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INFOLAPA Nr. 30/2020 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

Tikšanās ar LAD pārstāvjiem 

Otrdien, 13.oktobrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās diskusijā ar LAD pārstāvjiem, lai 

pārrunātu idejas par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas uzlabošanas nepieciešanību, LAD skatījumu 

nākotnes iecerēm, uzklausītu pieredzi par šī brīža biznesa plānu, finanšu plūsmu sagatavošanu, LAD 

pārraudzībā esošo projektu administrēšanas  prasībām, kas sagādāja sarežģījumus, lieku administratīvo 

slogu un to, kā procesus uzlabot.  

 

LOSP Dārzkopības grupas sanāksme 

Trešdien, 14.oktobrī, notika LOSP Dārzkopības darba grupas sēde, kurā tika pārrunātas plānotās 

izmaiņas 2021.gada nodokļu politikā, sezonas laukstrādnieku jautājums un PVN samazinājums 

pārtikai, t.sk. augļiem, ogām un dārzeņiem. 

Dārzkopības darba grupas sēdes dalībnieki bija vienisprātis, ka plānotās izmaiņas nodokļu politikā 

būtiski ietekmēs lauksaimniekus un faktiski iznīcinās mazo biznesu laukos. Plānotās nodokļu izmaiņas 

negatīvi ietekmēs saimnieciskās darbības veicējus, kā arī darba devējus, kuri nodarbina sezonas 

darbiniekus vai darbiniekus ar nepilnu darba laiku. 

  

Valdība ir ieplānojusi, ka nākamajos trīs gados strauji pieaugs nodokļu slogs tieši maznodrošinātajiem 

Latvijas iedzīvotājiem, jo ar 2023.gadu tiek plānots, ka pašnodarbinātie maksās 34,09% no visiem 

ienākumiem, tātad veiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pilnā apmērā no 

faktiskajiem ienākumiem, bet ne mazāk kā minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, 

kas ir 170 EUR. Tātad lielākajai daļai pašnodarbināto būs jāatdod lielākā vai visa nopelnītā nauda 

valstij. Savukārt, darbinieki, kuri tiek nodarbināti tikai uz nepilnu darba laiku, darba devējam izmaksās 

ļoti dārgi, jo būs jāveic ikmēneša  valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, neskatoties uz to, 

ka, piemēram, darbinieks tiks nodarbināts divas stundas dienā.  

  

Darba grupā nolēma, ka, par izmaiņām nodokļu politikā, turpinās aktīvi gatavot un sniegt 

priekšlikumus Saeimas deputātiem, pieņemot 2021.gada budžetu. Nav pieņemami, ka bez jebkādiem 

argumentiem un pamatojumiem, tiek izstrādāti un virzīti būtiski grozījumi nodokļu politikā, kuri, darba 

grupas ieskatā, iznīcinās mazo biznesu laukos un palielinās ēnu ekonomiku.  

 

VID nodokļu konsultatīvā padomes sēde  

Trešdien, 14.oktobrī, notika VID nodokļu konsultatīvā padomes sēde, kurā attālināti piedalījās LOSP 

Valdes locekle Lienīte Caune.  

Darba kārtības jautājumā par Nodokļu deklarēšanas un samaksas kārtība no 2021.gada 1.janvāra, 

ieviešot vienoto nodokļu kontu. 
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LLKA piena nozares darba grupa 

Trešdien, 14.oktobrī, notika Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas piena nozares darba 

grupa, no LOSP piedalījās ģenerāldirektors G.Vilnītis, darba grupā tika runāts par apkopoto 

informāciju iepirktajam svaigpienam, par nākamajā gadā plānoto atbalstu piena ražotājiem, par 

pašreizējo situāciju piena nozarē un tās turpmāko attīstību u.c. aktuāliem jautājumiem nozarē.  

 

Latvijas Biogāzes asociācija sanāksme par nozares aktualitātēm 

Ceturdien, 15.oktobrī, notika Latvijas Biogāzes asociācija sanāksme par nozares aktualitātēm, 

sanāksmē no LOSP piedalījās ģenerāldirektors G.Vilnītis, valdes locekle Dz.Lejniece, valdes loceklis 

K.Melnis. Sanākmē tika runāts par aktualitātēm biogāzes ražošanas jomā, par prasības sagatavošana 

Satversmes tiesai.  

 

Saeimas Eiropas lietu komisija sēde 

Piektdien, 16.oktobrī, notika attālinātā Saeimas Eiropas lietu komisijas sēde, kur tika runāts par 

Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 

padomē, kas notiks šā gada 19.-20. oktobrī.  

Par pozīciju Nr. 2 “Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu 

apdrošināt šādu atbildību”. Sēdē no LOSP piedalījās ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP valdes loceklis 

G.Gūtmanis un LOSP valdes loceklis K.Melnis.  

 

LDDK organizētajā videokonferencē ar Satiksmes ministru Tāli Linkaiti 

Piektdien, 16.oktobrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LDDK organizētajā 

videokonferencē ar satiksmes ministru Tāli Linkaiti, lai pārrunātu aktualitātes.  

 

Nākošās nedēļas plānotās LOSP aktivitātes 

 

AREI videosanāksme ar Starptautiskā zinātnisko institūciju izvērtējuma Lauksaimniecības, 

meža un veterināro zinātņu ekspertu grupu 

Otrdien, 20.oktobrī, LOSP pārstāvji piedalīsies AREI videosanāksmē ar Starptautiskā zinātnisko 

institūciju izvērtējuma Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ekspertu grupu. Šī gada ietvaros 

IZM organizē Latvijas zinātnisko institūciju novērtēšanu, piesaistot ārzemju ekspertus. Novērtējuma 

uzdevums ir analizēt Latvijas zinātnisko institūciju darbību, izvērtējot to zinātniskās darbības kvalitāti, 

zinātniskās darbības ekonomisko un sociālo ietekmi, kā arī zinātniskās institūcijas infrastruktūru, tās 

attīstības potenciālu. 

 

LLU Starptautiska akreditācija 

Ceturdien, 22.oktobrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis uzaicināts piedalīties LLU Starptautiskajā 

akreditācijā, plānota tikšanās ar ekspertiem, lai uzzinātu darba devēju viedokli par LLU programmām. 
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LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

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/  

 

 
 

Foto no 2019.gada konkursa. 

 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

 

„Augļu un dārzeņu produktu piegāžu ķēžu pārstrukturēšana” Covid-19 seku 

mazināšanai 
Valsts pētījumu programmas projekta 

Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla 

saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītās krīzes 

(reCOVery-LV) 

 

https://maizniekubiedriba.lv/
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PROGRAMMA 

 

Datums un laiks: 2020. gada 28. oktobrī no plkst. 11:00 – 13:30 (augļkopība un dārzeņkopība). 

 

Norises vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2, Jelgava, 293.telpa 

 

Pasākuma koncepts:  

Informatīvi iesaistoša diskusija par pārtikas ķēdēm un to darbību krīzes, ko izraisīja Covid-19 

pandēmija, laikā un galvenais – priekšlikumu izstrāde uzņēmējiem (ražotājiem un pārstrādātājiem), 

nevalstiskajam sektoram, politikas veidotājiem par iespējām pārtikas sektora potenciāla saglabāšanai 

un konkurētspējas atjaunošanai pēc krīzes un noturības stiprināšanai līdzīgu krīžu pārvarēšanai 

nākotnē.   

Piedalīties pasākumā var ikviens interesents, nosūtot ziņu uz e-pastu: anna.vitola-helviga@llu.lv 

 

Laiks Aktivitāte Runātājs 

10:45 – 11:00 Reģistrācija, rīta kafija  

11:00 – 11:15  Semināra atklāšana un informācija par 

reCOVery-LV projektu un Intereg projektu 

BalticBiomass4Value 

Dr.oec. Irina Pilvere 

 

11:15 – 11:45 

 

Augļu, ogu un dārzeņu ražošanas un 

pārstrādes ķēdes un riski Covid-19 laikā 

Dr.oec. Ilze Upīte, Dr.biol. 

Edīte Kaufmane 

11:45 – 12:15 Diskusija par attiecīgās pārtikas ķēdes 

darbību ietekmējošiem iekšējiem un ārējiem 

riskiem 

Vada attiecīgā sektora izpētes 

vadītājs 

12:15 – 13:00 Ieteikumu izstrāde uzņēmējiem, 

nevalstiskajām organizācijām, politikas 

veidotājiem krīzes pārvarēšanai 

Darbs grupās 

13:00 – 13:30 Secinājumi un priekšlikumi  

 

Papildus informācija: Anna Vītola -Helviga, mob.tel.26549657, e-pasts anna.vitola-helviga@llu.lv 

 

Siera klubs 

 

Siera klubs aktivitātes oktobrī 

22.10. seminārs  "Meistara diena" Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā. 

27.10. filmas ĒdienKarte" filmēšana par griķu, griķu makaronu, griķu miltu saderību ar piena  

produktiem ēdienos. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anna.vitola-helviga@llu.lv
mailto:anna.vitola-helviga@llu.lv
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Lauku Ceļotājs 

 

Mežtaka gaida gājējus! 

Ir pabeigts un gājējiem sagatavots garās distances pārgājienu maršruta Mežtaka Ziemeļu daļas posms 

Latvijā: 

- Mežtaka ir pilnībā marķēta posmā Rīga–Latvijas/Igaunijas robeža pie Apes un Kornetiem; 

- ir pabeigta maršruta mājas lapa: visa gājējiem nepieciešamā informācija – kartes, maršruta apraksts, 

tūrisma pakalpojumi utt. ir atrodama www.meztaka.lv 

Mežtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E11 daļa Baltijas valstīs, kas ved cauri 

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skaistākajiem mežiem un nacionālajiem parkiem. Tā sākas no 

Polijas/Lietuvas robežas pie Lazdiju (Lazdijai) pilsētas, ved cauri Latvijai, iegriežoties Rīgā, un nonāk 

Tallinā, Igaunijā. 

Kopējais Mežtakas “Ziemeļu daļas” garums: ~ 1050 km, 50 posmi, katrs posms veicams 1–2 dienās: 

• Latvijā – 599 km, 15 posmi 

• Igaunijā – 725 km, 35 posmi 

Pie katra posma ir norādītas nakšņošanas un transporta iespējas, apskates objekti pa ceļam, informācija, 

kam jāpievērš uzmanība, u.c. noderīga informācija.  

Mežainos apgabalos Mežtaka ved pa maziem meža vai lauku ceļiem, kur iespējams, – pa takām, tomēr, 

lai Mežtaka varētu pastāvēt kā vienots maršruts bez pārtraukumiem, ir vietas, kur tā iet gar asfaltētu 

ceļu nomalēm. 

 

Šobrīd notiek arī Mežtakas Dienvidu daļas izpēte un apsekojumi Kurzemē un Lietuvā, kura būs ejama 

tūristiem jau nākamajā vasarā. 

 

Mežtakas Ziemeļu daļu veido 10 partneri – Dabas aizsardzības pārvalde, A/S Latvijas valsts meži, 

Vidzemes plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Igaunijas Lauku tūrisma organizācija (MTÜ 

Eesti Maaturism), nevalstiskā organizācija Peipsimaa Turism, Setomaa Turism, MTU Okokuller – 

Lahemā Nacionālajā parkā, Pohja- Eesti Turism un Lauku tūrisma asociācija „Lauku Ceļotājs” kā 

vadošais projekta partneris https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1066  

Uz tikšanos Mežtakā! 

 

Sekojiet mums!  

https://baltictrails.eu/lv/forest 

https://www.facebook.com/meztaka/ 

https://www.instagram.com/meztaka/ 

 

Lauku tūrisma APTAUJAS ANKETA uzņēmējiem 

Kā katru gadu, mēs, Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", vēlamies apkopot informāciju 

par aizvadīto tūrisma sezonu. 

 

Šis gads mums visiem ir bijis izaicinājumu pilns - kādam ar jaunām iespējām, citam diemžēl ar 

zaudējumiem. Tāpēc šogad it īpaši svarīgi būtu saprast kopējo situāciju lauku tūrisma nozarē Latvijā. 

Lūdzu, padalieties, kā Jums ir pagājusi 2020. gada tūrisma sezona, un aizpildiet anketu: 

https:  https://forms.gle/WiDaNoDnG8zyjVjw5  līdz 26. oktobrim.  

http://www.meztaka.lv/
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1066
https://baltictrails.eu/lv/forest
https://www.facebook.com/meztaka/
https://www.instagram.com/meztaka/
https://forms.gle/WiDaNoDnG8zyjVjw5
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Ļoti bieži sniedzam intervijas medijiem un šī informācija arī nepieciešama nozares interešu aizstāvībai, 

tāpēc lūdzam jūsu atsaucību. Ar aptaujas kopsavilkumu varēsiet iepazīties arī LLTA "Lauku ceļotājs" 

mājas lapā un "Lauku ceļotāja" biedru on-line kopsapulcē, kas tiek plānota 24.11.2020 (tikai LC 

biedriem). 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1066  

 

"Atvērtās dienas laukos 2020" - pasākuma apkopojums 

Šogad pasākumu organizējām vasaras izskaņā 22. un 23. augustā – ražas laikā. Paldies visiem 

pasākuma dalībniekiem par aktivitāti, ieguldīto laiku un piedalīšanos pasākumā. Ar katru gadu 

pasākuma dalībnieku pulks pieaug, un šogad pasākumā piedalījās rekordliels saimniecību skaits - 184 

saimniecības visā Latvijā.  

 

Pasākumā piedalījās 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.  

Mums ir izdevies iegūt atsauksmes par pasākumu no 175 Latvijas saimniecībām. Rezultātus, 

uzņēmēju atsauksmes, pārdomas un ierosinājumus Jūs varat lasīt APKOPOJUMĀ.  

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1062  

 

 

 

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 

 

Pandēmijas laiks nav apstādinājis pētījumus 

Pavasarī komunikāciju apstādināja pandēmija, bet tā nepastādināja pētījumus projektā 

Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) 

diagnostikai govīm. 2019.gada novembra LOSP pārstāvju sanāksmē klātesošie tika iepazīstināti ar šo 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1066
https://www.celotajs.lv/g/www/news/2020/APKOPOJUMS_ADL_2020.pdf
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1062
https://ej.uz/ATLAS_aptauja
https://www.atlas-h2020.eu/
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projektu. Projekta norises gaitā pētot Pasaules zinātnieku pieredzi, un mūsu zinātnieku zināšanas  un 

pieredzi tiek veikti pētījumi. 

 Pasaulē pēta un meklē risinājumus savlaicīgai metabolo procesu noviržu diagnostikai, govs 

priekškuņģu darbības kontrolei, pirms process atstājis negatīvu ietekmi uz piena kvalitāti, sastāvu un 

govs veselību kopumā. Pētījumu galvenā indikācija ir sekojoša: augstas intensitātes produktivitātes 

ciklam pakļautajām govīm vidējais laktācijas mūža ilgums ir 2.4 gadi. Latvijā vidējais laktācijas mūža 

ilgums ir 3.17 gadi. Lielā mērā īsā govs mūža ilguma cēlonis ir saslimšanas, kas saistītas ar SARA 

attīstību. Savlaicīga subakūtās acidozes konstatēšana varētu novērst biežākās ar SARA saistītās 

patoloģijas, kā laminīts (klibums), rumenīts, glumenieka dislokācija, reproduktīvie traucējumi, tādējādi 

būtiski uzlabojot govs ilgmūžību un produktivitāti. 

 Lai govs spureklī ievietotais boluss ar datu pārraides karti spētu darboties, notiek pētījumi pie 

elektroapgādes sistēmas izveidošanas. Pētījumi notiek divos virzienos: pirmais ir elektroapgādes 

sistēma, kuru nodrošina baterija, kas ir ievietota bolusā. bet otrs virziens ir domāts nākotnei: 

elektroapgādes sistēma, kuru nodrošina elektrostatiskais ģenerators, kas ražotu enerģiju izmantojot 

govs kustības. Šeit ir izaicinājums, kā nodrošināt elektroapgādes sistēmas darbības ilgumu vismaz ilgāk 

par vienu gadu. Notiek pētījumi arī pie datu pārraides risinājuma izstrādes un testēšanas laboratorijas 

apstākļos. Testēšanai ir izveidots īpašs stends. Pagaidām vēl nav iegūti visi nepieciešamie parametri, 

līdz ar to ir jāturpina laboratoriskie pētījumi. 

 

Ilva Bērziņa 

LOSP projektu koordinatore 

 

 

LAD AKTUALITĀTES 

 

14.10.2020 

Produktu izdale programmas “Piens un augļi skolai" ietvaros, ja mācības notiek attālināti 

Ņemot vērā, ka Latvijā turpina pieaugt Covid-19 saslimšanas rādītāji, valstī ir noteikti stingri 

ierobežojumi vīrusa izplatības mazināšanai. Paredzēta arī attālināta mācību procesa organizēšana 

noteiktām klašu grupām, kad bērni noteiktu laiku neapmeklē savas izglītības iestādes klātienē. Tas 

ietekmē to, kā izglītības iestādēs notiek programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros paredzēto 

produktu – piena, augļu un dārzeņu izdale. 

 

Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu, ka gadījumos, ja izglītības iestādēs tiek īstenots attālināts 

mācību process, atļaut atbalsta pretendentiem piegādāt produktus kopā ar gatavo ēdienu vai pārtikas 

pakām, ko izglītojamo ēdināšanai piešķirto dotāciju izlietošanai organizē pašvaldība. Procesu organizē 

saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības 

pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/produkti-izdale-programmas-piens-

un-augli-ietvaros-ja-macibas-notiek-attalinati-1077  

 

15.10.2020 

Vairāk nekā 40 tūkstoši lauksaimnieku saņem vienotā platību maksājuma avansu jau pirmajā 

dienā 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/produkti-izdale-programmas-piens-un-augli-ietvaros-ja-macibas-notiek-attalinati-1077
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/produkti-izdale-programmas-piens-un-augli-ietvaros-ja-macibas-notiek-attalinati-1077
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2020.gada 16.oktobrī vienotā platību maksājuma avansu (VPM) Lauku atbalsta dienests izmaksās 

rekordlielam klientu skaitam –41,7 tūkstotim lauksaimnieku. Kopējā izmaksātā summa pirmajā dienā 

būs aptuveni 90 miljoni eiro. Iepriekšējā gadā pirmajā dienā tika izmaksāti 80 miljoni eiro. 

 

Kopumā platību maksājumos oktobrī tiks izmaksāti 121,6 miljoni eiro. Plašāka informācija par likmēm 

un izmaksu grafiku skatāma dienesta mājaslapā sadaļā “Platību maksājumi”. 

 

Vienotā platības maksājuma avanss tiek izmaksāts 70 procentu apmērā - avansā lauksaimnieki saņem 

61 eiro par hektāru. Bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums ir 85 procentu apmērā, likme 

(atkarībā no audzētajiem kultūraugiem) ir no 97 līdz 485 eiro par hektāru. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/vairak-neka-40-tukstosi-

lauksaimnieku-sanem-vienota-platibu-maksajuma-avansu-jau-pirmaja-diena-1078  

 

Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē: 

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

 

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 

 

15.10.2020 

Aptauja: 89% iedzīvotāju ir svarīgi, lai bērni skolās un bērnudārzos ēd kvalitatīvus vietējos 

produktus 

89% iedzīvotāju ir svarīgi, lai bērni skolās un bērnudārzos tiktu ēdināti ar kvalitatīviem vietējiem 

pārtikas produktiem, liecina Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) veiktā sabiedriskās 

domas aptauja. Jo mazāki bērni ir ģimenē vai zemāki vecāku ienākumi, jo šim aspektam tiek piešķirta 

lielāka nozīme. 

 

Vēl vairāk – 93% iedzīvotāju (+3% punkti kopš aizvadītā gada) pauž pārliecību, ka izglītības iestāžu 

pārtikas iepirkumos priekšroka būtu dodama Latvijā ražotiem produktiem, kuru kvalitāti un drošumu 

apliecina Zaļās un Bordo karotītes kvalitātes zīmes.  

 

Tāpat iedzīvotājiem aizvien biežāk rūp (+8% punkti pēdējā gada laikā), lai bērni izglītības iestādēs 

netiktu baroti ar pārtikas produktiem, kas ievesti no ārvalstīm un kuru kvalitāti un drošumu neapliecina 

kvalitātes zīmes. Kopumā prakse bērnu ēdināšanā izmantot no ārvalstīm ievestus neskaidras kvalitātes 

produktus satrauktu 68% iedzīvotāju.  

 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/aptauja-89-iedzivotaju-ir-svarigi-lai-berni-

skolas-un-bernudarzos-ed-k?id=11780  

 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/vairak-neka-40-tukstosi-lauksaimnieku-sanem-vienota-platibu-maksajuma-avansu-jau-pirmaja-diena-1078
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/vairak-neka-40-tukstosi-lauksaimnieku-sanem-vienota-platibu-maksajuma-avansu-jau-pirmaja-diena-1078
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/kalendars/
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/aptauja-89-iedzivotaju-ir-svarigi-lai-berni-skolas-un-bernudarzos-ed-k?id=11780
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/aptauja-89-iedzivotaju-ir-svarigi-lai-berni-skolas-un-bernudarzos-ed-k?id=11780
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