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INFOLAPA Nr. 23/2021 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

 
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdes 

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

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

komisijas sēdē, kurā bija plānots skatīt  Likumprojekts “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”, 

bet darba kārtība tikai mainīta.  

 

Otrdien, 8.jūnijā, diemžēl Likumporojekts “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” tika izņemts 

no dienas kārtības un kad notiks tā apspriešana, deputāti nemaz nelēma, jo visticamāk nesaprata, ko 

darīt ar 30 organizāciju, t.sk. LOSP, LAEF atzinumiem un priekšlikumiem. 

 

Trešdien, 9.jūnijā, darba kārtībā bija Ostu likuma grozījumi, kur LOSP 2020.g.6.augustā bija 

iesniedzis priekšlikumu-atbalstu, ka jaunajā Ostu pārvaldības modelī lauksaimniekiem, 

mežsaimniekiem ir jābūt pārstāvētiem pārvaldes institūcijā. LOSP rosinājums ir iekļaut LR 

Zemkopības ministru. Šis likumprojekts tika skatīts pirmajā lasījumā un tālāk par vispārīgām frāzēm 

deputāti netika. Uz sēdi bija iesniegti 8 Nevalstisko organizāciju priekšlikumi, t.sk. LOSP. Notiks 

tālāka likumprojekta skatīšana. 

 

Turpinājumā komisija uzklausīja LR Ekonomikas ministrijas ziņojumu un nozares redzējumu par 

"Saules un vēja parku attīstību Latvijā", kas ir būtiski, lai Latvija sasniegtu Eiropas Savienības 

nospraustos mērķus periodā līdz 2030.gadam. Apspriešana notika haotiski no atbalsta līdz 

noliegumam, pieminot Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenti (OIK), Latvenergo lobiju un 

aizdomas par privātajiem investoriem un pašvaldību neieinteresētību. Latviju Atjaunīgo 

energoresursu (AER) izmantošanā enerģētikā apsteidz gan Lietuva, gan Igaunija (vēja enerģijas 

izmantošanā Latvija atpaliek no kaimiņvalstīm 5-8 reizes, saules enerģijā vairāk kaā 100 reizes!). 

Latvija nevar pieņemt konstruktīvu visaptverošu lēmumu, jo iztrūkst vadošās institūcijas un esam 

viena kašķīga tauta Baltijas jūras krastos. Savus argumentus izteica LOSP biedrs Vēja enerģijas 

asociācija pārstāvis Gatis Galviņš, LAEF, LOSP pārstāvis J.Irbe un chatā komentārus rakstīja 

G.Vilnītis. Jautājuma izskatīšanas turpinājums varētu būt augustā. Saprotamus un konstruktīvus 

priekšlikumus izteica atstādinātais Tautsaimniecības komisijas vadītājs R. Nemiro.  
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) tiešsaistes informatīvais 

pasākums par plānotajām izmaiņām dabas resursu nodokļa (DRN) piemērošanā 

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

VARAM tiešsaistes informatīvajā pasākumā par plānotajām izmaiņām dabas resursu nodokļa 

piemērošanā, kurā VARAM informēja par izstrādāto likumprojektu.  

 

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

izstrādājusi likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (turpmāk – likumprojekts). 
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Izmaiņas dabas resursu nodokļa piemērošanā plānotas atkritumu apsaimniekošanas, iepakojuma, 

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

nodots sabiedrības līdzdalībai un ir pieejams VARAM tīmekļvietnē:  

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

 

Sanāksmes prezentāciju G.Vilnītis LOSP biedriem izsūtīja uz e-pastiem 09.jūnijā.  

 

Saeimas Ilgtspējības attīstības komisijas sēde par “Zaļu auto atbalsta programmu 2021.-

2027.gadam” 

Trešdien, 09.jūnijā, LOSP valdes loceklis J.Irbe piedalījās Saeimas Ilgtspējības attīstības komisijas 

sēdē par “Zaļu auto atbalsta programma 2021.-2027.gadam”, kurā notika asas diskusijas par klimata 

mērķu izpildi, tika dikutēts par Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenti (OIK) un 

lauksaimniecību. Visi grib viens uz otru nogrūst mērķu izpildes atbildību. Līdz pat tam, ka 

lauksaimniecībai būt jāinvestē transporta mērķu izpildē. J.Irbem netika dots vārds, bet savu nostāju 

aktīvi pauda sēdes čatā.  

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) darba grupas sanāksme par 

aizliegumu lietot Augu aizsardzības līdzekļus (AAL) apdzīvoto lauku māju tuvumā  

Trešdien, 09.jūnijā, LOSP deleģētie pārstāvji G.Gūtmanis un M.Gailīte piedalījās VARAM  darba 

grupas sanāksmē par aizliegumu lietot AAL apdzīvoto lauku māju tuvumā. Sanāksmē tika prezentēts 

Valsts augu aizsardzības dienesta un Vides konsultatīvās padomes viedoklis.  

 

Bija daudz un dažādas interpretācijas, kas katra attaisnoja savu nostāju, gan aizliegšanas, gan 

atļaušanas virzienā. Darba grupas vadība uzsver, ka nav jāpanāk vienots viedoklis, bet jādod 

ieteikumi un redzējums Saeimas deputātiem lēmuma pieņemšanai. 

 

G.Gūtmaņa secinājums: darba grupa pēc savas būtības ir bezjēdzīga un pie kādiem risinājumiem 

nonākt nevarēs. Katrs paliks pie savas nostājas un lēmumu tiešām pieņems Saeima. Sliktākais no šī ir 

jautājums, ko deputāti gribēs vairāk dzirdēt. Un šādā situācijā gala lēmums ir neprognozējams. 

 

Nākamajā sanāksmē notiks 30.jūnijā, kurā LR Zemkopības ministrija prezentēs savu viedokli.  

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) A.T.Plešs attālinātā tikšanās 

ar lauksaimniecības organizāciju pārstāvjiem 

Trešdien, 09.jūnijā, notiks VARAM ministra A.T.Pleša attālinātā tikšanās ar lauksaimnieku 

organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu klimata pārmaiņas mazinošu un videi labvēlīgu 

lauksaimniecības praksi Latvijā un citus aktuālus nozares jautājumus, kas tostarp saskaras ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbildības jomām.  

 

Sanāksmē piedalījās LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs.  

 

LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treiberga viedoklis: "Lauksaimnieku un VARAM izveidojusies 

krīze ir apliecinājums tam, ka trūkums konstruktīvam dialogam var novest pie plašiem protestiem. 

Lauksaimniekiem nav pieņemams, ka VARAM par valsts līdzekļiem maldina sabiedrību, izplatot 

ziņas par to, ka lauksaimnieki, kuri izmanto Latvijā un ES atļautos Augu aizsardzības līdzekļus, ir 

pret Zaļo kursu. Latvijas lauksaimnieki ir par to, lai citas ES dalībvalstis augu aizsardzības līdzekļus 

https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/likumprojekts-grozijumi-dabas-resursu-nodokla-likuma
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samazina līdz Latvijas līmenim. Latvijā augu aizsardzības līdzekļus jau tagad izmanto vismaz piecas 

reizes mazāk, kā citās ES dalībvalstīs. LOSP iestājas par dažādu saimniekošanas metožu pielietošanu, 

proti, gan par bioloģisko, gan par konvenciālo metodi. Kā arī LOSP iestājas par mazajiem, vidējiem 

un lielajiem lauksaimniekiem. Ražošanas metodēm ir jābūt tādām, lai pārtikas kvalitāte būtu droša 

veselībai (visiem kvalitātes rādītājiem jāatbilst augstām prasībām) un tai pašā laikā, eksporta un 

ražošanas apjomi palielinātos. Latvijas valdības lēmumi nedrīkst samazināt mūsu lauksaimnieku 

konkurētspēju." 

 

Uzklausot nozares pārstāvjus, A.T. Plešs uzsvēra, ka VARAM turpinās sadarboties ar partneriem 

valstiskajā un privātajā sektorā, lai rastu optimālus veidus, kā padarīt lauksaimniecības nozari zaļāku 

un īstenot pārdomātus ilgtspējas veicināšanas pasākumus. Vienlaikus ministrs aicināja arī 

lauksaimniecības organizācijas veidot uz sadarbību vērstu dialogu, lai veiksmīgi izdotos sasniegt 

Zaļā kursa uzstādītos mērķus. 

 

Uz ministra aicinājumu tikties bija atsaukušies Zemnieku saeimas, Latvijas Bioloģiskās 

lauksaimniecības asociācijas, Latvijas Biškopības biedrības, Latvijas Zemnieku federācijas, 

Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padomes, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu 

asociācijas, Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas, Jauno Zemnieku kluba un Latvijas Meža 

īpašnieku biedrības pārstāvji. 

 

VARAM ministris A.T.Plešs nesniedz atbildes uz lauksaimnieku iesniegtajiem jautājumie VARAM 

un solīja to darīt rakstiski.  

 

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

prejektu REGATRACE par BIOMETĀNA attīstības plānu, ietverot ilgtermiņa vīziju 

Trešdien, 09.jūnijā, LOSP valdes loceklis K.Melnis piedalījās LBA organizētajā sanāksmē, kurā 

LBA informēja par īstenošanu un jaunākajām aktualitātēm Horizon2020 programmas projektā 

REGATRACE (https://www.regatrace.eu/).  

 

Projekta REGATRACE mērķis ir izstrādāt efektīvu biometāna izcelsmes apliecinājumu izdošanas un 

pārdošanas sistēmu Eiropā, lai veicinātu Eiropas biometāna tirgus izveidi. 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF) sadarbībā 

ar LOSP organizēja projekta ''Inovatīvu risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences 

mazināšanai (DISARM)'' ietvaros vebināru Antimikrobiālā rezistence un biodrošība lopkopībā 

Ceturdien, 10.jūnijā, notika LLU Veterinārmedicīnas fakultāte un LOSP organizētais vebinārs 

Antimikrobiālā rezistence un biodrošība lopkopībā. Vebinārā piedalījās vairāk kā 30 interesenti.  

 

Vebinārā uzstājās Dr.med.vet. A. Mālniece, VMF docente, kura informēja par projektu DISARM un 

to, kā tas var noderēt lopkopībā, kur atrast nepieciešano informāciju, kā arī par Biodrošības nozīmi 

lopkopībā. Dr.med.vet. K.Kovaļenko, VMF profesors, uzstājās ar prezentāciju par Antimikrobālās 

rezistenci un tās samazināšanas iespējām.  

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde 

Ceturdien, 10.jūnijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās NTSP Budžeta un nodokļu 

apakšpadomes sēdē, ko vadīja LR Finanšu minisrijas (FM) pārstāvis I. Šnucins un I. Dālderis. 

https://www.regatrace.eu/
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Piedalījās vairāk kā 35 dalībnieki, no kurim ap pusi bija FM augstākā līmeņa ierēdņi un otru pusi 

pārstāvēja Latvijas Darba devējo konfederācijas pārstāvji L.Menģelsone, E.Rītiņa, J.Biķis, 

I.Pētersone u.c. un Latvijas brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) pārstāvis E.Baldzēns. Sarunas 

tematika bija Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD lemtās un virzītās 

nodokļu politikas izmaiņas, jo Covid-19 laikā no bankām aizņemtā nauda ar procentiem būs jāatdod, 

t.sk. Latvijai solidāri. Acīmredzot nodokļu nomaksā būs jāsāk piedalīties globālajām pasaules 

kompānijām ar apgrozījumu, pakalpojumos, gan pārdoto preču apjomā virs 750 milj. EUR. Tad 

beidzot, varbūt! Ārpus nodokļu aplikšanas joprojām plāno atstāt finanšu sektoru-bankas.!!! 

 

Visiem klātesošajiem bija atziņa, ka ir jāveic dziļāka analīze OECD piedāvājumam.  

 

Trīs galvenās G.Vilnīša atziņas: 1) globālie "kantori" nākotnē peļņas nodokli nemaksās "kantora" 

reģistrācijas vietā, bet gan pircēja, pakalpojumu saņēmēja valstī. Izklausās pozitīvi! 2) Tajā pašā laikā 

Latvijai kaut kādā laika periodā būs jāatsakās no nodokļa par reinvestēto peļnu nemaksāšanas, jo 

plānojas noteikt minimālo peļņas nodokļa likmi; 3) Jaunās nodokļu politikas mērķi ir noņemt 

atvieglojumus un palielināt dažāda veida nodokļus. 

 

Vairāk info varat iegūt OECD: https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-

beps-invites-public-input-on-the-reports-on-pillar-one-and-pillar-two-blueprints.htm  

vai https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-invites-public-input-on-

the-reports-on-pillar-one-and-pillar-two-blueprints.htm  gan tikai angļu valodā. 

 

Tiklīdz saņemsim FM prezentāciju, tā Jums nosūtīsim.  

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Zemes izmantošanas komitejas sēde 

Piektdien, 11.jūnijā, LOSP valdes locekļi G.Gūtmnies un K.Melnis piedalījās LTRK Zemes 

izmantošanas komitejas sēdē, kurā tika uzklausīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (VARAM) ziņojums par "Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa 

dioksīda piesaistes saistību izpildi." Situācijas apskats -  Latvijas problēmas un iespējamie risinājumi.  

 

Nākošās nedēļas LOSP aktivitātes: 

 
Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) organizētā sanāksme par pozīcijas sagatvošanu 

un saskaņošanu pirms Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdes 

Pirmdien, 14.jūnijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies LDDK sanāksmē, lai piedalītos 

viedokļa sagatavošanā un saskaņošanās pirms NTSP sēdes, kura notiks 2021.gada 17.jūnijā un tiks 

skatīts jautājums par Eiropas zaļā kursa un klimata mērķiem un to ietekmi uz Latvijas ekonomikas 

attīstības virzieniem.  

 

LR Zemkopības ministrijas (ZM) Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes 

ārkārtas sēde 

Otrdien, 15.jūnijā, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalīsies ZM organizētajā Dzīvnieku 

aizsardzības un labrurības konsultatīvās padomes sēde, lai pārrunātu sabiedriskajos medijos 

izskanējušo informāciju par situāciju Latvijas zvēraudzētavā "Baltic Devon Mink".  

 

https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-invites-public-input-on-the-reports-on-pillar-one-and-pillar-two-blueprints.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-invites-public-input-on-the-reports-on-pillar-one-and-pillar-two-blueprints.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-invites-public-input-on-the-reports-on-pillar-one-and-pillar-two-blueprints.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-invites-public-input-on-the-reports-on-pillar-one-and-pillar-two-blueprints.htm
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LR Zemkopības ministrijas (ZM) sanāksme, lai pārrunātu ar lauksaimniecības plastmasas 

iepakojuma savākšanu saistītos jautājumus 

Otrdien, 15.jūnijās, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies ZM organizētajā sanāksmē, lai 

pārrunātu ar lauksaimniecības plastmasas iepakojuma savākšanu saistītos jautājumus. 

 

LOSP valdes sēde 

Trešdien, 16.jūnijā, plkst.10:00, notiks LOSP valdes sēde, lai pārrunātu aktuālos jautājumus.  

 

Darba kārtība:  

1. LRA un LOSP dalīborganizāciju atbalsta pieteikumu izskatīšana (Indra). 

2. Jautājumi pirms Kopsapulces (Edgars). 

3. Dažādi (pēc Valdes locekļu priekšlikumiem, kuri tiks iesniegti līdz 15.06.).  

 

LOSP Kopsapulce 

Trešdien, 16.jūnijā, plkst.: 13:00 notiks LOSP Kopsapulce.  

 

Darba kārtībā: 

1. Atskaite par LOSP darbu 2020.gadā; 

2. 2020.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana; 

3. LOSP 2021.gada budžeta apstiprināšana. 

 

Ar Gada pārskatu var iepazīties LOSP birojā sākot ar 8.jūniju, iepriekš piesakoties uz 

zane.jonaite@losp.lv . Detalizētāku jautājumu gadījumos, lūdzu sazināties ar Indru Cimermani, 

indra.cimermane@losp.lv  

 

ATGĀDINĀM, ka LOSP dalīborganizācijas vienam biedram ir pienākums piedalīties Kopsapulcē. 

Lūdzu sūtiet apstiprinājumus dalībai Kopsapulcē uz zane.jonaite@losp.lv vai gutis.vilnitis@losp.lv 

līdz 15.jūnijam.  

 

Siera klubs Konkursantu apbalvošana 

Ceturdien, 17.jūnijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies Siera kluba konkursantu 

apbalvošanā Rīgas Tūrismaun radošās industrijas tehnikumā. 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde 

Ceturdien, 17.jūnijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies NTSP sēdē, kurā tiks prezentēts 

LDDK biedru sagatavotais kopējais viedoklis par Eiropas zaļā kursa un klimata mērķiem un to 

ietekmi uz Latvijas ekonomikas attīstības virzieniem. Un tiks uzkausīts LR Ekonmikas ministrijas 

ziņojums.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zane.jonaite@losp.lv
mailto:indra.cimermane@losp.lv
mailto:zane.jonaite@losp.lv
mailto:gutis.vilnitis@losp.lv
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LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Lauku Ceļotājs 

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

 

No 10. līdz 13. jūnijam lauki aicina baudīt lauku dzīves labumus. Vairāk kā 240 lauku tūrisma 

uzņēmēji ar patiesu prieku gaida ciemiņus. Tie ir – lauku gardumu ražotāji, dzīvnieku apskates 

saimniecības, pirtnieki, biškopji, stādu audzētāji, lielās lauku saimniecības, pilis un muižas, lauku 

krodziņi un restorāni, dabas takas, naktsmītnes un daudzi citi. >>> www.celotajs.lv/atvertasdienas  

 

“Atvērtās dienas laukos” izskan arī kā aicinājums spēcināt vietējo ekonomiku, izmantojot vietējo 

uzņēmēju pakalpojumus. Doties uz laukiem aicina Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs un Latvijas 

Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” vadītāja Asnāte Ziemele. 

  

J. Vitenberga un A. Ziemeles aicinājuma video: https://failiem.lv/u/e3y9665vh  

  

“Atvērtās dienas laukos” organizē Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” un Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūra. 

 
 

 

Izdota karte „Mežtaka – Dienvidu daļa” – Mežtakas pārgājienu maršrutu turpinājums 

Kurzemē un Lietuvā  

Jaunā pārgājienu karte ietver Mežtakas pārgājienu maršruta Dienvidu daļu Latvijā un Lietuvā. Līdz 

ar šo izdevumu gājējiem ir pieejamas kartes visā Mežtakas garumā – no Tallinas Igaunijā cauri 

Latvijai un Lietuvai līdz Lazdiju pilsētai pie Lietuvas – Polijas robežas. 

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

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skaistākajiem mežiem un nacionālajiem parkiem. Viens maršruta 

galapunkts ir Tallinā, Igaunijā,  bet otrs – pie Lazdiju  pilsētas netālu no Lietuvas – Polijas robežas. 

Maršruts ir ejams abos virzienos. Mežtakā var doties gan īsā pastaigā, gan dienas vai nedēļas nogales 

pārgājienā.  

Kādu informāciju sniedz karte 

Jauniznākusī karte iezīmē dienvidu daļas maršrutu, pagarinot esošo Mežtakas Ziemeļu daļas posmu 

Tallina–Rīga. Dienvidu daļas kopējais garums ir 1088 km, un maršruts veicams 52 dienās, noejot ~20 

http://www.celotajs.lv/atvertasdienas
https://failiem.lv/u/e3y9665vh
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km dienā. Ja kilometrāža ir garāka, to iespējams sadalīt divu dienu gājienā. Latvijā Mežtakas 

Dienvidu daļas maršruta garums ir 341 km, Lietuvā – 747 km.  

Mežtakas Dienvidu daļas maršruts ir sadalīts posmos, kas atšķiras ar ainavu, dabas vidi un vietējo 

kultūrvēstures kolorītu. Šie posmi ir:    

 Dzūkijas etnogrāfiskais reģions 

Vismežainākais Lietuvas reģions un visneskartākā savvaļas daba. Ainavu veido Dzūkijas augstiene, 

Nemunas upes ieleja, daudzie ezeri. Druskininki – iecienīts veselības un SPA kūrorts. 

 Gar Nemunas lokiem  

Mežtaka ved caur Nemunas loku reģionālo parku gar Nemunas krastiem, ar skatu uz upes ieleju un 

seniem pilskalniem, cauri Alītai, Prieniem un Birštonas dūņu terapijas un SPA kūrortam.  

 Kauņa un apkaime  

Cauri mājīgām pilsētiņām, Kauņas lagūnas reģionālajam parkam un Rokai mežam Mežtaka nonāk 

Kauņā. Panemunes sils, Ozolu parks un Laisves aleja – galvenā gājēju iela. No Kauņas Mežtaka iziet 

cauri vecpilsētai, gar Lampedis  karjeru un tālāk ved gar Nemunas upes krastiem.   

 Pa dubīsas ielejas krastiem  

Mežtaka ved cauri mazpilsētām, gar Dubīsas upes krastiem ar pilskalniem un vēsturiskām baznīcām 

Dubīsas reģionālajā parkā. Tītuvēnu reģionālā parka ainava pazīstama ar daudzajiem pakalniem, 

purvājiem, ezeriem un Šiluvu  – slavenu svētceļojumu vietu. 

 Žemaitijas etnogrāfiskais reģions 

Žemaitija atšķiras no pārējās Lietuvas ar tradīcijām un valodu. Kalnaina ainava ar pilskalniem, 

mežiem un ezeriem. Kurtuvēnu, Varņu, Salantu reģionālie parki, Žemaitijas Nacionālais parks.  

 Dienvidkurzeme  

Mežtaka šķērso Rietumkursas augstieni, ko caurvij mazu upīšu dziļās gravas. Šis ir mežiem vismazāk 

klātais Mežtakas posms. Tā ved pa lauku un meža ceļiem, caur Kurzemes mazpilsētām ar vēstures 

liecībām no 17.gs. 

 Kuldīga un apkārtne 

Šī reģiona “odziņa” ir Kuldīgas vecpilsētas šarms ar 16.-17. gs. apbūvi, Eiropā platākais 

ūdenskritums un 19. gs. sarkano ķieģeļu tilts pār Ventas upi. Aiz Kuldīgas līdz Rendai Mežtaka 

šķērso neapdzīvotu mežainu apvidu. 

 Abavas senleja 

Gājējus priecēs Abavas senleja ar plašām panorāmas ainavām, kas savieno divas mazpilsētas Sabili 

un Kandavu. Ainavai savdabīgu šarmu piešķir vīnogu lauki. Vērts apskatīt Pedvāles mākslas parku 

un Meža muzeju Jaunmoku pilī. 
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 Tukums un Ķemeru Nacionālais parks 

No Tukuma līdz Rīgas jūras līča krastam Mežtaka ved pa maziem meža ceļiem un takām. 

Bigauņciemā Mežtaka savienojas ar Jūrtakas maršrutu – E9. Ap Milzkalni pauguri mijas ar dziļām 

ieplakām. Ķemeru Nacionālajā parkā atrodas viens no lielākajiem Latvijas mitrājiem.  

 Jūrmala un Rīga 

Jūrmala ir vasaras atpūtnieku iecienīta pilsēta – tās smilšaino liedagu un daudzo SPA, viesnīcu, 

restorānu, izklaižu vietu un vēsturiskās koka arhitektūras dēļ. 

Karte izdota piecās valodās - latviešu, angļu, vācu, lietuviešu, krievu. Tā lejuplādējama  bez maksas 

www.baltictrails.eu/lv/forest/publications . Turpat arī Mežtakas Ziemeļu daļas ceļvedis ar karti un citi 

Mežtakas izdevumi. 

Mežtakas marķējums 

Šobrīd aktīvi notiek maršruta marķēšana Kurzemē. Mežtakas marķējums ir balti-oranžs-balts 

krāsojums uz kokiem vai citām virsmām. Marķēšanas darbi turpinās, to pabeigšana atkarīga no laika 

apstākļiem.  

Informācija pārgājiena plānošanai 

Visa pārgājienu plānošanai nepieciešamā informācija atrodama vietnē www.baltictrails.eu. Tajā ir 

visu maršrutu posmu apraksti, karte, GPS, naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumi, transporta iespējas 

un cita praktiski noderīga informācija. Ejot pārgājienā, ieteicams līdzi ņemt izdrukātu attiecīgā posma 

aprakstu un karti, kas noderēs vietās, kurās ir vājš interneta pārklājums. 

Tiekamies Mežtakā! 

 

Jauna ceļojumu tēma vasarai – militārais mantojums Latvijā un Igaunijā  

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

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

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

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

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

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

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

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

mūsdienīgas ekspozīcijas, aizraujošas pieredzes un pārsteidzošus stāstus. 

 

Militārā mantojuma ceļojumu brošūra un karte 

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

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

http://www.baltictrails.eu/lv/forest/publications
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ekspozīciju un gida stāstījumu, gan arī objekti dabā - kauju vietas, ierakumi  un mežabrāļu bunkuri, 

kuru apmeklējumu var apvienot ar pastaigām mežā un dabas takās.   

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

 Pirmais pasaules karš/ Neatkarības kari 1914. – 1920. 

 Otrais pasaules karš 1939. – 1945. 

 Nacionālo partizānu kustība – mežabrāļi 1944. – ~1957. 

 Padomju okupācija un neatkarības atjaunošana 1945. – 1991. 

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

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

militārām parādēm un valstu neatkarībai veltītiem svētkiem Latvijā un Igaunijā. 

 

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

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

 Latvijā – tūrisma informācijas centros, pie tūrisma informācijas sniedzējiem vairākās 

pašvaldībās, kā arī vairākumā militārā mantojuma tūrisma objektos.  

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

objektos un tūrisma uzņēmumos visā Igaunijā. 

 

Militārā mantojuma vietas gatavojas tūrisma sezonai 

Ievērojami uzlabojumi, sagatavojoties tūrisma sezonai, tiek veikti jau vairākos bijušajos militāros 

objektos. Minot tikai dažus piemērus Latvijā un Igaunijā:  

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

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

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

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

mobilajā aplikācijā redzama animācija par vēstures notikumiem. 

 

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

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

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

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

izveidots jauns informācijas stends ar zinātniskās izpētes rezultātā iegūto informāciju. 

 

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

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

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

visiecienītākais – padomju armijas tanks T-34. 

 

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

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

 

 Atjaunots kādreizējais Kudani robežapsardzības punkts un izveidota ikvienam pieejama 

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

stendi apmeklētājiem.    

https://militaryheritagetourism.info/lv/info/publications
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 Osmusāres salā apskatāmi Otrā pasaules kara laika uguns vadības tornis, 180 mm un 130 mm 

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

pārsegtas torņa šahtas un uzstādīti informācijas stendi. 

 

 Hījumā militārais muzejs ir ierīkots kādreizējā Tahkunas robežsardzes punktā. Muzejā 

atjaunotas papildu telpas un papildināta galvenā ekspozīcija No jauna izveidota padomju 

radio un radaru iekārtu ekspozīcija. Apskatāma Hījumā salas krasta aizsardzības 

infrastruktūra, ieroči un munīcija. 

Militārā mantojuma vietas darbojas saskaņā ar Latvijā un Igaunijā noteiktajām epidemioloģiskās 

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

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

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

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

koordinātas.  

Militārā mantojuma tūrisma vietne internetā 

Regulāri papildinām arī militārā mantojuma tūrisma interneta vietni 

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

karte. Vietnes informācija tiek papildināta ar objektiem un ar tiem saistītiem vēstures aprakstiem un 

atmiņu stāstiem.  

Aicinām ikvienu iesaistīties šī  vēstures mantojuma saglabāšanā un militārā mantojuma vietnes 

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

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

 

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

līdzfinansē Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā 

sadarbība" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma. 

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

informācijas iespējamo izmantošanu. 

 

Jauna informācijas sadaļa, kur meklēt vietējos ražotājus un audzētājus 

 

Jauna informācijas sadaļa  PRODUKCIJAS IEGĀDE ir izveidota informācijas profilā „Lauku 

labumi”. Šeit atrodami jau 106 Latvijas lauku produktu audzētāji un ražotāji, kas pieteikuši savu 

informāciju, un to skaits turpina augt. Līdz šim „Lauku labumu” informācija bija veltīta tikai 

saimniecību apmeklēšanas iespējām. Jaunā sadaļa to papildina un ir veltīta tieši ražotajai produkcijai 

un tās iegādes iespējām gan saimniecībā, gan tirdzniecības vietās, gan e-veikalos. 

 

Kā atrast interesējošo pārtikas ražojumu? 

 Produktu grupas 

Saimniecības sakārtotas vairākās produktu grupās pēc galvenā ražotās produkcijas veida:  svaigi 

dārzeņi un zaļumi; marinējumi un konservējumi; svaigi augļi, ogas un rieksti; ievārījumi un sīrupi; 

https://militaryheritagetourism.info/
mailto:military@celotajs.lv
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piena produkti; graudaugi, sēklas un pākšaugi; maize un konditoreja; olas; gaļa; zivis; medus un 

biškopības produkti; bezalkoholiskie un  alkoholiskie dzērieni; saldumi; sēnes tēja un kafija. 

 Saimniecības informācija 

Viena saimniecība var ražot un piedāvāt vairākus produkcijas veidus, piemēram, gan dārzeņus, gan 

piena produktus – tad tā atrodama vairākās produktu grupās. Norādīta arī plašāka informācija par 

pašu saimniecību, specializācija, lielums, kontakti saziņai un atrašanās vieta, kā arī veikali, tirdziņi, 

e-veikali un citas vietas, kur ārpus saimniecības var iegādāties tās ražojumus. 

 Karte 

Visas ražojošās saimniecības ir atzīmētas arī kartē ar meklēšanas atlasi - „Ražotāji”, kur tās iespējams 

meklēt pēc galvenajām produktu grupām vai pēc katra konkrēta produkta. 

 

Pārtikas produktu audzētāji un ražotāji aicināti pievienoties 

Produkcijas iegādes informācija būs noderīga gan individuāliem pircējiem, gan uzņēmējiem (bizness 

- biznesam) – veikaliem, restorāniem, viesu mājām, lai savā ēdienkartē arvien vairāk izmantotu 

vietējos ražojumus, varbūt pat no kaimiņa saimniecības. Pievienoties ir aicināti ne tikai tūrismā 

iesaistītie pārtikas ražotāji, bet ikviens, kurš vēlas paplašinat savu sadarbību ar citiem uzņēmējiem un 

iegūt jaunus klientus. 

Informācija tiek regulāri papildināta un ražotāji ir aicināti pievienoties, sūtot informāciju par savu 

audzēto vai ražoto produkciju uz e-pastu lauku@celotajs.lv.  

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1102  

 

 

Latvijas Meža īpašnieku biedrība 

 
Latvijas Meža īpašnieku biedrība ir izsludinājusi  

pieteikšanos konkursam “Sakoptākais mežs” 2021 

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

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

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

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

attīstības fonda atbalstam. 

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

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

pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku 

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

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

infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā 

meža apsaimniekošanā. 

 Pieteikšanās atvērta līdz 5. jūlijam. 

Informācija par konkursu un nolikums: www.mezaipasnieki.lv  

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

https://www.celotajs.lv/lv/geo/map?7&prodcatId=-1
mailto:lauku@celotajs.lv
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1102
http://www.mezaipasnieki.lv/
https://mezaipasnieki.lv/lv/sakoptakais-mezs-2021
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Siera klubs 
Siera klubs pasākumu plāns jūnijā: 

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

labumi", 

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

(turpmāk Konkurss) 

 03. jūnijā Konkurss Rīgā, 

 04.jūnijā Konkurss Smiltenē, 

 10.jūnijā Konkursa noslēguma pasākums, uzvarētāju apbalvošana. 

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

Latvietis", "Saimnieks". 

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

pienotavā. 
 

Latvijas Lauku forums 
 

Nākamnedēļ Latvijas Lauku kopienu parlamentā 25 diskusiju grupās runās par lauku telpas 

nākotni 

 

No šī gada 16. līdz 18. jūnijam piekto reizi notiks Latvijas Lauku kopienu parlaments, pulcējot 

valsts, pašvaldību un lauku kopienu pārstāvjus, pētniekus un uzņēmējus, lai diskutētu par 

konkurētspējīgas un pievilcīgas vides veidošanu lauku reģionos un mazajās pilsētās. 

Parlamenta norises trijās dienās tiks aktualizētas un risinātas tādas tēmas kā pandēmijas 

radītās sekas un pielāgošanās risinājumi reģionos, attālo ciemu un to iedzīvotāju identitātes 

stiprināšana, jaunienācēju laukos pieredze un vajadzības, kā arī jaunās iespējas, ko sniedz 

tehnoloģiskās un sociālās inovācijas, viedo ciemu attīstība, Eiropas zaļais kurss un citi procesi. 

 

„Mūsu mērķis, organizējot Lauku kopienu parlamentu, ir iniciēt veiksmīgu risinājumu un jaunu 

iespēju īstenošanu lauku telpā un sekmēt šīm iniciatīvām atbalstošu vidi, vienlaikus spēcinot 

līdzvērtīgu dialogu un sadarbību starp dažādām pusēm vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. 

Nozīmīgās pārmaiņas pēdējā gada laikā vienlaikus ar mūsu katra paša rīcību dzīves kvalitātes 

uzlabošanai un ikdienas paradumu maiņu ir sekmējis līdz šim daudzkārt neizmantotu potenciāla 

piepildīšanu. Lauki ir kļuvuši par vēl iekārojamāku mājvietu, darba un atpūtas vietu, vienlaikus 

attīstījušās daudzveidīgas un unikāliem jauninājumiem bagātas uzņēmēju, pašvaldību un kopienu 

iniciatīvas. Ar šīm iniciatīvām Lauku parlamenta laikā vēlamies iepazīstināt arī plašāku sabiedrību,” 

stāsta biedrības „Latvijas Lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka. Šogad parlamenta rezonanses 

punkts būs Gulbenes novada Stāmerienas pils, tomēr pirmo reizi tas būs digitāls, dodot iespēju 

ikvienam interesentam sekot līdzi tiešsaistē un piedalīties diskusijās par Latvijas laukiem un to 

nākotni no jebkuras vietas Latvijā un pasaulē. 

 

16. jūnijā parlamenta fokusā būs viedie ciemi un jaunienācēji laukos – spēcīgi jaunu pārmaiņu nesēji 

reģionos. Ikvienam būs iespēja radio NABA viļņos satikt un iepazīt trīs ģimeņu pieredzi, pārceļoties 
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uz dzīvi laukos, kā arī uzzināt 14 aktīvu lauku kopienu praktiskos pieredzes stāstus un pirmajiem 

noskaidrot atpazīstamības zīmes "Viedais Ciems" ieguvējus. 

 

17. jūnijā parlamenta oficiālajā atklāšanā dalībniekus sveiks Valsts prezidents Egils Levits un 

Saeimas deputāte un Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda. Atklāšanā 

politikas veidotāji - Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Bluķe un Gulbenes 

novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs – diskutēs par aktuālo lauku attīstības un 

pilsoniskās līdzdalības kontekstā. Savukārt pēcpusdienā divās sesijās, katrā ar vairākām paralēlām 

tematiskajām darba grupām, Kopienu parlamenta dalībnieki izzinās labās prakses laukos un ekspertu 

viedokļus, kā arī diskutēs par situāciju un nepieciešamajiem risinājumiem tādās jomās kā lauku 

apdzīvotība, kopienu noturība krīzes un pārmaiņu apstākļos, īsās pārtikas ķēdes, zaļais publiskais 

iepirkums, digitalizācija un digitālās prasmes, iekļaujoša līdzdalība, kā arī citiem lauku attīstībai 

būtiskiem jautājumiem. 

 

18. jūnijā parlamenta dalībnieki digitālos pieredzes braucienos varēs iepazīties ar Gulbenes novada 

spēka cilvēku stāstiem un iedvesmojošām zaļās enerģijas, jauno uzņēmēju, līdzdalības rīku, tradīciju 

saglabāšanas un citām praksēm. Savukārt Kopienu parlamenta lielā kulminācija būs noslēguma 

pasākums, kurā tiks apkopoti parlamenta diskusiju rezultāti un prezentēta rezolūcija ar prioritātēm un 

rīcību plānu veicamajiem uzdevumiem lauku un mazo pilsētu attīstībai un stiprināšanai turpmākajos 

divos gados. 

 

Latvijas Lauku kopienu parlamentā ir aicināts piedalīties ikviens, kurš ir ieinteresēts aktīvi 

līdzdarboties kvalitatīvas un dzīvotspējīgas lauku vides veidošanā, pievienojoties sarunām no 

jebkuras vietā Latvijā. Reģistrēties dalībai pasākumos un iegūt papildu informāciju par Lauku 

kopienu parlamentu un tā norisi var https://parlaments.laukuforums.lv/  

 

Kontaktinformācija 

Artis Krists Mednis, Latvijas Lauku forums 

Tālruņa numurs: +371 28855427 

E-pasta adrese: artis.mednis@laukuforums.lv 

 

Latvijas Lauku forums ir nacionāla mēroga organizācija, kas apvieno vairāk nekā 80 organizācijas 

visos reģionos. LLF misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par 

vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās 

vajadzības. Vairāk: laukuforums.lv. 

 

 
5. Latvijas Lauku kopienu parlamentu rīko biedrība "Latvijas Lauku forums" sadarbībā ar Gulbenes novada 
pašvaldību un biedrību "SATEKA". Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras 

ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

https://parlaments.laukuforums.lv/
mailto:artis.mednis@laukuforums.lv
https://laukuforums.lv/
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LAUKU ATBALSTA DIENESTS 

 

10.06.2021 

Tiešsaistes vebināri - uzzini aktuālo! 

Lai informētu par aktualitātēm, Lauku atbalsta dienests (LAD) organizē tiešsaistes vebinārus. 

Lielākajai daļai vebināru, lai varētu piedalīties, ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. Pēc 

pasākumu norises vebināru video ieraksti tiek publicēti dienesta mājaslapā, kā arī LAD YouTube un 

Vimeo kontos. 

 

Plānotie vebināri 

Tiešsaistes mācības tehnikas tirgotājiem par Tehnikas un iekārtu katalogu 

 

Šā gada 15.jūnijā plkst.9.00 notiks tiešsaites mācības tehnikas tirgotājiem "Tehnikas un iekārtu 

katalogs". Mācības notiks tiešsaistē platformā “Zoom”. 

Pieteikuma forma un plašāka informācija par mācībām ir skatāma šeit. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/tiessaistes-vebinari-uzzini-aktualo-

1130  

 

10.06.2021 

Darbu sāk Tehnikas un iekārtu katalogs 

Ceturtdien, 10. jūnijā, darbu sāk Tehnikas un iekārtu katalogs, ko izstrādājusi Zemkopības ministrija 

sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) un Lauku atbalsta dienestu 

(LAD), lai atvieglotu lauksaimniekiem tehnikas un iekārtu iegādi. Lielu atbalstu kataloga izveidošanā 

sniedza arī Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija. Katalogs ir pieejams kā 

elektroniskais rīks LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 

 

Plānots, ka Tehnikas un iekārtu katalogs atvieglos atbalsta saņēmējiem iepirkumu procesu tehnikas 

un iekārtu iegādei Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 

“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībā” īstenošanai pārejas periodā 2021. un 2022. gadā, 

veicinot efektīvāku ES finansējuma administrēšanu un vienkāršojot LAD kontroles funkcijas. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/darbu-sak-tehnikas-un-iekartu-

katalogs-1152  

 

10.06.2021 

Klientu apkalpošana dienestā vasarā 

Lauku atbalsta dienests (LAD) rūpējoties gan par klientu, gan dienesta darbinieku veselību, pārsvarā 

savu darbu veic attālināti. Sarežģītākās situācijās, ko nav iespējams atrisināt, piemēram, pa tālruni, ir 

iespējams pieteikties uz klātienes vizīti LAD klientu apkalpošanas centros – vizītei ir jāpiesakās 

iepriekš un jāvienojas ar dienestu par konkrētu tās laiku. Tas ir svarīgi, lai ievērotu visus drošības 

noteikumus Covid-19 izplatības dēļ. 

 

Klienti saņemt konsultācijas un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem var: 

 

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

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

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/tiessaistes-vebinari-uzzini-aktualo-1130
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/tiessaistes-vebinari-uzzini-aktualo-1130
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/darbu-sak-tehnikas-un-iekartu-katalogs-1152
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/darbu-sak-tehnikas-un-iekartu-katalogs-1152
mailto:lad@lad.gov.lv
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https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/klientu-apkalposana-dienesta-vasara-

1153  

 

10.06.2021 

Tiešsaistes mācības tehnikas tirgotājiem par Tehnikas un iekārtu katalogu 

Šā gada 15.jūnijā plkst.9.00 notiks tiešsaites mācības tehnikas tirgotājiem "Tehnikas un iekārtu 

katalogs". Mācības notiks tiešsaistē platformā “Zoom”. 

 

Mācībās aicināti piedalīties tehnikas tirgotāji, lai uzzinātu to, kā izmantot Tehnikas un iekārtu 

katalogu, kā tajā pievienot tehnikas vienības un citu aktuālo informāciju. 

Lūdzam pieteikties mācībām, aizpildot pieteikuma formu. Reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta 

Zoom pieslēgšanās saite. 

Pieteikuma forma pieejama: https://forms.gle/dZ39GkRFCTm1dR9R6. 

 

Vēršam uzmanību! Lauksaimniekiem vebinārs par Tehnikas un iekārtu katalogu tiks organizēts 

vasaras nogalē. 

 

Tehnikas un iekārtu katalogu ir izstrādājusi Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests, Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centrs un Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija. 

Tā publiskā versija skatāma Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Katalogā apkopota informācija par 

tehnikas vienībām, ko lauksaimnieki var iegādāties atbalsta pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku 

saimniecībās”. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/tiessaistes-macibas-tehnikas-

tirgotajiem-par-tehnikas-un-iekartu-katalogu-1154  

 

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA 

 

09.06.2021 

Ministrs Kaspars Gerhards uzdod Pārtikas un veterinārajam dienestam nekavējoties veikt 

pastiprinātas ārpuskārtas kontroles kažokzvēru audzētavās 

Pamatojoties uz sabiedriskajā medijā izplatīto informāciju par būtiskiem labturības un biodrošības 

prasību pārkāpumiem kažokzvēru novietnēs, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards izdevis 

rīkojumu, kurā uzdevis Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) nekavējoties veikt pastiprinātas 

ārpuskārtas kontroles visās kažokzvēru novietnēs, izvērtējot to atbilstību dzīvnieku labturības un 

biodrošības prasībām, un līdz šā gada 12. jūlijam iesniegt Zemkopības ministrijai (ZM) detalizētus 

pārbaudes rezultātus, tajā skaitā konstatētās neatbilstības, pieņemtos lēmumus un soda apmērus. 

 

Lai veicinātu stingrāku paškontroli dzīvnieku audzētavās, PVD inspektoriem uzdots pastiprināto 

kontroļu laikā pārrunāt ar kažokzvēru audzētavu īpašniekiem iespēju brīvprātīgi ieviest attālināto 

videonovērošanas sistēmu, lai pievērstu lielāku uzmanību darbinieku veiktajiem pienākumiem, kas 

saistīti ar dzīvnieku sagūstīšanu, pārvietošanu un tamlīdzīgām darbībām, lai novērstu un izslēgtu 

cietsirdīgu attieksmi pret dzīvniekiem. 

 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/klientu-apkalposana-dienesta-vasara-1153
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/klientu-apkalposana-dienesta-vasara-1153
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/tiessaistes-macibas-tehnikas-tirgotajiem-par-tehnikas-un-iekartu-katalogu-1154
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/tiessaistes-macibas-tehnikas-tirgotajiem-par-tehnikas-un-iekartu-katalogu-1154
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Zemkopības ministrs savā rīkojumā PVD arī uzdevis līdz 12. jūlijam iesniegt ZM priekšlikumus 

grozījumiem spēkā esošajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu dzīvnieku labturības prasību 

uzlabošanu kažokzvēru audzēšanā. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ministrs-kaspars-gerhards-uzdod-partikas-un-

veterinarajam-dienestam-ne?id=12269  

 

10.06.2021 

Darbu sāk jauns elektroniskais palīgs lauksaimniekiem atbalsta finansējuma efektīvākai 

ieguldīšanai – Tehnikas un iekārtu katalogs 

Ceturtdien, 10. jūnijā, darbu sāk Tehnikas un iekārtu katalogs, ko izstrādājusi Zemkopības ministrija 

sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) un Lauku atbalsta dienestu 

(LAD), lai atvieglotu lauksaimniekiem tehnikas un iekārtu iegādi. Lielu atbalstu kataloga izveidošanā 

sniedza arī Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija. Katalogs ir pieejams kā 

elektroniskais rīks LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.  

 

Plānots, ka Tehnikas un iekārtu katalogs atvieglos atbalsta saņēmējiem iepirkumu procesu tehnikas 

un iekārtu iegādei Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 

“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībā” īstenošanai pārejas periodā 2021. un 2022. gadā, 

veicinot efektīvāku ES finansējuma administrēšanu un vienkāršojot LAD kontroles funkcijas. 

 

Kaut arī pieteikšanās kārta LAP pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumam 

“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ir paredzēta 2021. gada rudenī, katalogs sāk savu 

darbību jau šodien, lai tehnikas un iekārtu ražotāja rūpnīcas oficiālie pārstāvji  varētu savlaikus 

iesniegt izvērtēšanai savu piedāvājumu iekļaušanai katalogā. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/darbu-sak-jauns-elektroniskais-paligs-

lauksaimniekiem-atbalsta-finanse?id=12270  

 

10.06.2021 

Ministrs K.Gerhards: “Zemkopības ministrijai ir nulles tolerance pret dzīvnieku labturības 

prasību pārkāpējiem” 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards ir uzdevis Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) 

nekavējoties veikt ārpuskārtas pārbaudes visās Latvijā esošajās ūdeļu fermās. Pārbaudes plānots 

paveikt līdz šī gada 30. jūnijam. Sabiedrības informēšanai veikto pārbaužu rezultātu apkopojums tiks 

publicēts Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē. 

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Kažokzvēru audzētavās ikvienam uzņēmējam, ikkatram 

darbiniekam ir pienākums ievērot dzīvnieku labturības prasības. Necilvēcīga un nehumāna attieksme 

pret dzīvniekiem, pārkāpjot likumu, ir sodāma. Ja kāds no kažokzvēru audzētavu uzņēmumiem 

nespēj ievērot normatīvo aktu prasības, pārkāpjot likumu – tādas fermas ir jāslēdz. Zemkopības 

ministrijai ir nulles tolerance pret dzīvnieku labturības prasību pārkāpējiem.” 

 

Zemkopības ministrija informē, ka PVD šogad – 2021. gadā, līdz šim brīdim Latvijā esošajās piecās 

kažokzvēru - ūdeļu un lapsu, audzētavās ir veicis 21 pārbaudi, kā arī jau tuvākajā laikā veiks papildu 

pārbaudes. Savukārt 2020. gadā PVD ir veicis kopumā 31 pārbaudi. Visās pārbaudēs tika veikta 

dzīvnieku labturības uzraudzība un papildus tika vērtēts, kā tiek ievērota darbinieku biodrošība, kādā 

stāvoklī ir dzīvnieki. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ministrs-kaspars-gerhards-uzdod-partikas-un-veterinarajam-dienestam-ne?id=12269
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ministrs-kaspars-gerhards-uzdod-partikas-un-veterinarajam-dienestam-ne?id=12269
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/darbu-sak-jauns-elektroniskais-paligs-lauksaimniekiem-atbalsta-finanse?id=12270
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/darbu-sak-jauns-elektroniskais-paligs-lauksaimniekiem-atbalsta-finanse?id=12270
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https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ministrs-k-gerhards-zemkopibas-ministrijai-ir-

nulles-tolerance-pret-dz?id=12274  

 

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

No pirmdienas līdz otrdienai, no 14.jūnija līdz 15.jūnijam, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un 

ZM eksperti piedalīsies klātienē Portugāles prezidentūras rīkotā neformālā ES Lauksaimniecības un 

zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Lisabonā.  

 

Portugāles prezidentūras izvirzītā ministru diskusiju tēma ir “Pārtikas sistēmas, inovācijas un dabas 

resursu pārvaldība” – par dažādu problēmu radītajām grūtībām, ar kurām pašlaik saskaras pārtikas 

sistēmu pārvaldība. 

 

No pirmdienas līdz piektdienai, no 14.jūnija līdz 18.jūnijam, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti 

piedalīsies tiešsaistē Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (Food and Agriculture Organization -  

FAO) konferences 42.sesijā, kurā plānots apstiprināt FAO  darbības programmu 2022.-2023. gadam, 

pārskatīt iepriekšējā perioda darbības rezultātus, kā arī notiks FAO Padomes neatkarīgā 

priekšsēdētāja vēlēšanas.  

Sākums visās dienās pulksten 10.30.   

 

No pirmdienas līdz piektdienai, no 14.jūnija līdz 18.jūnijam, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistē EK 

faktu konstatācijas misijas sanāksmēs par krāpniecisko darbību pārtikas ķēdē, ko nosaka Regulas 

2017/625 1.panta 2.punkts. Misijas mērķis ir apkopot informāciju par nacionālo kārtību cīņai ar 

krāpšanos pārtikas ķēdē.  

Sākums visās dienās pulksten 11.00.   

 

No pirmdienas līdz otrdienai, no 14.jūnija līdz 15.jūnijam, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistē 

Eiropas Komisijas darba grupas sanāksmē par  lauksaimniecisko piesārņojumu. Sanāksmes ietvaros 

tiks diskutēts par lauksaimniecisko piesārņotāju – glikoalkaloīdu, deoksinivalenola, H2-T2 toksīnu 

un aflatoksīnu maksimāli pieļaujamām normām pārtikā. 

Sākums visās dienās pulksten 10.00  

 

Otrdien, 15. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) rīkotā BIOEASTsUP projekta 

Agroekoloģijas un ilgtspējīgas ražības tematiskās darba grupas tiešsaistes konferencē “Atbalsts 

bioloģiskās darbības plānu izstrādei BIOEAST valstīs”. Konferences mērķis ir veicināt valstu aktīvu 

iesaistīšanos, lai novērtētu savas nacionālās bioloģiskās nozares galvenās problēmas, iespējas un 

interešu jomas, tā atbalstot nacionālā līmeņa bioloģiskās rīcības plāna izstrādi 11 ES valstīs un 

popularizētu  Eiropas bioloģiskās rīcības plānu Centrālās un Austrumeiropas valstīs un Baltijas 

reģionā.  

Sākums pulksten 14.15.   

 

Otrdien, 15. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju 

apakškomisijas sēdē, kuras laikā apakškomisijas vadītājs ziņos sēžu cikla “Par pilnībā valsts 

finansētām studiju iespējām” kopsavilkumu.  

Sākums pulksten 11.00.   

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ministrs-k-gerhards-zemkopibas-ministrijai-ir-nulles-tolerance-pret-dz?id=12274
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ministrs-k-gerhards-zemkopibas-ministrijai-ir-nulles-tolerance-pret-dz?id=12274
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Otrdien, 15.jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes pārtikas piedevu darba grupas sanāksmē 

par Eiropas Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstiem, tostarp, pārtikas piedevu lietošanas 

nosacījumiem. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 16. jūnijā, ZM speciālisti kopā ar pārstāvjiem no Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

(LLU) un Baltijas jūras reģiona valstīm piedalīsies starptautiskā projekta Waterdrive tiešsaistes 

seminārā - “Lauksaimnieku kopienas loma ūdenssaimniecības stiprināšanā Baltijas jūras reģionā”, 

kurā notiks diskusijas ar lauksaimniekiem un lauksaimniecības konsultantiem par  lauksaimnieku 

lomu ūdenssaimniecības stiprināšanā Baltijas jūras reģionā. Semināru organizē biedrība “Zemnieku 

saeima”.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 16.jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes seminārā E-lauka diena par kaitīgo 

organismu ierobežošanu pākšaugu sējumos, ko organizē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs (LLKC) sadarbībā ar Agroresursu un ekonomikas institūtu (AERI) un Latvijas Zemnieku 

federāciju (LZF). 

Sākums pulksten 10.00.  

  

Trešdien, 16.jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistē sagatavošanās sanāksmē ar Eiropas Komisiju 

par tirgus ierobežojumu jautājumiem, kurus plānots izskatīt Pasaules tirdzniecības organizācijas  

(PTO) Sanitārā un fitosanitārā (SPS) Komitejā jūlija mēnesī. 

Sākums pulksten 10.30.   

 

Ceturtdien, 17. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies biedrības “Latvijas lauku forums” organizētā 

tiešsaistes pasākumā - 5. Latvijas Lauku kopienu parlaments, kurā pulcēsies pašvaldību, valsts 

pārvaldes un NVO pārstāvji, uzņēmēji, politikas veidotāji, akadēmiķi, aktīvisti, lai diskutētu un 

kopīgi rastu veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai.  

Sākums pulksten 09.00.   

 

Ceturtdien, 17. jūnijā, zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts piedalīsies Latvijas mežu 

sertifikācijas padomes 1. pusgada kopsapulcē, kurā informēs dalībniekus par 2021.gada meža nozares 

aktualitātēm.  

Sākums pulksten 12.00.   

 

Ceturtdien, 17. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) organizētā Kopējās 

lauksaimniecības politikas uzraudzības un novērtēšanas ekspertu darba grupa tiešsaistes sanāksmē 

par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) uzraudzības un novērtēšanas aktualitātēm. Galvenais 

temats – KLP rādītāji un uzraudzības un novērtēšanas dati. 

Sākums pulksten 11.00.   

 

Ceturtdien, 17.jūnijā, ZM eksperti piedalīsies Saeimas Eiropas lietu komisijas tiešsaistes sēdē, kurā 

tiks izskatīti Eiropas Savienības lauksaimniecības, Kopējās lauksaimniecības politikas un 

zivsaimniecības jautājumi. 

Sākums pulksten 12.30. 
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Ceturtdien, 17.jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies EK Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku 

barības pastāvīgās komitejas (PAFF) Dzīvnieku veselības un labturības sekcijas un Kontroļu un 

importa nosacījumu (CIC un AHW) sekcijas rīkotā tiešsaistes sanāksmē, kurā tiks diskutēts par 

Eiropas Savienībai aktuālajiem dzīvnieku veselības un labturības, kā arī kontroles un importa 

nosacījumu jautājumiem.  

Sākums pulksten 10.30. 

 

Piektdien, 18.jūnijā, ZM eksperti piedalīsies EK organizētā pārtikas aprites un dzīvnieku un augu 

veselības darba grupas tiešsaistes sanāksmē par aktualitātēm ES tirdzniecībā ar Lielbritāniju. 

Sanāksmē plānots diskutēt par Eiropas Savienībai aktuālajiem jautājumiem tirdzniecībā ar 

Lielbritāniju pēc Brexita. 

Sākums pulksten 15.00. 

 

Piektdien, 18.jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes semināra pētniecības un inovāciju 

programmas “Apvārsnis Eiropa” atklāšanā, ko organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar 

Valsts izglītības un attīstības aģentūru (VIAA) un Latvijas Zinātnes padomi.  

Programmas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros atbalstīs atvērto zinātni, globālo izaicinājumu risināšanu un 

rūpniecības konkurētspēju un atvērto inovāciju, papildus stiprinot arī Eiropas pētniecības norisi 

kopumā. “Apvārsnis Eiropa” programma sniedz iespēju attīstīt inovatīvas un konkurētspējīgas 

pētniecības idejas gan individuālos projektos, gan Eiropas Pētniecības padomes grantu projektos.  

Sākums pulksten 11.00. 


