INFOLAPA Nr. 38/2020
LOSP AKTUALITĀTES
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes:
Tikšanās ar FM par ALTUM zemes reverso nomu
Pirmdien, 07.decembrī, LOSP sabiedrisko attiecību speciālists G.Jankovs piedalījās attālinātajā
sanāksmē ar FM par ALTUM zemes reverso nomu.
Sanāksmē tika apspriests jautājums par Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošana ienākumam
no lauksaimniecības zemes atsavināšanas, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir ēkas un būves.
Tika diskutēts par FM izstrādāto piedāvājumu, kas paredz izmaiņas normatīvajos aktso, lai ALTUM
un citos gadījumos, reversas nomas gadījumos būtu jamaksā kapitāla pieauguma nodoklis tikai par
ēkām.
LOSP viedoklis, ka normām ir jābūt ar atpakaļejošu spēku, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem ALTUM
programmas ietvaros ir radies pienākums maksāt kapitāla pieauguma nodokli, tika uzklausīts, bet FM
norādīja, ka nav šāda prakse. Es gan norādīju un lūdzu neatmest domu par normas atpakaļejošo
spēku, jo juridiskā prakse tomēr ir, ka normām piešķir atpakaļejošu spēku, ja tas uzlabo personas
tiesības.
Otrs LOSP priekšlikums par kapitāla pieauguma nodokļa maksāšanu darījuma beigās, ja persona
neatpērk īpašumu, arī no FM puses neguva atbalstu! FM ir bažas, ka beigās nevarēs piedzīt nodokli
un valstij būs jāstājas kreditoru rindā!
Sanāksmi beidzās ar to, ka tiks virzīti grozījumi normatīvajos aktos, lai sakārtotu reversās nomas
darījumus uz nākotni. Palūdzu, lai LOSPu tur lietas kursā un visus priekšlikumus sūta arī mums,
saskaņošanai.
LOSP aizcinājums valdību un Saeimu pārskatīt ierobežojumus, atļaujot brīvdienās iegādāties
Ziemassvētku eglītes un vietējo ražotāju dāvamas tirdziņos
Otrdien, 08.decembrī, LOSP nosūtīja aicinājumu valdībai, Saeimai nenolaupīt sabiedrībai
Ziemassvētkus ļaujot droši iegādāties Ziemassvētku eglītes un dāvanas saviem mīļajiem.
Laiks pēc valdības ierobežojumu ieviešanas, ir parādījis, ka piektdienās notiek masveida
drūzmēšanās lielveikalos, tirgos un arī pie Ziemassvētku eglīšu tirgotājiem. Latvijas Tirgotāju
asociācija ir norādījusi, ka piektdienā tirgotāji ir apkalpojuši 20-50% vairāk pircēju, kas ir radījis
drūzmēšanos veikalos un tirdzniecības vietās. Līdzšinējā prakse norāda, ka pirmssvētku laikā ir
nepieciešams steidzami pārdomāt un izmainīt ierobežojumus, kas novērstu cilvēku drūzmēšanos
iepērkoties.
LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: “Ziemassvētku laiks ir brīdis, kad cilvēki cenšas
iepriecināt sevi, savus tuviniekus, ģimeni, radot viņos prieku. Īpaši šajā saspringtajā laikā, jāļauj
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ikvienam izjust svētku sajūtu, tādā veidā mazinot spriedzi sabiedrībā. Neredzu nekādu problēmu, ja
ļautu cilvēkiem iegādāties Ziemassvētku eglīti un mājražotāju produkciju svaigā gaisā tirdziņos.
Tagad, neļaujot nopirkt brīvdienās Ziemassvētku eglīti, kas ir viens no latviešu svētku simboliem, un
dāvanas, valdība un Saeima laupa Ziemassvētkus un rada vēl lielāku spriedzi sabiedrībā. Tas ir
nepieņemami! Būtiski ir arī tas, ka tiek atņemta iespēja tirgotājiem un mājražotājiem iegūt lielāko
daļu gada ienākumu, kurus tie parasti iegūst Ziemassvētku tirdziņos”
Šogad, kad ir ieviesti pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumi, Ziemassvētki tiks svinēti mājās.
LOSP paredz, ka pie šādas situācijas pieprasījums pēc Ziemassvētku eglītēm, jo katra ģimene
vēlēsies savu eglīti. Lai neradītu drūzmēšanos un riskus COVID-19 saslimstībai, būtu jāatļauj
Ziemassvētku tirdziņu darbību arī brīvdienās, kas izlīdzinātu cilvēku plūsmu, radītu mazāku
drūzmēšanos un vienlaikus sniegtu atbalstu un gandarījumu vietējiem amatniekiem, uzņēmējiem.
Vienlaikus, LOSP aicina pircējus iegādāties Latvijā ražotu pārtiku, preces un izstrādājumus, dāvanas
iegādāties pie vietējiem ražotājiem saimniecībās vai izvēloties attālinātas piegādes iespējas. Ar savu
iepirkšanās paradumu maiņu, mēs varam palīdzēt vietējai uzņēmējdarbībai, un ietaupīt savus finanšu
līdzekļus un rūpēties par Ziemassvētku brīnumu!
Biogāze vai elektromobilitāte- KURAAER tehnoloģijas ļaus sasniegt izvirzītos mērķus
transportam 2030.gadā?
Otrdien, 08.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis K.Melnis piedalījās
projekta: Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā. Projekts tiek īstenots
Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” ietvaros.
Eksperti apgalvoja, ka biometāns pie atbilstošas attīrīšanas ir līdzvērtīgs dabas gāzei un transporta
darbināšanai var droši izmantot, ja nomaina dažus gumijas blīvslēgus.
Latvijā ir attīstīta biogāzes nozare. Pašreiz biogāze tiek izmantota elektroenerģijas ražošanai. Biogāzi
var izmantot arī biometāna ražošanai un lietot transportā, aizvietojot fosilo degvielu. Seminārā tiks
aplūkoti biogāzes ražošanas efektivitātes unklimataaspekti, lai noteiktu biogāzes ražošanas
ilgtspējību. Pēdējos gados Latvijā strauji aug elektrotransportlīdzekļu skaits. Seminārā tiks aplūkota
elektromobilitātes esošāsituācija un perspektīvas, kā arī prezentēta Eiropas valstu labās prakses
piemēri elektromobilitātes attīstībai. Galvenais jautājums, uz kuru tiks meklēta atbilde semināra
laikā, ir kurai tehnoloģijai ir lielāks potenciāls Latvijā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus transportam
2030. gadā.
G.Vilnītis un arī eksperti bija dažādās atziņās par biometāna izmantošanu vai nu pamatā transportā
vai arī elektrības ražošanā. Laikam jau jāatzīst, ka ekonomiski pamatoti ir biometānu izmantot kā
degvielu un nav ekonomiski lietderīgi no biometāna ražot elektrību. Tad jau pa tiešo no mēslu
koģenerācijas elektrību ražo pa taisno.
Uzraudzības komitejas sēde
Ceturdien, 10.decembrī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalījās Uzraudzības komitejas
sēdē, kurā tika diskutēts par nākamo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.2020.gada plānošanas periodu.
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Meža un saistīto nozaru attīstības problēmas un perspektīvas klimata izmaiņu laikmetā Latvijā
un Eiropā
Ceturdien, 10.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP valdes loceklis K.Melnis piedalījās
konferencē “Meža un saistīto nozaru attīstības problēmas un perspektīvas klimata laikmetā Latvijā un
Eiropā”.
Konferenci iespējams noskatīties šeit :
1. https://www.db.lv/zinas/tiesraide-5-starptautiska-mezu-nozares-konference-500178
2. https://www.youtube.com/watch?v=W_EOFbDkseg
3. http://konferences.db.lv/conferences/tiesraide-lmsp-un-du-meza-nozares-konference/
Uzraudzības komitejas organizētā tematiskā diskusija par klimata pārmaiņām un ilgtspēju
Ceturdien, 10.decembī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis
piedalījās Uzraudzības komitejas orgaizētajā diskusijā par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda Atjaunošanas un noturības mehānisma plāna
tematiskajā darba grupā par klimata pārmaiņām un ilgstspēju.
Uzraudzības komitejas organizētā tematiskā diskusija par ekonomikas transformāciju un
produktivitātes reformu
Piektdien, 11.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis
piedalījās Uzraudzības komitejas darba grupā, diskusijā par ekonomikas transformāciju un
produktivitātes reformu.
Pēc Uzraudzības komitejas sanāksmēm 10.12.un 11.12., G.Vilnītis atzina, ka traucējis stils, ka vienā
brīdī ministriju pārstāvji runā par Atveseļošanās noturības mehānismu (ANM), bet tad līgani
pārmetas uz kopējām ES Investīcijām 2021.-27. Uzdodot vairākkārtīgi jautājumu, lai sniedz skaidru
redzējumu, kuras nozares, kuras jomas tiks finansētas no ANM. Atbildes netika saņemtas ES
Atveseļošanās finansējuma tikai viena daļa ir Atveseļošanās noturības mehanisma finansējums 1,65
mijards EUR. Sajūta, ka ES Atveseļošanās finansējums tiks nomudžināts budžeta caurumu lāpīšanai
un iespējams kā neliela piespraude būs uzņēmējdarbības saglabāšana, veicināšana, atveseļošana.
Darba materiāli un prezentācijas par Uzraudzības komitejas sanāksmēm ir pieejami šeit:
https://komitejas.esfondi.lv/SitePages/Home.aspx
Nākošās nedēļas plānotās LOSP aktivitātes
Uzraudzības komitejas organizētā tematiskā diskusija par nevienlīdzības mazināšanu
Pirmdien, 14.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis
piedalīsies Uzraudzības komitejas organizētajā diskusijā par nevienlīdzības mazināšanu.
Aizsardzības ministrijas rīkotais pārtikas hakatons
Ceturdien, 17.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies Aizsardzības ministrijas
rīkotajā hakatonā.
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Aizsardzības ministrija ir aktualizējusi jautājumu par pārtikas piegādes ķēžu drošību valsts
apdraudējuma situācijās, lai nodrošinātu pārtikas ražošanas, apstrādes, loģistikas, uzglabāšanas un
tirdzniecības kontinuitāti, kā arī valsts aizsardzības sistēmas nodrošināšanu ar pārtiku kara laikā.
Minētā iemesla dēļ Aizsardzības ministrija kopā ar Zemkopības ministriju, Latvijas
Lauksaimniecības universitāti un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju 2020. gada
17. decembrī rīkos virtuālo pārtikas hakatonu, kurā aicināti piedalīties pārtikas ražotāji, apstrādātāji,
loģistikas kompānijas, pārtikas vairumtirgotāji un zinātnieki.
Hakatona mērķis ir izstrādāt reālistisku modeli noturīgai pārtikas piegāžu ķēdei, lai nodrošinātu
Nacionālo bruņoto spēku pārtikas apgādi krīzes situācijā. Hakatona dalībnieku piedāvātie risinājumi
un sagatavotie priekšlikumi iespēju robežās tiks ņemti vērā turpmākajos Nacionālo bruņoto spēku
pārtikas nodrošinājuma iepirkumos.
LLU Bioekonomikas konference
Ceturdien, 17.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies LLU Bioekonomikas
konferencē.
LLU tiešsaistes konference “ES zaļais kurss bioekonomikas attīstībai”, kurā piedalīsies zinātnieki,
politikas veidotāji un ražotāji no visas Eiropas, lai diskutētu par iespējām, kādas sniedz Eiropas zaļais
kurss un dalītos ar labās prakses piemēriem dažādos bioekonomikas sektoros, akcentējot
lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas specifiku. Konferences laikā būs iespēja
iepazīties gan ar Latvijas, gan citu valstu pieredzi.
Eiropas zaļā kursa mērķis līdz 2050. gadam ir panākt klimatneitralitāti, kas nozīmē, ka tiek
neitralizētas siltumnīcefekta gāzes, ekonomikas izaugsme ir atsaistīta no resursu izmantošanas un
nodrošināta līdzsvarota visu reģionu attīstība. Kā minēts ES plānošanas dokumentos, to būs
iespējams īstenot, veicinot resursu efektīvu izmantošanu, pārejot uz tīru aprites ekonomiku,
atjaunojot bioloģisko daudzveidību un samazinot piesārņojumu.
Konference “ES zaļais kurss bioekonomikas attīstībai” veltīta iepriekšminēto tēmu aktualizācijai
dažādos bioekonomikas sektoros un zinātnes nozīmīgajai lomai, lai ieviestu klimatneitralitāti.
Iepazīties ar dienas kārtību un reģistrēties konferencei jūs variet šeit:
https://www.llu.lv/lv/raksts/llu-aicina-piedalities-starptautiska-bioekonomikas-konference
LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
LLU aicina Jūs uz tiešsaistes konferenci “Eiropas zaļais kurss Bioekonomikas attīstībai”.
Konference notiks 17.decembrī.
Konferences I daļa būs angļu valodā un tajā runās Zemkopības ministrijas pārstāve Kristīne Sirmā un
ārvalstu bioekonomikas jomas eksperti no Lietuvas, Nīderlandes, Polijas un Horvātijas.
Konferences II daļas lektori ir LLU un sasaitīto institūciju pētnieki. Tā notiks latviešu valodā.
II daļu atklās LLU rektore I.Pilvere un iepazīstinās interesentus ar pētījuma “Lauksaimniecības
produktu piegāžu ķēžu pārstrukturēšana Covid-19 seku mazināšanai” rezultātiem.
Iepazīties ar dienas kārtību un reģistrēties konferencei jūs variet šeit:
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Latvijas Biškopības biedrība
Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” katrs 1.klasnieks saņems dāvanu
Latvijas Biškopības biedrība (LBB) Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” ietvaros,
katram valsts finansētajam, vispārizglītojošo skolu pirmklasniekam ir sarūpējusi dāvaniņu.
LBB šajā akcijā piedalīsies jau 7. gadu, bet tik apjomīga akcija būs pirmo reizi. Eiropas Savienības
dalībvalstīs šī akcija notiek ik gadu novembra trešajā piektdienā, kad biškopji dodas uz skolām un
bērnudārziem, lai izglītotu bērnus un jauniešus par biškopības profesiju, biškopības produktiem un to
vērtīgajām īpašībām uzturā.
Ņemot vērā pašreizējo ārkārtas situāciju valstī, saistībā ar Covid – 19 pandēmiju, šogad biškopji uz
izglītības iestādēm nedosies, bet LBB izsūtīs visiem valsts finansētajām, vispārizglītojošo skolu 1.
klases skolniekiem (vairāk kā 20 000) pārsteiguma dāvaniņas.
Kā mērķauditorija tika izvēlēta 1. klase, jo uzsākot jaunas ikdienas gaitas, bieži vien bērniem rodas
stress, kas padara ikdienu bažīgāku, krītas imunitāte. Līdz ar to biškopji grib iepriecināt
pirmklasniekus ar saldām, veselīgām un izglītojošām dāvaniņām. Katrs bērns saņems 3 trauciņus ar
rapša, meža un dažādu ziedu medu, un izglītojošu magnētiņu ar informāciju, kāpēc katru dienu sākt
ar medus karoti vienu. Kā arī, apmeklējot LBB mājaslapu www.medus.lv , varēs noskatīties
informatīvi izklaidējošu filmiņu par bitēm un medu.
Tā kā akcijas apmērs ir apjomīgs, jo jānogādā dāvaniņas uz vairāk nekā 600 izglītības iestādēm, tad
akcija norisināsies visu novembra mēnesi.
Lauku Ceļotājs
Lauku tūrisma mītnes pašizolācijai un karantīnai
Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” apkopojusi aktuālu informāciju par lauku
tūrisma mītnēm, kuru saimnieki ir gatavi uzņemt viesus, kam nepieciešama pašizolācija vai
karantīna. Šādas mītnes atrodas visā Latvijā, lielākā daļa – Vidzemē.
Aktīvajai tūrisma sezonai beidzoties, pieaug to lauku tūrisma naktsmītņu skaits, kuru saimnieki ir
gatavi veikt drošības pasākumus un piedāvāt savus pakalpojumus tiem, kam nepieciešams
pašizolēties vai doties karantīnā. Vietnē www.celotajs.lv izveidota īpaša sadaļa „Lauku tūrisma
mītnes pašizolācijai un karantīnai”, kurā regulāri atjaunojam informāciju par aktuālo
piedāvājumu.
Naktsmītņu piedāvājums
 Brīvdienu mājas
Tās ir atsevišķas mājas ar vairākām guļamistabām, dzīvojamo istabu, ēdiena gatavošanai aprīkotu
virtuvi un labierīcībām. Dažkārt brīvdienu mājas ēkā vai tai piederošajā teritorijā atrodas arī pirts. Ap
brīvdienu mājām parasti ir privāta āra teritorija, kur iespējams uzturēties svaigā gaisā. Brīvdienu
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mājas ir piemērotas karantīnas situācijai un pašizolācijai ģimenēm, kam nepieciešama lielāka platība,
lai visi ģimenes locekļi varētu gan strādāt, gan mācīties attālināti, netraucējot cits citu. Brīvdienu
mājās parasti ir interneta pieslēgums, taču iepriekš jāpārliecinās par tā kvalitāti un jaudu. Iespējams,
ka uz brīvdienu māju viesi varēs doties kopā ar saviem četrkājainajiem mīluļiem, ja tas nepieciešams.
 Kempingi
Kempingi piedāvā atsevišķas brīvdienu mājas, kas ir pilnībā aprīkotas un apkurināmas. Āra teritorija
ir kopīga viesiem, taču tā ir pietiekami plaša, lai ievērotu distancēšanos.
 Viesu nami
Viesu nami piedāvā atsevišķas istabas vai dzīvokļus ar labierīcībām un ēdiena gatavošanas iespējām,
kā arī atsevišķus brīvdienu namiņus viesu namu teritorijā. Arī viesu nami parasti atrodas lauku
apvidū, kur iespējams uzturēties svaigā gaisā un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, ievērojot
distancēšanos.
Pakalpojumi
Rezervējot mītni, vēlams zināt, kādi papildus pakalpojumi var būt nepieciešami un par tiem laicīgi
vienoties ar saimniekiem. Ēdināšanas pakalpojumi lielākajā daļā mītņu netiks sniegti, taču var būt
iespēja vienoties ar saimniekiem par ēdienu vai produktu piegādi no tuvākās kafejnīcas vai veikala.
Cenas
Cenas var būt norādītas mītnes informācijā, taču vairumā gadījumu tās tiks noteiktas, viesiem un
saimniekiem abpusēji vienojoties, atkarībā no uzturēšanās ilguma, viesu skaita, nepieciešamajiem
pakalpojumiem un citiem apstākļiem.
Kā izvēlēties
Naktsmītnes var izvēlēties pēc atrašanās vietas kartē, iepazīstoties ar aprakstiem un foto galerijām.
Lai precizētu pakalpojumus, pieejamību, cenas un citus nosacījumus, ir jāsazinās ar naktsmītņu
saimniekiem. Kopējās sabiedrības veselības labad ir nepieciešams būt ļoti atbildīgiem un atklātiem,
informējot saimniekus par savu veselības stāvokli.
Ar cieņu
Asnāte Ziemele,
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente (tel. 29285756)
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Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
Ar prieku paziņojam, ka klajā nācis žurnāls «Ēdam BIOLOĢISKI». Tas ir pircēju auditorijai
veltīts skaidrojošs izdevums – ceļvedis bioloģiskās pārtikas pasaulē!
Žurnālu sākam ar siltu brokastu maizi, pēcāk pārliecināmies, ka, gatavotas no bioloģiskiem
produktiem, pat skolas pusdienas garšo lieliski, un noslēdzam ar vakariņām visām gaumēm. Starp
ēdienreizēm apciemojam trīs lieliskas ģimenes, kas iepērkas un ēd bioloģiski ikdienā.
Ja, pārlapojot šo žurnālu sajutīsi izsalkumu, vai bērnības smaržas un garšas sāks kņudināt, tad
būsim trāpījuši desmitniekā. Bioloģisku apetīti! (Žurnāls jau no 8. decembra bez maksas būs
pieejams:
- 9 Rimi Klēts veikalos Rīgā;
- veikalā „Idille”, Kr. Barona ielā 46, Rīgā;
- veikalā „Bio Te”, Jūrmalas ielā 14, Piņķos;
- veikalā „Būņas”, Dzirnavu ielā 34A, Rīgā;
- „Brīvais veikals”, Rīgas ielā 175, Ikšķilē;
- veikalā „Zaļā Zeme”, Raiņa ielā 35, Jelgavā;
- veikalā „Itālijas labumi”, Vidzemes šoseja 4c, Siguldā;
- Re’Chef, Mārupes ielā 3, Rīgā;
- Kafijas garāžā, Kr. Valdemāra ielā 3, Siguldā;
- Mr. Biskvīts, Ausekļa ielā 9, Siguldā;
- Āgenskalna tirgū decembra sestdienās un svētdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00;
- „Mūsu Bio tirgus” Siguldā 13. un 19. decembrī no plkst 10:00 līdz 14:00!
No 14. decembra www.biologiski.lv būs pieejama arī ŽURNĀLA ELEKTRONISKĀ VERSIJA!
Decembrī ar žurnāla saturu iepazīstināsim arī mūsu Facebook, Instagram un Twitter kontos
@BioLoģiski!
Žurnāla saņemšanas vietas noteikti vēl tiks papildinātas! Informācija sekos!
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Projekta ATLAS aptauja Latvijas lauksaimniekiem
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Dārzkopības institūts un Latvijas
Augļkopju asociācija aicina Latvijas lauksaimniekus piedalīties elektroniskajā aptaujā par
lauksaimnieku vēlmēm informācijas tehnoloģiju (IT) un robotikas jomās.
Aptauja tapusi projekta ATLAS “Sadarbspējas un analīzes sistēma inovatīvai, datu vadītai
lauksaimniecībai” ietvaros, kas piedāvās inovatīvus, uz datiem balstītus pakalpojumus
lauksaimniecībā, lai ilgtspējīgā veidā palīdzētu uzlabot lauksaimnieku efektivitāti.
Aptauja pieejama spiežot uz saites: https://ej.uz/ATLAS_aptauja
Būsim pateicīgi par jūsu atsaucību, piedaloties aptaujā! Tāpat novērtēsim, ja aicināsiet arī savus
kolēģus un citus lauksaimniekus tajā piedalīties, šādi stiprinot aptaujas objektivitāti!
Plašāka informācija par ATLAS projekta mājas lapā: https://www.atlas-h2020.eu/
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
SARA projekts
Pagājušās nedēļas beigās notika projekta partneru sapulce. Projektā iesaistītie zinātnieki informēja
pārējos projekta kolēģus par veiktajiem pētījumiem. Joprojām notiek darbs pie bateriju izlādes
testēšanas, lai saprastu baterijas darbības laiku. Nav atmesta cerība atrast bateriju, kura bolusa
darbību nodrošinātu ilgāk par gadu.
Pētot literatūru par bolusu, tika atklāts, ka bolusa darbības laikā rodas problēmas ar ilglaicīgu ph
sensora darbības nodrošinājumu. Projektā iesaistīta komanda vēl darbojas pie šī rādītāja uzlabošanas.
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Paralēli notiek darbs, lai sagatavotu bolusa prototipu, kuru varētu jau izmēģināt laboratorijas
apstākļos. Projekta kolēģi no LLU veterinārmedicīnas fakultātes veic saskaņošanas procedūras ar
PVD par nepieciešamajām atļaujām, lai varētu veikt bolusa darbības izmēģinājumus laboratorijas
apstākļos.
Projekts “Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa
acidozes "SARA" diagnostikai govīm” (Nr. 18-00-A01612-000004). Projekts tiek īstenots pasākumā
“Sadarbība”, apakšpasākuma 16.1. “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības
ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai”
ietvaros. To atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
LOSP projekta koordinatore Ilva Bērziņa
LAD AKTUALITĀTES
07.12.2020
Klienti varēs novērtēt Elektronisko pieteikšanās sistēmu un tajā pieejamos pakalpojumus
Lauku atbalsta dienests Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir ieviesis jaunu funkcionalitāti.
Jebkurš EPS lietotājs var iesniegt vērtējumu par EPS kopumā vai kādu no EPS pieejamiem
pakalpojumiem.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/klienti-vares-novertet-elektroniskopieteiksanas-sistemu-un-taja-pieejamos-pakalpojumus-1094
11.12.2020
Noslēgusies sezonas laukstrādnieku septītā sezona
Veiksmīgi noslēgusies sezonas laukstrādnieku reģistrācijas sezona. 2020.gadā 262 saimniecības
nodarbināja 3848 lauksaimniekus sezonas darbos laika posmā no 1.aprīļa līdz 3o.novembrim.
Sezonas laukstrādnieku reģistrēšanas modulis ir ērts un noderīgs rīks lauksaimniekiem. Par to liecina
nemainīgi lielā saimnieku interese, kā arī arvien plašāks saimniecību un nodarbināto skaits ar katru
sezonu.
Šī ir septītā sezona, kad saimniecības, kas darbojas augļkopības un dārzeņkopības nozarēs, kā arī
nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos var veikt darbinieku padarītā uzskaiti Lauku
atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Šo septiņu gadu laikā ievērojami ir
pieaudzis saimniecību skaits, kuras reģistrē sezonas nodarbinātos - pirmajā laukstrādnieku
reģistrācijas gadā tās bija vien 86 saimniecības, šogad jau trīs reizes vairāk. Arī saimniecībās
nodarbināto skaits programmas īstenošanas laikā katru gadu ir audzis.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noslegusies-sezonas-laukstradniekuseptita-sezona-1095
Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē:
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/kalendars/
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ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES
07.12.2020
Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2020” laureāti
Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” piedalījās Latvijas vispārizglītojošo
un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi, kuri veica izpēti par meža nozari no
kultūrvēsturiskā viedokļa. Šogad konkursa moto ir “Atceries, izzini un pilnveidojies, veicinot
Latvijas attīstību un izaugsmi”.
Lai piedalītos konkursā, kolektīvam bija jāveic literatūras un citu informācijas avotu izpēte par
kultūrvēsturisko notikumu mijiedarbību ar meža nozari un jādodas izpētes pārgājienā vai ekskursijā.
Pēc tam jāsagatavo radošs izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas
vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar
literatūras un citu informācijas avotu izpētē iegūto informāciju, kā arī ar stāstnieku liecībām un
vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.). Vēl bija jāsagatavo 10–20 sekunžu garš
konkursa dalībnieka videopieteikums jeb vizītkarte un 3–5 minūšu garš videopieteikums par projekta
norises gaitu, tajā iekļaujot arī fragmentu no pārgājiena vai ekskursijas.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/konkursa-musu-mazais-pargajiens-2020laureati?id=11893
10.12.2020
Noteiktas meža atjaunošanas prasības iežogotā platībā dzīvnieku turēšanai nebrīvē
Valdība ceturtdien, 10. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
noteikumos par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai
nebrīvē.
Grozījumi noteikumos precizē meža apsaimniekošanas nosacījumus iežogotā meža platībā, kas
izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē, lai, samazinot aprobežojumus, izaudzētu kvalitatīvu mežu,
vienlaikus nosakot nosacījumus savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē.
Ir atcelts kailcirtes aizliegums, nosakot, ka pēc cirtes šī platība ir jāatjauno. Lai meža atjaunošana
norisētu sekmīgi, atjaunojamā platība jāiežogo, līdz mežaudze sasniedz 20 gadu vecumu. Tādejādi
tiks efektīvi apsaimniekots īpašums, nodrošinot bioloģiski daudzveidīgu dzīvotni nebrīvē turētajiem
dzīvniekiem.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/noteiktas-meza-atjaunosanas-prasibas-iezogotaplatiba-dzivnieku-turesa?id=11899
10.12.2020
Kurzemē mainīta Āfrikas cūku mēra riska zonu teritorija
Valdība ceturtdien, 10. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
noteikumos par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Izmaiņas
noteikumos sagatavotas, lai precizētu ĀCM riska zonas.
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Turpmāk II riska zona ir noteikta Kuldīgas novada Laidu pagasta daļā uz ziemeļiem no autoceļa
V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas,
Gudenieku un Snēpeles pagastā.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/kurzeme-mainita-afrikas-cuku-mera-riska-zonuteritorija?id=11900
10.12.2020
Primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem daļēji dzēsīs aizņēmumu kredītprocentus
Valdība ceturtdien, 10. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā investīciju veicināšanai lauksaimniecībā.
Ar grozījumiem veikta pārdale no pāri palikušā finansējuma 2020. gadam daļējai kredītprocentu
dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām
un lauksaimniecības produktu pārstrādei un zvejas un akvakultūras produktu apstrādei finansējumam
daļējai kredītprocentu dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/primaro-lauksaimniecibas-produktu-razotajiemdaleji-dzesis-aiznemumu-k?id=11901
10.12.2020
Piešķir papildu atbalstu tirgus nelabvēlīgās ietekmes mazināšanai cūkkopībā
Valdība ceturtdien, 10. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
kārtībā, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19
izplatības negatīvo ietekmi.
Noteikumi paredz piešķirt papildu atbalstu cūkkopībai par laikposmu no 2020. gada no jūlija līdz
oktobrim. Atbalsts, tāpat kā aprīļa – jūnija periodā, tiek paredzēts par kaušanai realizētām
nobarojamām cūkām un ganāmpulkos reģistrētām sivēnmātēm.
Īpaši sarežģīta situācija izveidojusies cūkkopībā. Cūkgaļas cena Latvijā ar īslaicīgiem pārtraukumiem
ir pazeminājusies jau kopš 2020. gada pavasara, samazinot cūkaudzētāju ieņēmumus un apgrozāmo
līdzekļu pieejamību. Kopumā no šāgada janvāra līdz oktobrim Latvijā E klases cūku liemeņu
iepirkuma cena bija pazeminājusies par 30%, un šo tendenci izraisa gan Covid-19, gan atsevišķu citu
faktoru radīta pārprodukcija visā ES tirgū, tostarp Latvijā. Turklāt ražotājiem veidojas papildu
izdevumi, jo mazā pieprasījuma dēļ cūkas tiek ilgāk noturētas un ne tikai zaudē tirgus kvalitāti, bet
arī rada papildu izdevumus un problēmas labturības prasību izpildē daudziem ražotājiem.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/pieskir-papildu-atbalstu-tirgus-nelabveligasietekmes-mazinasanai-cukk?id=11902
11.12.2020
Zemkopības ministrija: 16. decembrī tiešsaistes preses konferencē informēsim par valsts
atbalsta izlietojumu Covid-19 ietekmes mazināšanai un ekonomikas atveseļošanai
Plašsaziņas līdzekļu žurnālisti aicināti piedalīties preses konferencē, kurā tiks sniegta informācija par
lauksaimniekiem piešķirtā finansējuma izlietojumu atbalsta pasākumiem Covid-19 negatīvās
ietekmes mazināšanai un ekonomikas atveseļošanai.
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Tiešsaistes preses konference notiks 16. decembrī, trešdien, plkst. 11.00, ZOOM platformā.
Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Lauku atbalsta dienesta direktors Ģirts Krūmiņš,
lauksaimnieku organizāciju pārstāvji informēs par pašreizējo situāciju nozarē: kā izlietots
lauksaimniekiem piešķirtais atbalsts Covid-19 negatīvās ietekmes mazināšanai un vai tas ļāvis
stiprināt un veiksmīgi turpināt ekonomiskās aktivitātes. Atbalsts lauksaimniekiem pašlaik ir īpaši
nozīmīgs, lai iedzīvotāji ikdienā tiktu nodrošināti ar augstvērtīgu vietējo pārtiku un nozare arī
turpmāk pilnvērtīgi attīstītos un spētu saražot gan lauksaimniecības, gan pārtikas preces vietējam
patēriņam un eksporta tirgum, un nekādi nemazinātos Latvijas lauku apdzīvotība.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-16-decembri-tiessaistespreses-konference-inform?id=11903
Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā
Pirmdien, 14. decembrī, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies EK Tirgus kopējās
organizācijas (TKO) Horizontālo jautājumu komitejas tiešsaistes sēdē, kurā caurskatīs Licencēto
uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (Licence Operator Registration and Identification, LORI)
elektroniskās sistēmas darbību un praktiskos jautājumus un tiks sniegta informācija par tirgus
caurskatāmību. LORI no nākamā gada tiks reģistrētas mājputnu gaļas un ķiploku tarifa kvotas.
Sākums pulksten 12.00.
Pirmdien, 14. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies ES tiešsaistes konferencē par ES Metāna
stratēģiju, kurā EK sniegs paziņojumu par izstrādāto Metāna stratēģiju un uzklausīs dalībvalstu
komentārus un jautājumus.
Sākums pulksten 11.00.
Pirmdien un otrdien, 14. un 15. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Augu, dzīvnieku, pārtikas
aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas (PAFF) Dzīvnieku veselības un labturības un
Kontroles un importa nosacījumu sekcijas tiešsaistes sanāksmē, kurā diskutēs par ES aktuālajiem
dzīvnieku veselības, kontroles un importa nosacījumiem.
Sākums abas dienas pulksten 10.30.
Pirmdien un otrdien, 14. un 15. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies Baltijas jūras reģiona attālinātā
darba grupā "Zilās ekonomikas procesi Baltijas jūras reģionam". Darba grupā tiks identificēti temati
ilglaicīgai sadarbībai zivsaimniecībā un akvakultūrā, pamatojoties uz Baltijas jūras reģiona stratēģijas
(BJRS) darbības plānā iezīmētajām prioritātēm.
Sākums pulksten 13.00.
Otrdien, 15. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies Lauksaimniecības zinātniskās pētniecības
pastāvīgās komitejas (SCAR) organizētā tiešsaistes konferencē par SCAR 5. priekšizpētes ziņojumu
“Dabas resursi un pārtikas sistēmas: nākotnes pāreja uz drošu un godīgu darbības telpu”. Tiks arī
plānoti nākamā gada darbības virzieni.
Sākums pulksten 10.00.
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Otrdien, 15. decembrī, ZM eksperti piedalīsies EK organizētajā ES dalībvalstu ekspertu darba grupā
par oficiālo kontroli, tajā skaitā dzīvnieku un preču ievešanu ES teritorijā.
Sākums pulksten 10.00.
Otrdien, 15. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies institūta BIOR rīkotajā seminārā “Piena un piena
produktu testēšana laboratoriju speciālistiem”. Seminārā BIOR pārstāvji sniegs informāciju par
testēšanas metožu izvēli, starplaboratoriju testēšanas rezultātiem, kā arī plāniem 2021. gadam. Vairāk
informācijas ŠEIT.
Sākums pulksten 10.00.
Otrdien, 15. decembrī, ZM eksperti piedalīsies EK Bioloģiskās lauksaimniecības sēklkopības
ekspertu tiešsaistes sanāksmē, kurā izskatīs projektā LIVESEED paveikto, diskutēs par
nepieciešamajiem uzlabojumiem bioloģiskās lauksaimniecības pavairojamā materiāla datu bāzē,
saražoto bioloģisko sēklas materiālu un priekšlikumiem bioloģisko sēklu pieejamības uzlabošanai
u.c.
Sākums pulksten 10.00.
Otrdien, 15. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Izejmateriālu preču darba grupas (PROBA)
tiešsaistes sēdē, kurā EK sniegs īsu informāciju par jaunākajām aktualitātēm cukura, kakao, kafijas,
kokvilnas un tropiskās koksnes tirgū.
Sākums pulksten 10.30.
Otrdien, 15. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Nitrātu komitejas tiešsaistes sanāksmē, kurā EK
informēs par Nitrātu direktīvas ieviešanas 2015.-2019. gadā ziņojumu, kā arī secinājumiem par
komunālo notekūdeņu direktīvas pārskatīšanu un saistību ar Nitrātu direktīvu.
Sākums pulksten 11.00.
Otrdien, 15.decembrī ZM speciālisti piedalīsies Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās
izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas tiešsaistes sēdē. Sēdē skatīs jautājumu par pilnībā
valsts finansētām studiju iespējām Humanitāro zinātņu tematiskajā grupā.
Sākums pulksten 12.00.
Otrdien, 15.decembrī ZM Budžeta un finanšu departamenta speciālisti piedalīsies Eiropas investīciju
fondu koordinācijas komitejas - COESIF (Coordination Committee for the ESI Funds) - ekspertu
līmeņa tiešsaistes darba grupas sanāksmē par Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas
instrumentu administrēšanas jautājumiem.
Sākums pulksten 14.30
Trešdien, 16.decembrī ZM tiešsaistes preses konferencē zemkopības ministrs Kaspars Gerhards,
ministrijas atbildīgie eksperti, kā arī Lauku atbalsta dienesta un lauksaimnieku organizāciju pārstāvji
informēs par pašreizējo situāciju nozarē un par lauksaimniecībai sniegto atbalstu Covid-19 negatīvās
ietekmes mazināšanai un ekonomikas atveseļošanai.
Preses konference tiešsaistē būs skatāma arī Zemkopības ministrijas “Facebook” kontā.
Sākums pulksten 11.00.
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Trešdien, 16.decembrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards tiešsaistē vadīs Lauksaimnieku
nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēdi., kurā izskatīs jautājumu par Kopējās
lauksaimniecības politikas finansējuma izmantošanu pārejas periodā (2021. un 2022.gadā).
Sākums pulksten 13.00.
Trešdien, 16. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Augu, dzīvnieku veselības, pārtikas un barības
pastāvīgās komitejas par ģenētiski modificēto pārtiku un barību, kurā gaidāms balsojums par EK
lēmumprojektiem ģenētiski modificētu organismu izplatīšanai tirgū.
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 17. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies starptautiskā tiešsaistes konferencē “ES zaļais
kurss bioekonomikas attīstībai”, ko rīko Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). Konferencē
runās par to, kā veicināt resursu efektīvu izmantošanu, pārejot uz tīru aprites ekonomiku, atjaunojot
bioloģisko daudzveidību un samazinot piesārņojumu. ZM pārstāvji analizēs, kādas iespējas un
izaicinājumus Eiropas zaļais kurss paver Latvijā. Vairāk informācijas ŠEIT.
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 17. decembrī, ZM eksperti piedalīsies EK ekspertu darba grupas par pārtikas piedevām
tiešsaistes sanāksmē, kurā apspriedīs aktuālākos jautājumus par atļauto pārtikas piedevu lietojumu un
maksimāli pieļaujamo daudzumu pārtikā.
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 17. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies institūta BIOR organizētu atskaišu prezentācijas
sanāksmē par lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem pārtikas nekaitīgumam un
dzīvnieku veselībai. Tiks prezentētas BIOR un LLU Veterinārmedicīnas pārstāvju atskaites par
medus autentiskuma un kvalitātes vērtējumu, vielu izplatību Latvijas izcelsmes pārtikas produktos,
kukaiņu lomu zoonožu un dzīvnieku eksotisko slimību pārnesē, autogēno vakcīnu lietošanas
iespējām antimikrobiālās rezistences mazināšanai piena lopkopībā u.c. tematiem.
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 17. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies Centrālā statistikas pārvaldes rīkotā tiešsaistes
sanāksmē statistikas iestāžu pārstāvjiem, kurā runās par statistikas datu un metadatu publicēšana
oficiālās statistikas portālā un līdzšinējo praktisko pieredzi, kā arī apspriedīs Eiropas Statistikas
sistēmas jautājumus.
Sākums pulksten 14.00.
Ceturtdien, 17. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK TKO Graudu un cukura komitejas tiešsaistes
sanāksmē, kurā tiks sniegta īsa informācija un notiks diskusijas par tirgus situāciju graudaugu, cukura
un proteīnaugu tirgū, kā arī par meteoroloģiskajiem laikapstākļiem un to ietekmi.
Sākums pulksten 15.30.
Ceturtdien, 17.decembrī ZM Budžeta un finanšu departamenta speciālisti piedalīsies Eiropas
Komisijas Lauksaimniecības fondu komitejas ekspertu līmeņa tiešsaistes darba grupas sanāksmē par
Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas instrumentu administrēšanas jautājumiem.
Sākums pulksten 11.00.

14

Piektdien, 18. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Bioekonomikas politikas foruma ekspertu
līmeņa pirmajā tiešsaistes sanāksmē, kurā runās par detalizēti izstrādātajām rekomendācijām Eiropas
bioekonomikas attīstībai un apspriedis nākamā gada darbības virzienus.
Sākums pulksten 10.30.
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