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LOSP AKTUALITĀTES 
 
 

Atbalsts lauksaimniekiem krīzes seku mazināšanai 
LOSP izstrādājusi un iesniegusi Zemkopības ministrijai vēstuli ar saviem 

priekšlikumiem MK 219 likuma “Par valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-
19 izplatības negatīvo ietekmi” grozījumos.  

❖  
Memoranda padomes konkurss 
Kopā ar lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas pārstrādātāju organizācijām 

esam nosūtījuši vēstuli Ministru prezidentam, kurā apstrīdam Memoranda padomes 
izsludinātā konkursa uz Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejas (EESLK) pārstāvja 
atlases procesu un lūdzam to atkārtoti pārskatīt un izvērtēt. 

❖  
KLP 
Esam apkopojuši un sagatavojuši iebildes un priekšlikumus par KLP tematiskās 

darba grupas sanāksmes “Saistītais ienākuma atbalsts” darba materiālu. 
❖  

Diskusija par ES daudzgadu budžetu 
9.jūnijā, LOSP, Guntis Vilnītis piedalījās Eiropas Parlamenta (EP) biroja rīkotā 

tiešsaistes diskusijā ar EP Budžeta komitejas deputātiem Nilu Ušakovu un Robertu Zīli par 
ES daudzgadu budžetu 2021.-2027. un ekonomikas atveseļošanas plānu, kāds Latvijai būtu 
izdevīgs. 
  Šīs ir nākamās Eiropas Parlamenta biroja Latvijā rīkotās debates ciklā “Labāk kopā”, kuras 
notiek ar visiem astoņiem EP deputātiem no Latvijas. 
Skatīties diskusiju 

❖  
KLP darba grupa   
9.jūnijā LOSP, Jānis Irbe piedalījās KLP tematiskajā darba grupas diskusijās par 

“Vides un klimata investīcijām” tiešsaistē. Šīs sarunas mērķis - vienoties par atbalstāmajām 
vides un klimata investīcijām. 

❖  
NĪN grozījumi 

9. un 10.jūnijā notika Tieslietu ministrijas rīkota starpministriju 
(starpinstitūciju) sanāksme par precizēto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par 
nekustamā īpašuma nodokli” un likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likumā”. LOSP pārstāvēja Guntis Gūtmanis un Sergejs Seņkāns. 

❖  

  

https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/pasakumi.html
https://failiem.lv/u/z2wkseac
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Sanāksmes 
 

Pārstāvju sapulce 
1. Probiotikas izmantošana augkopībā, lopkopībā, vides 

attīrīšanā (Kārlis Kadeģis) 

2. KLP, Vide un klimats, ZM Konsultatīvās padome (ZM, 

Jānis Irbe) 

3. Saulgriežu ielīgošana. 

 

 
 
17.jūnijā, plkst.11, 
23.stāva zāle 
 

 
❖  

  
Tikšanās ar Valsts prezidentu 
10.jūnijā, LOSP pārstāvji tikās ar Valsts prezidentu E.Levitu, lai pārrunātu un sniegtu 
ieskatu  šī brīža situācijā lauksaimniecībā. Plašāk tika izklāstīti jautājumi,  kas skar 
Eiropas KLP un ES “Zaļo kursu”. Aicināja prezidentu, tiekoties ar citu valstu 
vadītājiem uzsvērt nepieciešamību pēc godīgiem tiešmaksājumiem. Vairāk lasīt 
 

 

 ❖  
 
Tikšanās ar Ministru prezidentu 
 
11.jūnijā, LOSP tiešsaistē tikās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, lai kopīgi 
pārrunātu Latvijas interešu aizstāvību pirms nākamās Eiropas Savienības daudzgadu 
budžeta apspriešanas sanāksmes.  
Lauksaimniecības organizāciju pārstāvji pārrunāja šī brīža situāciju Latvijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, iezīmēja lauku attīstības nākotnes iespējas. 
Diskutēja par jauno Eiropas Komisijas budžeta piedāvājumu. Latvijas 
lauksaimniekiem tas nav pieņemams. Premjers atzina, ka nevar garantēt pozitīvu 
rezultātu, taču apsolās savu darbu darīt.  Vairāk lasīt  

❖  
 

http://www.losp.lv/node/6416
http://www.losp.lv/node/6415
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Lauksaimniecības forums Rumānijā 
 

Šogad notikušajā Rumānijas lauksaimniecības 
forumā Lauksaimniecības organizāciju 
sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs 
Edgars Treibergs dalījās pieredzē par 
pandēmijas ietekmes pārvarēšanas 
pasākumiem ar citu valstu lauksaimniecības 
līderiem. RALF-Romanian Agriculture Forum 
ir lauksaimniekiem un lauksaimniecības 
nozares vadītājiem veltīts pasākums, kurā tiek 
demonstrēta labākā prakse, Rumānijas un 
starptautiskās lauksaimniecības biznesa 

modeļi un veiksmes stāsti. Forums katru gadu pulcē vairāk nekā 300 lielos 
lauksaimniekus no visiem Rumānijas reģioniem, kā arī starptautiskos viesus un 
runātājus no vairākām valstīm. Šogad pasākums norisinājās tiešsaistē un cita starpā 
tajā tika diskutēts par pasākumiem, kādus valstis veikušas, lai atbalstītu 
lauksaimniekus, kā līdz šim pandēmija ir ietekmējusi lauksaimniecību un kāda tiek 
prognozēta lauksaimniecības nozares attīstību gada otrajā pusē. Vairāk info par 
konferenci 
 

  

LOSP MEDIJOS 

“Latvijas zemnieki sarunā ar Valsts prezidentu: Latvija vēlas līdzvērtīgus konkurences 
noteikumus ar citu Eiropas valstu lauksaimniekiem” 

10. jūnijā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu Rīgas pilī tikās LOSP valdes priekšsēdētājs 
E.Treibergs, Latvijas Augļkopju asociācijas valdes priekšsēdētāja M.Rudzāte, LOSP valdes 
loceklis un Piena grupas vadītājs G.Gūtmanis un citu lauksaimniecības organizāciju 
pārstāvji, lai pārrunātu Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu 2021.–2027. gadam, 
kopējās lauksaimniecības politikas virzienus un finansējumu. 
Skatīt informāciju 
 

  
 
 

https://www.borocommunication.ro/en/news/agriculture/
https://www.borocommunication.ro/en/news/agriculture/
https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/latvijas-zemnieki-saruna-ar-valsts-prezidentu-latvija-velas-lidzvertigus-konkurences-noteikumus-ar-citu-eiropas-valstu-lauksaimniekiem-26275?fbclid=IwAR3KAnSpWzxftFO4HJd5gfRVUKP7-zljg54oGX2xjbbKI6UYFH-_Fa4EBlo%23gsc.tab=0
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“Lauksaimnieki aicina Kariņu izvērtēt visus aspektus pārejā uz bioloģisko 

saimniekošanu” www.tvnet.lv 
Tikšanās laikā lauksaimnieki uzsvēra, ka bioloģiski saimniekojošie zemnieki arī ir Latvijas 
lauksaimniecības organizāciju biedri. Tomēr, rūpīgi neizanalizējot visus aspektus, mēs 
varam nonākt situācijā, kad no Latvijas eksportēsim augstvērtīgu bioloģisko produkciju, 
bet pašu uzturam importēsim lētāku, nezināmas izcelsmes pārtiku no trešajām valstīm. 
Lasīt rakstu 
 

❖  
 

“Vai un kāpēc Latvijas lauksaimniekiem būtu jāpiesaista viesstrādnieki? 
 

2020/jūnijs “Agro Tops” 
 

Koronavīrusa pandēmijas ākārtējās situācijas laikā ir 
slēgtas valstu robežas, netiek izsniegtas darba atļaujas, 
tostarp arī sezonas strādniekiem lauksaimniecības nozarē. 
Tomēr ogu raža gatavojas, vietējo darbinieku nepietiek, bet 
drošības par palīgiem no citām valstīm aizvien nav. LOSP un 
lauksaimniecības organizācijas par šo situāciju maijā izteica arī 
vēstulē valdības vadītājiem un ministriem. Savu viedokli 
žurnālā pauž ierēdņi un LOSP valdes locekles Māra Rudzāte, 
Dzintra Lejniece un Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju 
asociācijas vadītāja Ieva Rutkovska. 

 
❖  

“Kāpēc negribam savus sezonas strādniekus?” 
Dienas Bizness/2020.gada 9.jūnijs 

 
“..Loģisks ir mūsu lauku darba devēju secinājums, ka strādnieki jāieved no austrumiem, jo 
citas izvēles nav.[] Nevajadzētu aizmirst, ka PVN pārtikai daudzviet Eiropā ir mazāks vai 
vispār nav.[] Nodokļu politika ir visefektīvākais darbaspēka tirgus regulācijas mehānisms, 
bet līdz šim Latvija, to izmantojusi ļoti vāji. Kāpēc?”  
 

 

http://www.tvnet.lv/
https://www.tvnet.lv/6994872/lauksaimnieki-aicina-karinu-izvertet-visus-aspektus-pareja-uz-biologisko-saimniekosanu?fbclid=IwAR0RvsYWDg1nuSPVUy045fyF20B4CyHI2oP16P9-BeqcOSCu0gnqmpN9H1o
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Jauno Zemnieku klubs (JZK) 
 

➢ Latvijas Jauno zemnieku klubs, cerībā uz labāko, sākuši gatavoties izstādes 
“EuroTier” apmeklējumam Hanoverē, biedru pieteikumi jau saņemti. 

➢ Regulāri iesaistās KLP jautājumu risināšanā. 
➢ JZK pārstāve piedalījās Latvijas Pilsoniskās alianses ārkārtas kopsapulcē, kur tika 

ievēlēta jaunā valde.  
➢ Aktīvi izmantojam NVO nama piedāvātās apmācības.  
➢ Jauno zemnieku kluba valdes priekšsēdētāja Sandra Eimane piedalījās konferencē 

“Latvijas zeme - ilgtermiņa attīstības perspektīvas”. 
➢ JZK ir izsludinājis fotokonkursu sociālajos tīklos - "Kāda ir tava jāņuzāle?", lai 

parādītu dabas daudzveidību.  
➢ Šobrīd arī aktīvi pievēršas informēšanai par iespējām iestāties JZK biedrībā. 
➢ Ir pabeiguši dokumentu iesniegšanu par dalību Erasmus+ 2. pamatdarbības 

“Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektā. 

 
❖  

 
 
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA) 
Informācijas avots: LBLA 

LBLA pārstāvju tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu  

“Latvijas zaļā tēla krāsa pagaidām vēl ir ļoti bāla,” 9. jūnijā Rīgas pilī tiekoties ar biedrības 

"Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija" vadītāju Gustavu Norkārkli un 

lauksaimniecības politikas ekspertu Raivi Bahšteinu, Latvijas Dabas fonda padomes 

priekšsēdētāju Andreju Briedi un Latvijas Ornitoloģijas biedrības vadītāju Viesturu Ķeru, 

sacīja Valsts prezidents Egils Levits.  

“Industriālās lauksaimniecības kuģa burās Eiropā sācis pūst pareizā virziena vējš. Katrs 

domājošs cilvēks saprot, ka tam ir jāseko. Taču Latvijā galvenā grūtība ir tā, lai verbālā 

politika atspoguļotos arī programmās un koncepcijās no mūsu inertā politiskā un 

administratīvā aparāta puses. Līdz šim trūkusi griba šī kuģa kursu mainīt. Man personīgi 

tas, ko jūs darāt, šķiet ļoti labi un pareizi, tostarp no valsts kopējās attīstības viedokļa, gan 

veicinot bioloģisko lauksaimniecību, gan dabas aizsardzību. Jāturpina ar vēl lielāku spēku! 

Jums ir mans atbalsts,” diskusijas noslēgumā sacīja E. Levits. 

Prezidents pateicās vides organizācijām un ilgtspējīgi domājošiem lauksaimniekiem par 

ieguldījumu labākas nākotnes veidošanā un aicināja turpināt darbu ar vēl lielāku spēku. 
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Zemkopības ministrija 
 

 
Pirmdien, 15. jūnijā, plkst.14, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes seminārā par 

par daudzveidīgo COPERNICUS projekta (“The Copernicus Sectoral Information System 
Biodiversity”) klimata pārmaiņu servisa potenciālajām iespējām vērtēt klimata radīto 
ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, tostarp zālāju ekosistēmām. Projekta gaitā izstrādātie 
bioklimatiskie rādītāji var tikt izmantoti dažādiem mērķiem, piemēram, lēmumu 
pieņemšanai par sugu aizsardzību vai ekosistēmu apsaimniekošanu un atjaunošanu 
nākotnē.  

 

Ceturtdien, 18. jūnijā, plkst.10.30, ZM speciālisti piedalīsies EK Tirgus kopējās 
organizācijas (TKO) komitejas tiešsaistes sanāksmē par aktualitātēm un tendencēm 
lopkopības produktu (piena, liellopu gaļas, cūkgaļas, putnu gaļas, olu) tirgū dalībvalstīs, 
tostarp par Covid 19 ietekmi.  

 
 

ZM aicina piedalīties tiešsaistes seminārā par klimata pārmaiņu samazināšanas 
pasākumiem auglīgās organiskajās augsnēs 2020. gada 1. jūlijā. 

Informācija par semināru 
 
 

❖  
 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-aicina-piedalities-tiessaistes-seminara-par-klim?id=11407

