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INFOLAPA Nr. 15/2021 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 
 

LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sanāksme 

Otrdien, 13.aprīlī, LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis piedalījās LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu 

un korupcijas novēršanas komisijas sēdē par “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” (turpmāk tekstā – AML likums). 

 

Esi uzmanīgs, ja vēlies kādam palīdzēt! 

13.aprīlī, noslēdzās Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas divu mēnešu 

darbs pie AML likuma sagatavošanas otrajam lasījumam. 

 

Likumā tika iesniegti arī LR Zemkopības ministra K.Gerharda priekšlikumi, kuru sagatavošanā 

piedalījās LOSP. Vairākās komisijas sēdēs un darba grupās ar Finanšu ministriju, Latvijas Banku, 

VID un citām institūcijām piedalījās LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis un Zemkopības ministrijas 

parlamentārais sekretārs J.Grasbergs.  

 

Kaut arī sākotnēji var šķist, ka mūsu nozari šis likums neskar, tā tas gluži nav. Darba grupās un 

Saeimas komisijā tika diskutēts par pēdējā laikā aktualizēto jautājumu par aizdevumu izsniegšanas 

klasificēšanu kā “finanšu iestāžu” darbību. Ko tas nozīmē ? Būtībā šā brīža valsts iestāžu normatīvā 

regulējuma interpretācija ir tāda, ka jebkurš aizdevums ir uzskatāms par finanšu iestāžu darbību, kas 

nozīmē, ka aizdevējam ir pienākums reģistrēties VID kā AML likuma subjektam ar no tā izrietošajām 

sekām (klientu anketēšana, izpēte, lietvedība un arī regulāras VID pārbaudes). Saprotot, ka šis skar 

lielu skaitu uzņēmēju, tostarp arī lauksaimniekus, zemnieku saimniecības, kopīgiem spēkiem tika 

panākts, ka  netiek  uzlikts pārlieku liels administratīvais un finansiālais slogs  lauku uzņēmēju 

grupām un lauksaimniecības kooperatīviem. 

 

Ministra K.Gerharda priekšlikumu iekļaujot komisijas priekšlikumā, kā daļēji atbalstītu, no likuma 

subjektu loka ir izslēgti kooperatīvi, kas sniedz finanšu pakalpojumus saviem biedriem un uzņēmumu 

grupas, finansējot uzņēmumus grupas ietvaros. Tāpat no likuma subjektu loka izslēgti uzņēmumi, 

kuri sniedz grāmatvedības pakalpojumu citam uzņēmumam, bet šo pakalpojumu sniegšana nav šī 

uzņēmuma pamatdarbība. 

 

Saistībā ar šo jautājumu, cita starpā komisijā tika atbalstīts arī deputāta G.Eglīša priekšlikums, kas 

paredz no likuma subjektu loka izslēgt uzņēmumus, kuri aizdod līdzekļus citam uzņēmumam, kuram 

ir tie paši patiesā labuma guvēji. Šis ir būtiski tiem lauksaimniekiem, kuriem pieder vairāki 

uzņēmumi, kas izsniedz aizdevumus viens otram. 

 

Diemžēl, neskatoties uz mūsu uzskaitītajiem, dažādiem praktiskajiem piemēriem un argumentiem, 

mums neizdevās  pārliecināt likumdevēju, ka mazie lauku uzņēmēji, kas reizēm mēdz izsniegt 

aizdevumus viens otram un kuri nav viena patiesā labuma guvēja vai grupas uzņēmumi, visi būtu 

atbrīvojami no AML likuma prasību izpildes. Līdz ar to, turpmāk, ja, piemēram, vīra uzņēmums, t.sk. 
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zemnieku saimniecība aizdos sievas uzņēmumam, t.sk. zemnieku saimniecībai kādu eiro, tad 

aizdevējam būs jāreģistrējas VID kā likuma subjektam un jāpilda daudz un dažādas formalitātes, kas 

vairāk ir raksturīgas juridiskajiem birojiem, ārpakalpojumu grāmatvežiem, bankā, nebanku 

kreditētājiem, u.tml. Kas notiek, ja tas netiks darīts ? Ja VID konstatēs, ka ir izsniegts šāds aizdevums 

un aizdevējs nav reģistrējies kā likuma subjekts, un nav izveidojis nepieciešamo lietvedību, tas var 

novest līdz soda sankcijām, kas variē sākot no brīdinājuma, līdz pat uzņēmuma darbības apturēšanai 

un piespiedu likvidācijai.  Un, kā mēs to ļoti labi zinām, tad likuma nezināšana neatbrīvo no 

atbildības.  

 

Šis darbs gan ir noslēdzies tikai Saeimas komisijā. Vēl par šiem priekšlikumiem jānobalso Saeimas 

sēdē un tad vēl jāsagaida likuma trešais lasījums un likuma izsludināšana. 

 

Latvijas Bankas Ekspertu saruna "Kas valstij jādara, lai atdzīvinātu darba tirgu pēc 

pandēmijas?" 

Otrdien, 13.aprīlī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalījās Latvijas Bankas Ekspertu 

sarunā "Kas valstij jādara, lai atdzīvinātu darba tirgu pēc pandēmijas?" 

 

Ieskats ekspertu sarunas saturā 

Covid-19 pandēmijas izraisītā nelabvēlīgā situācija darba tirgū vairāk skārusi mazāk turīgas 

mājsaimniecības, zemāk atalgotus strādājošos, kā arī jauniešus. Pandēmijas ietekme darba tirgū 

izrādījusies neviendabīga – starp nozarēm, starp sabiedrības grupām dažādu vecumu un ienākumu 

dalījumā, arī starp pilsētām un novadiem valda asimetrija:  

• atlaišana vairāk skar iedzīvotājus ar zemākiem ienākumiem;  

• jauniešu nodarbinātība sarūk vairāk nekā pusmūža vecuma strādājošo nodarbinātība;  

• dažās profesijās, kurās ir zems arī vidējais atalgojums, nodarbinātība samazinājusies uz pusi, bet 

citās tā turpina pat palielināties.  

 

Pašreizējā situācija darba tirgū vienlaikus ir krīzes radīts izaicinājums un sociālekonomiska 

problēma. Kā apdomīgi izšķirties, kuras situācijas palīdzēt risināt ar pabalstiem, bet kurām būtu 

noderīgāki valsts izglītības un darba tirgus politikas pasākumi.  

 

LR Zemkopības ministrijas (ZM) Konsultatīvā padomes sēde  

Otrdien, 13.aprīlī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibegs piedalījās ZM Konsultatīvajā padomes 

sēdē, kurā piedalījās Nevalstisko organizāciju vadītāji, lai diskutētu par Kopējās lauksaimniecības 

politikas pamatmērķiem un prioritātēm. Vienošanās netika panākta un vēl tiks uzklausīti viedokļi un 

notiks diskusijas.  

 

"Sapropeļa" projekta partneru sanāksme 

Otrdien, 13.aprīlī, LOSP biroja vadītāja Z.Jonaite un LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis piedalījās 

“Sapropeļa” projekta partneru sanāksmē, lai iepazītos ar padarīto iepriekšējā periodā, kā arī izrunātu 

tālākās projekta aktualitātes. 

 

LR Zemkopības ministrijas (ZM) sanāksme par pašnodarbināto personu sociālo 

apdrošināšanu 

Trešdien, 14.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās ZM organizētā apspriedē par 

pašnodarbināto personu sociālo apdrošināšanu. G.Vilnītis akcentēja uzmanību uz faktu, ka ir jāskatās 
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jautājums kontekstā ar šodienas sociālajām iemaksām un nākotnes nodrošinājumu pensijai, bezdarba, 

arodslimību, slimības pabalstu nepieciešamības gadījumos. Nav tālredzīgi šodien atbalstīt 

regulējumu, lai sociālās iemaksas ir minimālas, kas rezultēsies uz neatbilstošu nodrošinājumu 

pensijas un sociālo pabalstu gadījumos.  Valstij, Labklājības ministrijai ir jāveic sabiedrībai 

izskaidrojošs, izglītojošs darbs . Jāatgriežas pie jautājuma par obligāto veselības aprošināšanu. 

 

LR Zemkopības minitrijas (ZM) tematiskās darba grupas sanāksmes par atbalsta intervencei 

“Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība” un “Eko-shēmas” Kopējās 

lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros 

Trešdien, 14.aprīlī, notika ZM tematiskās darba grupas sanāksme par atbalsta intervencei 

“Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība” KLP stratēģiskā plāna periodam no 

2023. līdz 2027.gada ietvaros.  

 

Piektdien, 16.aprīlī, notika ZM tematiskās darba grupu sanāksme par atbalsta pasākumiem “Eko-

shēmas” KLP stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros. 

 

Sanāksmēs piedalījās LOSP eksperti A.Ērliha, Dz.Lejniece, A.Vītoliņš, A.Kraukle, G.Gūtmanis, kā 

arī LOSP dalīborganizāciju pārstāvji, lai diskutētu par atbalsta pasākumiem.  

 

Vairāk informācija par darba grupās diskutēto tiks sniegta 2021.gada 28.aprīļa, LOSP Pārstāvju 

sanāksmē.  

 

LOSP Piena un Gaļas grupu sanāksme 

Ceturdien, 15.aprīlī, notika LOSP Piena un Gaļas grupas sanāksme, kurā ZM Veterinārā un pārtikas 

departamenta direktora vietniece Antra Briņķe un vecākā referente Olita Vecuma-Veco informēja par 

pienākumiem un dzīvnieku veselības apmeklējumiem jaunā Dzīvnieku veselības Dzīvnieku īpašnieka 

tiesību akta ietvaros.  

 

Tika uzklausīti viedokļi un LOSP Piena un Gaļas grupas dalībnieki nolēma, ka tiks turpinātas 

diskusijas ar ZM pārstāvjiem, pieaicinot klāt Pārtikas un veterinārā dienesta speciālistus, lai 

pārrunātu PVD vizīšu biežumu un situāciju dzīvnieku novietnēs.  

 

LOSP Gaļas grupas vadītāja Dz.Lejniece un LOSP biroja vadītāja Z.Jonaite informēja sanāksmes 

dalībniekus par iesūtītajiem viedokļiem LOSP par MK grozījumu projekta izmaiņām noteikumos Nr. 

5 “Lauksaimnieku dzīvnieku vispārīgās labturības prasības”. Informācija tika pieņemta zināšanai. 

 

Latvijas Darba devēju konfederācjas (LDDK) sanāksme par Atveseļošanās un noturības 

mehānisma (ANM/RRF) naudas sadali 

Ceturtdien, 15.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās kārtējā LDDK apspriedē, kurā bija 

pārstāvētas 25 nevalstiskās nozaru organizācijas un tika diskutēts par situāciju ar ANM naudas sadali 

un tās principiem. LR Finanšu ministrija ir ņēmusi vērā 54% darba devēju priekšlikumus, veicot 

korekcijas ANM plānā. Kopdarbs ar LDDK turinās. 

 

ALTUM sanāksme par Valsts Zemes fonda padarīto un iespējamo pilnveidošanu 

Piektdien, 16.aprīlī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un 

LOSP sabiedrisko attiecību speciālists G.Jankovs piedalījās diskusijā ar ALTUM vadību par Valsts 



 

 
 

 

 

4 

Zemes fonda padarīto un iespējamo pilnveidošanu. Vienojāmies, ka ALTUM  iniciēs normatīvā 

regulējuma izmaiņas, lai prioritāri LIZ nomu vai pirkumu ir jādod lopkopībai, esošam zemes 

izmantotājam un kaimiņam, kuras nodos izvērtēšanai arī LOSP-am. Tika diskutēts par iespēju fiziskai 

personai 2.līmeņa pensiju ieguldīt Valsts zemes fondā. 

 

LR Labklājības ministrijas (LM) un Nevalstisko organizāciju sanāksme (NVO) par Latvijas 

kopējo redzējumu par vēlamajiem ieguldījumiem nozarē 

Piektdien, 16.aprīlī, LOSP sabiedrisko attiecību speciālists G.Jankovs piedalījās LM un NVO 

sanāksmē par Latvijas kopējo redzējumu par vēlamajiem ieguldījumiem nozarē un piedalītos 

diskusijā par plānotajiem ieguldījumiem labklājības sektorā no ES fondiem un citiem ārvalstu finanšu 

instrumentiem. 

 

 

Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes: 

 
LR Finanšu ministrijas (FM) organizētā Starpministriju sanāksme par projektu “Par 

samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto 

ienākumam” 

Pirmdien, 19.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP dalīborganizācijas Latvijas dārznieks 

pārstāvji I.Aņūna, B.Lielkāja piedalīsies FM organizētajā Starpministriju sanāksme par projektu “Par 

samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam”.  

 

Latvijas Darba devēju konfederācjas (LDDK) darba grupa par grozījumiem mazās 

uzņēmējdarbības nodokļu režīmos 

Pirmdien, 19.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies LDDK darba grupā, lai pārrunātu 

piedāvājuma izstrādi grozījumiem mazās uzņēmējdarbības nodokļu režīmos.  

  

Šos priekšlikumus plānots prezentēt Nacionālā trīspusējās sadarbības padomei (NTSP) Budžeta un 

nodokļu apakšpadomē (BNA).  

 

LR Zemkopības ministrijas (ZM) sanāksme par zemes kadastrālās vērtēšanas metodiku 

Otrdien, 20.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis piedalīsies 

ZM organizētajā sanāksmē, lai diskutētu par zemes kadastrālās vērtēšanas metodiku.  

 

Dārzkopības konference 

Ceturdien, 22.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies Dārzkopības konferencē, kurā tiks 

izvērtēts paveiktais un pārrunātas aktualitātes lauksaimniecībā, augļkopībā, dārzeņkopībā un stādu 

audzēšanā. 

 

Konferencē piedalīsies Zemkopības ministrijas vadība un tās speciālisti, lai ziņotu par aktualitātēm 

lauksaimniecības nozarē, tai skaitā dārzkopības sektorā un kopā ar Latvijas dārzkopjiem pārrunātu 

plānotās aktivitātes ES atbalsta programmu pārejas periodā 2021. – 2022. gadā, apspriestu KLP 

stratēģiska plāna būtiskākos aspektus, kas skar tieši dārzkopjus. 

 

Par nozares saistošajām aktivitātēm ziņos arī Lauku atbalsta un Valsts augu aizsardzības dienestu, 

Nozaru ekspertu padomes un citu valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji. 



 

 
 

 

 

5 

 

Konferenci rīko Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizācijas – 

Latvijas Augļkopju asociācija, Stādu audzētāju biedrība, biedrība “Latvijas Dārznieks” un Bulduru 

Dārzkopības skolas attīstības biedrība. 

 

Vairāk informācijas par konferences norisi pieejama asociāciju mājas lapās www.laas.lv , 

www.stadi.lv  un www.darzkopibaskonference.lv  

 

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Latvijas Vēja enerģijas asociācija 
 

Vēja enerģijas konference 2021.gada 29. aprīlī 

 

 “WindWorks. Powering Latvia’s energy future” ir lielākā vēja enerģijas nozares konference 

(hibrīdkonferences formātā). Tās galvenā tēma - Latvijas virzība uz ilgtspējību un ekonomisko 

izaugsmi, apgūstot klimatam draudzīgus elektroenerģijas ražošanas risinājumus. Mūsdienīgu vēja 

enerģijas tehnoloģiju ieviešana ne vien paātrinās Latvijas uzstādīto klimata un enerģētikas mērķu 

sasniegšanu, bet arī spēs nodrošināt viskonkurētspējīgāko elektroenerģijas cenu. 

  

Konferencē vēja enerģijas eksperti no Dānijas, Zviedrijas un Norvēģijas dalīsies pieredzē par vēja 

enerģijas ieguvumiem un izaicinājumiem, attīstot lieljaudas vēja parkus, kā arī par labākajām 

praksēm sabiedrības iesaistei un nākotnes atkrastes vēja enerģijas uzglabāšanas iespējām. Vietējie 

eksperti un valsts institūciju pārstāvji diskutēs par nozares attīstības šķēršļiem un to pārvarēšanu. 

  

Konferenci organizē Latvijas Vēja enerģijas asociācija sadarbībā ar  Dānijas vēstniecību 

Latvijā un biznesa tehnoloģiju platformu BiSMART, atzīmējot Dānijas un Latvijas diplomātisko 

attiecību simtgadi. 

 

Programma un reģistrācija: https://lv.windworks.lv/  

 

 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizācijas – 

Latvijas Augļkopju asociācija, Stādu audzētāju biedrība, biedrība “Latvijas 

Dārznieks” un Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrība 
 

Dārzkopji diskutēs par nozares aktualitātēm. 

 

2021. gada 22. aprīlī no 14.00 līdz 17.00, tiešsaistē www.darzkopibaskonference.lv notiks 

ikgadējā Dārzkopības konference, kurā tiks izvērtēts paveiktais un pārrunātas aktualitātes 

lauksaimniecībā, augļkopībā, dārzeņkopībā un stādu audzēšanā. 

 

http://www.laas.lv/
http://www.stadi.lv/
http://www.darzkopibaskonference.lv/
https://lv.windworks.lv/
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Konferencē piedalīsies Zemkopības ministrijas vadība un tās speciālisti, lai ziņotu par aktualitātēm 

lauksaimniecības nozarē, tai skaitā dārzkopības sektorā un kopā ar Latvijas dārzkopjiem pārrunātu 

plānotās aktivitātes ES atbalsta programmu pārejas periodā 2021. – 2022. gadā, apspriestu KLP 

stratēģiska plāna būtiskākos aspektus, kas skar tieši dārzkopjus.  

Par nozares saistošajām aktivitātēm ziņos arī Lauku atbalsta un Valsts augu aizsardzības 

dienestu, Nozaru ekspertu padomes un citu valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji.  

 

Konferenci rīko Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizācijas – 

Latvijas Augļkopju asociācija, Stādu audzētāju biedrība, biedrība “Latvijas Dārznieks” un Bulduru 

Dārzkopības skolas attīstības biedrība. 

  

Vairāk informācijas par konferences norisi pieejama asociāciju mājas lapās www.laas.lv, 

www.stadi.lv un www.darzkopibaskonference.lv   

 

 
 

http://www.laas.lv/
http://www.stadi.lv/
http://www.darzkopibaskonference.lv/
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Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija 
 

Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmija (LLMZA) izsludina pieteikšanos 

konkursam “Sējējs 2021” 

 

LR Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības 

un mežu zinātņu nodaļu (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmiju 

(LLMZA) izsludina pieteikšanos konkursam “Sējējs 2021” nominācijā “Zinātne praksē un 

inovācijas” . Konkurss “Sējējs 2021” ir Zemkopības ministrijas (ZM) rīkots ikgadējs pasākums, kura 

mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā. 

Par konkursa dalībnieku nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” var būt: 

1. jaunais zinātnieks, kurš ne vairāk kā pirms 3 gadiem zinātniskā vadītāja vai konsultanta vadībā 

sekmīgi aizstāvējis promocijas darbu un sekmīgi turpina sākto zinātniskā darba virzienu. Zinātniskā 

darba rezultāti vai izstrāde ir ieviesta praksē ražojošā uzņēmumā, zemnieku saimniecībā, 

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā vai noteiktā lauku reģionā vai ražošanas 

nozarē; 

2. jaunais zinātnieks, kurš ne vairāk kā pirms 3 gadiem zinātniskā vadītāja vai konsultanta vadībā 

sekmīgi aizstāvējis promocijas darbu un sekmīgi turpina sākto inovatīvā zinātniskā darba virzienu. 

Zinātniskā darba rezultāti vai izstrādes ir inovatīvas, apsteidzot pašreizējās izplatītākās aktualitātes 

lauksaimniecības praksē un papildinot nozaru aktualitāšu zinātnisko pamatojumu. 

Konkursam atbilstošu dalībnieku var izvirzīt ražojošs uzņēmums, zemnieku saimniecība, 

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas, 

LLMZA vai Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). 

Konkursa dalībniekam nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” līdz 14. maijam jānosūta 

uz e-pasta adresi: lmzn@lza.lv:  

1. rakstisks pieteikums un pamatojums. Konkursam izvirzītais projekts var būt arī starpnozaru 

rakstura ar risinājumu daudzveidīgām problēmām, kas skar arī valsts politikas nostādnes; 

2. zinātniskā darba, izstrādes apraksta un pamatojuma viens oriģināleksemplārs elektroniskā 

(PDF formātā) veidā. Iesniedz arī pārējo konkursanta darba objektīvai novērtēšanai nepieciešamo 

informāciju (CV, publikāciju sarakstu, kā arī pārējos publicitāti un pēc konkursanta ieskatiem 

objektīvam darba vērtējumam nepieciešamos raksturojošos rādītājus). Ja uz balvu pretendē autoru 

kolektīvs (ne vairāk kā 5 personas), pieteikumā kā balvas saņēmēju norāda tikai vienu personu. 

 

Papildu informācija: www.llmza.lv;  

https://www.lza.lv/nodalas/lauksaimniecibas-un-meza-zinatnu-nodala  

https://www.sejejs.lv/  

 

Lauku Ceļotājs 
 

Ēdināšanas nozare uzsāk Vislatvijas akciju "NĒ plastmasai! JĀ terasēm!" 

 

Latvijas Restorānu biedrība (LRB), Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) un Latvijas 

lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" ir uzsākusi Vislatvijas akciju “Nē plastmasai! Jā terasēm!”, 

mailto:lmzn@lza.lv
http://www.llmza.lv/
https://www.lza.lv/nodalas/lauksaimniecibas-un-meza-zinatnu-nodala
https://www.sejejs.lv/
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lai aicinātu valdību atļaut atvērt restorānu un kafejnīcu terases, kas ir epidemioloģiski drošas viesu 

uzņemšanai.  

Neraugoties uz to, ka ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums Covid-19 pandēmijas laikā ir nokrities no 

50 līdz 70%, vienreizējā iepakojuma apjoms pieaudzis vairāk nekā divas reizes, liecina Latvijas 

Restorānu biedrība (LRB), Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) un Latvijas lauku 

tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" dati. 

Akcijas ietvaros Latvijas ēdināšanas uzņēmumi un ikviens ir aicināti sociālajos medijos dalīties ar 

fotogrāfijām vai video, kuros ir iemūžinātas plašās un tukšās restorānu un kafejnīcu terases, kurām 

līdztekus atrodas vienreizējās plastmasas atkritumu kalni.  

“Terašu atvēršana nav nozares kaprīze, jo ne tuvu visi uzņēmumi ir saņēmuši pienācīgu valsts 

atbalstu. Pilsētās, bet jo īpaši - laukos ir daudz vietas! Ēdinātājiem jāļauj klāt galdus drošām maltītēm 

brīvā dabā – dārzā, uz terases, pļavā, lai izdzīvotu arī tie uzņēmēji, kuriem granti un pabalsti nav 

pieejami,” saka Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" valdes priekšsēdētāja Asnāte 

Ziemele. 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1121  

Jauna informācijas sadaļa, kur meklēt vietējos ražotājus un audzētājus 

 

Jauna informācijas sadaļa  PRODUKCIJAS IEGĀDE ir izveidota informācijas profilā „Lauku 

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

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

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

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

 

Kā atrast interesējošo pārtikas ražojumu? 

 Produktu grupas 

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

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

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 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1121
https://www.celotajs.lv/lv/geo/map?7&prodcatId=-1
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vietējos ražojumus, varbūt pat no kaimiņa saimniecības. Pievienoties ir aicināti ne tikai tūrismā 

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

iegūt jaunus klientus. 

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

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

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

 

"Lauku ceļotāja" e-avīze, 2021. gada pavasaris’ pieejama šeit:  

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1116  

 

Iznācis jauns pārgājienu ceļvedis: Mežtaka – Ziemeļu daļa 

 

Laba ziņa pārgājienu cienītājiem – esam izdevuši Mežtakas ziemeļu daļas pārgājienu ceļvedi. Tas 

domāts dažāda garuma pastaigu un pārgājienu plānošanai un īstenošanai skaistākajos mežu apvidos 

Mežtakā– marķētā pārgājienu maršrutā, posmā Rīga-Tallina. 

 

Mežtaka ir pārgājienu maršruts, kas ved cauri Latvijas, Igaunijas un Lietuvas skaistākajām dabas 

vietām – mežiem, nacionālajiem parkiem, dabas parkiem un lauku ainavām. Tā ir Eiropas garo 

distanču pārgājiena maršruta E11 daļa. Mežtakā var doties gan īsā pastaigā, gan dienas vai nedēļas 

nogales pārgājienā, gan aizstaigāt cauri mežainiem apvidiem no Rīgas līdz pat Igaunijas un Lietuvas 

robežām.  

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1117  

 

Naktsmītņu darbība Latvijā - vadlīnijas  

 

Ir sagatavots atjaunots dokuments-vadlīnijas "Naktsmītņu darbība Latvijā", kas ir saskaņots ar 

Veselības ministriju, Veselības inspekciju un Slimību profilakses un kontroles centru. Šobrīd vēl tiek 

gaidīts saskaņojums no Ekonomikas ministrijas.  

 

Šis dokuments satur svarīgu informāciju par to, kas ir atļauts izmitināšanas pakalpojumu 

sniedzējiem, kas ir jāievēro un jānodrošina uzņemot viesus, atbildības uzņemšanās, kā arī klienta 

apliecinājums par noteikumu ievērošanu.  

 

Papildu vēršam uzmanību, ka sagatavotā informācija tiks nosūtīta arī policijas tīklam, lai  iespēju 

robežās nodrošinātu esošo epidemioloģisko drošības normu vienveidīgu piemērošanas skaidrojumu. 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1119  

 

Latvijas Lauku forums 
 

Līdz 28. aprīlim Vidzemē izsludināta akcija “Meklējam kaimiņu, kurš iedvesmo!” 

Līdz 28. aprīlim vidzemnieki aicināti iesaistīties akcijā “Meklējam kaimiņu, kurš iedvesmo!” un 

pieteikt sev zināmus jaunienācējus – kaimiņus, kuri pārcēlušies uz dzīvi Vidzemes laukos vai 

mazpilsētā un varētu būt iedvesmas stāsts arī citiem potenciālajiem vidzemniekiem. Stiprinot 

pārliecību, ka dzīve arī reģionos var būt piesātināta un rosīga, Vidzemes plānošanas reģions un 

Latvijas Lauku forums meklē aktīvus jaunienācējus, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, strādā 

mailto:lauku@celotajs.lv
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1102
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1116
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1117
http://galerija.celotajs.lv/g/www/news/2021/Naktsmitnu_darbiba_Latvija_06042021.pdf
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1119
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attālināti, dzīvojot savā lauku sētā vai arī ir atveduši jaunas idejas un svaigas vēsmas un tās iedzīvina 

vietējā kopienā.  

Jaunienācējs var būt gan izbijis pilsētnieks, gan arī kāds ārvalstu iedzīvotājs vai latviešu migrants, 

kas pārcēlies uz dzīvi Vidzemē, taču tas noticis ne senāk kā pirms septiņiem gadiem. 

Pieteikuma forma: https://ej.uz/piesaki_kaiminu_seit.  

Ikviens no iesniegtajiem stāstiem ir nozīmīgs lauku pieredzes izziņā, tādēļ arī pēc akcijas beigām 

visiem iesaistītajiem būs iespēja veidot saikni ar līdzīgi domājošiem, gūstot savstarpēju pieredzi un 

dodot idejas tālākajai darbībai. No visiem pieteikumiem tiks izvēlēti pieci jaunienācēji, par kuriem 

tiks gatavoti pieredzes stāsti  latviešu un angļu valodā, kā arī tie tiks publicēti  PoliRural Eiropas labo 

prakšu atlantā. Izvēlēto stāstu pieteicējiem par iniciatīvas izrādīšanu tiks sarūpētas nelielas pateicības 

dāvanas.  

Digitālajā atlantā (https://atlasbestpractices.com/polirural/) jau šobrīd lasāmi vairāk nekā 10 

pieredzes stāsti no visas Eiropas, tostarp arī viens no Latvijas – Burkānciema siera darītavas 

saimnieki atklājuši savu dzīvesstāstu par pārmaiņām, kas notikušas pēc pārcelšanās uz dzīvi laukos 

Madonas novadā.  

Akciju organizē Vidzemes plānošanas reģions un Latvijas Lauku forums projekta PoliRural ietvaros.  

Biedrība “Latvijas Lauku forums” tuvāko divu gadu laikā plāno padziļināti izzināt jaunienācēju 

laukos pieredzi, identificējot šo grupu kā nozīmīgu reģionu attīstībā. Gūtie rezultāti spēs palīdzēt 

meklēt risinājumus pievilcīgas lauku vides veidošanai ne tikai Vidzemē, bet arī visā Latvijā, sekmējot 

reģionu apdzīvotību un veicot pilsētnieku migrāciju uz laukiem. Iegūtie pieredzes stāsti tiks 

izgaismoti šīs vasaras 5. Latvijas Lauku kopienu parlamentā, kas norisināsies 16.-18. jūnijā 

Stāmerienā, Gulbenes novadā. 

Par jaunienācējiem laukos 

Jaunienācēji laukos spēj ne tikai ļoti objektīvi izvērtēt apstākļu labvēlību vai nosaukt šķēršļus, kas 

varētu kavēt kādu pieņemt lēmumu pārcelšanos uz dzīvi laukos, bet nereti viņi spēj arī iedvesmot un 

iedrošināt. Jaunienācēju uzskati un vērojumi var nesaskanēt ar pamatiedzīvotāju pārliecību par lietu 

ierasto kārtību, jo viņi ļoti bieži nāk ar lielu enerģiju, pārdrošām un neierastām idejām un 

atšķirīgiem uzskatiem, tomēr abas grupas vieno kopīgi mērķi un vēlēšanās savu dzīvi stiprināt tieši 

laukos, tā tuvinot tās vienu otrai. Rūpīga kopienas grupu profila izzināšana ļauj organizēt kvalitatīvu 

teritorijas attīstības plānošanas procesu, virzoties uz mērķiem, kurus izvirzījuši un apstiprinājuši paši 

kopienas dalībnieki. 

 

 

 

 

 

 

https://ej.uz/piesaki_kaiminu_seit
https://atlasbestpractices.com/polirural/
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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. 

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/  

 

 

mailto:birojs@maizniekubiedriba.lv
https://maizniekubiedriba.lv/
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Uzkrāsim pieredzi ar cerību, ka 2021. gada rudenī tiksimies konkursā ‘’’Jaunais maiznieks - 

2021’’. 

 
 

 

Stādu un kūdras inovāciju fonds (SKIF) 
 

Par Latvijas Stādu parādes norisi 

 

Stādu gadatirgus “Latvijas Stādu parāde” rīkotājs un organizators Nodibinājums “Stādu un kūdras 

inovāciju fonds” vairāk nekā 300 tirgus dalībnieku vārdā lūdz izskatīt iespēju atļaut šī nozarei 

būtiskākā tirgus norisi šī gada 30. aprīlī un 1. maijā.  

 

Stādu audzēšana ir izteikti sezonāls darbs. Pateicamies par to, ka audzētāji var būt to sarakstā, kas 

drīkst tirgoties, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības. 

 

Šobrīd zem liela trieciena ir visu Latvijas stādu audzētāju kopīgs gadatirgus, kas līdz pagājušā gada 

ārkārtas stāvokļa pasludināšanai bija noticis jau 17 gadus – vienmēr pavasarī, ņemot vērā 

dārzkopības sezonas sākumu un stādu audzēšanas specifiku.  

 

Pasākums pēc savas būtības atbilst visām drošības normām – minimālais attālums starp dalībniekiem 

ir trīs metri, maksimālais – pat 15 m, kā arī pasākums notiek 4 ha platībā āra apstākļos un līdz ar to 

nav liekas pulcēšanās.  

 

Jau tradicionāli, cilvēki braucot uz šo tirgu, zina, ko viņi vēlas iegādāties, līdz ar to netiek pavadīts 

ilgs laiks iepērkoties. Pasākums ir būtisks īpaši mazākiem audzētājiem, kuri ir pārsvarā, un kuriem 

nav iespēju investēt savu stādu tirdzniecības vietu izveidošanā un kuriem interneta tirdzniecība nav 

aktuāla gan investīciju, gan vecuma un iespēju dēļ.  

 

Vēlamies uzsvērt, ka šis tirgus ir svarīgs, jo cilvēki sastop teju visus audzētājus vienkopus, līdz ar to 

izvēloties saviem audzēšanas apstākļiem vajadzīgos stādus, kas ir būtiski, lai augi pārziemotu mūsu 

klimatiskajos apstākļos. Dalībnieku vidū ir tikai Latvijas audzētāji, kas tirgo tikai Latvijā audzētu 
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produkciju, stimulējot ieņēmumus mūsu iedzīvotājiem – audzētājiem, kas bieži ir ģimenes bizness. 

Atbalstām savus audzētājus un kvalitatīvus stādus, kas piemēroti audzēšanai Latvijas apstākļos, tāpēc 

uzsveram, ka, ja šis tirgus nenotiks, cilvēki iepirks daudz zemākas kvalitātes, importētus stādus. 

Papildus stādiem, tirgojas arī Latvijas mazie pārtikas ražotāji, kuru situācija ir līdzīga vai pat sliktāka, 

ņemot vērā to, ka tirgi no pagājušā gada pavasara notikuši ļoti nelielā skaitā, kā arī dārzkopības preču 

tirgotāji, kas nesaraujami saistīti ar dārza darbiem.  

 

Tirgus darba laiks ir divas dienas no plkst. 9:00 līdz 17:00, kas viennozīmīgi ierobežo pircēju 

plūsmu, turklāt no tirgus ierasti pircēji dodas uz saviem dārziem, tādējādi neradot pulcēšanās riskus, 

nemaz nerunājot par vides aspektiem, kas tiek sekmēti ar šo tirgu – iestādītie augi rada 

siltumnīcefekta gāzu piesaisti, līdz ar to sniedz lielu ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā. 

 

Šobrīd pasākums plānots 30. aprīlī un 1. maijā, tā rīkošanā jau otro gadu ir ieguldīts liels darbs un 

līdzekļi. 

 

Lūdzam rast iespēju atļaut šāda gadatirgus norisi Siguldas novada pašvaldībā, kas ir viena no 

epidemioloģiski drošajām, iesaistot pašvaldības palīdzību attiecībā uz noteikumu ievērošanu tā 

norises laikā, par ko rīkotājiem arī ir noslēgts sadarbības līgums ar Siguldas novada domi. No savas 

puses esam spējīgi nodrošināt visus drošības pasākumus – maskas, dezinfekcijas līdzekļus, attālumus, 

regulēt cilvēku plūsmu, ko pierādījām jau pagājušā gada septembrī – “Rudens Stādu parādē”. Ņemot 

vērā nosacīti plašo apmeklētāju loku, esam gatavi nodrošināt vakcinācijas iespējas, ierīkojot tam 

atbilstošu vietu.  

 

Ceram uz Jūsu atbalstu šī tautsaimniecībai būtiskā nacionāla mēroga tirgus norisei pirms mūsu valsts 

svētkiem! 

 

 

AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTS 

 

Šī gada 30. aprīlī organizējam tiešsaistes informatīvo semināru par uzsākto valsts pētījumu 

programmas "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana" pētniecisko 

projektu (Nr. VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002) "Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: 

izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi" (LandLat4Pol). 

 

Pētniecisko projektu realizē Agroresursu un ekonomikas institūts sadarbībā ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Vidzemes Augstskolu un Latvijas Valsts 

mežzinātnes institūtu "Silava". 

 

Seminārā informēsim par uzsākto pētījumu un aicināsim piedalīties diskusijā par ilgtspējīgu zemes 

resursu izmantošanu, zemes resursu izmantošanas juridiskā ietvara un ainavu pārvaldības 

izaicinājumiem. Pielikumā nosūtām semināra programmu. 

  

Lūgums apstiprināt savu dalību seminārā, aizpildot reģistrācijas formu līdz 23. aprīlim. 

*Ja neizdodas aizpildīt reģistrācijas formu, lūdzam apstiprināt dalību seminārā, nosūtot pieteikumu 

uz e-pastu: andra.udre@arei.lv 

 

https://docs.google.com/forms/d/1I4srLBgeD_02KMWOMPPI16eDVV1qoUnerlBGjnW1neU/edit
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https://www.arei.lv/lv/raksts/2021-04-13/uzaicinajums-piedalities-seminara-par-ilgtspejigu-zemes-

resursu-izmantosanu-un  

 

Agroresursu un Ekonomikas institūts sadarbībā ar Latvijas radošo mākslinieku grupu vienojas 

kopīgā projektā- 

“MĀKSLA ZINĀTNEI” 
 

Lai veicinātu radošu sadarbību starp zinātnes un mākslas platformām Latvijā un pasaulē, pēc 

Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) iniciatīvas, ar vairāku pazīstamu mākslinieku 

līdzdalību, tiek īstenots mākslas projekts MĀKSLA ZINĀTNEI. 

  

Šis radošais projekts tiks realizēts gada garumā, mijiedarbojoties māksliniekiem ar vadošajiem 

Latvijas un Eiropas agroresursu selekcionāriem un zinātniekiem. Iedvesmu smeļoties agrokultūras 

zinātnes pragmatiskajos un jaunatklāsmes procesos, taps māksla - gleznas, interjera priekšmeti un 

tekstils. 

  

Projekts jau ir uzsācis savu gaitu ar savstarpēju iepazīšanos interneta vidē, rīkojot virtuālās 

ekskursijas un daloties stāstos, iepazīstot vienam otru. 

  

Projekta nobeigums, kopā ar ražas novākšanas un secinājumu pārskatu, būs vērojams AREI institūta 

telpās kā projekta dalībnieku darbu izstāde līdz gada beigām.  Šoreiz tai būs raksturīga mākslas 

eksponātu dinamiska maiņa, un, nu jau par ikgadējo tradīciju kļuvušais, AREI mākslas kalendārs. 

  

Projekta tapšanā šobrīd piedalās Latvijā un citur pasaulē pazīstamās mākslinieces – Agnese 

Vaļiniece, Dita Lūse, Ineta Freidenfelde, Maija Graudiņa, Margita Jumīte, bet dalībnieku sastāvā 

gaidāmi patīkami pārsteigumi visa projekta norises gaitā. 

  

Aicinām sekot līdzi notikumu attīstībai sociālo tīklu platformās: 

Facebook https://www.facebook.com/makslazinatnei 

Instagram https://www.instagram.com/makslazinatnei/ 

Mājas lapā www.arei.lv 

  
LAUKU ATBALSTA DIENESTS 

 

16.04.2021 

Iespēja pieteikties atbalstam ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina iesniegt projektu pieteikumus pasākuma “Riska pārvaldība” 

apakšpasākumā  “Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija”.  Nepārtrauktās kārtas projektu 

iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 19.aprīļa līdz 2021.gada 1.jūlijam. Kopējais publiskais 

finansējums ir 6 miljoni eiro. 

 

Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā, 

daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju. 

 

https://www.arei.lv/lv/raksts/2021-04-13/uzaicinajums-piedalities-seminara-par-ilgtspejigu-zemes-resursu-izmantosanu-un
https://www.arei.lv/lv/raksts/2021-04-13/uzaicinajums-piedalities-seminara-par-ilgtspejigu-zemes-resursu-izmantosanu-un
https://www.facebook.com/makslazinatnei
https://www.instagram.com/makslazinatnei/
http://www.arei.lv/


 

 
 

 

 

15 

Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz 2021.gada 1.jūlijam pilnībā apmaksātām 

apdrošināšanas polisēm. Polises apmaksu var  veikt pa daļām, bet pēdējais maksājums nevar būt 

vēlāks par 2021. gada 1.jūlijs. 

 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/iespeja-pieteikties-atbalstam-razas-

dzivnieku-un-augu-apdrosinasanai-1140  

 

 

 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/iespeja-pieteikties-atbalstam-razas-dzivnieku-un-augu-apdrosinasanai-1140
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/iespeja-pieteikties-atbalstam-razas-dzivnieku-un-augu-apdrosinasanai-1140

