INFOLAPA Nr. 39/2020
LOSP AKTUALITĀTES
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes:
Uzraudzības komitejas organizētā tematiskā diskusija par nevienlīdzības mazināšanu
Pirmdien, 14.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis
piedalījās Uzraudzības komitejas organizētajā diskusijā par nevienlīdzības mazināšanu.
G.Vilnītis piedalījās trīs Uzraudzības komitejas sanāksmēs (10.12.2020. Vide, klimats, 11.12.2020.
Ekonomikas atveseļošanās un 14.12.2020. Nevienlīdzība mazināšana). Katrā no tām nosūtīja
aktuālos jautājumus un viedokli, bet atbildes netika sniegtas.
G.Vilnīša atziņas pēc sanāksmes:
 Pēc Uzraudzības komitejas sanāksmēm 10.12.2020, 11.12.2020, 14.12.2020. G.Vilnītis
atzina, ka traucējis stils, ka vienā brīdī ministriju pārstāvji runā par Atveseļošanās noturības
mehānismu (ANM), bet tad līgani pārmetas uz kopējām ES Investīcijām 2021.-27. Uzdodot
vairākkārtīgi jautājumu, lai sniedz skaidru redzējumu, kuras nozares, kuras jomas tiks
finansētas no ANM. Atbildes netika saņemtas ES Atveseļošanās finansējuma tikai viena daļa
ir Atveseļošanās noturības mehanisma finansējums 1,65 mijards EUR. Sajūta, ka ES
Atveseļošanās finansējums tiks nomudžināts budžeta caurumu lāpīšanai un iespējams kā
neliela piespraude būs uzņēmējdarbības saglabāšana, veicināšana, atveseļošana.


Arī šis komentārs palika bez ievērības: Lielākā saslimstība ir pilsētās. Tajā pašā laikā lauki
joprojām paliek mazāk apdzīvoti, jo nav šodienas prasībām atbilstoši mājokļi, bet zemniekiem
trūkst darba rokas. Vai šis nebūtu īstais brīdis, lai pilsētniekam dotu iespēju pārcelties uz
laukiem un zemniekam iespēju saņemt strādāt gribošas un protošas darba rokas.

Darba materiāli un prezentācijas par Uzraudzības komitejas sanāksmēm ir pieejami šeit:
https://komitejas.esfondi.lv/SitePages/Home.aspx
LSA valdes sēde
Otrdien, 15.decembrī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs un LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis
piedalījās Biedrības “Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas” valdes sēdē, lai pārrunātu
Zemkopības ministrijas sagatavotos priekšlikumiem nozares finansēšanai par TM un LAP 2021.2027.
ZM konference par valsts atbalsta izlietojumu Covid-19 ietekmes mazināšanai un ekonomikas
atveseļošanai
Trešdien, 16.decembrī, notika LR Zemkopības ministrijas organizētā tiešsaistes konference par valsts
atbalsta izlietojumu Covid-19 ietekmes mazināšanai un ekonomikas atveseļošanai.
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No LOSP konferencē piedalījās LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs, LOSP valdes loceklis
Kaspars Melnis, LOSP valdes locekle Dzintra Lejniece un LOSP biedrs Jānis Šolks.
Konferences video var redzēt zemāk saitē:
https://www.apollo.lv/7134590/informe-par-atbalstu-lauksaimniekiem-covid-19-ietekmesmazinasanai
Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēde
Trešdien, 16.decembrī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalījās ZM organizētajā
Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomes sēdē, kurā tika izvērtēti nevalstisko
organizāciju iesniegtie priekšlikumi Zemkopības ministrijai un diskutēts par Kopējo
lauksaimniecības politikas finansējuma izmantošanu pārejas periodā (2021. un 2022.gadā).
Aizsardzības ministrijas rīkotais pārtikas hakatons
Ceturdien, 17.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās Aizsardzības ministrijas rīkotajā
hakatonā.
Aizsardzības ministrija aktualizēja jautājumu par pārtikas piegādes ķēžu drošību valsts apdraudējuma
situācijās, lai nodrošinātu pārtikas ražošanas, apstrādes, loģistikas, uzglabāšanas un tirdzniecības
kontinuitāti, kā arī valsts aizsardzības sistēmas nodrošināšanu ar pārtiku kara laikā. Minētā iemesla
dēļ Aizsardzības ministrija kopā ar Zemkopības ministriju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un
Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju 2020. gada 17. decembrī rīkoja virtuālo
pārtikas hakatonu, kurā piedalījās pārtikas ražotāji, apstrādātāji, loģistikas kompānijas, pārtikas
vairumtirgotāji un zinātnieki.
Hakatona mērķis ir izstrādāt reālistisku modeli noturīgai pārtikas piegāžu ķēdei, lai nodrošinātu
Nacionālo bruņoto spēku pārtikas apgādi krīzes situācijā. Hakatona dalībnieku piedāvātie risinājumi
un sagatavotie priekšlikumi iespēju robežās tiks ņemti vērā turpmākajos Nacionālo bruņoto spēku
pārtikas nodrošinājuma iepirkumos.
LLU Bioekonomikas konference
Ceturdien, 17.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LLU Bioekonomikas
konferencē.
LLU organizētā tiešsaistes konference “ES zaļais kurss bioekonomikas attīstībai”, kurā piedalījās
zinātnieki, politikas veidotāji un ražotāji no visas Eiropas, lai diskutētu par iespējām, kādas sniedz
Eiropas zaļais kurss un dalītos ar labās prakses piemēriem dažādos bioekonomikas
sektoros, akcentējot lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas specifiku.
Konferencē varēja iepazīties gan ar Latvijas, gan citu valstu pieredzi.
Eiropas zaļā kursa mērķis līdz 2050. gadam ir panākt klimatneitralitāti, kas nozīmē, ka tiek
neitralizētas siltumnīcefekta gāzes, ekonomikas izaugsme ir atsaistīta no resursu izmantošanas un
nodrošināta līdzsvarota visu reģionu attīstība. Kā minēts ES plānošanas dokumentos, to būs
iespējams īstenot, veicinot resursu efektīvu izmantošanu, pārejot uz tīru aprites ekonomiku,
atjaunojot bioloģisko daudzveidību un samazinot piesārņojumu.
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Konference “ES zaļais kurss bioekonomikas attīstībai” bija veltīta iepriekšminēto tēmu aktualizācijai
dažādos bioekonomikas sektoros un zinātnes nozīmīgajai lomai, lai ieviestu klimatneitralitāti.
Konference norisinājās divās daļās. Pirmajā daļā starptautiskie un Latvijas eksperti ziņoja par
bioekonomikas attīstību Latvijā un citās Eiropas valstīs, analizējot arī labās prakses piemērus.
Savukārt konferences otrajā daļā uzstājās LLU un citu institūciju zinātnieki, kuri runāja par
pētījumiem, kas īstenoti Latvijā, lai veicinātu ilgtspējīgu bioekonomikas attīstību un tuvinātos
klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai. Konferences otro daļu ar ziņojumu atklāja LLU rektore,
profesore Irina Pilvere par lauksaimniecības produktu piegādes ķēžu pārstrukturēšanu Covid-19 seku
mazināšanai. Turpinājumā bija iespēja klausīties ziņojumus par mobilo robotizāciju lauksaimniecībā,
ilgtspējīgu un zināšanās balstītu laukkopību un lopkopību, inovācijām pārtikas pārstrādē,
informācijas tehnoloģiju pielietojumu precīzajā biškopībā un citus.
Konferenci atklāja LR Zemkopības ministrijas pārstāve Kristīne Sirmā, analizējot kādas iespējas un
izaicinājumus Eiropas zaļais kurss paver Latvijā.
Zemāk e-pastā linkā nosūtu Jums LLU konferences pētījumus:
https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2020/ekonomiskais-politiskais-un-juridiskaisietvars-latvijas
NEP sēde
Ceturdien, 17.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās NEP sēdē, kur tika diskutēts par
KLT stratēģiskajiem plāniem un Kandavas Lauksaimniecības Tehniķis stratēģisko attīstības plānu.
LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES
Lauku Ceļotājs
Apbalvoti 2020. gada jaunie tūrisma produkti: 1. vieta Mežtakai
2020. gada 11. decembrī Latvijas Tūrisma forumā tika apbalvoti Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) rīkotā konkursa "Jaunais tūrisma produkts 2020" laureāti. Pirmo vietu ieguva
Vidzemes plānošanas reģiona pieteiktais tūrisma produkts – garās distances pārgājienu
maršruts Mežtaka.
Aptuveni 2100 km garā 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 pilsētas, ved cauri
Latvijai, iegriežoties Rīgā, un nonāk Tallinā. Mežtakas Ziemeļu daļa no Rīgas līdz Tallinai ir jau
atvērta gājējiem un Latvijas teritorijā pilnībā nomarķēta, bet Dienvidu daļa no Lazdiju pilsētas
līdz Rīgai vēl top un tiks marķēta 2021. gada vasarā.
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Sadarbība un ERAF atbalsts
Garo pārgājienu maršrutu veidošana Vidzemē uzsākta pētīt pirms 10 gadiem, un beidzot atrasta īstā
partnerība un finansējums, lai šo ideju īstenotu. Vidzemes plānošanas reģions kopā ar Latvijas
Lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs”, Dabas aizsardzības pārvaldi, Rīgas plānošanas reģionu un
Latvijas valsts mežiem, kā arī partneriem Igaunijā ar Eiropas Reģionālas attīstības fonda (ERAF)
atbalstu veido Mežtakas 1060 km garo Ziemeļu daļu no Rīgas līdz Tallinai, kas 333 km garumā ved
cauri Vidzemei. Mežtakas izveidē nozīmīgs ir arī iesaistīto pašvaldību un vietējo tūrisma nozares
pārstāvju atbalsts un iesaiste.
Kāpēc Mežtaka?
Mežtaka izceļ reģiona dabas un kultūrvēsturisko mantojumu un veidota, lai palīdzētu atvest
tūristu tuvāk reģiona uzņēmējiem, tādējādi arī sekmējot tūrisma pakalpojumu attīstību. Pasaulē
pārgājienu tūrisma popularitāte tikai pieaug un garo distanču gājēji vairs nav tikai pašpietiekami
piedzīvojumu meklētāji, kuri neizmanto pakalpojumus. Noteikts tūristu segments vēlas apvienot
sportisku pieredzējumu dabā ar kultūrvēstures iepazīšanu un arī noteikta līmeņa komfortu un
pakalpojumiem. Bagātīgais dabas kapitāls ir Vidzemes reģiona konkurētspējīgā priekšrocība un
nozīmīgs resurss aktīvā un rekreācijas tūrisma attīstībai.
Mežtakas maršruts ir sadalīts aptuveni 20 kilometrus garos posmos, un par katru posmu ir
pieejams apraksts, kā arī gājējam nepieciešamā praktiskā informācija par pakalpojumu sniedzējiem
un apskates vietām. Vairāk informācijas: meztaka.lv
Atzinība arī Vidzemes industriālajam mantojumam
Konkursā “Jaunais tūrisma produkts 2020” tika izraudzīti trīs uzvarētāji, bet papildus godalgotajām
vietām konkursa žūrija piešķīra arī trīs atzinības rakstus. Šo atzinību saņēma arī Kocēnu novada
pieteiktais Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centru “ZTornis”, kurš izveidots atjaunotā
ūdenstornī un mūsdienīgā piebūvē un iepazīstina apmeklētājus arī ar stāstu par kūdras ieguvē
izmantoto šaursliežu dzelzceļu. Zilākalna ūdenstornis un kūdras dzelzceļa stāsts atdzīvināts projektā
“Industriālais mantojums”, kuru Kocēnu novada pašvaldība īstenoja kopā ar Vidzemes plānošanas
reģionu un citiem partneriem.
Vairāk informācijas par LIAA konkursa rezultātiem lasiet: ej.uz/LIAA-konkurss
Mežtakas Ziemeļu daļa top ar ERAF Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam finansiālu atbalstu, savukārt Dienvidu daļa ar Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam finansiālu atbalstu. Zilākalna ūdenstornis
atjaunots ar Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam finansiālu
atbalstu.
Informāciju sagatavojusi:
Māra
Sproģe,
sabiedrisko
attiecību
speciāliste
mara.sproge@vidzeme.lv, tālr.: +371 26488091

Vidzemes

plānošanas

reģionā,

Šis raksts atspoguļo autora viedokli, un ERAF programmu vadošās iestādes neatbild par tajā
ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
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Lauku tūrisma mītnes pašizolācijai un karantīnai
Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” apkopojusi aktuālu informāciju par lauku
tūrisma mītnēm, kuru saimnieki ir gatavi uzņemt viesus, kam nepieciešama pašizolācija vai
karantīna. Šādas mītnes atrodas visā Latvijā, lielākā daļa – Vidzemē.
Aktīvajai tūrisma sezonai beidzoties, pieaug to lauku tūrisma naktsmītņu skaits, kuru saimnieki ir
gatavi veikt drošības pasākumus un piedāvāt savus pakalpojumus tiem, kam nepieciešams
pašizolēties vai doties karantīnā. Vietnē www.celotajs.lv izveidota īpaša sadaļa „Lauku tūrisma
mītnes pašizolācijai un karantīnai”, kurā regulāri atjaunojam informāciju par aktuālo
piedāvājumu.
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Naktsmītņu piedāvājums
 Brīvdienu mājas
Tās ir atsevišķas mājas ar vairākām guļamistabām, dzīvojamo istabu, ēdiena gatavošanai aprīkotu
virtuvi un labierīcībām. Dažkārt brīvdienu mājas ēkā vai tai piederošajā teritorijā atrodas arī pirts. Ap
brīvdienu mājām parasti ir privāta āra teritorija, kur iespējams uzturēties svaigā gaisā. Brīvdienu
mājas ir piemērotas karantīnas situācijai un pašizolācijai ģimenēm, kam nepieciešama lielāka platība,
lai visi ģimenes locekļi varētu gan strādāt, gan mācīties attālināti, netraucējot cits citu. Brīvdienu
mājās parasti ir interneta pieslēgums, taču iepriekš jāpārliecinās par tā kvalitāti un jaudu. Iespējams,
ka uz brīvdienu māju viesi varēs doties kopā ar saviem četrkājainajiem mīluļiem, ja tas nepieciešams.
 Kempingi
Kempingi piedāvā atsevišķas brīvdienu mājas, kas ir pilnībā aprīkotas un apkurināmas. Āra teritorija
ir kopīga viesiem, taču tā ir pietiekami plaša, lai ievērotu distancēšanos.
 Viesu nami
Viesu nami piedāvā atsevišķas istabas vai dzīvokļus ar labierīcībām un ēdiena gatavošanas iespējām,
kā arī atsevišķus brīvdienu namiņus viesu namu teritorijā. Arī viesu nami parasti atrodas lauku
apvidū, kur iespējams uzturēties svaigā gaisā un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, ievērojot
distancēšanos.
Pakalpojumi
Rezervējot mītni, vēlams zināt, kādi papildus pakalpojumi var būt nepieciešami un par tiem laicīgi
vienoties ar saimniekiem. Ēdināšanas pakalpojumi lielākajā daļā mītņu netiks sniegti, taču var būt
iespēja vienoties ar saimniekiem par ēdienu vai produktu piegādi no tuvākās kafejnīcas vai veikala.
Cenas
Cenas var būt norādītas mītnes informācijā, taču vairumā gadījumu tās tiks noteiktas, viesiem un
saimniekiem abpusēji vienojoties, atkarībā no uzturēšanās ilguma, viesu skaita, nepieciešamajiem
pakalpojumiem un citiem apstākļiem.
Kā izvēlēties
Naktsmītnes var izvēlēties pēc atrašanās vietas kartē, iepazīstoties ar aprakstiem un foto galerijām.
Lai precizētu pakalpojumus, pieejamību, cenas un citus nosacījumus, ir jāsazinās ar naktsmītņu
saimniekiem. Kopējās sabiedrības veselības labad ir nepieciešams būt ļoti atbildīgiem un atklātiem,
informējot saimniekus par savu veselības stāvokli.
Ar cieņu
Asnāte Ziemele,
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente (tel. 29285756)
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Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
Ar prieku paziņojam, ka klajā nācis žurnāls «Ēdam BIOLOĢISKI». Tas ir pircēju auditorijai
veltīts skaidrojošs izdevums – ceļvedis bioloģiskās pārtikas pasaulē!
Žurnālu sākam ar siltu brokastu maizi, pēcāk pārliecināmies, ka, gatavotas no bioloģiskiem
produktiem, pat skolas pusdienas garšo lieliski, un noslēdzam ar vakariņām visām gaumēm. Starp
ēdienreizēm apciemojam trīs lieliskas ģimenes, kas iepērkas un ēd bioloģiski ikdienā.
Ja, pārlapojot šo žurnālu sajutīsi izsalkumu, vai bērnības smaržas un garšas sāks kņudināt, tad
būsim trāpījuši desmitniekā. Bioloģisku apetīti! (Žurnāls jau no 8. decembra bez maksas būs
pieejams:
- 9 Rimi Klēts veikalos Rīgā;
- veikalā „Idille”, Kr. Barona ielā 46, Rīgā;
- veikalā „Bio Te”, Jūrmalas ielā 14, Piņķos;
- veikalā „Būņas”, Dzirnavu ielā 34A, Rīgā;
- „Brīvais veikals”, Rīgas ielā 175, Ikšķilē;
- veikalā „Zaļā Zeme”, Raiņa ielā 35, Jelgavā;
- veikalā „Itālijas labumi”, Vidzemes šoseja 4c, Siguldā;
- Re’Chef, Mārupes ielā 3, Rīgā;
- Kafijas garāžā, Kr. Valdemāra ielā 3, Siguldā;
- Mr. Biskvīts, Ausekļa ielā 9, Siguldā;
- Āgenskalna tirgū decembra sestdienās un svētdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00;
- „Mūsu Bio tirgus” Siguldā 13. un 19. decembrī no plkst 10:00 līdz 14:00!
No 14. decembra www.biologiski.lv būs pieejama arī ŽURNĀLA ELEKTRONISKĀ VERSIJA!
Decembrī ar žurnāla saturu iepazīstināsim arī mūsu Facebook, Instagram un Twitter kontos
@BioLoģiski!
Žurnāla saņemšanas vietas noteikti vēl tiks papildinātas! Informācija sekos!
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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.
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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.
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
18.12.2020
Laika posmā no 2020. gada 21.decembra līdz 2021. gada 11.janvārim dienests strādās attālināti
Ņemot vērā ieviestos papildu drošības pasākumus valstī, Lauku atbalsta dienests (LAD), rūpējoties
gan par klientu, gan dienesta darbinieku veselību, no 21. decembra līdz 11. janvārim strādās tikai
attālināti.
Klienti saņemt konsultācijas un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem var:
zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 67095000 darba dienās no plkst. 8.00-20.00;
rakstot savus jautājumus uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Aicinām klientus izmantot Elektronisko pieteikšanās sistēmu un mobilo aplikāciju, kā arī portālu
Latvija.lv, lai iesniegtu nepieciešamos dokumentus. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem
sniedz arī virtuālā asistente Ieva, kas atrodas dienesta mājaslapā.
Ja nav iespēja dokumentus iesniegt elektroniski, tad papīra formā sagatavotos dokumentus var atstāt
LAD pastkastītēs. Centrālajā struktūrvienībā Rīgā LAD pastkastīte atrodas ēkas pirmajā stāvā,
savukārt reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs – pie ēkas ieejas durvīm.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/laika-posma-no-2020-gada-21decembra-lidz-2021-gada-11-janvarim-dienests-stradas-attalinati-1099
14.12.2020
Zvejnieki var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas saņemšanai
Līdz 2021.gada 1.februārim zvejnieki var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas saņemšanai. Lauku
atbalsta dienests saņemtos pieteikumus izvērtēs un pieņems lēmumu līdz 2021.gada 1.martam,
pamatojoties uz zvejniekam 2021.gadam piešķirto zvejas rīku skaitu.
2020.gadā šādas degvielas saņemšanai pieteicās 11 zvejnieki. Kopējais piešķirtais degvielas
daudzums 2020.gadam sastādīja 21 761 litrus. Uz doto brīdi zvejnieki ir izņēmuši 34% no piešķirtā
daudzuma (t.i., 7 367 litrus).
Marķēto degvielu var iegādāties zvejnieki, kuri to izmanto kuģos, kas paredzēti zvejniecībai iekšējos
ūdeņos un piekrastes ūdeņos. Zvejniekam jābūt arī atļaujai (licencei) komercdarbībai zvejniecībā un
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jānoslēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un tā protokols ar pašvaldību par zveju Baltijas
jūras, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos vai iekšējos ūdeņos.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/zvejnieki-var-pieteikties-marketasdizeldegvielas-sanemsanai-1096
14.12.2020
Iespēja pieteikties zvejas produktu uzglabāšanas atbalstam
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Uzglabāšanas
atbalsts”, kārtas publiskais finansējums ir 675 000 eiro.
Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 1. līdz 15.janvārim, par periodā
no 2020.gada 1. oktobra līdz 2020.gada 31.decembrim uzglabātajiem zvejas produktiem.
Uzglabāšanas mehānismu ievieš ar mērķi veicināt lielāku stabilitāti un palielināt ienākumus no
produktiem, jo īpaši radot pievienoto vērtību, zvejas darbību neparedzamības dēļ. Ražotāju
organizācija veic īslaicīgu zvejas produktu izņemšanu no tirgus, pārvietošanu to tālākai apstrādei un
uzglabāšanu pirms atkārtota piedāvājuma tirgū.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/iespeja-pieteikties-zvejas-produktuuzglabasanas-atbalstam-1097

14.12.2020
Pieejams atbalsts darba devējiem darba aizsardzības uzlabošanā
Valsts darba inspekcija aicina uzņēmējus izmantot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba
drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” piedāvātās iespējas un
saņemt bezmaksas atbalstu darba vides drošības sakārtošanai bīstamo nozaru uzņēmumos.
Bezmaksas atbalstam var pieteikties ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, t.sk. zemnieku
saimniecība, kurā strādā ne vairāk kā 249 darbinieki un kurš darbojas bīstamajā nozarē, piemēram,
ēku būvniecībā, mežistrādē, augkopībā, lopkopībā, pārtikas ražošanā vai kādā citā no 39 noteiktajiem
komercdarbības
veidiem.
Ar
visām
bīstamajām
nozarēm
var
iepazīties:
https://likumi.lv/ta/id/101364-noteikumi-par-komercdarbibas-veidiem-kuros-darba-devejs-iesaistakompetentu-instituciju.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-atbalsts-darba-devejiemdarba-aizsardzibas-uzlabosana-1098
Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē:
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/kalendars/
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES
17.12.2020
Augu pases turpmāk būs beztermiņa un vajadzēs visiem stādīšanai paredzētajiem augiem
Valdība ceturtdien, 17. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos jaunos Augu
karantīnas noteikumus, kas nodrošinās ES tieši piemērojamo normatīvo aktu ieviešanu augu
aizsardzībai pret augiem kaitīgajiem organismiem.
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Līdz šim fitosanitārais sertifikāts bija vajadzīgs, ievedot Latvijā stādus un tikai noteikta veida augļus
un dārzeņus, kā arī atsevišķa veida sēklas lielā apjomā. Turpmāk fitosanitārais sertifikāts būs
nepieciešams visiem stādīšanai paredzētajiem augiem, sēklām, kā arī augļiem un dārzeņiem
neatkarīgi no tā, cik lielu daudzumu šīs produkcijas ieved.
Jaunie noteikumi nosaka stingrāku augu pasu sistēmu nekā līdz šim, un augu pase arī būs
nepieciešama visiem stādīšanai paredzētajiem augiem. Noteikumi noteic, kad un kādā kārtībā augu
pases izsniegs Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) vai drukās profesionālie operatori.
Turpmāk augu pasēm nebūs noteikta derīguma termiņa, kā tas ir patlaban. Noteikumi arī nosaka
kārtību, kādā augu pases var izsniegt profesionālie operatori.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/augu-pases-turpmak-bus-beztermina-unvajadzes-visiem-stadisanai-paredz?id=11911
17.12.2020
Pilnveidota mežam nodarīto zaudējumu noteikšana un aprēķināšana
Valdība ceturtdien, 17. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto mežam nodarīto
zaudējumu noteikšanas kārtību.
Noteikumi nosaka, kādā veidā aprēķināmi mežam kā dabas vides elementam nodarītie zaudējumi,
kuri radušies, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās meža apsaimniekošanas prasības. Tie ir
zaudējumi, ko Valsts meža dienests valsts labā piedzen no pārkāpuma izdarītāja, lai kompensētu
aizskārumu valsts interesēm meža vides un meža ekosistēmas saglabāšanā, kuras dēļ ir noteikti meža
apsaimniekošanas aprobežojumi.
Lai noteiktu, vai mežam ir nodarīti zaudējumi, vispirms jākonstatē meža apsaimniekošanu un
izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpums. Par bojājumiem, kas radušies dabas faktoru,
kādu citu iemeslu, darbības vai bezdarbības dēļ, mežam radušos zaudējumus neaprēķina.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/pilnveidota-mezam-nodarito-zaudejumunoteiksana-un-aprekinasana?id=11912
17.12.2020
Vienkāršota importa un eksporta licenču administrēšana mājputnu gaļas un ķiploku tarifa
kvotām
Valdība ceturtdien, 17. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ES licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu
administrēšanas kārtībā.
Ar grozījumiem ir vienkāršota lauksaimniecības produktu importa un eksporta licenču
administrēšana un uzraudzība Latvijā, veicot nepieciešamos grozījumus pašlaik spēkā esošajā
regulējumā, lai tie atbilstu ES tiesību aktos noteiktajam.
Noteikumos ir ieviests regulējums licenču administrēšanai makaronu izstrādājumu eksportam. Kā arī
grozījumi noteic, ka no 2021. gada 1. janvāra sāk darboties jauna tarifa kvotu pārvaldība mājputnu
gaļai un ķiplokiem. Jaunajā Licencēto uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (Licence Operator
Registration and Identification, LORI) elektroniskajā sistēmā uzņēmējiem būs jāreģistrējas, lai
saņemtu importa licences tarifa kvotas mājputnu gaļas un ķiploku ievešanai no trešajām valstīm.
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https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/vienkarsota-importa-un-eksporta-licencuadministresana-majputnu-galas-?id=11913
17.12.2020
Uzlabos lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu
Ceturtdien, 17. decembrī, Zemkopības ministrija (ZM) iepazīstinājusi valdību ar informatīvo
ziņojumu “Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Zemkopības ministriju un Eiropas
Reģionālo dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centru par Eiropas Dzīvnieku ģenētisko resursu
gēnu banku tīkla (EUGENA) izveidošanu”.
ZM informēja ministrus par nepieciešamību parakstīt saprašanās memorandu starp ZM un Eiropas
Reģionālo dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centru par EUGENA izveidošanu, lai Latvijas
lauksaimniecības dzīvnieku gēnu banku iekļautu Eiropas gēnu banku tīklā.
Eiropā lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu koordinē Eiropas Reģionālais
dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP), kurā darbojas lauksaimniecības dzīvnieku
ģenētisko resursu koordinatori no visām Eiropas valstīm, tanī skaitā arī no Latvijas.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/uzlabos-lauksaimniecibas-dzivnieku-genetiskoresursu-saglabasanu?id=11914
17.12.2020
Atjaunota 2017. gada spēcīgo lietusgāžu plūdos bojātā valsts infrastruktūra lauku apvidos
Ceturtdien, 17. decembrī, Zemkopības ministrija (ZM) informēja valdību par informatīvo ziņojumu
“Par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansiālā pabalsta izlietojumu”, kas Latvijai līdz 2020.
gada 31. decembrim jāiesniedz EK. ZM informēja valdību par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda
(ESSF) finansiālā pabalsta, kas tika piešķirts Latvijai 2017. gada plūdu seku likvidēšanai,
izlietojumu.
Lai novērstu 2017. gada spēcīgo lietusgāžu un to izraisīto plūdu radītos bojājumus, Latvija 2017.
gada novembrī iesniedza pieteikumu EK palīdzības saņemšanai no ESSF, un EK 2018. gada
decembrī pieņēma lēmumu, atbilstoši kuram Latvija saņēma finansiālu pabalstu 17,7 milj. eiro no
ESSF avārijas un atjaunošanas pasākumu finansēšanai pēc 2017. gada plūdiem.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atjaunota-2017-gada-specigo-lietusgazu-pludosbojata-valsts-infrastruk?id=11915
17.12.2020
Arī brīvdienās un svētku dienās ārtelpās varēs tirgot Ziemsvētku eglītes
Ceturtdien, 17. decembrī, valdība apstiprinājusi grozījumus MK 6. novembra rīkojumā “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas paredzēja Covid-19 infekcijas ierobežošanai stingrākus
drošības nosacījumus, sestdienās, svētdienās un svētku dienās ļaujot tikai pārtikas preču tirdzniecību
un atsevišķu veselības un higiēnas pakalpojumu sniegšanu.
Pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma ir precizēts tirgojamo nepārtikas preču saraksts, ļaujot
nedēļas nogalēs un svētku dienās pārdod arī Ziemsvētku eglītes. Tas ir svarīgi, lai respektētu Latvijas
iedzīvotāju tradīcijas Ziemas saulgriežus aizvadīt ģimenes lokā un savlaikus tiem sagatavoties.
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https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ari-brivdienas-un-svetku-dienas-artelpas-varestirgot-ziemsvetku-eglit?id=11907
16.12.2020
Ministrs Kaspars Gerhards: valsts finansiālais atbalsts Covid-19 ietekmes mazināšanai palīdz
lauksaimniekiem turpināt darbu un nodrošināt sabiedrību ar pārtiku
Trešdien, 16. decembrī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards tiešsaistes preses konferencē sniedza
informāciju par lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem piešķirtā valsts atbalsta – 45,5 miljonu eiro –
izlietojumu Covid-19 ietekmes mazināšanai un ekonomikas atveseļošanai, kā arī par uzņemtajām 58
miljonu eiro virssaistībām.
Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Ļoti svarīga šajā krīzes situācijā bija operatīva rīcība
atbalsta mehānismu savlaikus ieviešanā, lai lauksaimnieki gūtu pārliecību par savu saimniecību
darbību kā šodien, tā arī turpmāk. Turklāt, atbalstot lauksaimniecības nozari, arī sabiedrībai tiek
sniegts drošības garants, ka veikalu plauktos Latvijā ražotā pārtika ir un būs pieejama.”
Lai palīdzētu lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem pārvarēt Covid-19 epidēmijas negatīvo
ietekmi, pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma valdība jau 14. aprīlī nolēma piešķirt 45,5 miljonu
eiro atbalstu, no tiem 35,5 miljonus – tiešam lauksaimniecības ražotāju un pārstrādātāju atbalstam
(piena ražošanai, liellopu audzēšanai, cūkkopības nozarei, pārtikas ražotājiem, skolu ēdinātājiem). Šis
atbalsts ir kā “drošības spilvens”, kas garantēja un joprojām garantē atbalstu lauksaimniecības un
pārtikas uzņēmumiem gadījumos, kad tie saskaras ar ieņēmumu vai apgrozījuma samazinājumu un
krājumu pieaugumu Covid-19 negatīvās ietekmes rezultātā.
Pieejamais atbalsts ienākumu stabilizēšanai piena, liellopu un cūkkopības saimniecībām sasniedza
27,74 miljonus eiro, atbalsts par izmaksu pieaugumu un apgrozījuma samazinājumu – 7,72 miljonus
eiro, bet atbalsts izglītības iestāžu ēdinātājiem un dārzeņu ražotājiem par iznīcinātajiem vai
ziedotajiem produktiem – 35 tūkstošus eiro.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ministrs-kaspars-gerhards-valsts-finansialaisatbalsts-covid-19-ietekm?id=11910
17.12.2020
Augu pases turpmāk būs beztermiņa un vajadzēs visiem stādīšanai paredzētajiem augiem
Valdība ceturtdien, 17. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos jaunos Augu
karantīnas noteikumus, kas nodrošinās ES tieši piemērojamo normatīvo aktu ieviešanu augu
aizsardzībai pret augiem kaitīgajiem organismiem.
Līdz šim fitosanitārais sertifikāts bija vajadzīgs, ievedot Latvijā stādus un tikai noteikta veida augļus
un dārzeņus, kā arī atsevišķa veida sēklas lielā apjomā. Turpmāk fitosanitārais sertifikāts būs
nepieciešams visiem stādīšanai paredzētajiem augiem, sēklām, kā arī augļiem un dārzeņiem
neatkarīgi no tā, cik lielu daudzumu šīs produkcijas ieved.
Jaunie noteikumi nosaka stingrāku augu pasu sistēmu nekā līdz šim, un augu pase arī būs
nepieciešama visiem stādīšanai paredzētajiem augiem. Noteikumi noteic, kad un kādā kārtībā augu
pases izsniegs Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) vai drukās profesionālie operatori.
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Turpmāk augu pasēm nebūs noteikta derīguma termiņa, kā tas ir patlaban. Noteikumi arī nosaka
kārtību, kādā augu pases var izsniegt profesionālie operatori.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/augu-pases-turpmak-bus-beztermina-unvajadzes-visiem-stadisanai-paredz?id=11911
17.12.2020
Pilnveidota mežam nodarīto zaudējumu noteikšana un aprēķināšana
Valdība ceturtdien, 17. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto mežam nodarīto
zaudējumu noteikšanas kārtību.
Noteikumi nosaka, kādā veidā aprēķināmi mežam kā dabas vides elementam nodarītie zaudējumi,
kuri radušies, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās meža apsaimniekošanas prasības. Tie ir
zaudējumi, ko Valsts meža dienests valsts labā piedzen no pārkāpuma izdarītāja, lai kompensētu
aizskārumu valsts interesēm meža vides un meža ekosistēmas saglabāšanā, kuras dēļ ir noteikti meža
apsaimniekošanas aprobežojumi.
Lai noteiktu, vai mežam ir nodarīti zaudējumi, vispirms jākonstatē meža apsaimniekošanu un
izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpums. Par bojājumiem, kas radušies dabas faktoru,
kādu citu iemeslu, darbības vai bezdarbības dēļ, mežam radušos zaudējumus neaprēķina.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/pilnveidota-mezam-nodarito-zaudejumunoteiksana-un-aprekinasana?id=11912
17.12.2020
Vienkāršota importa un eksporta licenču administrēšana mājputnu gaļas un ķiploku tarifa
kvotām
Valdība ceturtdien, 17. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ES licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu
administrēšanas kārtībā.
Ar grozījumiem ir vienkāršota lauksaimniecības produktu importa un eksporta licenču
administrēšana un uzraudzība Latvijā, veicot nepieciešamos grozījumus pašlaik spēkā esošajā
regulējumā, lai tie atbilstu ES tiesību aktos noteiktajam.
Noteikumos ir ieviests regulējums licenču administrēšanai makaronu izstrādājumu eksportam. Kā arī
grozījumi noteic, ka no 2021. gada 1. janvāra sāk darboties jauna tarifa kvotu pārvaldība mājputnu
gaļai un ķiplokiem. Jaunajā Licencēto uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (Licence Operator
Registration and Identification, LORI) elektroniskajā sistēmā uzņēmējiem būs jāreģistrējas, lai
saņemtu importa licences tarifa kvotas mājputnu gaļas un ķiploku ievešanai no trešajām valstīm.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/vienkarsota-importa-un-eksporta-licencuadministresana-majputnu-galas-?id=11913
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