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INFOLAPA Nr. 34/2020 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

ZM Konsultatīvā padomes sēde 

Pirmdien, 09.novembrī, notika ZM Konsultatīvā padomes sēde, kurā piedalījās LOSP valdes 

priekšsēdētājs E.Treibergs un ģenerāldirektors G.Vilnītis. Sanāksmes darba kārtībā bija Vides/klimata, 

enerģijas ietaupījuma un risku mazināšanas investīciju pasākumu saraksts. Pēc LOSP, LZF,  JZK,  ZS 

u.c. organizāciju priekšlikumiem tika veiktas korekcijas (G.Vilnītis informāciju nosūtīja LOSP 

biedriem uz e-pastiem).  

 

Lūdzu izskatiet un sniedziet savus komentārus un priekšlikumus saraksta pilnveidošanai līdz 

16.novembra, plkst.12:00, Guntim Vilnītim uz e-pastu: guntis.vilnitis@losp.lv  

 

Paldies dalīborganizācijām, kuras jau iepriekš bija iesūtījušas savus jautājumus un priekšlikumus! 

Ieskataties un sniedzat komentārus par to vai sarakstā šie rosinājumi ir iekļauti. 

 

LDDK padomes organizētā sanāksme ar Finanšu ministru Jāni Reiru 

Trešdien, 11.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LDDK organizētajā sanāksmē ar 

Finanšu ministru J.Reiru. 

LDDK piedāvā šādus jautājumus un sarunu tēmas ar finanšu ministru J.Reiru: 

• Par Atjaunošanas un noturības mehānisma (ANM/RRF) plāna izstrādi. 

• Par atbalstu uzņēmējiem COVID-19 krīzes pārvarēšanā (nekavējoties pagarinot COVID-19 

likumā noteikto instrumentu termiņus), piemēram: 

o   iespējami drīzāk atjaunot dīkstāves pabalstus 

o   ieviest saīsinātā darbalaika (short time work) un pagaidu atlaišanas (temporary layoff) risinājumus 

krīzes apstākļos 

• atjaunot maksātnespējas moratoriju, kas tika pārtraukts 1.septembrī. 

 

LOSP ģenerāldirektors G.Vilnīša viedoklis pēc sanāksmes zemāk tekstā.  

Sanāksmē tika izteikta neizpratne, neapmierinātība par otrdien Valdībā apstiprinātajiem atbalstiem 

darba devējiem (DD) un darba ņēmējiem (DŅ). Nav konsekvences pieņemtajos aizliegumos un 

atbalstos cietušajiem: pavasarī bija nodokļu brīvdienas, tagad nav. Pavasarī sabiedriskā ēdināšana 

strādāja ievērojot drošības pasākumus, tagad slēdza. Matus apgriezt drīkst, nagu kopšanas speciālisti 

strādāt nedrīkst. Faktiski valsts atbalstu var saņemt lielie uzņēmēji, mazie kritērijiem neatbildīs u.t.t. 

 

J.Reira redzējumā dzirdēju, ka Latvijā ir salīdzinoši vislielākais un pārdomātākais krīzes atbalsts gan 

DD, gan DŅ, salīdzinājumā ar pārējām ES dalībvalstīm. 

 

G.Vilnītis uzdeva jautājumu, kad FM Valdībā iesniegs ES Atveseļošanās fonda finansējuma 1.6 vai 

2.2  miljardi ES naudas sadali?  Atbildēja, ka vainīga EK un,  ka Valdības koalīcija nevar vienoties. 

 

 

mailto:guntis.vilnitis@losp.lv
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VID nodokļu konsultatīvās padomes sēde 

Ceturdien, 12.novembrī, LOSP valdes locekle L.Caune piedalījās VID nodokļu konsultatīvajā 

padomes sēdē, kurā tik diskutēts par PVN reģistrācijas iesniegumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu 

dienestā. 
 

“Maxima mazumtirdzniecības kompass” konferenci “Produktu patriotiskums – kurš ir patiesais 

labuma guvējs? Iedzīvotāji, ekonomika un vide” 

Ceturdien, 12.novembrī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, 

LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalījās mazumtirdzniecības nozares apskata 

“Maxima mazumtirdzniecības kompass” konferencē “Produktu patriotiskums – kurš ir patiesais 

labuma guvējs? Iedzīvotāji, ekonomika un vide”, kurā aktualizēs vietējās produkcijas nozīmi un 

kopā ar nozares ekspertiem: 

• vērtēs, kādu pienesumu tā dod valsts ekonomikai; 

• atklās jaunākos pētījuma datus par iedzīvotāju iepirkšanās paradumiem, t.sk. izvēloties starp 

vietējiem un ārzemju produktiem; 

• diskutēs par to, cik svarīga ir pašmāju ražotāju loma sabiedrības, ekonomikas un vides 

kontekstā. 

 

Pilnais apskats latviešu valodā pieejams šeit: 

https://www.maxima.lv/fileman/Uploads/2020/Kompass/Mazumtirdzniecibas_kompass_novembris_

2020.pdf  

 

Pētījuma prezentācija lejuplādējama šeit: https://failiem.lv/u/26hgax3t2  

 

Tiešraidi variet noskatīties šeit: 

https://www.youtube.com/watch?v=CRNamM9pia8&feature=youtu.be  

 

Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas paplašinātā valdes sēde 

Piektdien, 13.novembrī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs un ģenerāldirektors G.Vilnītis 

piedalījās Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas paplašinātajā valdes sēdē, kur tika izskatīti 

aktuālie jautājumi nozarē.  

 

Nākošās nedēļas plānotās LOSP aktivitātes: 

LLKC konference “Kooperācija-ilgtermiņa saimniekošana” 

Ceturdien, 19.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies LLKC konferencē “Kooperācija 

– ilgtermiņa saimniekošanai”, kas norisināsies tiešsaistē no plkst. 11:00 vietnē www.laukutikls.lv un 

būs skatāma arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) facebook profilā.  

 

Piedāvājam iepriekš pieteikties dalībai konferencē, lai saņemtu saiti uz konferenci e-

pastā: https://www.mitto.me/cooperation/register 

 

 

Plašāk: http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/konference-kooperacija-ilgtermina-

saimniekosanai 

FB pasākuma links: https://www.facebook.com/events/1889124947904923 

 

https://www.maxima.lv/fileman/Uploads/2020/Kompass/Mazumtirdzniecibas_kompass_novembris_2020.pdf
https://www.maxima.lv/fileman/Uploads/2020/Kompass/Mazumtirdzniecibas_kompass_novembris_2020.pdf
https://failiem.lv/u/26hgax3t2
https://www.youtube.com/watch?v=CRNamM9pia8&feature=youtu.be
http://www.laukutikls.lv/
https://www.mitto.me/cooperation/register
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/konference-kooperacija-ilgtermina-saimniekosanai
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/konference-kooperacija-ilgtermina-saimniekosanai
https://www.facebook.com/events/1889124947904923
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VARAM biotopu kartēšanas uzraudzības grupa 

Piektdien, 20.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis 

piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizētajā biotopu kartēšanas 

uzraudzības grupas sanāksmē.  

Sanāksmē plānots izskatīt projekta ieviešanas aktualitātes, kā arī provizoriskos ES nozīmes biotopu 

izplatības un kvalitātes izvērtējuma datus. 

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība 

 

Pirmsvētku laikā ir divas brīnišķīgas ziņas par mūsu biedru sasniegumiem: 

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvo 

ar Atzinības krustu un ieceļ par Atzinības krusta komandieri Baltinavas novada Baltinavas pagasta 

lauksaimnieku, zemnieku saimniecību "Amatnieki" un "Riekstiņi" vadītāju Guntaru Bartkeviču. 

Sveicam mūsu biedrības "Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība" biedru un valdes locekli 

Guntaru Bartkeviču ar augsto valsts apbalvojumu, vēlam ik dienu izjust prieku un gandarījumu par 

savu darbu, par ģimeni, par Latviju! 

  

Biedrības "Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība" biedrs un valdes loceklis Aldis Ločmelis un 

viņa saimniecība "Kotiņi" ir kļuvusi par WWF konkursa "Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā" 

Latvijas uzvarētāju. Ir saņemts augsts novērtējums par vidi saudzējošas prakses piekopšanu - precīzā 

laukkopība, augu maiņa, buferjoslu ierīkošana, notiek saražotās produkcijas pārstrāde. Konkursu 

organizē Pasaules dabas fonds (WWF - "World Wide Fund for Nature") ar mērķi izcelt Baltijas jūrai 

draudzīgas lauksaimniecības prakses piemērus. Lepojamies par tik augsta novērtējuma sasniegšanu  

profesionālajā saimnieciskajā darbībā. Vislielākā cieņa Alda Ločmeļa neatlaidībai, mērķtiecībai 

inovatīvu risinājumu īstenošanā un tehnoloģisko procesu meklēšanā efektivitātes kāpināšanai 

augkopības un pārstrādes nozarēs. 

 
 



 

 
 

 

 

4 

 
 

Latvijas Maiznieku biedrība 

 

Konkurss “Jaunais Maiznieks 2020” 

Trešo reizi notiks profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss 

“Jaunais Maiznieks 2020”, kuru organizē LPUF Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris un Latvijas 

Maiznieku biedrība. Konkursa mērķis ir saglabāt un popularizēt maiznieka profesiju, kā arī veicināt 

audzēkņu profesionālās iemaņas un radošo domāšanu inovāciju virzienā. Šā gada uzdevums 

jaunajiem maizniekiem būs pagatavot un izcept maize izmantojot dažādu miltu maizes. Konkurss 

notiks 2020. gada 26. novembrī - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Nīcgales iela 26, 

Rīga. 

 

Vairāk par konkursu un konkursa nolikumu var iepazīties Latvijas Maiznieku Biedrības mājas lapā:  

https://maizniekubiedriba.lv/konkurss-jaunais-maiznieks-2020/  

 

 
 

Foto no 2019.gada konkursa. 

 

https://maizniekubiedriba.lv/konkurss-jaunais-maiznieks-2020/
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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 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. 

 

http://www.celotajs.lv/
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Ar cieņu 

Asnāte Ziemele, 

Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente (tel. 29285756) 

 

 
 

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija 

 

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.  

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. 

https://ej.uz/ATLAS_aptauja
https://www.atlas-h2020.eu/
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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 

 

13.11.2020 

Kontroles investīciju pasākumos notiek arī attālināti 

Vai kontrole, kurā tiek pārbaudīts, kā saimnieks īstenojis projektu, veicis nepieciešamās iegādes, 

būvniecības darbus un citas aktivitātes, var notikt arī attālināti? Lauku atbalsta dienests ir uzsācis jaunu 

pieeju kontroļu veikšanā investīciju pasākumos – tās notiek arī attālināti, izmantojot tiešsaistes saziņas 

platformu ZOOM. 

 

Kontrolēm attālināti ir vairāki ieguvumi. Šobrīd galvenais no tiem – laikā, kad izplatās Covid-19, 

nenotiek klātienes vizītes. Šādas kontroles ļauj taupīt arī laika resursus, ātri un kvalitatīvi ļaujot 

pārbaudīt īstenotā projekta rezultātus. 

 

Lai varētu notikt attālināta kontrole, klientam ir nepieciešama viedierīce un internets, lai varētu 

pieslēgties ZOOM platformai un, izmantojot video un audio iespējas, parādīt un pastāstīt par paveikto. 

Pēc kontroles tiešsaistē, dienests var lūgt atsūtīt arī fotoattēlus ar ģeolokācijas datiem, lai vēlreiz 

pārliecinātos par sniegtās informācijas precizitāti. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/kontroles-investiciju-pasakumos-

notiek-ari-attalinati-1086  

10.11.2020 

Zemnieku saimniecība “Eglāji” – ēd ābolus un strādā! 

Engures novadā, Smārdes pagastā kalnainā meža ielokā darbojas zemnieku saimniecība “Eglāji”.  

Saimniecība ir Ofkantu ģimenes lolojums un zeme ir dzimtas mantojums jau trešajā paaudzē.  

Ģimenes ābeļu dārzs ir iekārtots Milzkalna paugura nogāzēs, no kura augšdaļas skaidrā laikā var redzēt 

Rīgas jūras līča ūdeņus. Pirmās ābeles tika iestādītas tālajā 1997. gadā, bet šodien, nu jau 12 hektāru 

lielajā ābeļdārzā, tiek audzēti vairāk kā 30 šķirņu skaisti un veselīgi Latvijas āboli.  

Ražas laikā saimniecībā “Eglāji” ābolus var ne tikai nogaršot , bet arī iegādāties, sazinoties ar 

atsaucīgajiem un uzņēmīgajiem saimniekiem. Saimniecība aktīvi iesaistās arī dažādu ar 

lauksaimniecību saistītu projektu realizācijā.   

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/zemnieku-saimnieciba-eglaji-ed-

abolus-un-strada!-1085  

 

 

Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē: 

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

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/kontroles-investiciju-pasakumos-notiek-ari-attalinati-1086
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/kontroles-investiciju-pasakumos-notiek-ari-attalinati-1086
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/zemnieku-saimnieciba-eglaji-ed-abolus-un-strada!-1085
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/zemnieku-saimnieciba-eglaji-ed-abolus-un-strada!-1085
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/kalendars/
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ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 

 

13.11.2020 

Covid-19 pandēmija turpina nelabvēlīgi ietekmēt lauksaimniecības un pārtikas ražošanas 

nozares, EK jābūt gatavai atbilstoši reaģēt 

Pirmdien, 16. novembrī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies ES Lauksaimniecības un 

zivsaimniecības ministru neformālajā videokonferencē, kurā Eiropas Komisija ar dalībvalstīm 

apspriedīs situāciju lauksaimniecības tirgū, kas saasinājusies kopš Covid-19 pandēmijas sākuma. 

  

Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu nozares un tirgi kopš 2020. gada marta spēcīgi izjūt 

Covid-19 negatīvo ietekmi. Būtiski ir sarucis pieprasījums gan vietējā tirgū, gan eksporta tirgos, 

palielinoties produkcijas uzkrājumiem un glabāšanas izmaksām un samazinoties ieņēmumiem, kā arī 

pieaugot transporta izmaksām un attālumiem. 

  

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Vasarā bija novērojama situācijas stabilizēšanās 

lauksaimniecības produktu un pārtikas tirgū. Taču šobrīd situācija ir krasi mainījusies – pēdējās 

nedēļās Covid-19 strauji izplatās gan Latvijā, gan citviet pasaulē, un tas kavē tālākus tirgus 

uzlabojumus, turklāt ir liela neskaidrība un bažas par turpmāku situācijas attīstību saistībā ar 

pandēmiju un tās ietekmi uz lauksaimniecības un pārtikas nozari. Jāuzsver, ka pietiekams pārtikas 

pašnodrošinājums iedzīvotājiem, kā arī attīstīta lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare ir 

vitāli svarīgs katras valsts pastāvēšanas pamatelements. Tādēļ  Zemkopības ministrija uzskata: sekojot 

līdz situācijas attīstībai tirgū, Eiropas Komisijai pēc nepieciešamības ir jāīsteno atbalsta pasākumi 

lauksaimniecības un pārtikas preču ražošanas nozarēm.” 

https://www.zm.gov.lv/presei/covid-19-pandemija-turpina-nelabveligi-ietekmet-lauksaimniecibas-

un-pa?id=11837  

 

10.11.2020 

Atbalsta konsultantu apmācības efektīvai nākotnes KLP ieviešanai Latvijā 

Valdība otrdien, 3. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts 

un ES atbalsta piešķiršanu konsultantu apmācībai lauku saimniecību pārvaldībai. 

  

Pašlaik Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) īstenotajā pasākumā paredzētās konsultācijas 

pieejamas par obligātajām apsaimniekošanas prasībām vai labiem lauksaimniecības un vides apstākļu 

standartiem augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, uzņēmuma ekonomiskiem un vides rādītājiem, kā 

arī mežsaimniecības pienākumiem un prasībām ūdens resursiem. Izvēlētajiem konsultāciju 

pakalpojumu sniedzējiem ir atbilstoša kompetence un nepieciešamā kapacitāte pašreizējā pakalpojumu 

kvalitatīvai nodrošināšanai. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atbalsta-konsultantu-apmacibas-efektivai-

nakotnes-klp-ieviesanai-latvi?id=11829  

 

11.11.2020 

Lauku attīstības programmas finansējums lauku izaugsmei – interaktīvajās kartēs 

Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gada plānošanas periodā Latvija ir ieviesusi 

16 atbalsta pasākumus. Kopumā no LAP īstenošanas sākuma līdz 2019. gada beigām izsludinātas 82 

projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas, kā arī katru gadu tiek izmaksāti platībmaksājumi. Atbalsta 

pretendentu aktivitāte ir bijusi augsta. No kopumā izsludinātajās projektu iesniegumu pieņemšanas 

https://www.zm.gov.lv/presei/covid-19-pandemija-turpina-nelabveligi-ietekmet-lauksaimniecibas-un-pa?id=11837
https://www.zm.gov.lv/presei/covid-19-pandemija-turpina-nelabveligi-ietekmet-lauksaimniecibas-un-pa?id=11837
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atbalsta-konsultantu-apmacibas-efektivai-nakotnes-klp-ieviesanai-latvi?id=11829
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atbalsta-konsultantu-apmacibas-efektivai-nakotnes-klp-ieviesanai-latvi?id=11829
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kārtās kopš plānošanas perioda sākuma iesniegti 48 485 projektu iesniegumi ar kopējo publisko 

finansējumu 1423,4 milj. EUR, no tiem līdz 2019. gada beigām apstiprināti 34 418 projekti ar publisko 

finansējumu 898,5 milj. EUR jeb 94,0% no LAP projektu pasākumu ietvaros pieejamā publiskā 

finansējuma. Kopumā visos LAP pasākumos (projektos un platībmaksājumos) līdz 2019. gada beigām 

apstiprināts publiskais finansējums 1414,4 milj. EUR jeb 92,3%, bet izmaksāti 1064,4 milj. EUR jeb 

69,5% no periodā pieejamā.  

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/lauku-attistibas-programmas-finansejums-

lauku-izaugsmei-interaktivajas?id=11834  

 

12.11.2020 

Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju aizsardzībai no plūdu 

draudiem atjaunota ūdensnoteka Jogla 

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), ieguldot Eiropas Reģionālā un 

attīstība fonda (ERAF) līdzekļus, ir pabeigusi valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla atjaunošanu. 

 

Joglas atjaunošana ir būtiska Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagastu aizsardzībai no plūdu 

draudiem, tādējādi palielinot pagastu iedzīvotāju drošību, veicinot uzņēmējdarbības attīstību teritorijā 

un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Joglas ūdensnoteka no applūšanas pasargās Brīvzemnieku, 

Alojas un Staiceles pagasta teritorijas 230 ha platībā, samazinot plūdu draudus aptuveni simts 

Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagasta iedzīvotājiem. 

 

Īstenojot projektu, ir palielinājusies dabas teritorijas vērtība, pievilcīgums un produktīva izmantošana, 

līdz ar to uzņēmēji Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagastu teritorijā esošās lauksaimniecības un 

meža zemes varēs pilnvērtīgāk izmantot. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/brivzemnieku-alojas-un-staiceles-pagasta-

iedzivotaju-un-uznemeju-aizsa?id=11836  

 

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 16.novembrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies ES 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes neformālā tiešsaistes sanāksmē, kurā Eiropas 

Komisija sniegs aktuālo informāciju, un dalībvalstu ministri apmanīsies ar viedokļiem par  situāciju 

ES lauksaimniecības produktu un preču tirgū un iespējamiem atbalsta instrumentiem tirgus 

stabilizēšanai sektoros, kuros tas būtu nepieciešams. 

Sākums pulksten 11.00. 

 

Pirmdien, 16. novembrī, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies EK darba grupas 

tiešsaistes sanāksmē par vispārējo pārtikas likumdošanu. Sanāksmē diskutēs par jaunās ES riska 

novērtējuma pārredzamības un ilgtspējas regulas, kura stāsies spēkā nākamajā gadā, ieviešanas 

jautājumiem. Regulas mērķis ir palielināt ES riska novērtējuma pārredzamību pārtikas ķēdē, stiprināt 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) veikto pētījumu uzticamību, objektivitāti un neatkarību 

un pārskatīt EFSA pārvaldību, lai nodrošinātu tās ilgtspējību. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/lauku-attistibas-programmas-finansejums-lauku-izaugsmei-interaktivajas?id=11834
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/lauku-attistibas-programmas-finansejums-lauku-izaugsmei-interaktivajas?id=11834
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/brivzemnieku-alojas-un-staiceles-pagasta-iedzivotaju-un-uznemeju-aizsa?id=11836
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/brivzemnieku-alojas-un-staiceles-pagasta-iedzivotaju-un-uznemeju-aizsa?id=11836
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Pirmdien, 16. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK darba grupas par e-komerciju 

tiešsaistes sanāksmē, kurā dalībvalstis diskutēs par e-komercijas koordinēto rīcības plānu pārtikas 

produktu reklāmai saistībā ar COVID-19.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Pirmdien, 16. novembrī, ZM speciālisti tiešsaistē piedalīsies prezentācijā par Eiropas 

Revīzijas palātas gada pārskatu par budžeta izpildi 2019. finanšu gadā. 

Sākums pulksten 11.00. 

 

No pirmdienas līdz trešdienai, no 16.novembra līdz 18.novembrim, Zivsaimniecības 

departameta speciālisti piedalīsies OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) 

Zivsaimniecības komitejas tiešsaistes sanāksmē. Sanāksmē plānots skatīt jautājumus par 

zivsaimniecības pārskatiem, budžetu un turpmākajiem plāniem komitejas darbā.  

Sākums tiks precizēts. 

 

Otrdien, 17. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un 

dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas (PAFF) Jaunās pārtikas un pārtikas ķēdes toksikoloģiskā 

nekaitīguma sekcijas darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā diskutēs par regulu projektiem jaunajai 

pārtikai, pārtikas piedevām, kā arī piesārņotājiem.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 17. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Apvienotās Tiešo maksājumu un Lauku 

attīstības komitejas darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā Komisija plāno stāstīt kā un cik lielā mērā 

dalībvalstis veikušas platībmaksājumu atbilstības kontroli saimniecībās uz vietas Covid-19 laikā un 

par monitoringa sistēmas īstenošanu 2021. gadam. Sanāksmē arī diskutēs par grozījumiem dalībvalsts 

ziņošanas pienākumu regulā par iesniegtajiem iesniegumiem dzīvnieku shēmās un atbalsta iesnieguma 

iesniegšanas termiņiem. 

Sākums pulksten 10.30. 

 

Otrdien un trešdien, 17. un 18. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Nacionālo 

kontaktpunktu tiešsaistes sanāksmē par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības 

direktīvas pārņemšanu. Sanāksmē runās par direktīvas ieviešanu un izstrādāto jauno ziņošanas sistēmu, 

kurā dalībvalstis iesniedz datus EK.  

Sākums abas dienas pulksten 9.30. 

 

Trešdien, 18. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies “Interreg” projekta “Waterdrive” 

tiešsaistes darba grupā, kurā runās par notekūdeņu savākšanas telpisko plānojumu no fermas līdz ūdens 

savākšanas sistēmām.  

Sākums pulksten 10.00.  

 

Trešdien, 18. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Starptautisko vides jautājumu darba grupas 

“Biodrošums” tiešsaistes sanāksmē. Vācijas prezidentūras ES Padomē rīkotajā darba grupā izskatīs 

aktuālos biodrošuma jautājumus, kas saistīti ar drošu ģenētiski modificētu organismu apriti un riska 

izvērtējumu.  

Sākums pulksten 10.00.  
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Trešdien un piektdien, 18. un 20. novembrī, ZM eksperti piedalīsies EK ekspertu darba grupas 

par pārtikas piedevām tiešsaistes sanāksmē. Tās laikā diskutēs par pārtikas piedevu lietošanas 

nosacījumiem, ES atļauto pārtikas piedevu sarakstiem un aktuālajiem nosacījumu interpretācijas 

jautājumiem.   

Sākums abas dienas pulksten 10.00.  

 

Ceturtdien, 19.novembrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards atklās un piedalīsies 

attālinātā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 

kooperatīvu asociāciju organizētajā konferencē “Kooperācija - ilgtermiņa saimniekošanai”.  

Konferencē uzstāsies pieredzējuši lektori no Latvijas un ārvalstīm, kuri sniegs ieskatu dažādās 

kooperatīvu attīstīstības iespējās, lai nodrošinātu saviem biedriem ilgtermiņa saimniekošanu. 

Konferencē Zemkopības ministrijas pārstāvji iepazīstinās ar ES Kopējās lauksaimniecības politikas 

piedāvājumu kooperatīvu attīstībai. 

Sākums pulksten 11.00. 

 

Ceturtdien, 19. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK rīkotā Lauksaimniecības tirgu 

organizācijas komitejas tiešsaistes sanāksmē par aktualitātēm un tendencēm lopkopības produktu 

(piena, liellopu gaļas, cūkgaļas, putnu gaļas, olu) tirgū dalībvalstīs. Tāpat tiks skatīti jautājumi par 

programmas “Piens un augļi skolai” īstenošanu. 

Sākums pulksten 10.30.  

 

Piektdien, 20. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes seminārā-diskusijā 

“Lauksaimnieku zināšanu un inovāciju avoti Latvijā: formālo un neformālo konsultāciju loma 

bioloģisko augu aizsardzības metožu izmantošanā”, ko rīko Zinātniskais institūts ”Baltic Studies 

Centre”. Pasākuma laikā diskutēs par lauksaimniecības konsultatīvo pakalpojumu lomu bioloģisko 

augu aizsardzības metožu veicināšanā saimniecībās un nepieciešamo politikas atbalstu šādu 

pakalpojumu nodrošinājumā.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Piektdien, 20. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija rīkotā biotopu kartēšanas uzraudzības grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā izskatīs projekta 

ieviešanas aktualitātes, kā arī provizoriskos ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes izvērtējuma 

datus.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Piektdien, 20. novembrī, ZM eksperti piedalīsies EK Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas 

tiešsaistes sanāksmē par veterināro zāļu ieviešanas regulas normatīvajiem aktiem. Sanāksmē 

dalībvalstu eksperti sāks diskusijas par EK priekšlikumu regulai par veterināro zāļu labas izplatīšanas 

praksi. 

Sākums pulksten 11.00. 

 

Piektdien, 20. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies atašeju darba grupas tiešsaistes sanāksmē 

par uzturvērtības papildu marķējuma norādīšanu iepakojuma priekšpusē, pārtikas profiliem un 

izcelsmes valsti. Sanāksmē izskatīs precizētos ES Padomes secinājumus un uzklausīs dalībvalstu 

komentārus.  

Sākums pulksten 11.00. 
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