INFOLAPA Nr. 6/2021
LOSP AKTUALITĀTES
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes:
LR Zemkopības ministrijas organizētā diskusija Par īstenā lauksaimnieka definīciju
tiešmaksājumu saņemšanai no 2023.g.
Otrdien, 09.februārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP dalīborganizāciju pārstāvji A.Hauka
(LZF), S.Stricka (BLA), R.Pulkstenis (JZK), G.Norkārklis (LBLA), K.Melnis (LSA) kopā ar
Zemnieku saeimas un Kooperatīvu asociācijas pārstāvjiem, piedalījās diskusijā par nepieciešamību
ieviest īstenā (aktīvā) lauksaimnieka definīciju Latvijas KLP stratēģiskajā plānā. Zemkopības
ministrijas eksperti bija sagatavojusi priekšlikumus īstena lauksaimnieka definīcijas ieviešanai
Latvijā no 2023.gada, par ko tika arī diskutēts. Īstenā lauksaimnieka definīcija tiks ieviesta no
2023.gada un to piemēros, izvērtējot TM piešķiramo finansējumu. Diskusijas dalībnieku vairākums
vienojās par sekojošiem iespējamajiem kritērijiem, par kuriem 2 nedēļu laikā notiks sarunas ar
Eiropas Komisijā.
Šie atbilstības kritēriji varētu būt:
 Lauksaimnieks deklarēts lauku teritorijā, savā saimniecībā vai;
 Izmanto darba spēku, t.sk. pašnodarbinātība vai nomaksātie darba spēka nodokļi vai;
 Lauksaimnieks ir reģistrēts kādā no LV reģistriem (LDC, VAAD, Bioloģisko lauksaimnieku
reģistrs, Lauksaimnieku reģistrs) vai;
 Iepriekšējā gadā ir saņēmis virs 501 EUR/ha TM.
Diskusija raisījās vai kā rādītājam ieviešot Lauksaimnieku reģistru būtu jābūt: - izlaidei euro/ha, lopu
vienībām un līmeņatzīmēm bioloģiskajiem un konvencionālajiem lauksaimniekiem.
Katra diskusiju dalīborganizācija deleģē pārstāvi sarunām ar EK. Sarunas notiks angļu valodā.
LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde par Augu
aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas aizliegumu
Otrdien, 09.februārī, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalījās Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde par Augu aizsardzības
līdzekļu (AAL) lietošanas aizliegumu, par kolektīvo iesniegumu "Par aizliegumu lietot pesticīdus
apdzīvoto māju tuvumā".
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti komisijas sēdē bija
vienisprātis, ka jautājumu par AAL lietošanu apdzīvotas vietas un māju tuvumā ir diskutējams
jautājums. Visi piekrita, tsk. arī iniciatīvas autors, ka 1 km ir nepiemerojams attālums un, ka
jāvienojas par samērīgiem ierobežojumiem. Deputāti nolēma, ka jāutājumu tālāk virzīs VARAM,
izveidojot darba grupu un piesaista ZM, FM, VM, EM un nozares NVO.
LR Zemkopības ministrijas sanāksme par Elektroenerģijas tirgus likumu
Otrdien, 09.februārī, LOSP valdes locekļi J.Irbe, K.Melnis un ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās
ZM organizētajā sanāksmē par Elektroenerģijas tirgus likuma normu ietekmi uz Ministru kabineta
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noteikumiem Nr.560 un Nr.561 saistībā ar biogāzes un biomasas koģenerācijas stacijām. Tika
gatavoti argumenti biogāzes koģenerācijas staciju saglabāšanai, lai secīgi nenotiktu varbūtēja
saimniecību likvidēšana. Pēc ticamiem aprēķiniem grozot Likuma un MK noteikumu normas, VIDam būtu iespējams atprasīt no saimniecībām ap 50 milj. EUR par iepriekšējiem periodiem.
LR Seimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sēdē par Grozījumiem
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas
likumā
Otrdien, 09.februārī, LOSP valdes locekļi G.Gūtmanis, L.Caune kopā ar Zemkopības ministrijas
parlamentāro sekretāru J.Grasbergu piedalījās Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas
novēršanas komisijas sēdē, kur izskatīja likumprojektu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā”.
Lai arī šķiet, ka šis likums nekādi neattiecas uz lauksaimniekiem, tā nav. Ja lauksaimniekam ir divi
uzņēmumi, (piemēram ferma un tirgotājs, vai pārstrādātājs, kas ražo sieru) kuriem ir viens
grāmatvedis, tad tas automātiski kļūst par šī likuma subjektu un lai izpildītu likuma prasības nāktos
algot juristu/finansistu, kura alga lielā pieprasījuma dēļ ir ap 4000 EUR mēnesī. Šāds papildus slogs
mazajiem lauku uzņēmējiem nav panesams.
Zemkopības ministra iesniegtais priekšlikums šādus uzņēmumus izslēgt no likuma subjektu skaita
Saeimas komisijā guva atbalstu, lai gan tikai ar vienas balss pārsvaru. Ceram uz likumdevēju izpratni,
ka cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošanu necietīs vienkāršais lauku uzņēmējs.
LR Ekonimikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Iekšējā tirgus komitejas sēde
Otrdien, 09.februārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LR Ekonimikas ministrijas
Tautsaimniecības padomes Iekšējā tirgus komitejas sēdē.
Tika izskatīti šādi mums aktuāli jautājumi:
 Latvijas bankas kontu atvēršanas šķēršļi ārvalstniekiem (Finansu nozares asociācija (FNA)),
kur FNA, ar kuras pārstāvjiem mums bija tikšanās pirms 2 gadiem atzina, ka banku sektoram
arvien mazāk ir nesaprotamu FID (Znotiņa) darbību un FNA ir izdevies panākt FKTK izpratni.
Atsevišķi biedriem tiks nosūtīti FNA dokumenti.
 Pēc Latvijas tirgotāju asociācijas (N.Krūzītis) ierosmes un LOSP (G.Vilnītis) uzrunas tika
nolemts, ka 9.marta komitejas sēdē tiks skatīti konkurenci kropļojošie Valdības lēmumi
nekonsekventai tirdzniecības ierobežošanai.
LR Izglītības un zinātnes ministrijas paneļdiskusija „Zinātne pret Covid-19”
Trešdien, 10.februārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LR Izglītības un zinātnes
ministrijas paneļdiskusijā „Zinātne pret Covid-19”.
Diskusijas mērķis bija informēt sabiedrību par Latvijas zinātnieku radītajām zināšanām un
risinājumiem cīņai ar Covid-19 infekcijas slimību un tās radītajām sociālekonomiskajām sekām.
Paneļdiskusijas programmu veido pētījumu rezultāti no valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku
mazināšanai” un “Pētījuma par SARS-CoV-2 vīrusa epidemioloģiju un filoģenēzi Latvijā”.
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G.Vilnītis pauda LOSP viedokli:
 Par pētnieku radīto zināšanu, tajā skaitā novērtējot vietējo un globālo pārtikas piegādes ķēžu
noturību, lai uzlabotu pārtikas ražotāju un piegādes ķēžu noturību, būtisko nozīmi, lai pārvarētu
Covid-19 izraisīto ekonomisko krīzi un mazinātu tās sekas uz sabiedrību.
 Par pārtiks paku skolnieku ēdināšanai sastāvu, kas sekmēs skaidrību par nepieciešamajiem
zemnieku audzētiem augļiem, dārzeņiem, pienu u.c.produktiem. Tas sekmēs zemnieku
informētību par pieprasījumu tirgū.
Vairāk par diskusijās runāto varat iepazīties šeit:
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/10-februari-aicina-uz-paneldiskusiju-zinatne-pret-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=dthPhbeYAzM&feature=youtu.be
LOSP valdes sēde
Tresdien, 10.februārī, notika LOSP valdes sēdē, kurā Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI)
pārstāve E.Benga iepazītināja sanāksmes dalībniekus LAP 2014-2020 rezultātiem, vērtējumu un
secinājumiem LEADER projekos ar atzīmi inovatīvs (prezentācija e-pasta pielikumā).
AREI pētnieks A.Vēveris prezentēja bioloģiskās lauksaimniecības sektora produkcijas izlaides
aprēķinus (prezentācija e –pasta pielikumā).
LR Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Pārsla Rigonda Krieviņa informēja par Latvijas
KLP Stratēģiskā plāna sagatavošanas turpmākajiem soļiem un Eiropas Komisijas rekomendācijām
KLP Stratēģiskā plāna izstrādē (e-pasta pielikumā prezentācija)
Valde uzklausīja un izskatīja Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA) viedokli Par
grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171. Un citi jautājumi.
Valdes sēdes protokols tiks izsūtīts saskaņošanai tuvākajā laikā sanāksmes dalībniekiem
saskaņošanai.
Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) un Nevalstisko organizāciju pārstāvju sanāksme
Trešdien, 10.februārī, LOSP sabiedrisko attieību speciālists G.Jankovs piedalījās VAAD nevalstisko
organizāciju pārstāvju sanāksmē, lai pārrunātu 2020. gada darbības rezultātus un 2021. gada
uzdevumus, kā arī paredzamās izmaiņas un aktualitātes VAAD darbības jomās.
VAAD sanāksmē informēja par aktualitātēm, īpaši izceļot jautājumus par pakalpojumu digitalizēšanu
un zaļā kursa ieviešanu. VAAD plāno organizēt sabiedrības izglītošanas pakalpojumus par augu
aizsardzības līdzekļu lietošanu un tā ietekmi uz pārtikas kvalitāti.
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (LAP 2014-2020) Uzraudzības
komitejas sēde
Ceturdien, 11.februārī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs, LOSP valdes locekļi K.Melnis un
Dz.Lejniece piedalījās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (LAP 2014-2020)
uzraudzības komitejas sēdē.
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Sēdes tika prezentēta informācija par LAP Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas darbību, informācija
par LAP 2014-2020 ieviešanas progresu, aktualitātes par Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni
pēc 2020. gada un informācija par finanšu instrumentu sākotnējo novērtējumu.
Savukārt plašākas diskusijas par sagatavoto finanšu instrumentu novērtējumu paredzētas atsevišķā
sanāksmē pēc Komitejas sēdes.
G.Vilnīša intervija LR4 raidījumam Vienkāršos vārdos
Piektdien, 12.februārī, LOSP ģenerāldirektora G.Vilnītiša piedalījās LR4 diskusijā raidījumā
Vienkāršos vārdos par to, kapēc vietējie produkti ir labāki par importu?
Visu raidījumu varat noklausīties šeit:
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/vienkarsiem-vardiem/mestnie-produkti-pitanija-chem-oni-luchsheimportnih.a140103/
Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes:
LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē
Otrdien, 15.februārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis
piedalīsies LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, kurā
tiks izskatīts likumprojekta grozījumi “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”,
likumprojekta grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm” sagatavošana trešajam lasījumam un par ES
Atveseļošanas fonda Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu.
Sanāksme par laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumiem (LLVN) KLP
stratēģiskajā plānā
Otrdien, 15.februārī LOSP pārstāvji piedalīsies sanāksmē, lai pārrunātu aktuālo informāciju CopaCogeca un Eiropas Komisijas sanāksmēs runāto par KLP, Lauku attīstība, Tiešmaksājumiem un
zaļināšanu, kā arī izskatītu Copa-Cogeca atsūtīto dokumentu par laba lauksaimniecības un vides
stāvokļa nosacījumiem (LLVN) KLP stratēģiskajā plānā.
LOSP Pārstāvju sanāksme
Trešdien, 17.februārī, notiks attālinātā LOSP Pārstāvju sanāksme, plkst.11:00.
Darba kārtības projekts:
1. Par Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādāto skaidrojumu par atļauju saņemšanu zosu indivīdu
ieguvei 2021.gada zosu pavasara migrācijas sezonas laikā apspriešana.
2. Par 2021.gada 11.februāra Uzraudzības komitejā nolemto un KLP 2021-2027.
3. ANM vēstules projekta izskatīšanas sūtīšanai EK .
4. Citi jautājumi.
Sanāksmes darba kārtība un sanāksmes pieejas saiti nosūtīsim līdz 16.februāri uz e-pastiem.
Lūgums visiem LOSP biedriem iessūtīt savus jautājumus līdz 15.februārim, kurus vēlaties
skatīt LOSP Pārstāvju sapulcē uz e-pastu: guntis.vilnitis@losp.lv
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LOSP 09.02.2021 nosūtīja vēstuli LR Latvijas Republikas Saeimai, LR Ministru kabinetam un
LR Zemkopības ministrijai ar Iebildumiem par Atjaunošanas noturības mehanisma
finansējuma sadali (skat. lūdzu zemāk vēstules tekstu).
Biedrība „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” (LOSP) savā paplašinātajā
2021.gada 04.februāra Valdes sēdē izvērtēja mums pieejamo Atjaunošanas noturības mehanisma
(ANM/RRF)
plāna
projektu
un
finansējuma
sadalījumu
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40497704&mode=mk&date=2021-02-04 .
Mūsu dalīborganizāciju biedri saskata būtiskus trūkumus un nepilnības ANM/RRF plāna
projektā un uzskata, ka plāna projekts ir konceptuāli pilnveidojams. Šī brīža projekts vairāk atgādina
„budžeta caurumu lāpīšanu” bez skaidra un visaptveroša ekonomiska izvērtējuma par plānoto
projekta investīciju atdevi.
Atbilstoši Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) aplēsēm privātajā sektorā
(uzņēmumos, mājsaimniecībās) tiktu ieguldīti 295,6 miljoni EUR jeb 18% no šobrīd plānotājām
izmaksām, savukārt publiskajā sektorā – 1,35 miljardi EUR (82%). Tas nozīmē, ka publiskajā sektorā
tiktu izlietota lielākā daļa no šī [aizņemtā] finansējuma, kas būtu aptuveni 4,5% no Latvijas IKP.
Neatradām ANM/RRF plāna projektā norādes par Latvijas nostāju saistībā ar potenciālajiem
jauniem ieņēmumu avotiem (nodokļiem, nodevām) un to ietekmi uz Latvijas uzņēmumu, t.sk.
lauksaimnieku konkurētspēju un nav atrodams skaidrojums, kā Latvija plāno atdot starptautiskajos
tirgos ES aizņemto naudu, kas ir ANM/RRF pamatā.
LOSP rosina pilnveidot ANM/RRF plāna projektu un fokusēt investīcijas pasākumos, kas
sekmē inovācijas, produktivitāti, eksportspēju, vietējo resursu izmantošanu, kas nodrošinātu noturību
un izaugsmi, uzņēmējdarbībai atvēlot vismaz 70% iezīmētā ANM/RRF finansējuma. Nav
pieņemams, ka plānā ir iekļauti tik lieli uz valsts budžetu attiecināmie izdevumi kas, acīmredzot,
palielinās tikai pārvaldības un administratīvās kapacitātes izdevumus.
Covid krīzes dēļ Latvija ir zaudējusi 1,5 miljardus EUR IKP. Šādā situācijā lauksaimniekus un
mežsaimniekus neapmierina situācija ka plānā ir saredzams, ka ANM/RRF finansējums aizies uz
liela apjoma iepirkumiem, kas stiprinās citu valstu ekonomiku, nepaliks Latvijas ekonomikā un
netiks izmaksāts darba algās vietējā darba tirgū. LOSP, kā lauku iedzīvotājus pārstāvošu
organizāciju, neapmierina arī ārkārtīgi nesamērīgās, plānā atvēlētās summas, kas paredzētas Rīgas
pilsētas un piepilsētas reģionam, tādā veidā tikai palielinot attīstības un dzīves līmeņa plaisu starp
reģioniem un galvaspilsētu.
LOSP arī uzskata, ka iesniegtais plāns nepilda būtiskāko ANM mērķi - mazināt krīzes radīto
sociālo un ekonomisko ietekmi! Diemžēl, bet mēs pat vēl neesam sasnieguši krīzes attīstības augšējo
punktu, tāpēc tās sekas vēl ir pat grūti prognozēt, taču jau tagad redzam, ka laukos ir ievērojami
cietis mazo ražotāju, mājražotāju un lauku tūrisma sektors, kas praktiski ir nonācis izdzivošanas
priekšā. Taču arī lielā lauksaimniecības ražošana jau izjūt krīzes sekas. Tajā pašā laikā atveseļošanās
plāns neparedz gandrīz neko, kas veicinātu tieši šo ekonomikas atveseļošanās procesu, jo īpaši
laukos!
Nākas secināt, ka ANM/RRF nav virzīts uz mērķi kā valsts, vietējie uzņēmēji, t.sk. zemnieki
un lauku cilvēki varētu nopelnīt, nav investīciju politikas, kas vecinātu nodarbinātību un
uzņēmējdarbības attīstību laukos un nav redzama ekonomikas transformācijas praktiskie soļi zaļās
ekonomikas virzienā.
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LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES
Zied Zeme un Latvijas Lauku Forums
Aicina pieteikt Latvijas ciemus atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai
Latvijas lauku reģionu kopienas un ciemi līdz 2021. gada 9. martam tiek aicināti pieteikties
atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai. Atpazīstamības zīmes piešķiršana norisinās
komunikācijas kampaņas “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” ietvarā.
Iniciatīva piešķirt atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems” Latvijā tiek izsludināta pirmo reizi. Tās
mērķis ir atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot
iedzīvotāju centienus un jau ieviestos risinājums, kas īstenoti, lai veidotu aktīvāku, iesaistošāku
kopienas dzīvi un inovatīvus risinājumus esošajiem izaicinājumiem.
Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" vadītāja Linda Cīrule skaidro: “Viedo
ciemu koncepts Latvijā kļūst arvien zināmāks, ir vairākas kopienas, kas sevi jau dēvē par viediem
ciemiem, ir piemēri arī daudzviet Eiropā, kas rāda, ka iedzīvotāji izvēlas paši uzņemties dažādu
iniciatīvu rosināšanu, īstenošanu, lai kopienas infrastruktūra varētu nodrošināt arvien vairāk kopienai
nepieciešamo pakalpojumu.”
Kampaņas organizatori ir izstrādājuši kritērijus un vadlīnijas atpazīstamības zīmes piešķiršanai un
pulcējuši starpdisciplināru žūriju, kas izvērtēs pieteikumus un paziņos pirmos atpazīstamības zīmes
“Viedais Ciems” saņēmējus. Atpazīstamības zīmes piešķiršanas žūrijas komisijā dalību līdz šim
apstiprinājuši: Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos
Ieva Ilvesa, Latvijas Universitātes Telpiskās attīstības plānošanas studiju programmas koordinatore
un lektore Gunta Lukstiņa, biedrības “Latvijas lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka, biedrības
“Jūras Zeme” vadītājs Āris Ādlers, biedrības “Pierīgas Partnerība” valdes locekle Alīna Lukjanceva,
vides žurnāliste Anitra Tooma, arhitekts, antropologs un pētnieks Matīss Šteinerts, biedrības
“NEXT” vadītājs, video projektu producents un līdzdalības eksperts Vilis Brūveris.
Savu ciemu atpazīstamības zīmes piešķiršanai, pirms tam informējot pārējos kopienas dalībniekus,
var pieteikt jebkurš kopienas pārstāvis, neatkarīgā no juridiskā statusa. Pieteikumus var iesniegt šajā
saitē: https://forms.gle/kikcSNhRUhFz5JZc9
Kritēriji atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai: https://ej.uz/7kp4
Valdīnijas atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai: https://ej.uz/whh4
Komunikācijas kampaņas iniciatori ir publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"
sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu
īsteno “LLF sadarbnīca”.
Kampaņa tiek īstenota projektā „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.
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Lauku Ceļotājs
Slēpošanas trases un lauku tūrisma saimnieki aicina slēpotājus
„Lauku ceļotājs” apkopojis aktuālu informāciju par distanču slēpošanas trasēm un vietām visos
Latvijas novados, lai jūs varētu sameklēt savai gaumei atbilstošāko un dotos baudīt ziemas priekus!
Tūrisma mītnes – brīvdienu namiņi, viesu mājas un viesnīcas strādā, un mēs iesakām pēc aktīvas
dienas uz slēpēm palikt kādā no mītnēm. Beidzot laukos varat izbaudīt pasakainu ziemu, piesnigušus
mežus un laukus - doties pārgājienā ar sniega kurpēm, ar ragavām slidināties no kalniņa, braukt zirga
kamanās, būvēt sniega pilis, slēpot, izsildīties pirtiņā vai karstajā baļļā, baudīt zāļu tēju, un klausīties
kamīna sprakšķos.
Slēpot var trasēs un apvidū
Esam apkopojuši informāciju par vairāk kā 50 distanču slēpošanas vietām un trasēm visos
Latvijas novados (regulāri papildinām). Darbojas gan profesionāli izveidotas trases, gan arī bez
maksas ikvienam pieejamas slēpošanas entuziastu iebrauktas „špūres”, piemēram, gar jūras krastu,
mežā un citur apvidū. “Lauku ceļotāja” vietnē https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1092 katrai
slēpošanas vietai ir īss apraksts par trasi (piem., distances garums, vai ir apgaismota, vai pieejama
inventāra noma, utt.), norādīti kontakti un saites, kur uzzināt vairāk par slēpošanas vietām. Pirms
došanās uz trasi jāprecizē, vai tā konkrētajā laikā ir sagatavota un atvērta. Maksas trasēm ir jāprecizē
cenas un informācija par citiem pakalpojumiem, piemēram, - inventāra īri, pieteikšanos.
Kā strādā naktsmītnes un ko var izbaudīt laukos?
Brīvdienas lauku tūrisma mītnē šobrīd mazliet atšķiras no iepriekš ierastā, taču ierobežojumi
nesagādās lielas neērtības. Galvenais nosacījums ir vispārējo epidemioloģisko prasību nodrošināšana,
par ko būs parūpējušies naktsmītnes saimnieki, un par tām viesi tiek informēti pirms ierašanās. No
viesu puses – jāievēro saimnieku noteiktie drošības pasākumi, piem., apliecinājums, ka esat no vienas
mājsaimniecības, distancēšanās, maltīšu saņemšana savā istabiņā.
Meklējiet
mūsu
kartē
naktsmītni
pie
jūsu
izvēlētās
slēpošanas
trases:
https://www.celotajs.lv/lv/geo/map, tur arī atradīsiet skaistākās dabas vietas, saimniecības, kur varat
pa ceļam iegādāt svaigus lauku labumus, un citas noderīgas izvēles Jūsu ceļojumam.
Pirms došanās atpūtā uz iecerēto lauku tūrisma mītni – piezvaniet saimniekiem, vai naktsmītne ir
pieejama, kādi pakalpojumi ir pieejami, un kādi ir saimnieku noteiktie drošības pasākumi. Esiet
tikpat atklāti un godīgi pret lauku saimnieku, lai izdotos lieliska atpūta Latvijas laukos!
Atceramies, ka tagad laukos patiešām ir vairāk izklaides kā pilsētā! 

7

Lauku tūrisma mītnes pašizolācijai un karantīnai
Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” apkopojusi aktuālu informāciju par lauku
tūrisma mītnēm, kuru saimnieki ir gatavi uzņemt viesus, kam nepieciešama pašizolācija vai
karantīna. Šādas mītnes atrodas visā Latvijā, lielākā daļa – Vidzemē.
Aktīvajai tūrisma sezonai beidzoties, pieaug to lauku tūrisma naktsmītņu skaits, kuru saimnieki ir
gatavi veikt drošības pasākumus un piedāvāt savus pakalpojumus tiem, kam nepieciešams
pašizolēties vai doties karantīnā. Vietnē www.celotajs.lv izveidota īpaša sadaļa „Lauku tūrisma
mītnes pašizolācijai un karantīnai”, kurā regulāri atjaunojam informāciju par aktuālo
piedāvājumu.
Naktsmītņu piedāvājums
 Brīvdienu mājas
Tās ir atsevišķas mājas ar vairākām guļamistabām, dzīvojamo istabu, ēdiena gatavošanai aprīkotu
virtuvi un labierīcībām. Dažkārt brīvdienu mājas ēkā vai tai piederošajā teritorijā atrodas arī pirts. Ap
brīvdienu mājām parasti ir privāta āra teritorija, kur iespējams uzturēties svaigā gaisā. Brīvdienu
mājas ir piemērotas karantīnas situācijai un pašizolācijai ģimenēm, kam nepieciešama lielāka platība,
lai visi ģimenes locekļi varētu gan strādāt, gan mācīties attālināti, netraucējot cits citu. Brīvdienu
mājās parasti ir interneta pieslēgums, taču iepriekš jāpārliecinās par tā kvalitāti un jaudu. Iespējams,
ka uz brīvdienu māju viesi varēs doties kopā ar saviem četrkājainajiem mīluļiem, ja tas nepieciešams.
 Kempingi
Kempingi piedāvā atsevišķas brīvdienu mājas, kas ir pilnībā aprīkotas un apkurināmas. Āra teritorija
ir kopīga viesiem, taču tā ir pietiekami plaša, lai ievērotu distancēšanos.
 Viesu nami
Viesu nami piedāvā atsevišķas istabas vai dzīvokļus ar labierīcībām un ēdiena gatavošanas iespējām,
kā arī atsevišķus brīvdienu namiņus viesu namu teritorijā. Arī viesu nami parasti atrodas lauku
apvidū, kur iespējams uzturēties svaigā gaisā un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, ievērojot
distancēšanos.

Pakalpojumi
Rezervējot mītni, vēlams zināt, kādi papildus pakalpojumi var būt nepieciešami un par tiem laicīgi
vienoties ar saimniekiem. Ēdināšanas pakalpojumi lielākajā daļā mītņu netiks sniegti, taču var būt
iespēja vienoties ar saimniekiem par ēdienu vai produktu piegādi no tuvākās kafejnīcas vai veikala.
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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)

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;
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-

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!

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/
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES
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11.02.2021
Turpmāk pašpatēriņa zvejā vienu zvejas laivu varēs izmantot ne vairāk kā trīs pašpatēriņa
zvejnieki
Valdība ceturtdien, 11. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
rūpnieciskās zvejas limitos un to izmantošanas kārtībā, lai noteiktu papildu nosacījumus pašpatēriņa
zvejai visos jūras piekrastes ūdeņos un zvejas limitu izmaiņas piekrastes ūdeņos Salacgrīvas un
Mērsraga novadā 2021. gadam.
Veicinot komerczvejas attīstību piekrastes ūdeņos un mazinot risku tirgū nelikumīgi nonākt
pašpatēriņa nolūkam zvejotām zivīm, visām pašvaldībām būs tiesības ar saistošajiem noteikumiem
noteikt kritērijus piekrastes zvejas limitēšanai vienā mājsaimniecībā, pēc nepieciešamības nosakot
vienas mājsaimniecības zvejas rīku skaita ierobežojumu.
Arī nosacījums, ka pašpatēriņa zvejā vienu zvejas kuģi (laivu) varēs izmantot ne vairāk kā trīs
pašpatēriņa zvejnieki, attiecas uz visiem jūras piekrastes ūdeņiem visās Latvijas pašvaldībās.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/turpmak-paspaterina-zveja-vienu-zvejas-laivuvares-izmantot-ne-vairak-?id=12042
11.02.2021
Atbalstīs lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanu Covid-19 krīzes apstākļos
Valdība ceturtdien, 11. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojumu par
finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai
ar finansējumu, kas nepārsniedz 45,5 miljonus eiro, nodrošinātu vietējās lauksaimniecības un pārtikas
produkcijas ražošanu.
Šī nauda ir nepieciešama atbalsta pasākumiem Covid-19 krīzes seku mazināšanai un ekonomikas
atveseļošanai.
Rīkojums paredz sniegt tiešu finansiālu atbalstu cūkkopības saimniecībām, nodrošinot ražošanas
saglabāšanu, ar kopējo finansējumu, kas nepārsniedz 14,5 miljonus eiro.
Finansējums, kas kopsummā nepārsniedz 11 miljonus eiro, paredzēts mājputnu saimniecībām daļējai
ieņēmumu samazinājumu kompensēšanai.
Līdz 12 miljoniem eiro tiks novirzīti kredītprocentu daļējai dzēšanai, veicinot lauksaimniecības
primārās un pārtikas produkcijas ražotāju, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvo
sabiedrību saimnieciskās darbības attīstību.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atbalstis-lauksaimniecibas-un-partikasproduktu-razosanu-covid-19-kriz?id=12043
11.02.2021
Līdz 1 miljonam eiro palielināts aizdevuma limits lauksaimniecības zemes iegādei ražojošajiem
lauksaimniekiem
Valdība ceturtdien, 11. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto grozījumus valsts
atbalsta piešķiršanas kārtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības
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produkcijas ražošanai, lai, palielinot aizņēmuma limitu zemes iegādei līdz 1 miljonu eiro, tiktu
veicināta lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apstrāde un produkcijas ražošana.
Lauksaimniekiem pieejamais aizdevums LIZ iegādei līdz šim spēkā esošajā regulējumā bija noteikts
430 tūkstoši eiro, un tas nav mainīts kopš 2013. gada. Patlaban jau ir lauksaimnieki, kuru aizņēmums
zemes iegādei ir sasniedzis noteikumos noteikto 430 tūkstošus eiro robežu un viņi vairs nevar saņemt
aizdevumu šim mērķim. Tomēr ir svarīgi, lai ražojošajiem lauksaimniekiem būtu iespēja iegādāties
papildu LIZ platību. Tāpēc turpmāk pieejamais aizdevuma apmērs vienam aizņēmējam vai vienam
vienotam uzņēmumam būs noteikts 1 miljons eiro.

Tāpat arī no 20 uz 30 procentiem palielināts limits to ar lauksaimniecisko darbību nesaistītu objektu
kopējai platībai, kurus var iegādāties kopā ar LIZ.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/lidz-1-miljonam-eiro-palielinats-aizdevumalimits-lauksaimniecibas-zem?id=12044
11.02.2021
Notekūdeņu monitorings dos iespēju saņemt agrīnus signālus par SARS-CoV-2 vai tā jaunu
variantu parādīšanos
Ceturtdien, 11.februārī, finanšu ministra Jāņa Reira vadītā darba grupa uzņēmējdarbības un
nodarbināto atbalstam Covid-19 krīzes laikā atbalstīja finansējuma piešķiršanu notekūdeņu
monitoringam un notekūdeņu “biobankas” infrastruktūras izveidei Covid-19 vīrusa klātbūtnes
noteikšanai un profilaksei 2021. gadā, ko īstenos Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts “BIOR” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Latvijas
Biomedicīnas pētījumu un studiju centru (LBMC). Plānotais finansējums (atkarīgs no iesaistīto
pašvaldību skaita) – 550 000 tūkstoši eiro. SARS-CoV-2 vīrusa monitorings notekūdenī var sniegt
agrīnus signālus par šī vīrusa vai, iespējams, arī jaunu SARS-CoV-2 vīrusa variantu parādīšanos kādā
no pašvaldībām vai plašākā reģionā.
BIOR jau vairāku gadu garumā strādā pie pētījumiem saistībā ar farmaceitisko vielu un to metabolītu,
kā arī citu piesārņotāju izplatību notekūdens sistēmās un vidē, šī pieeja ir izmantota arī 2020. gada
sākumā SARS-CoV-2 vīrusa monitoringam, kad Latvijā sākās COVID-19 pandēmija.
SARS-CoV-2 vīrusa izplatības analīze notekūdens sistēmās sniedz papildus informāciju Slimību
profilakses un kontroles centram un citām veselības institūcijām, lai varētu prognozēt vīrusa
izplatības dinamiku un sniegt plašāku zinātniski pamatotu informāciju lēmumu pieņemšanā un rīcības
plānošanā.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/notekudenu-monitorings-dos-iespeju-sanemtagrinus-signalus-par-sars-co?id=12045
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Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā
Pirmdien, 15. februārī, Zemkopības ministrijas (ZM) eksperti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK)
Izejmateriālu preču darba grupas (PROBA) tiešsaistes sanāksmē, kurā EK sniegs informāciju par
jaunākajām aktualitātēm cukura un kakao tirgū.
Sākums pulksten 11.00.
Otrdien, 16. februārī, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes seminārā par ES riska novērtēšanas
pārredzamības un ilgtspējas regulas ieviešanas jautājumiem pārtikas aprites ķēdē - pieteikumu
iesniegšanas kārtību un autorizēšanas procesu.
Sākums pulksten 9.30.
Otrdien, 16. februārī, ZM speciālisti piedalīsies Saeimas Juridiskās komisijas sēdē - Likumprojekta
“Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā”
izskatīšanā pirms otrā lasījuma, kurā skatīs ZM iesniegtos likumprojekta priekšlikumus.
Sākums pulksten 10.00.
Otrdien, 16. februārī, ZM speciālisti piedalīsies starptautiskā projekta “Agrovides lauksaimniecības
sistēmu ilgtspējas izpratne un pilnveidošana Eiropas Savienībā” (UNISECO) darba grupas tiešsaistes
sanāksmē, kurā izskatīs projekta galvenos rezultātus pārejai uz agroekoloģisko lauksaimniecību.
Sākums pulksten 13.00.
Otrdien, 16.februārī, ZM parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs un ZM speciālisti piedalīsies
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē par likumprojektu
“Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas
novēršanas likumā” otrajā lasījumā.
Sākums pulksten 10.00.
No otrdienas līdz ceturtdienai, no 16. līdz 18. februārim, ZM speciālisti piedalīsies EK organizētajā
tiešsaistes apmācību seminārā par Dzīvnieku veselības regulu, ko piemēro no 2021. gada 21. aprīļa,
un tai pakārtotajiem normatīvajiem aktiem.
Sākums visas dienas pulksten 10.00.
Trešdien, 17. februārī, ZM speciālisti piedalīsies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
(LLKC) sadarbībā ar zemnieku saimniecību “Lejas zosēni” organizētā tiešsaistes pasākumā
“Slaucamo govju auguma izmēru ietekme uz veselību un produkcijas ieguvi ražojošā saimniecībā”,
kurā paredzēta iepazīties ar demonstrējuma gaitu un starpposmu rezultātiem. Vairāk informācijas
ŠEIT.
Sākums pulksten 10.00.
Trešdien, 17. februārī, ZM speciālisti piedalīsies EK Strukturālo reformu atbalsta dienesta (SRSS)
apstiprinātā projekta “Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna “Viena
veselība”” tiešsaistes sanāksmē, lai turpinātu spriest par projekta pasākumiem.
Sākums pulksten 10.00.
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Trešdien, 17. februārī, ZM notiks tiešsaistes sanāksme par iespējamajiem risinājumiem ievesto mājas
(istabas) dzīvnieku izsekojamības uzlabošanā, kurā Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes,
Pārtikas un veterinārā dienesta un Lauksaimniecības datu centra speciālisti pārrunās jautājumus, kas
saistīti ar mājas (istabas) dzīvnieku ceļošanas kontroli un to, kā uzlabot un atvieglot informācijas
apriti starp kontrolē iesaistītajā iestādēm.
Sākums pulksten 10.00.
Trešdien, 17.februārī, ZM speciālisti piedalīsies BIOEAST (Central and Eastern European initiative
for knowledge-based agriculture, aquaculture and forestry in the bioeconomy) tiešsaistes neformālā
sanāksmē par bioekonomikas lomu Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformā. Sanāksmē
notiks viedokļu apmaiņa, kā inkorporēt bioekonomiku nacionālajā KLP stratēģijas plānā, notiks
diskusijas par bioekonomikas aktivitāšu atbalstīšanu inovāciju un digitalizācijas jomā.
Sākums pulksten 10.00.
Trešdien, 17.februārī, ZM speciālisti piedalīsies attālinātā Ārlietu ministrijas organizētā Vecāko
amatpersonu sanāksmē, kurā tiks pārrunāti aktuālie ES koordinācijas jautājumi.
Sākums pulksten 15.00.
Trešdien, 17.februārī, ZM speciālisti piedalīsies attālinātā Ārlietu ministrijas organizētā tiešsaistes
diskusijā par Eiropas Savienības Stratēģisko autonomiju, kurā tiks pārrunāts, ko nozīmē Eiropas
Savienības stratēģiskās autonomijas iniciatīva.
Sākums pulksten 16.00.
Ceturtdien, 18. februārī, ZM speciālisti piedalīsies EK Tirgus kopīgās organizācijas (TKO) komitejas
tiešsaistes sanāksmē par aktualitātēm un tendencēm lopkopības produktu (piena, liellopu gaļas,
cūkgaļas, putnu gaļas, olu) tirgū dalībvalstīs. Tāpat tiks skatīti programmas “Piens un augļi skolai”
īstenošanas jautājumi.
Sākums pulksten 10.30.
Ceturtdien, 18. februārī, ZM speciālisti piedalīsies EK TKO Horizontālo lauksaimniecības jautājumu
komitejas darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā izskatīs jautājumus par tirgus caurskatāmību un
pārtikas piegādi un drošību.
Sākums pulksten 15.30.
Piektdien, 19. februārī ZM eksperti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupā par nevēlamām vielām
dzīvnieku barībā. Tajā spriedīs, kā nodrošināt, lai apritē nonāk dzīvniekiem droša barība, kas nesatur
nevēlamas vielas (jebkura viela vai produkts, kas potenciāli var apdraudēt dzīvnieka, cilvēka veselību
vai atstāt negatīvu ietekmi uz vidi vai ganāmpulka produktivitāti).
Sākums pulksten 10.00.
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