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INFOLAPA Nr. 10/2021 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

 

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un LOSP sanāksme 

Pirmdien, 08.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LDDK tematiskajā diskusijā par 

darbības programmas 2021.–2027.gadam (DP) un Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) 

plāna projektiem, lai pārrunātu jautājuma virzību un vienotos par pozīcijām LR Finanšu ministrijas 

rīkotajās tematiskajās diskusijās. 

 

LDDK organizētajā apspriedē par ANM finansējuma pārskatīšanu saskaņā ar uzņēmējorganizāciju, 

t.sk. LOSP iebildumiem saistībā ar uz Eiropas Komisijai (EK) nosūtīto redakciju, kurus bija 

sadzirdējusi EK un prasīja Latvijai pārskatīt ANM finansējuma sadali. Mūsu vēstulē EK vadībai 

(vēstule pielikumā) mēs izteicām neapmierinātību par faktu, ka 18% finansējums tiek paredzēts 

privātā sektora atveseļošanai un 82% ir ieplānoti budžeta caurumu lāpīšanai.  

 

G.Vilnītis turpināja uzturēt prasību: 

 ANM finansējumu paredzēt 70% privātam sektoram un 30% budžeta pozīciju finansēšanai; 

 Digitalizācijai ieplānoto finansējumu no ieguldījumiem valsts sektorā pārvirzīt uz skolēnu 

nodrošināšanu ar šodienas tehnoloģijām atbilstošiem datoriem un internettīkla nodrošinājumu 

līdz katrai mājsaimniecībai; 

 Apšaubot, ka no klimata pārmaiņu un ilgtspējas finansējuma gandrīz 50% (295 milj. EUR no 

610.5 milj.EUR) novirzot Pierīgas reģiona izmešu samazināšanai, izbūvējot veloceliņus un 

paplašinot citu infrastruktūru; 

 Apšaubot, ka nevienlīdzības mazināšanu panāksim 40.8 milj. EUR ieguldot industriālajos 

parkos, kuri tālāk pieņems un menedžēs privātā sektora projektus; 

 Nevienlīdzības mazināšanai paredzētos 42.9 milj. EUR, kuri plānoti mājokļu pieejamībai 

reģionos (īres mājokļi) iezīmēt kā finansējumu dzīvojamo telpu izbūvei pie lauku ražošanas 

objektiem, nevis kā sociālos mājokļus. 

 

LDDK sēdes dalībnieki vienojās uzturēt prasību FM organizētajā diskusijā par ANM finansējuma 

ieguldījumiem, prasīt uzrādīt un analizēt rezultatīvos rādītājus konkrētin par katru ieplānoto pozīciju. 

 

LR Finanšu ministrijas (FM) organizētajās tematiskajās diskusijas par 2021.-2027.gada 

plānošanas perioda Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) plāna atbalsta jomā 

Digitalizācija un Ekonomikas attīstība (notika 08.03.2021), Nevienlīdzības mazināšana 

(10.03.2021) un Klimats un transports (12.03.2021)  

08.03.2021 (pirmdien), 10.03.2021 (trešdien), 12.03.2021 (piektdien) LOSP ģenerāldirektors 

G.Vilnītis, LOSP valdes locekļi G.Gūtmanis, J.Irbe piedalījās FM organizētajās tematiskajās 

diskusijās par ANM Digitalizāciju,  Ekonomikas attīstību, Nevienlīdzības mazināšanu un Klimatu un 

transport.  
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FM sēdes vadīja FM Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamanta direktors Edgars Šadris (bija 

nomainījis iepriekšējos sarunu vedējus ar Nevalstiskajām organizācijām FM valsts sekretāra 

vietnieku Armandu Eberhardu un FM ministra padomnieku Intu Dālderi).  

 

Diemžēl, tika ignorēta LDDK sanāksmē pieņemtā prasība par rezultatīvo rādītāju izvērtējumu un 

finansējuma iespējamo pārdali uz privātā sektora pusi. FM un pārējās ziņojošās ministrijas palika pie 

sava iestudētā scenārija.  

 

Līdz ar to turpmāka dalība šajās apspriedēs pildīja tikai un vienīgi atskaites elementu Eiropas 

komisijai, ka  notikušas konsultācijas ar Nevalstiskajām organizācijām.   

 

Nav labi draugi! Ir skumji! 

 

LR Zemkopības minisrijas (ZM) un Eiropas Komisijas (EK) sanāksme par īstena 

lauksaimnieka nosacījumu ieviešanu 

Pirmdien, 08.martā, LOSP valdes loceklis K.Melnis piedalījās ZM un EK sanāksmē, kurā tika 

pārrunāta ZM prezentācija EK par īstena lauksaimnieka nosacījumu ieviešanu.  

 

Sanāksme ar Eiropas Komisiju notika ar vienu mērķi – noskaidrot atbildes uz jautājumiem. Tostarp, 

vai prezentācijā atspoguļotais priekšlikums ir atbilstīgs plānotajam regulējumam par KLP Stratēģisko 

plānu.  

 

Sanāksmē netika pieņemts gala lēmums par īstena lauksaimnieka nosacījumu ieviešanu, diskusija vēl 

tiks turpināta.  

 

LR Zemkopības ministrijas (ZM) daba grupa par Kopējo Lauksaimniecības politiku (KLP) 

Otrdien, 09.martā, LOSP valdes locekļi A.Kraukle, A.Vītoliņš, K.Melnis  un LOSP dalīborganizācijas 

piedalījās ZM organizētajā ekspertu darba grupā par atbalstu Bioloģiskai lauksaimniecībai, lai 

izdiskutētu Zemkopības ministrijas piedāvātās vides un klimata mērķu sasniegšanai paredzētās 

atbalsta intervences (t.sk., to nosacījumus, atbalsta apmēru, u.c.).  

  

Šīs diskusijas mērķis bija izrunāt ar nozaru organizāciju deleģētajiem ekspertiem piedāvāto vides un 

klimata atbalsta shēmu saturu pirms to izskatīšanas KLP Tematiskajās darba grupās.  

 

LOSP un ALTUM  sanāksme par augļkopības nozares kreditēšanas attīstības instrumentiem 

Otrdien, 09.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, pēc Dārzkopības grupas dalībnieku 

ierosinājumiem, bija noorganizējis tikšanos ar ALTUM  vadību, Reini Bērziņu un Jēkabu Krieviņu. 

Sarunu tematika bija vērsta uz ALTUM piedāvāto kreditēšanas un grantu programmām un kā tās var 

veicināt augļkopības, dārzkopības un siltumnīcu saimniecību ilgtermiņa attīstību un noturību. Tika 

saņemta izsmeļoša ALTUM programmu iespējamie risinājumi. Sanāksmes dalībnieki atzina, ka līdz 

šim nebija pietiekoši iedziļinājušies piedāvātajās iespējās. Ar visām ALTUM piedāvātajām iespējām 

var iepazīties www.altum.lv  mājas lapā. 

 

ALTUM piedāvāja un vienojāmies, ka 07.aprīlī tiek organizēts seminārs visiem interesentiem.  

Pieejas saite un darba kārtība LOSP biedriem tiks izsūtīta atsevišķi. 

 

http://www.altum.lv/
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LR Ekonomikas ministrijas (EM) Iekšējās Tirgus komisijas sēdē 

Otrdien, 09.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās EM organizētajā Iekšējā tirgus 

komisijas (ITK) sēdē, kurā tika skatīts LOSP 09.februārī iesniegtais priekšlikums par valdības 

pieņemtajiem mazumtirdzniecības ierobežojumiem un vai tas nepārkāpj godīgas konkurences 

prasības. Uz diskusiju bija uzaicināts Konkurences padomes priekšsēdētājs Juris Gaiķis. 

 

Guntis Vilnītis rosināja ITK dalībniekus izteikt savu vērtējumu par līdzšinējo valdības uzvedību 

saistībā ar mazkompetentajiem, svārstīgajiem pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar  

mazumtirdzniecības un pakalpojumu ierobežojumiem. Vienlaikus aicinot formulēt savu ITK nākotnes 

viedokli. Diemžēl, viņš palika nesadzirdēts un ITK informāciju pieņēma tikai zināšanai. 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Vides konsultatīvā padomes 

sēde  

Otrdien, 09.martā, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalījās VARAM Vides 

konsultatīvās padomes sēdē, kurā tika skatīts jautājums par Augu aizsardzības līdzekļu (AAL), 

pesticīdu lietošanas ierobežojumiem, nodokli un 1km attālumu no apdzīvotām vietām. 

 

Secinājums - lauksaimnieki netiek ņemti vērā un viss ir "vienos vārtos"! Padomes locekļi nedeva 

vārdu lauksaimniekiem, savu viedokli varēja paust tikai čatā, kur notika aktīva jautājumu uzdošana 

uz kuriem netika saņemtas atbildes un padomes Juris Jātnieks faktiski paņirgājās par 

lauksaimniekiem! 

 

Tika prezentēts/informēts par pētījumu, kur ir paņemti cilvēku urīnu un augu paraugi kurzemē un 

zemgalē, latgale un vidzeme izpalikusi! Uz jautājumu, kādēļ paraugi nav ņemti vidzemē un latgalē, 

atbilde netika sniegta! Labaratorijas rezultāti būs jūnijā/jūlijā. 

 

Viscaur tika ziņots, ka AAL ir inde un viss ir slikti! Biomasa (lidojošo kukaiņu) apjoms 27 gadu laikā 

ir samazinājies par 75%, bet tai pašā laikā sakot, ka īsti jau nav pierādīts, ka tas ir dēļ AAL! 

 

Aktīvi tika diskutēts par akcīzes nodokļa uzlikšanu AAL. Tika pieminēts Dānijas modelis, kur, 

pateicoties šim nodoklim, strauji krities AAL patēriņa apjoms. Izskatās, ka šo jautājumu plāno virzīt. 

 

Tika nolemts veidot darba grupu. Un tai pašā laikā Juris Jātnieks norādīja, ka ir jābūt gataviem uz 

aktīvu lauksaimnieku demagoģiju un jāstāv tam pāri, pretī liekot neapgāžamus argumentus, kas 

vairāk izklausījās pēc emocijām! Tika piesaukts Ulmaņa laiks, ka arī tagad tā varam, ražojam 

bioloģisko pārtiku un ēdam laimīgi!!! 

 

Pēc visa šī, G.Jankovs ir runājis ar Zemnieku saeimu un kooperatīviem, ka gatavosim vēstuli ZM, 

VARAM, EM un premjeram, kā arī gatavosim publisku paziņojumu, ka apšaubāma Vides 

konsultatrīvā padome var sagraut lauksaimniecību! 

 

LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde par  

likumprojekta "Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums" 

Trešdien, 10.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LR Saeimas Tautsaimniecības, 

agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, kurā tika skatīts  likumprojekts  "Negodīgas 

tirdzniecības prakses aizlieguma likums".  
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Likumprojekts aizstās pašlaik spēkā esošo regulējumu, kas paredz aizliegumu mazumtirgotājiem 

piemērot virkni prasību preču piegādātājiem, iepriekš norādīja komisijas priekšsēdētājs Ralfs 

Nemiro, akcentējot, ka arī turpmāk preču iepircējs nevarēs ļaunprātīgi izmantot tirgus varu attiecībā 

pret piegādātājiem. Vienlaikus preču piegādātājiem būs nodrošināts arī minimālais aizsardzības 

līmenis pret negodīgu tirdzniecības praksi visā ES. 

 

Negodīgas tirdzniecības prakses veidi pārtikas piegādes ķēdē tiek iedalīti vairākās grupās: praksē, ko 

aizliegts piemērot, un praksē, kas ir atļauta tikai ar konkrētiem nosacījumiem. Lai nodrošinātu 

augstāku aizsardzības līmeni un apkarotu negodīgu tirdzniecību, Latvija ir izvēlējusies noteikt 

vairākas stingrākas ES prasības, tostarp saistībā ar lauksaimniecības un pārtikas preču norēķinu 

termiņiem, iepriekš norādījusi Zemkopības ministrija. 

 

Jaunajā likuma projektā paredzēts iekļaut virkni prasību, lai nepieļautu negodīgu tirdzniecības praksi. 

Tostarp likumā paredzēts aizliegt nodrošināt zemāko cenu, ierobežojot lauksaimniecības un pārtikas 

preču piegādātāja brīvību vienoties ar citu mazumtirgotāju par zemāku cenu. Tāpat pircējam būs 

aizliegts piemērot netaisnīgus un nepamatoti garus norēķinu termiņus par piegādātajām precēm, kā 

arī citas prasības. 

 

Likumprojektā plānots arī uzskaitīt aizliegtās darbības nepārtikas preču mazumtirdzniecībā, tostarp 

kompensēt ar jaunu veikalu iekārtošanu vai veco veikalu atjaunošanu saistītās mazumtirgotāja 

izmaksas. 

 

Regulējums paredz arī atbildību par pārkāpumiem, un par to izdarīšanu Konkurences padome 

mazumtirgotājam varēs piemērot naudas sodu līdz 0,2 procentiem no neto apgrozījuma pēdējā 

pārskata gadā, bet ne mazāku par 70 eiro. 

 

Plānots, ka likums stāsies spēkā šī gada 1.novembrī. 

 

Lai Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma projekts stātos spēkā, tas vēl trešajā – 

galīgajā - lasījumā jāpieņem Saeimai. 

 

Sēdes materiāli pieejami šeit:  

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/86F68234015AACDDC225868E0033809D?Ope

nDocument&prevCat=13|Tautsaimniec%C4%ABbas,%20agr%C4%81r%C4%81s,%20vides%20un

%20re%C4%A3ion%C4%81l%C4%81s%20politikas%20komisija  

 

Ārkārtas Memoranda padomes sēde 

Trešdien, 10.martā, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalījās ārkārtas Memoranda 

padomes sēdē.  Sēdes sasaukšanas mērķis bija apstiprināt izstrādāto kārtību Sabiedrisko elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa atlases procesam. 

 

Ar mērķi īstenot Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā Nevalstisko 

organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei noteikto pienākumu 

izvirzīt vienu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli, Memoranda padome 

2021. gada 10. martā apstiprināja Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa 

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/86F68234015AACDDC225868E0033809D?OpenDocument&prevCat=13|Tautsaimniec%C4%ABbas,%20agr%C4%81r%C4%81s,%20vides%20un%20re%C4%A3ion%C4%81l%C4%81s%20politikas%20komisija
https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/86F68234015AACDDC225868E0033809D?OpenDocument&prevCat=13|Tautsaimniec%C4%ABbas,%20agr%C4%81r%C4%81s,%20vides%20un%20re%C4%A3ion%C4%81l%C4%81s%20politikas%20komisija
https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/86F68234015AACDDC225868E0033809D?OpenDocument&prevCat=13|Tautsaimniec%C4%ABbas,%20agr%C4%81r%C4%81s,%20vides%20un%20re%C4%A3ion%C4%81l%C4%81s%20politikas%20komisija
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atlases kārtību (turpmāk – kārtība). Konkurss uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu 

padomes locekļa amatu ir izsludināts 2021. gada 11. martā, kā pieteikumu iesniegšanas termiņu 

nosakot 2021. gada 12. aprīli. 

 

Latvijas Industriālo kaņepju asociācija (LIKA) organizētā sanāksme par projektu "Inovatīvi 

risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē"  

Ceturdien, 11.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedaljās LIKA partneru  organizētajā 

sanāksmē par projektu "Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē". Sanākmē tika 

runāts par projekta partneru maiņu, 2021.gada audzēšanas sezonas uzsākšana, projekta partneru 

aktivitātēm 2021.gadā u.c. jautājumi.  

 

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu konsultatīvās padomes sanāksme 

Ceturdien, 11.martā, LOSP valdes locekle L.Caune piedalījās VID nodokļu konsultatīvajā padomes 

sanāksmē.  

 

Sanāksmes tēmas: 

1. Tēma “Iespējamie grozījumi pievienotās vērtības nodokļa regulējumā par priekšnodokļa korekciju 

zaudētajiem parādiem ar mērķi paplašināt normas piemērošanu” (informēs – Finanšu ministrijas 

Netiešo nodokļu departamenta Pievienotās vērtības nodokļa nodaļas vadītāja Sintija Ozola). 

 

2. Tēma “Nodokļi no darba devēja kompensācijām par attālinātā darba izdevumiem” (informēs – 

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Pirmās metodikas 

nodaļas galvenā nodokļu inspektore Karīna Puriškeviča). 

 

3.Tēma “Debitoru parādu iekļaušana UIN bāzē saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 

9.pantu” (informēs –Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu 

grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore Diāna Kudravecs). 

 

ZM sanāksme par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 

Ceturdien, 11.martā, LOSP valdes priekšsētētājs E.Treibergs, LOSP valdes locekis K.Melnis un citas 

LOSP dalīborganizācijas piedalījās ZM sanāksmē par grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 10. 

marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem", kas ietekmēs 

visus zemniekus. Vairāk informācijas ZM sagatavotajos MK grozījumos un Izziņā (pielikumā). 

 

Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes: 

 

PPP biedrības “Zied zeme” biedru sanāksme 

Pirmdien, 15.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies Zied zeme biedru sanāksmē, kurā 

tiks runāts par Zvērināta revidenta ievēlēšanu, saskaņā ar PPP biedrība “Zied zeme” statūtu 6.7.3. 

punktu, biedru priekšlikumu izskatīšana par jaunu Statūtu redakciju, par valdes pilnvaru 

izbeigšanos/termiņa beigām. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianses (LPA) un Nevalstisko organizācāciju sanāksme 

Pirmdien, 15.martā, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalīsies LPA un Nevalstisko 

organzāciju sanāksmē, kurā tiks runāts par Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas 

procesu un plānotajiem atbalsta risinājumiem biedrībām un nodibinājumiem. 
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Valsts kancelejas un Nevalstisko organizāciju apmācību sesija 

Trešdien, 17.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP biroja vadītāja Z.Jonaite un LOSP 

sabiedrisko attiecību speciālists G.Jankovs piedalīsīes Valsts kancelejas organizētajās apmācībās.   

 

Mācību mērķa grupa ir nevalstiskās organizācijas, un apmācību sesijas ietvaros plānots apskatīt šādas 

tēmas:  

 Darbs ar TAP (darba vieta un iestatījumi); 

 Atzinuma sniedzēja noteikšana; 

 Atzinumu sniegšana, saskaņošana, iesniegšana; 

 VSS, MK sēdes, darba kārtība; 

 Protokoli; 

 Pieteikšanās uz jaunumiem; 

 Pieteikšanās uz sēdi; 

 Sabiedrības līdzdalība; 

 Jautājumi & Atbildes 

 

Latvijas Darba devējo konfederācijas (LDDK) biedru sanāksme 

Tresdien, 17.martā, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalīsies LDDK biedru sanāksmē, 

sanāksmes pirmajā daļā plānota diskusija ar LR Ministru prezidentu A.Kr.Kariņu, LR Finanšu 

ministru J.Reiru, LR Ekonomikas ministru J.Vitenbergu par Covid-19 ietekmi uz tautsaimniecību un 

attīstības stratēģija postpandēmijas period. Savukārt, sapulces otrajā daļā atskatīsies uz 2020.gadā 

paveikto un 2021.gada plāniem.  

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Lauku Ceļotājs 

 

"Lauku ceļotāja" biedru kopsapulce, 29. marts 

 

2021.gada 29. martā aicinām tikties "Lauku ceļotāja" biedru kopsapulcē, kas arī šoreiz norisināsies 

tiešsaistē -  platformā Zoom, plkst. 11:00-13:00. 

  

Lai saņemtu saiti uz sapulci, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu: 

https://forms.gle/DmEBUuG9N1MtJFNp6  

 

Kopsapulces tēmas: 

 Aktuālā situācija nozarē. 

 LLTA “Lauku ceļotājs” gada pārskata un bilances apstiprināšana. 

 Aktualitātes asociācijā un jaunie biedri. 

 Apgrozāmo līdzekļu granti: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1107. 

 "Lauku Dzīvestila uzņēmuma" priekšlikuma gaita 

 Jaunumi no Konkurences padomes LaIPa sakarā.  

 Projektu jaunumi. 

 "Atvērtās dienas laukos" – 10.-13. jūnijs: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1104. 

https://forms.gle/DmEBUuG9N1MtJFNp6
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1107
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1104
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 "Mājas kafejnīcu dienas" – vasaras 

izskaņā/rudenī: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1103. 

 Aicinām dalīties ar militāriem vēstures stāstiem Militārā mantojuma projekta 

ietvaros: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1105. 

 Lauku tūrisma uzņēmēji aicināti atsaukties “Hospiss” labdarības akcijai “Atelpa 

savējiem”: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1101. 

 Jauna informācijas sadaļa www.celotajs.lv, kur meklēt vietējos ražotājus un audzētājus, iespēja 

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

 

Sapulce tikai "Lauku ceļotāja" biedriem. 

 

"Atvērtās dienas laukos" BŪS arī šogad - 10.-13. jūnijā! 

 

"Atvērtās dienas laukos" (ADL) ir Latvijas lauku apceļošanas un iepazīšanas pasākums ar mērķi 

popularizēt laukus - laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus, pakalpojumus, kā arī ieinteresēt 

iedzīvotājus iepazīt lauku dzīvi, nobaudīt lauku labumus, atrast saimniecības, no kurām iegādāties 

laukos audzētus un ražotus produktus, kā arī atpūsties un izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko var 

piedzīvot laukos. 

 

Aicinām ikvienu lauku tūrisma uzņēmēju pievienoties šim pasākumam: naktsmītnes, amatnieki, 

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

atrakciju parki, lauku krodziņi un restorāni, dabas takas un daudzi citi. 

 

Mēs aicinām Jūs pieteikt savu dalību, aizpildot elektronisku PIETEIKUMA ANKETU. Pieteikšanās 

līdz 19. martam. 

 

Pasākumu organizē LLTA "Lauku ceļotājs" un  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1104  

 

Mājas kafejnīcu dienas - šogad visā Latvijā! 

 

Aicinām vietējos koordinātorus pieteikt sava reģiona dalību Mājas kafejnīcu dienām. 

Māju kafejnīcu dienas ir reģionāla tūrisma galamērķa popularizēšanas pasākums, un to 

organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar LLTA "Lauku ceļotājs". 

 

Katra galamērķa koordinatoru lūdzam aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU līdz 2021. gada 31. 

martam. 

Mājas kafejnīcu dienu ideja ir aizgūta no Igaunijas, kur šādas dienas notiek jau vairākus gadus un 

dažādos reģionos. 2019. gadā šādas mājas kafejnīcu dienas pirmo reizi tika rīkotas arī Latvijā, kam 

2020. gadā pievienojās jauni reģioni. Mājas kafejnīcu dienas iepriekšējos gadus guva lielu atsaucību, 

un dalība tajās ir laba iespēja popularizēt savu novadu vai kultūrtelpu kā interesantu tūrisma 

galamērķi, tāpēc šogad šādas Mājas kafejnīcu dienas nolemts organizēt visā Latvijā. 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1103  

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1103
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1105
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1101
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1102
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1104
https://forms.gle/Q62zGh52LEsHZFLZ9
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1103
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Latvijas mazo pārtikas ražotāju produkcija rod īsāko ceļu pie pircējiem 

 

Šobrīd, kad svarīgi ir rūpēties par savu un tuvo cilvēku veselību, ikdienas uzturā arvien vairāk 

vēlamies lietot kvalitatīvus vietējos pārtikas produktus ar zināmu izcelsmi. Ir daudz mazo uzņēmēju, 

kuri ražo kvalitatīvu pārtiku, tomēr nav pārstāvēti lielveikalos un līdz šim savu preci pārdevuši 

tirdziņos, specializētos veikalos vai savā saimniecībā. Patreizējos apstākļos pircējiem viņu produkciju 

atrast un iegādāties palīdz mājražotāju kooperatīvi, tiešās pirkšanas pulciņi, dažādas pirkšanas 

platformas internetā un citi jauninājumi. Katrs Latvijas produkts, kuru izvēlamies no ārvalstīm 

importēto preču vietā, ir atbalsts mūsu vietējiem pārtikas ražotājiem un audzētājiem – mūsu pašu 

lauku saimniekiem.  

 

Kur meklēt vietējos ražotājus un audzētājus? 

Jauna informācijas sadaļa  PRODUKCIJAS IEGĀDE ir izveidota lauku tūrisma portāla 

www.celotajs.lv informācijas profilā „Lauku labumi”. Šeit atrodami jau 106 Latvijas lauku produktu 

audzētāji un ražotāji, kas pieteikuši savu informāciju, un to skaits turpina augt. Līdz šim „Lauku 

labumu” informācija bija veltīta tikai saimniecību apmeklēšanas iespējām. Jaunā sadaļa to papildina 

un ir veltīta tieši ražotajai produkcijai un tās iegādes iespējām gan saimniecībā, gan tirdzniecības 

vietās, gan e-veikalos. 

 

Kā atrast interesējošo pārtikas ražojumu? 

 produktu grupas 

Saimniecības sakārtotas vairākās produktu grupās pēc galvenā ražotās produkcijas veida:  

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

ievārījumi un sīrupi; piena produkti; graudaugi, sēklas un pākšaugi; maize un konditoreja; 

olas; gaļa; zivis; medus un biškopības produkti; bezalkoholiskie un  alkoholiskie dzērieni; 

saldumi; sēnes tēja un kafija. 

 

 saimniecības informācija 

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

dārzeņus, gan piena produktus – tad tā atrodama vairākās produktu grupās. Norādīta arī 

plašāka informācija par pašu saimniecību, specializācija, lielums, kontakti saziņai un 

atrašanās vieta, kā arī veikali, tirdziņi, e-veikali un citas vietas, kur ārpus saimniecības var 

iegādāties tās ražojumus. 

 

 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. 

https://www.celotajs.lv/lv/producer/list
http://www.celotajs.lv/
https://www.celotajs.lv/lv/geo/map?7&prodcatId=-1
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Informācija tiek regulāri papildināta un ražotāji ir aicināti pievienoties, sūtot informāciju par savu 

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

 

Šī gada 11. martā, plkst. 14.00 – 15.30 „Lauku ceļotājs” un LOSP aicināja uz tiešsaistes diskusiju 

par Latvijas uzņēmēju pieredzi: kā veicas ar savas produkcijas realizāciju tiešajiem apmeklētājiem, 

citiem uzņēmumiem – veikaliem, ēdinātājiem, cik nozīmīgs ir interneta veikals un sociālie tīkli, kā 

producijas izplatībā palīdz kooperatīvi. Parādīsim arī mūsu  jauno informācijas sadaļu, un tās 

piedāvātās iespējas produkcijas virzībai tirgū un pārdošanai.  

Lūdzam skatīt diskusijas programmu šeit: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1100.  

 

Informācija no vakardienas semināra - prezentāciju un video ierakstu: 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1110  

 

Ja kāds vēl vēlas piedalīties 25. marta projekta "Baltic Sea Food" noslēguma konferencē, kas notiks 

Igaunijā, lūdzu rakstiet e-pastu uz lauku@celotajs.lv. Tajā dzirdēsiet projekta pieredzes apkopojumu 

10 valstīs, vīziju un perspektīvu kurp virzās Eiropas kulinārais tūrisms, un kādas ir ekspektācijas 

kulinārajam tūristam ceļojot.  

 

„Baltic Sea Food” noslēguma konference (angliski) 

Pārtikas ražotāju informācijas sadaļa izveidota projekta „Baltic Sea Food ” ietvaros, ko veica partneri 

10 Baltijas jūras reģiona valstīs. Latvijā informācijas sadaļu turpmāk uzturēs „Lauku ceļotājs”. 

Interesenti var pieteikties projekta noslēguma konferencei tiešsaistē no Igaunijas:  PROJECT 

„BALTIC SEA FOOD“ CLOSING CONFERENCE – 25.03.2021 plkst. 11.00 – 15.00 angļu valodā. 

Dzirdēsiet projekta pieredzes apkopojumu 10 valstīs, vīziju un perspektīvu, kurp virzās Eiropas 

kulinārais tūrisms, un ko no kulinārā tūrisma piedāvājuma sagaida ceļotāji.  

Lūdzam skatīt diskusijas programmu šeit: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1100.  

 

Par projektu 

Noslēdzam projektu “Baltic Sea Food”, kurā risinājām kopīgo izaicinājumu 10 Baltijas jūras reģiona 

valstīs, kā pēc iespējas ātrāk un lētāk nogādāt vietējo ražotāju produktu līdz pircējam. 3 gadu laikā 

projekta ietvaros veicinājām sadarbību starp mazajiem uzņēmumiem, ipašu uzmanību pievēršot B2B 

(bizness-biznesam) izplatīšanas modelim un kooperatīvu tīkliem. Latvijā pilotpartneris bija Kuldīgas 

lauku labumu kooperatīvs, kas saņēma gan konsultācijas, gan mārketinga atbalstu, gan apmācību un 

padziļinātu darbības analīzi un ieteikumus tās uzlabošanai un paplašināšanai nākotnē.  

Inormācija par projektu un tā rezultātiem: 

https://www.celotajs.lv/lv/project/17 

 

Asnāte Ziemele 

LLTA „Lauku ceļotājs” (tel. 29285756) 

 

Aktivitātes organizētias projekta "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus 

Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās" no Interreg Baltic Sea Region programmas. Augstākminētā 

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

informācijas iespējamo izmantošanu. 

 

 

mailto:lauku@celotajs.lv
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1100
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1110
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1100
https://www.celotajs.lv/lv/project/17
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Slēpošanas trases un lauku tūrisma saimnieki aicina slēpotājus 

 

 „Lauku ceļotājs” apkopojis  aktuālu informāciju par distanču slēpošanas trasēm un vietām visos 

Latvijas novados, lai jūs varētu sameklēt savai gaumei atbilstošāko un dotos baudīt ziemas priekus! 

Tūrisma mītnes – brīvdienu namiņi, viesu mājas un viesnīcas strādā, un mēs iesakām pēc aktīvas 

dienas uz slēpēm palikt kādā no mītnēm. Beidzot laukos varat izbaudīt pasakainu ziemu, piesnigušus 

mežus un laukus - doties pārgājienā ar sniega kurpēm, ar ragavām slidināties no kalniņa, braukt zirga 

kamanās, būvēt sniega pilis, slēpot, izsildīties pirtiņā vai karstajā baļļā, baudīt zāļu tēju, un klausīties 

kamīna sprakšķos.  

Slēpot var trasēs un apvidū 

Esam apkopojuši informāciju par  vairāk kā 50 distanču slēpošanas vietām un trasēm visos 

Latvijas novados (regulāri papildinām). Darbojas gan profesionāli izveidotas trases, gan arī bez 

maksas ikvienam pieejamas slēpošanas entuziastu iebrauktas „špūres”, piemēram, gar jūras krastu, 

mežā un citur apvidū. “Lauku ceļotāja” vietnē  https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1092 katrai 

slēpošanas vietai ir īss apraksts par trasi (piem., distances garums, vai ir apgaismota, vai pieejama 

inventāra noma, utt.), norādīti kontakti un saites, kur uzzināt vairāk par slēpošanas vietām. Pirms 

došanās uz trasi jāprecizē, vai tā konkrētajā laikā ir sagatavota un atvērta. Maksas trasēm ir jāprecizē 

cenas un informācija par citiem pakalpojumiem, piemēram, - inventāra īri, pieteikšanos. 

 

Kā strādā naktsmītnes un ko var izbaudīt laukos? 

Brīvdienas lauku tūrisma mītnē šobrīd mazliet atšķiras no iepriekš ierastā, taču ierobežojumi 

nesagādās lielas neērtības. Galvenais nosacījums ir vispārējo epidemioloģisko prasību nodrošināšana, 

par ko būs parūpējušies naktsmītnes saimnieki, un par tām viesi tiek informēti pirms ierašanās. No 

viesu puses – jāievēro saimnieku noteiktie drošības pasākumi, piem., apliecinājums, ka esat no vienas 

mājsaimniecības, distancēšanās, maltīšu saņemšana savā istabiņā. 

Meklējiet mūsu kartē naktsmītni pie jūsu izvēlētās slēpošanas trases: 

https://www.celotajs.lv/lv/geo/map, tur arī atradīsiet skaistākās dabas vietas, saimniecības, kur varat 

pa ceļam iegādāt svaigus lauku labumus, un citas noderīgas izvēles Jūsu ceļojumam. 

 

Pirms došanās atpūtā uz iecerēto lauku tūrisma mītni – piezvaniet saimniekiem, vai naktsmītne ir 

pieejama, kādi pakalpojumi ir pieejami, un kādi ir saimnieku noteiktie drošības pasākumi. Esiet 

tikpat atklāti un godīgi pret lauku saimnieku, lai izdotos lieliska atpūta Latvijas laukos! 

Atceramies, ka tagad laukos patiešām ir vairāk izklaides kā pilsētā!  

 

 
 

 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1092
https://www.celotajs.lv/lv/geo/map
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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 

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) 

http://www.celotajs.lv/
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Latvijas Maiznieku biedrība 

 

Konkurss ‘’Uzcep savu dzīvesprieka maizi!’’ 

virtuālā un radošā veidā uzkrājot pieredzi un gaidot pavasari. 

 
Organizē: Latvijas Maiznieku biedrība (LMB) 

Aicināti:  Visi Latvijas profesionālo izglītības   iestāžu audzēkņi un jaunieši/interesenti vecumā  no 

17 - 23 gadiem, kuri vēlas izcept savu īpašo maizi 

                    

Konkursa norises laiks: no 15. marta līdz 20. aprīlim  

 

LMB aicina pedagogus novērtēt visus, kas piedalīsies konkursā, ar pozitīvu vērtējumu (no 7 līdz 10 

ballēm) profesionālajos mācību priekšmetos                                                       

 

 Konkursa uzdevums: 

1. Izveidot receptūru un izcept jauktu miltu maizi ar vai bez piedevām (pēc katra iedvesmas un 

fantāzijas), kas atbilstu nosaukumam ‘’Dzīvesprieka maize’’ ar neto daudzumu no 0,500 – 

1,00 kg; 

2. Gatavošanā iespējams izmantot dažādu veidu un tipu miltus (kviešu, rudzu, pupu, zirņu, auzu, 

griķu u.c.), var pievienot žāvētus augļus, sēklas, riekstus, graudus, pārslas, dārzeņus, 

garšaugus u.c.; 

3. Papildu punktus iespējams iegūt, ja maizes gatavošanā izmantoti pilngraudu milti 

(PILNGRAUDU milti ir produkti ar augstu uzturvērtību – bagātīgi ar šķiedrvielām, satur 

daudz B grupas vitamīnus, minerālvielas (cinku, fosforu, magniju un dzelzi) un bioloģiski 

aktīvus savienojumus (antioksidantus u.c.));  

4. Darba iesniegšana: Video (ne garāku kā 3 min) vai PDF formātā  (jāiekļauj konstruktīva 

fotosesija par maizes gatavošanu no izejvielām līdz gatavam produktam) un 

viedoklis/pamatojums – kāpēc jāēd maize (visradošākajā izpildījumā, iekļaujot to Video vai 

PDF).  

Papildu prezentācijai (video vai PDF) jāiesniedz receptūra un tehnoloģiskā procesa apraksts 

ar titullapu, kur minēts konkursanta vārds, uzvārds, mācību iestāde, grupa, kurss un pedagogs.  

Darbi jāiesūta: līdz š.g. 15. aprīlim uz e-pastu   birojs@maizniekubiedriba.lv 

Tiks piešķirtas balvas 1., 2., 3. vietām, kā arī Veicināšanas un Žūrijas simpātiju balvas. 

mailto:birojs@maizniekubiedriba.lv
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Konkursu atbalsta: visi LMB biedri/ražošanas uzņēmumi 

Darbus vērtēs: 

Gunta Duka – LMB izpilddirektore, Maiznieka amata meistare 

Linda Bekmane – Maiznieka amata meistare, SIA ‘’Puratos Latvia’’ tehnoloģe/konsultante 

Toms Blumbergs – Maiznieka amata zellis, SIA ‘’Saldus maiznieks’’ ražošanas vadītājs. 

 

Šeit varat uzzināt vairāk par konkura nolikumu:  

https://maizniekubiedriba.lv/  

 

Uzkrāsim pieredzi ar cerību, ka 2021. gada rudenī tiksimies konkursā ‘’’Jaunais maiznieks - 

2021’’. 

 

 
 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija 

 

Mums Latvijas Zinātņu akadēmijai un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijai 

nozīmīgs jaunums ir Edīte Kaufmanes izvirzīšana LZA Lielās medaļas saņemšanai. 

 

Apbalvošanai ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Lielo medaļu iesaka komercaugļkopības 

veidotāju un attīstītāju Latvijā LZA īsteno locekli, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu 

akadēmijas (LLMZA) īsteno locekli Dr. biol. Edīti Kaufmani, pašlaik Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes (LLU) APP “Dārzkopības institūts” Ģenētikas un selekcijas nodaļas vadošo pētnieci. 

 

Apbalvošanai ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Lielo medaļu iesaka komercaugļkopības 

veidotāju un attīstītāju Latvijā LZA īsteno locekli, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu 

akadēmijas (LLMZA) īsteno locekli Dr. biol. Edīti Kaufmani, pašlaik Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes (LLU) APP “Dārzkopības institūts” Ģenētikas un selekcijas nodaļas vadošo pētnieci.  

 

https://maizniekubiedriba.lv/
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Visai Latvijas sabiedrībai nozīmīgs ir arī Edītes Kaufmanes lolojums – Ceriņu ziedēšanas svētku un 

klasiskās mūzikas koncertu organizēšana kopš 2002. gada. Tādējādi dārzaugu ģenētiskie resursi tiek 

izmantoti Latvijas kultūrvides bagātināšanai. Edīte Kaufmane ir līdzdalīga vēl arī ar citos pasākumos, 

piemēram, Zinātnieku nakts, Ķiršu ziedēšanas svētki, Ābolu festivāls, kuros dārzkopības zinātniskie 

rezultāti un inovācijas tiek popularizētas plašam sabiedrības lokam.  

 

Edīte Kaufmane ir cienīga apbalvošanai ar LZA Lielo medaļu un aicinu viņai piešķirt šo balvu. 

 

 

LAUKU ATBALSTA DIENESTA AKTUALITĀTES 

 

11.03.2021 

No 7.aprīļa varēs pieteikties platību maksājumiem. Dienests klientiem nodrošinās nepieciešamo 

atbalstu 

No šā gada 7.aprīļa lauksaimnieki varēs pieteikties platību maksājumiem, Elektroniskajā pieteikšanās 

sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu. 

 

Ņemot vērā Covid-19 izplatību un notiektos ierobežojumus darbam klātienē, visu nepieciešamo 

atbalstu dienests klientiem, kuri paši nevar aizpildīt informāciju EPS, sniegs arī pa tālruni – dienesta 

darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā varēs aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu. Līdzīgi 

dienests rīkojās 2020.gada pavasarī, kad palīdzību sniedza vairāk nekā 10 000 klientiem. 

 

Jau sešus mēnešus lauksaimnieki var EPS aizpildīt Provizoriskos platību maksājumu iesniegumus. 

Tas ļauj pakāpeniski rakstīt nepieciešamo informāciju iesniegumā un aprēķināt, vai tiks izpildītas 

zaļināšanas un citas prasības. Ja lauksaimnieks aizpilda informāciju Provizoriskajā iesniegumā, tad 

šis iesniegums, sākot ar 7. aprīli, ir jāiesniedz EPS. 

 

Dienests šā gada aprīļa sākumā plāno organizēt vebināru par pieteikšanos platību maksājumiem, 

izmaņām šajā sezonā un citiem aktuāliem jautājumiem. Plašāka informācija par pieteikšanos 

vebināram būs pieejama marta beigās. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/no-7-aprila-vares-pieteikties-platibu-

maksajumiem-dienests-klientiem-nodrosinas-nepieciesamo-atbalstu-1127  

 

Vairāk ar LAD aktualitātēm varat iepazīties šeit:  

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

 

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 

 

11.03.2021 

Atjaunojamās enerģijas ražošana un izmantošana Latvijas lauksaimniecības attīstībai un 

Eiropas vides mērķu sasniegšanai 

Jānis Eglīts, zemkopības ministra Kaspara Gerharda biroja vadītājs 

 

Ir sācies jaunais ES plānošanas periods, kurā ES dalībvalstīm ir noteikti vēl ambiciozāki 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķi un it visās ekonomiskajās aktivitātēs turpmāk vēl 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/no-7-aprila-vares-pieteikties-platibu-maksajumiem-dienests-klientiem-nodrosinas-nepieciesamo-atbalstu-1127
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/no-7-aprila-vares-pieteikties-platibu-maksajumiem-dienests-klientiem-nodrosinas-nepieciesamo-atbalstu-1127
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/
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vairāk būs jāņem vērā  klimata un vides prasības. Tas ir ļoti pamatoti, ja mēs negribam pārkarsēt savu 

planētu un jau šo paaudžu laikā saskarties ar klimata pasiltināšanās negatīvajām sekām, piemēram, 

plašākiem mežu ugunsgrēkiem, negantākiem karstuma viļņiem un postošiem  plūdiem, kas arvien 

biežāk skar Eiropu un pārējo pasauli. Kā viens no klimata mērķiem ir fosilo energoresursu aizstāšana 

ar atjaunojamajiem energoresursiem –  tas ir nepieciešams un neapstrīdams izaicinājums gan Latvijā,  

gan Eiropas Savienībā un citviet pasaulē. 

 

Viena no būtiskākajām lauksaimniecības nozarēm ir lopkopība, kas nodrošina iedzīvotājus ar pārtiku 

(piens, gaļa, olas), kurai ir arī būtiska loma darba tirgū un reģionu attīstībā un ekonomikā. Taču 

iedzīvotāju ikdienas uztura – piena, gaļas un olu – ražošanā rodas  kūtsmēsli, kas ir nozīmīgs CO2 

izmešu atmosfērā avots un, kā mēs labi zinām, CO2 ir viens no klimata pasiltināšanās iemesliem. 

Tāpēc lauksaimniecības atkritumu (piemēram, kūtsmēslu un vircas, kā arī citu dzīvnieku izcelsmes 

vai organisku atkritumu) izmantošana biogāzes iegūšanai, ņemot vērā lielo siltumnīcefekta gāzu 

emisijas ietaupījumu, nozīmē ievērojamas priekšrocības vides aizsardzībā, no lauksaimniecības 

pārpalikumiem ražojot siltumu un elektroenerģiju, kā arī izmantojot tos biodegvielai. Turklāt, 

nodrošinot biogāzes staciju darbību un attīstību, būtiski tiek veicināta lauku teritoriju ilgtspējīga 

attīstība. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atjaunojamas-energijas-razosana-un-

izmantosana-latvijas-lauksaimniecib?id=12085  

 

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

Pirmdien, 15. martā, Zemkopības ministrijas (ZM) eksperti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) 

Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas ekspertu tiešsaistes darba grupā, kurā paredzētas diskusijas par 

EK normatīvo aktu veterināro zāļu labai farmakovigilances praksei (zinātnei un darbībām, kas 

saistītas ar zāļu blakusparādību atklāšanu, izvērtēšanu, izpratni un preventīvu darbību veikšanu vai 

citiem ar zāļu lietošanu saistītiem jautājumiem) un farmakovigilances pamatlietas saturam.  

Sākums pulksten 11.00.   

 

Pirmdien un otrdien, 15. un 16. martā, ZM eksperti piedalīsies EK Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites 

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

Kontroļu un importa nosacījumu sekcijas darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā diskutēs par ES 

aktuālajiem dzīvnieku veselības un labturības, kā arī kontroles un importa nosacījumiem.  

Sākums pulksten 11.00.   

 

Otrdien, 16. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK Tirgus kopējās organizācijas (TKO) Horizontālo 

jautājumu komitejas tiešsaistes sēdē, kurā izskatīs jautājumus par tarifa kvotu regulējumu, kas stājās 

spēkā 2021. gada 1. janvārī, un par tirgus caurskatāmību. 

Sākums pulksten 10.00.   

 

Otrdien, 16. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK Antimikrobiālās rezistences (AMR) pārtikā darba 

grupas sanāksmē par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) tehniskajām specifikācijām 

paraugu ņemšanai AMR monitoringam.  

Sākums pulksten 10.30. 

 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atjaunojamas-energijas-razosana-un-izmantosana-latvijas-lauksaimniecib?id=12085
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atjaunojamas-energijas-razosana-un-izmantosana-latvijas-lauksaimniecib?id=12085


 

 
 

 

 

16 

Otrdien, 16. martā, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes seminārā par ANO Pārtikas un 

lauksaimniecības organizācijas (FAO) un Pasaules Veselības organizācijas (WHO) darbībām, lai 

atbalstītu antimikrobiālās rezistences uzraudzību pārtikas ražošanā un lauksaimniecībā.  

Sākums pulksten 12.00. 

 

Otrdien un trešdien, 16. un 17. martā, ZM speciālisti piedalīsies pirmajā Eiropas mēroga tiešsaistes 

seminārā par zinātniski pamatotām politikas konsultācijām pārtikas, klimata un vides jomā un 

lauksaimniecībā, ko organizē Dānijas Lauksaimniecības un pārtikas centrs (DCA), Dānijas Vides un 

enerģētikas centrs (DCE), Orhūsas Universitāte sadarbībā ar Eiropas Zinātnes Konsultantu forumu 

(ESAF). ES dalībvalstīm jāpieņem pārdomāti ilgtermiņa lēmumi un politikas plānošanā ir svarīgi 

balstīt lēmumus uz zinātniski pamatotiem secinājumiem. ZM eksperti kopā ar citu ES valstu 

pārstāvjiem seminārā iepazīsies ar labās prakses piemēriem, kādā veidā pētniekiem sasniegt politikas 

veidotājus, lai sniegtu atbalstu politikas plānotājiem. 

Sākums pulksten 13.00. 

 

Otrdien, 16. martā, notiks ZM Zivju fonda padomes tiešsaistes sēde, kurā tiks izskatīti un vērtēti 

2021. gada pirmajā kārtā iesniegtie projekti Zivju fonda pasākumam “Sabiedrības informēšanas 

pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un 

aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši 

televīzijas raidījumi vai radioraidījumi”. Paredzēts, ka sēdē piedalīsies arī projektu iesniedzēji, kuri to 

vēlēsies, lai nepieciešamības gadījumā varētu sniegt papildus informāciju par saviem projektiem, kā 

arī atbildēt uz Zivju fonda padomes locekļu varbūtējiem jautājumiem. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien 16. martā, ZM speciālisti piedalīsies Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas E-pārvaldības 

apakškomisijas tiešsaistes sēdē, kurā turpinās izskatīt informāciju par  pieteiktajiem ANM 

(Atjaunošanas un noturības mehānisms) projektiem valsts IKT (Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas) sistēmu un pakalpojumu digitalizācijai. 

Sākums pulksten 8.30. 

 

Trešdien, 17. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK Izejmateriālu preču darba grupas 

(PROBA) tiešsaistes sēdē, kuras laikā ir plānots skatīt cukura, graudu, tropiskās koksnes, kafijas u.c. 

izejmateriālu jautājumus.  

Sākums pulksten 9.30.   

 

Trešdien, 17. martā, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes seminārā, lai diskutētu par bioekonomikas 

lomu ES Zaļajā kursā un pārejā uz aprites ekonomiku.  

Sākums pulksten 15.00.  

 

Trešdien, 17. martā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies Baltijas valstu 

lauksaimniecības ministru tiešsaistes sanāksmē. Tās laikā plānots pārrunāt pašreizējo  situāciju 

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas sarunās, apmainīties ar aktuālo informāciju par 

“No lauka līdz galdam" iniciatīvām un par nacionālajiem atbalsta pasākumiem lauksaimniecības 

nozarei, lai mazinātu COVID-19 ietekmi. 

Sākums pulksten 15.15. 
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Trešdien, 17. martā, ZM speciālisti piedalīsies Baltijas valstu un Ziemeļvalstu amatpersonu 

tiešsaistes sanāksmē (3+3), kurā pārrunās 22.martā paredzētās ES lauksaimniecības un 

zivsaimniecības ministru padomes darba kārtības jautājumus. 

Sākums pulksten 11.00. 

 

Ceturtdien, 18. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK rīkotā Lauksaimniecības tirgus organizācijas 

komitejas tiešsaistes sanāksmē par aktualitātēm un tendencēm lopkopības produktu (piena, liellopu 

gaļas, cūkgaļas, putnu gaļas, olu) tirgū dalībvalstīs. Tāpat tiks skatīti jautājumi saistībā ar 

programmas “Piens un augļi skolai” īstenošanu.  

Sākums pulksten 10.30. 

 

Ceturtdien, 18. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK rīkotā Lauksaimniecības traktortehnikas 

tiešsaistes darba grupā, kurā EK un asociācijas ziņos par lauksaimniecības un mežsaimniecības 

transportlīdzekļu ražošanas gaitu Covid-19 krīzes laikā, kā arī apspriedīs jauninājumus saistībā ar 

transportlīdzekļu atbilstības pilnveidošanu. 

Sākums pulksten 10.30. 

 

Ceturtdien, 18. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK Pārtikas atkritumu un pārtikas zudumu 

platformas tiešsaistes sanāksmē, kurā EK informēs par paveikto ES saistībā ar derīguma termiņa 

marķējumu un sniegs ieskatu par mājsaimniecības pārtikas atkritumu patērētāju aptaujas rezultātiem 

Zviedrijā, tostarp derīguma termiņa marķēšanas lomu.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Ceturtdien un piektdien, 18. un 19. martā, ZM speciālisti piedalīsies starptautiskā projekta 

“Agrovides lauksaimniecības sistēmu ilgtspējas izpratne un pilnveidošana Eiropas Savienībā” 

(UNISECO) konferencē “Agroekoloģiskās lauksaimniecības sistēmas izpratne un ilgtspējas 

uzlabošana ES”, kas ir noslēdzošais pasākums projektam un sniegs UNISECO projekta rezultātus, 

tostarp agroekoloģiskās stratēģijas pētījumos visā Eiropā un galvenos ieteikumus politikai un praksei. 

Projekta rezultāti ir paredzēti, lai veicinātu ES stratēģijas “No lauka līdz galdam”, kā arī Bioloģiskās 

daudzveidības stratēģijas 2030. gadam īstenošanu. 

Sākums abas dienas pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien un piektdien, 18. un 19. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK Mēslošanas līdzekļu 

tiešsaistes darba grupā, kurā diskutēs par Mēslošanas līdzekļu regulas ieviešanas pasākumiem 

saistībā ar atbilstības novērtēšanas procedūrām dalībvalstīs, kā arī par grozījumiem saistītajās regulās. 

EK informēs par mēslošanas līdzekļu marķēšanas vadlīnijām, mēslošanas līdzekļu normatīvo 

regulējumu, nepieciešamajām izmaiņām saistībā ar Ekoloģiskās ražošanas regulu un citiem aktuāliem 

jautājumiem.  

Sākums abas dienas pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien, 18. martā, ZM speciālisti piedalīsies FAO koordinācijas darba grupas sanāksmē, kurā 

plānots izskatīt Padomes secinājumu projektu par ES prioritātēm 2021. gada ANO Pārtikas sistēmu 

samitā, notiks gatavošanās FAO Padomes 166. sesijai, kas paredzēta  no 26. - 30.aprīlim, kā arī tiks 

sniegta informācija par sarunu procesu, izstrādājot FAO rekomendācijas agroekoloģijai un citām 

inovatīvām lauksaimniecības pieejām. 

Sākums pulksten 11.00. 
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Piektdien, 19. martā, ZM speciālisti piedalīsies attālinātā Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē, kurā 

tiks izskatīts MK Informatīvais ziņojums un nacionālās pozīcijas, kas sagatavotas uz 22.marta ES 

lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdi. 

Sākums pulksten 9.00. 

 

Piektdien, 19. martā, ZM speciālisti piedalīsies Latvijas Veterinārārstu biedrības kopsapulcē, kurā 

diskutēs par aktuālajiem jautājumiem dzīvnieku aizsardzībā un labturībā. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Piektdien, 19. martā, ZM eksperti piedalīsies EK Veterināro ekspertu tiešsaistes darba grupā par 

tiesību akta izstrādi, kas groza nosacījumus atsevišķos tiesību aktos saistībā ar Dzīvnieku veselības 

normatīvajiem dokumentiem.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Sestdien, 20. martā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards teiks uzrunu Biškopju Pavasara 

tiešsaistes konferencē, savukārt ZM speciālisti stāstīs par Valsts atbalsta maksājumiem un citām 

atbalsta programmām biškopībai 2021.gadā un turpmākos gados. Vairāk informācijas par konferenci 

ŠEIT. Konference tiks pārraidīta tiešraidē YouTube kanālā. 

Sākums pulksten 9.30. 

 

 

https://strops.lv/index.php/home/pasakumi

