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Jautājiet Ministru Prezidentam! 
 

Izdevniecības Dienas Bizness kopā ar LOSP,  LPKS VAKS un nozares ekspertiem rīko 
tiešsaistes konferenci “Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas” 

Klimata pārmaiņas un SEG emisiju pieaugums, tehnoloģiskās iespējas un 
pieprasījums pēc vidi saudzējošas ražošanas rada aizvien vairāk izaicinājumu 
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs ik gadu. Ir skaidrs, ka jebkuru ES valstu 
uzņemto vides prasību izpildīšana ir atkarīga no valsts atbalsta un skaidras ilgtermiņa 
nodokļu politikas, gan ar pašu uzņēmēju gatavību uzņemties ilgtermiņa saistības 
nozaru attīstībā. Ja sabiedrības pieprasījums pēc ekoloģiski un ekonomiski saražotas 
produkcijas globāli aizvien pieaug Latvijā un pasaulē, tad iespējas to izdarīt mijas ar 
dažādiem izaicinājumiem, valsts pārvaldes un uzņēmēju sapratnes un sadarbības, kā 
arī dabas resursu ierobežotības, darbaspēka nepieejamības, mainīgiem laika 
apstākļiem un citiem faktoriem. 
Konferencē piedalīsies ministrs K. Gerhards, Eiropas Parlaments deputāts R. Zīle. 
Eiropas lauksaimniecības komisārs J. Vojcekovskis sniegs savu ziņojumu. Piedalīties 
aicināti arī citi ministri un Valsts Prezidents. 
 

Bijām cerējuši, ka konferencē ņems dalību arī Ministru Prezidents K. Kariņš, 
taču aizņemtības dēļ viņš ir spiests mums atteikt tiešu dalību. Tomēr Premjers 
atbildēs  video formātā uz lauksaimnieku jautājumiem, kuri iepriekš tiks 
iesūtīti.  
 
Tāpēc aicinu Jūs, līdz šodienas beigām atsūtīt jautājumus, kurus Jūs 
vēlētos uzdot LR Ministru Prezidentam K. Kariņam  

par lauksaimniecību Latvijā un nākotnes izredzēm Eiropas Savienības KLP 

un  subsīdiju politiku utt.  

Lūdzu sūtīt uz e-pastu:  

janis.irbe@losp.lv 

 
 

  
 

  
 
LOSP 14.maijā piedalījās LAD rīkotajā tiešsaistes sanāksmē. Sēdes materiāli izsūtīti 
visiem biedriem. Jau tagad interesenti var iesūtīt jautājumus nākamajai LAD sēdei uz 
e-pastu: mara.buckovska@losp.lv. 
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LOSP MEDIJOS 
 

Открытый вопрос  “Латвийское село: бездонная бочка еврофондов?” 
LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis, valdes loceklis Guntis Gūtmanis 
Latvijas Radio 4, 6.maijā 12:10 Raidījums krievu valodā 
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/latviyskoe-selo-bezdonnaja-bochka-
evrofondov.a129558/ 

 

 
 

Biedrība “Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija” 
 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu nodaļa (LZA 

LMZN)  un Valsts pētījuma programmas (VPP) projekts INTERFRAME- LV turpina 
jaunu iniciatīvu un aicina piedalīties tiešsaistes seminārā 3. jūnijā, 
kurā tiks diskutēts par aktuālām ar lauksaimniecību un ekonomiku saistītām tēmām: 

 “No mazām uz lielām ganībām – uzlabota rentabilitāte Zviedrijas 
zīdītājdzīvnieku gaļas ražošanā”, ko sagatavojusi Zviedrijas 
Lauksaimniecības zinātņu universitātes studente K.Holmstrēma. 

 “Ilgstpējīga ekonomiskā izaugsme Baltijas un Ziemeļvalstīs”, ko 
sagatavojusi LLU Dzīvības zinātnes un tehnoloģiju katedras doktorante 
A.Pilvere-Javorska. 

 
Atgādinām, ka 6. maijā pirmo reizi notika tiešsaistes seminārs, kuru rīkoja LZA 

LMZN un VPP projekts INTERFRAME- LV sadarbībā ar Ziemeļvalstu Agrāro zinātņu 
asociācijas (Nordic Association for Agricultural Science) Ekonomikas sekciju. 
Seminārā piedalījās pārstāvji no Somijas, Dānijas, Islandes, Zviedrijas, Norvēģijas, 
Lietuvas un Latvijas.   

 
 

Konference “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2020” 
Latvijas Lauksaimniecības Universitātē 12. – 15. maijam notika 21.  starptautiskā 
zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2020” (21th International 
Scientific Conference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2020).  
Konferences laikā notika VPP projekta INTERFRAME-LV pētījumu rezultātu 
prezentācijas: 13. maijā posteru prezentācijas, 14. maijā darbs sekcijās.  
Informācija par konferenci: https://conferences.llu.lv/homepg/escrud_2020/home  
Konferencē piedalījās vairāki jaunie zinātnieki LLU doktoranti un LLU vadošie 
pētnieki, lai prezentētu savus pētījumu rezultātus: tūrisma jomā un viedo teritoriju 
attīstības iespējām Latvijā, par e- komercijas attīstību un darba iespējām cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām u.c. aktuālas tēmas.  
 

https://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/otkritiy-vopros/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/latviyskoe-selo-bezdonnaja-bochka-evrofondov.a129558/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/latviyskoe-selo-bezdonnaja-bochka-evrofondov.a129558/
https://conferences.llu.lv/homepg/escrud_2020/home
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Latvijas Augļkopju asociācija 
 
“Lauka diena Saukas pagastā –par ābeļu audzēšanas tehnoloģijām” 

21.maijā,  plkst.11-14 
Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un k.s. “Poceri” rīko Lauka dienas 
demonstrējumu projektā „Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš 
vainaga veidošanai uz dažādiem ābeļu potcelmiem. 

Latvijas Jauno Zemnieku klubs  

Šo ārkārtas situācijas laiku pavada attālināti: sociālajos tīklos esam 
izsludinājuši foto konkursu, kam 30.aprīlī bija noslēgums un nu jau ir pasludināti 
uzvarētāji, kuri šodien vai rīt tiks pie pārsteiguma balvām. JZK aktīvi iesaistās KLP 
tematiskajās darba grupās, kā arī NVO veidotajās mācībās un vebināros. Izmantojam 
šo laiku izglītojoties un plānojot turpmākos pasākumus, ja ārējie apstākļi to atļaus.  

Stādu audzētāju biedrība 

Aktīvi rok un stāda.  

 

Nodarbinātības valsts aģentūra 

Aicina informēt darba devējus par Nodarbinātības valsts aģentūras rīkoto 
akciju, lai palīdzētu viņiem atrast darbiniekus sezonas darbiem! 

 

https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=700&fbclid=IwAR2ebMB
6c1VFHEfyHt94VZ4X-umNbf1gamnKf0rHXgicxahNqAni2TXfpC4 

 

https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=700&fbclid=IwAR2ebMB6c1VFHEfyHt94VZ4X-umNbf1gamnKf0rHXgicxahNqAni2TXfpC4
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=700&fbclid=IwAR2ebMB6c1VFHEfyHt94VZ4X-umNbf1gamnKf0rHXgicxahNqAni2TXfpC4
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=60
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Konkurss 

Sadarbspējas un analīzes sistēmas inovatīvai, datu vadītai lauksaimniecībai 

2020. un 2021. gadā ATLAS konsorcijs atklātā konkursā divos posmos izraudzīsies 

finansējumam 5–10 uzņēmumus, piešķirot katram izmantošanas variantam vidējo 

summu 52 500 EUR 

Konsorcijs, izmantojot atklātu konkursu, tagad meklē inovatīvas idejas un 

risinājumus jaunu pakalpojumu attīstībai, kas padarīs ATLAS platformas izmantošanu par 

tehnisku pamatu. Līdz 2020. gada 15. septembra pulksten 23.59 (CEST laiks) ieinteresētie 

uzņēmumi varēs iesniegt savus priekšlikumus vietnē www.atlas-h2020.eu/open-call. 

 “Digitalizācija ir pamata tehnoloģija.” Cer izstrādāt inovatīvus, datu vadītus 
pakalpojumus lauksaimniecībā 

https://laukos.la.lv/digitalizacija-ir-pamata-tehnologija-cer-izstradat-

inovativus-datu-vaditus-pakalpojumus-lauksaimnieciba 

 
Zemkopības ministrija 

 
Šogad vienoto platības maksājumu varēs saņemt kā bezprocentu īstermiņa 
aizdevumu 
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/sogad-vienoto-platibas-maksajumu-
vares-sanemt-ka-bezprocentu-istermina?id=11318 
 
Plāno atbalstu Covid-19 krīzes skartajām zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, kas 
audzē akvakultūras produkciju pārdošanai 
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/plano-atbalstu-covid-19-krizes-
skartajam-zemnieku-vai-zvejnieku-saimni?id=11315 

 
Informācija  
Lauku attīstības atbalsta departaments sagatavojis dokumentu, kur iespējams 

atrast lakonisku informāciju par atbalstu uzņēmējiem krīzes ietekmes mazināšanai: 
https://zm.gov.lv/public/ck/files/Atbalsts_lauksaimniekiem_COVID19_150420.pdf 
 

 
Lauku atbalsta dienests  

 
Atgādina 

 

20.maijā noslēgsies iesniegumu pieņemšana uz 
“Atbalsts putnkopības nozarei profilaktiskajiem pasākumiem” 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-
putnkopibas-nozarei-profilaktiskajiem-pasakumiem-1009 
 

http://www.atlas-h2020.eu/open-call
http://www.atlas-h2020.eu./
http://www.atlas-h2020.eu./
http://www.atlas-h2020.eu./
https://laukos.la.lv/digitalizacija-ir-pamata-tehnologija-cer-izstradat-inovativus-datu-vaditus-pakalpojumus-lauksaimnieciba
https://laukos.la.lv/digitalizacija-ir-pamata-tehnologija-cer-izstradat-inovativus-datu-vaditus-pakalpojumus-lauksaimnieciba
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/sogad-vienoto-platibas-maksajumu-vares-sanemt-ka-bezprocentu-istermina?id=11318
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/sogad-vienoto-platibas-maksajumu-vares-sanemt-ka-bezprocentu-istermina?id=11318
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/plano-atbalstu-covid-19-krizes-skartajam-zemnieku-vai-zvejnieku-saimni?id=11315
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/plano-atbalstu-covid-19-krizes-skartajam-zemnieku-vai-zvejnieku-saimni?id=11315
https://zm.gov.lv/public/ck/files/Atbalsts_lauksaimniekiem_COVID19_150420.pdf
https://zm.gov.lv/public/ck/files/Atbalsts_lauksaimniekiem_COVID19_150420.pdf
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-putnkopibas-nozarei-profilaktiskajiem-pasakumiem-1009
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-putnkopibas-nozarei-profilaktiskajiem-pasakumiem-1009
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Līdz 1.jūnijam var iesniegt pieteikšanos 
“Dīzeļdegviela lauksaimniekiem” 
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/dizeldegviela-
lauksaimniekiem/ 
 
 
 

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒS 
 
“Aukstuma vilnis lauksaimniekiem postījumus pagaidām nav radījis “ 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/aukstuma-vilnis-lauksaimniekiem-

 postijumus-pagaidam-nav-radijis.a359701/
 
“Sniegs lielus postījumus zemeņu laukiem Latgalē nav radījis” 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/sniegs-lielus-postijums-zemenu-
laukiem-latgale-nav-radijis.a359651/ 
 
"Zaļināšanas prasības lauksaimniekiem pagaidām nepārskatīs” 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zalinasanas-prasibas-lauksaimniekiem-
pagaidam-neparskatis.a359665/ 
 
“Latvijā nodotā piena apmērs aprīlī krities par 2,8%”  
https://laukos.la.lv/latvija-nodota-piena-apmers-aprili-krities-par-28 
 
“Mazā Latvija baro lielo Krieviju. Sākts Latvijas rudzu eksports uz kaimiņvalsti” 
https://laukos.la.lv/maza-latvija-baro-lielo-krieviju-sakts-latvijas-rudzu-eksports-uz-
kaiminvalsti 
 
“«Lauku ceļotājs»: Latvija nākotnē var būt pievilcīga arī ārvalstu tūristiem”  
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/lauku-celotajslatvija-nakotne-var-but-
pievilciga-ari-arvalstu-turistiem.a359432/ 

 
“Piekrastes zvejniekiem par roņu radītajiem zaudējumiem pieejams 300 000 eiro 
atbalsts” 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/piekrastes-zvejniekiem-par-ronu-
raditajiem-zaudejumiem-pieejams-300-000-eiro-atbalsts.a359169/ 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/dizeldegviela-lauksaimniekiem/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/dizeldegviela-lauksaimniekiem/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/aukstuma-vilnis-lauksaimniekiem-postijumus-pagaidam-nav-radijis.a359701/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/aukstuma-vilnis-lauksaimniekiem-postijumus-pagaidam-nav-radijis.a359701/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/sniegs-lielus-postijums-zemenu-laukiem-latgale-nav-radijis.a359651/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/sniegs-lielus-postijums-zemenu-laukiem-latgale-nav-radijis.a359651/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zalinasanas-prasibas-lauksaimniekiem-pagaidam-neparskatis.a359665/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zalinasanas-prasibas-lauksaimniekiem-pagaidam-neparskatis.a359665/
Latvijā%20nodotā%20piena%20apmērs%20aprīlī%20krities%20par%202,8%25
Latvijā%20nodotā%20piena%20apmērs%20aprīlī%20krities%20par%202,8%25
https://laukos.la.lv/maza-latvija-baro-lielo-krieviju-sakts-latvijas-rudzu-eksports-uz-kaiminvalsti
https://laukos.la.lv/maza-latvija-baro-lielo-krieviju-sakts-latvijas-rudzu-eksports-uz-kaiminvalsti
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/lauku-celotajslatvija-nakotne-var-but-pievilciga-ari-arvalstu-turistiem.a359432/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/lauku-celotajslatvija-nakotne-var-but-pievilciga-ari-arvalstu-turistiem.a359432/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/piekrastes-zvejniekiem-par-ronu-raditajiem-zaudejumiem-pieejams-300-000-eiro-atbalsts.a359169/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/piekrastes-zvejniekiem-par-ronu-raditajiem-zaudejumiem-pieejams-300-000-eiro-atbalsts.a359169/

