikas
katalogs www.novadagarsa.lv /Elīna Ozola
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Sarunu moderēs LZF lauku attīstības eksperte Agnese Hauka
Piedāvājam iespēju pieteikties dalībai pasākumā, lai saņemtu atgādinājumu un saiti uz ZOOM
tiešsaisti savā e pastā.
Reģistrācija šeit : https://forms.gle/r9ZaCRBSgLeKqWje8
Pieslēgšanās saite sarunai par GAĻU, ZIVĪM UN OLĀM

Lauku Ceļotājs
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.
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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
"Lauku ceļotāja" e-avīze, 2021. gada pavasaris’ pieejama šeit:
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1116
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
Naktsmītņu darbība Latvijā - vadlīnijas
Ir sagatavots atjaunots dokuments-vadlīnijas "Naktsmītņu darbība Latvijā", kas ir saskaņots ar
Veselības ministriju, Veselības inspekciju un Slimību profilakses un kontroles centru. Šobrīd vēl tiek
gaidīts saskaņojums no Ekonomikas ministrijas.
Šis dokuments satur svarīgu informāciju par to, kas ir atļauts izmitināšanas pakalpojumu
sniedzējiem, kas ir jāievēro un jānodrošina uzņemot viesus, atbildības uzņemšanās, kā arī klienta
apliecinājums par noteikumu ievērošanu.
Papildu vēršam uzmanību, ka sagatavotā informācija tiks nosūtīta arī policijas tīklam, lai iespēju
robežās nodrošinātu esošo epidemioloģisko drošības normu vienveidīgu piemērošanas skaidrojumu.
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1119
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Latvijas Maiznieku biedrība
Konkurss ‘’Uzcep savu dzīvesprieka maizi!’’
virtuālā un radošā veidā uzkrājot pieredzi un gaidot pavasari.
Organizē: Latvijas Maiznieku biedrība (LMB)
Aicināti: Visi Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi un jaunieši/interesenti vecumā no
17 - 23 gadiem, kuri vēlas izcept savu īpašo maizi.
Konkursa norises laiks: no 15. marta līdz 20. aprīlim
LMB aicina pedagogus novērtēt visus, kas piedalīsies konkursā, ar pozitīvu vērtējumu (no 7 līdz 10
ballēm) profesionālajos mācību priekšmetos
Konkursa uzdevums:
1. Izveidot receptūru un izcept jauktu miltu maizi ar vai bez piedevām (pēc katra iedvesmas un
fantāzijas), kas atbilstu nosaukumam ‘’Dzīvesprieka maize’’ ar neto daudzumu no 0,500 –
1,00 kg;
2. Gatavošanā iespējams izmantot dažādu veidu un tipu miltus (kviešu, rudzu, pupu, zirņu, auzu,
griķu u.c.), var pievienot žāvētus augļus, sēklas, riekstus, graudus, pārslas, dārzeņus,
garšaugus u.c.;
3. Papildu punktus iespējams iegūt, ja maizes gatavošanā izmantoti pilngraudu milti
(PILNGRAUDU milti ir produkti ar augstu uzturvērtību – bagātīgi ar šķiedrvielām, satur
daudz B grupas vitamīnus, minerālvielas (cinku, fosforu, magniju un dzelzi) un bioloģiski
aktīvus savienojumus (antioksidantus u.c.));
4. Darba iesniegšana: Video (ne garāku kā 3 min) vai PDF formātā (jāiekļauj konstruktīva
fotosesija par maizes gatavošanu no izejvielām līdz gatavam produktam) un
viedoklis/pamatojums – kāpēc jāēd maize (visradošākajā izpildījumā, iekļaujot to Video vai
PDF).
Papildu prezentācijai (video vai PDF) jāiesniedz receptūra un tehnoloģiskā procesa apraksts
ar titullapu, kur minēts konkursanta vārds, uzvārds, mācību iestāde, grupa, kurss un pedagogs.
Darbi jāiesūta: līdz š.g. 15. aprīlim uz e-pastu : birojs@maizniekubiedriba.lv
Tiks piešķirtas balvas 1., 2., 3. vietām, kā arī Veicināšanas un Žūrijas simpātiju balvas.
Konkursu atbalsta: visi LMB biedri/ražošanas uzņēmumi
Darbus vērtēs:
Gunta Duka – LMB izpilddirektore, Maiznieka amata meistare
Linda Bekmane – Maiznieka amata meistare, SIA ‘’Puratos Latvia’’ tehnoloģe/konsultante
Toms Blumbergs – Maiznieka amata zellis, SIA ‘’Saldus maiznieks’’ ražošanas vadītājs.
Šeit varat uzzināt vairāk par konkura nolikumu:
https://maizniekubiedriba.lv/
Uzkrāsim pieredzi ar cerību, ka 2021. gada rudenī tiksimies konkursā ‘’’Jaunais maiznieks 2021’’.
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LAUKU ATBALSTA DIENESTA AKTUALITĀTES
08.04.2021
Vebinārs par platību maksājumu sezonas aktualitātēm (tiešraides ieraksts)
Šā gada 8.aprīlī plkst.10.00 notika tiešsaites vebinārs "Platību maksājumu sezonas aktualitātes". Tam
varēja sekot LAD mājaslapā un YouTube kontā.
Jautājumus, uz kuriem atbildes tika sniegtas tiešsaistes vebināra laikā, varēja uzdot rakstiski
YouTube tiešsaistes tērzēšanas logā blakus video.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/notiks-vebinars-par-platibumaksajumu-sezonas-aktualitatem-1134
09.04.2021
Notiks vebinārs Ziemeļkurzemes reģiona lauksaimniekiem par LAD aktualitātēm
Šā gada 14.aprīlī plkst.10.00-12.00 notiks vebinārs Ziemeļkurzemes reģiona lauksaimniekiem par
Lauku atbalsta dienesta (LAD) aktualitātēm.
Vebinārs notiks tiešsaistē platformā “Zoom”. Dalība tajā ir bez maksas.
Vebināra laikā LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava
un citi speciālisti pastāstīs par pieteikšanos platību maksājumiem un izmaiņām šajā sezonā,
plānotajiem investīciju pasākumiem, valsts atbalstu, pasākumu “Riska pārvaldība”, mobilās lietotnes
izmantošanas iespējām, kā arī sniegs atbildes uz lauksaimnieku uzdotajiem jautājumiem.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/notiks-vebinars-ziemelkurzemesregiona-lauksaimniekiem-par-lad-aktualitatem-1138
Vairāk ar LAD aktualitātēm varat iepazīties šeit:
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/
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ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES
06.04.2021
Aicinām pieteikties Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2021”
Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos
pieteikties Latvijā un lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2021”. Izvirzīt
pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju
nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs
deviņās nominācijās un tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Šogad konkurss
“Sējējs” notiek 28. reizi. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, konkursa pretendentu vērtēšana šogad
notiks attālināti.
Ministrs Kaspars Gerhards: “Stabila, attīstīta lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare ir katras
valsts pastāvēšanas pamatelements. Jau izsenis – un arī krīzes apstākļos, lauksaimniecība veido
būtisku ieguldījumu mūsu valsts tautsaimniecībā. Ir svarīgi atbalstīt lauksaimniekus, kuri spēj ražot
un arī radīt arvien jaunus pašmāju produktus, lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam būtu pieejama
svaiga un kvalitatīva pārtika. Dienu no dienas mēs savos pārtikas grozos varam redzēt šī darba
“augļus”, tādēļ ir svarīgi novērtēt pašmāju lauksaimnieku un ražotāju ieguldīto darbu, izceļot
pozitīvos piemērus un apbalvojot labākos!”
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/aicinam-pieteikties-zemkopibas-ministrijaskonkursam-sejejs-2021-?id=12143
08.04.2021
Jaunais Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums pastiprinās preču piegādātāju
aizsardzību
Saeima 2021. gada 7. aprīlī apstiprinājusi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumu
(NMPAL), kura mērķis ir aizliegt negodīgu tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas
preču piegādes ķēdē, kā arī ierobežot nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu
pret piegādātājiem.
Turpmāk pārtikas un lauksaimniecības preču pircējiem visā pārtikas piegādes ķēdē būs aizliegta tāda
negodīgas tirdzniecības prakse kā pārāk garu norēķinu termiņu piemērošana, samaksas pieprasīšana
par līguma noslēgšanu, pasūtījumu un piegādes laiku atcelšana, veikalu plauktu maksas noteikšana,
preču atgriešana, nepamatotu sankciju noteikšana, pasūtījumu atcelšana nesamērīgi īsā termiņā u.tml.
darbība.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/jaunais-negodigas-tirdzniecibas-praksesaizlieguma-likums-pastiprinas-?id=12150
08.04.2021
Valdība apstiprina prioritāros rīcības virzienus meliorācijas politikā 2021.-2027. gadam
Ceturtdien, 8. aprīlī, Ministru kabinets apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto plānu
“Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam”, kas nosaka meliorācijas jomas
attīstību turpmākajos septiņos gados. ZM Latvijā veic meža un lauksaimniecības zemes resursu un
meliorācijas pārvaldību.
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Plānā ir noteikti meliorācijas pārvaldības politikas prioritārie virzieni, kas vērsti uz meliorācijas
sistēmu kvalitatīvas un ilgtspējīgas darbības rezultātiem. Plāns sagatavots, lai noteiktu pastāvošās
problēmas, kuras kavē meliorācijas attīstību, formulētu meliorācijas attīstības mērķus un prioritāros
rīcības virzienus problēmu novēršanai. Plānā izvirzīti prioritārie rīcības virzieni meliorācijā no
2021.gada līdz 2027. gadam, bet tie var būt aktuāli arī pēc 2027. gada.
Plānā analizēta meliorācijas nozīme, ietekme uz plūdiem, kā arī izvērtēta meliorācijas jomas valsts un
ES finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāte. Pamatojoties uz meliorācijā identificētajām
problēmām, noteikti nepieciešamās rīcības virzieni un sasniedzamie rezultāti, t.sk. nepieciešamie
finanšu līdzekļi.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/valdiba-apstiprina-prioritaros-ricibas-virzienusmelioracijas-politika?id=12156
08.04.2021
Būtiskākās prasības tirgus pārvaldītājiem un ielu tirdzniecības organizētājiem saskaņā ar MK
09.06.2020. noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”
Prasības attiecas uz tirdzniecības dalībniekiem ielu tirdzniecības vietā, ielu tirdzniecības
organizēšanas vietā un atklātajā tirgus teritorijā.
Tirdzniecības dalībnieki iepriekš minētajās vietās tirdzniecības laikā lieto mutes un deguna aizsegus,
ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un neapkalpo pircējus, kuri nelieto mutes un
deguna aizsegu.
Tirgus pārvaldītājs tirgus atklātajā teritorijā un ielu tirdzniecības organizators ielu tirdzniecības
organizēšanas vietā:
1) izvieto apmeklētājiem labi redzamā vietā informāciju par piesardzības un drošības prasībām, proti:
- brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas
karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
- brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem,
ja tādi ir noteikti;
- pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus;
- brīdinājumu par mutes un deguna aizsega lietošanas pienākumu, kā arī norādi par mutes un
deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un degunu).
- aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes "Apturi
Covid" izmantošanu.
2) nodrošina vismaz 2 metru attālumu starp tirdzniecības vietām;
3) kontrolē un regulē apmeklētāju plūsmu, lai nodrošinātu brīvu apmeklētāju pārvietošanos ejās un
novērstu apmeklētāju pastiprinātu pulcēšanos (drūzmēšanos), tai skaitā nodrošina, ka starp
apmeklētāju rindām dažādās tirdzniecības vietās ir ievērota vismaz 2 metru distance;
4) kontrolē un novērš tirdzniecības darbinieku pulcēšanos darba pārtraukumos (piemēram, kafijas
pauzēs, pusdienas pārtraukumos);
5) ieceļ atbildīgo personu, kas atrodas tirgus teritorijā vai ielu tirdzniecības organizēšanas vietā un
organizē noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, informāciju par
atbildīgo personu izvieto labi redzamā vietā;
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6) izstrādā un dokumentē iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu
īstenošanai, kurā apraksta procedūru:
- kā tiek nodrošināta fiziskās distancēšanās ievērošana un novērsta pastiprināta apmeklētāju
pulcēšanās (drūzmēšanās);
- kā tiek novērsta tirdzniecības dalībnieku ierašanās tirdzniecības vietā ar akūtas elpceļu infekcijas
slimības pazīmēm.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/butiskakas-prasibas-tirgus-parvalditajiem-unielu-tirdzniecibas-organi?id=12159
Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā
Pirmdien, 12. aprīlī, Zemkopības ministrijas (ZM) eksperti piedalīsies Finanšu ministrijas rīkotā
attālinātā darba grupā par likumprojekta “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr.579/Lp13) un
likumprojekta “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr.851/Lp13) iekļauto normu izvērtēšanu.
Sākums pulksten 12.00.
Otrdien, 13. aprīlī, ZM eksperti piedalīsies Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas E-pārvaldības
apakškomisijas tiešsaistes sēdē, kurā plānots izskatīt informāciju par
pieteiktajiem ANM
(Atjaunošanas un noturības mehānisms) projektiem valsts IKT (Informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas) sistēmu un pakalpojumu digitalizācijai.
Sākums pulksten 8.30.
Otrdien, 13. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies attālinātā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas sēdē. Darba kārtībā ir jautājums par
Zinātnisko institūtu izvērtējuma rezultātiem.
Sākums pulksten 12.10.
Otrdien, 13. aprīlī, ZM eksperti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) veterināro ekspertu tiešsaistes
darba grupā, kurā tiks izskatīts Pasaules Dzīvnieku veselības kodekss (OIE) un sauszemes dzīvnieku
veselības sadaļas jautājumi.
Sākums pulksten 10.30.
Otrdien, 13. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies ES Padomes (EP) Codex Alimentarius tiešsaistes darba
grupā par pārtikas piesārņojumu. Sanāksmē plānota gatavošanās un ES pozīcijas saskaņošana Codex
Alimentarius pārtikas piesārņojuma komitejas četrpadsmitajai sesijai (CCCF 14), kas notiks attālināti
no 3. līdz 13. maijam.
Sākums pulksten 10.30.
Otrdien, 13. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies Zivju fonda padomes tiešsaistes sēdē. Padomes sēdē
plānots izskatīt un vērtēt Zivju fonda pasākumam “Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” 2021. gada
pirmajā kārtā iesniegtos projektus.
Sākums pulksten 10.00.
Otrdien, 13. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies BALTFISH Augsta līmeņa grupas sanāksmē par
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cūkdelfīnu aizsardzību Baltijas jūrā. Sanāksmē plānots apspriest EK piedāvātos, iespējamos
pasākumus, kā arī turpināt un, iespējams, pabeigt darbu pie Vienotās rekomendācijas, lai tālāk to
iesniegtu Eiropas Komisijā.
Sākums pulksten 14.00.
Trešdien, 14. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies EK dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu likumdošanas
ekspertu tiešsaistes darba grupas sanāksmē, kurā notiks viedokļu apmaiņa un diskusijas par regulu
projektiem un dokumentiem par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu importu, par tehniskajām
specifikācijām un uzņēmumu sarakstiem.
Sākums pulksten 11.00.
Trešdien, 14. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies EK Tirgus piekļuves grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā
tiks izskatīti aktuālie jautājumi, kas skar ES dalībvalstu sadarbību tirdzniecības jautājumos ar
trešajām valstīm.
Sākums pulksten 11.00.
Trešdien, 14. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes sanāksmē ar Latvijas Nacionālo kultūras
centru (LNKC) par tradicionālo produktu reģistrāciju. Sanāksmē notiks informācijas apmaiņa par
sadarbību produktu reģistrācijai GTĪ (Garantēta tradicionālā īpatnība) un nemateriālā kultūras
mantojuma reģistrā.
Sākums pulksten 11.00.
Ceturtdien, 15. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes tehniskā sanāksmē par turpmākajiem
pasākumiem EK Strukturālo reformu tehniskā atbalsta programmas “Vienas veselības” pasākumiem
AMR (antimikrobiālā rezistence) ierobežošanai Latvijā (LATOHOP), kurā tiks plānoti nākamie
pasākumi un izrunāti aktuālie jautājumi un tēmas.
Sākums pulksten 11.00.
Ceturtdien, 15. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies EK Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku
barības pastāvīgās komitejas (PAFF) tiešsaistes sanāksmē par pārtikas vispārīgajiem jautājumiem.
Sanāksmē tiks izskatīti EK grozījumi Regulā 178/2002 par riska novērtēšanu.
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 15. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra
(LLKC) organizētā attālinātā Demonstrējuma noslēguma seminārā “Slaucamo govju
apsaimniekošanas un ēdināšanas nozīme piensaimniecībā, kurā izmanto slaukšanas robotus”.
Seminārā būs iespēja uzzināt par demonstrējuma īstenošanas gaitu, mērķiem, rezultātiem un
secinājumiem. Tiks diskutēts par tehnoloģiju nozīmi slaucamo govju ēdināšanā. Vairāk informācijas
ŠEIT.
Sākums pulksten 13.00.
Ceturtdien, 15. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies attālinātā EK Lauksaimniecības produktu tirgus
kopīgās organizācijas (VTKO) Horizontālo jautājumu komitejā. Sanāksmē tiks izskatīti jautājumi par
2020.gadā pieņemto tarifa kvotu regulējumu un turpmāko kvotu sadali, kā arī tiks diskutēts par tirgus
caurskatāmību un informācijas ziņošanu EK.
Sākums pulksten 10.00.
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Piektdien, 16. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies BIOEASTsUP projekta tiešsaistes seminārā. Eksperti
vērtēs, kas ir paveikts projekta darbības 18 mēnešos, precizēs projekta turpmākos uzdevumus, kā arī
seminārā tiks veikta nacionālo bioekonomikas stratēģiju revīzija, sagatavošana un darbības plānu
izstrāde BIOEAST valstīm.
Sākums pulksten 11.00.
Piektdien, 16. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies starptautiskā attālinātā vebinārā “Liellopu audzēšana
saistībā ar klimata jomu”. Vebinārā notiks diskusijas par klimatu un vidi saudzējošām
saimniekošanas metodēm liellopu audzēšanā, kas palīdzētu samazināt emisiju daudzumu.
Sākums pulksten 14.00.
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