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INFOLAPA Nr. 35/2020 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

ZM sanāksme par sezonālo augļu, ogu un dārzeņu pieejamības kalendāru aktualizēšanu 

Otrdien, 17.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās ZM organizētajā sanāksmē par 

sezonālo augļu, ogu un dārzeņu pieejamības kalendāru aktualizēšanu.  

Atbilstoši šiem kalendāriem tiek iepirkti produkti valsts un pašvaldību iepirkumos, tādēļ šo kalendāru 

korekta sastādīšana ir vitāli svarīga. Sanāksmē tika izskatīti ZM iesniegtie viedokļi (LOSP, ZSA, 

LLKA, LD), priekšlikumi, lai turpmāk nerastos pārmetumi no ieprikuma organizētājiem, ka kalendāri 

neatbilst realitātei un atsevišķu vietējo produktu piegāde, īpaši ziemas un rudens mēnešos, ir 

apgrūtināta vai pat neiespējama. Tika rūpīgi izvērtēti priekšlikumi  no nozaru puses, lai ZM varētu 

droši apgalvot, ka visi tajos minētie produkti ir Latvijā pieejami pietiekamā apjomā. Jāņem vērā, ka uz 

doto brīdi Zaļo publisko iepirkumu noteikumos ir iestrādāta prasība par piegādes attālumu, ka nevar 

pārsniegt 250 km . Tādēļ arī šis aspekts ir būtisks nosakot dārzeņu un augļu pieejamību. 

 

LLKC konference “Kooperācija-ilgtermiņa saimniekošana” 

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

– ilgtermiņa saimniekošanai”, kas norisināsies tiešsaistē vietnē www.laukutikls.lv un bija skatāma arī 

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

 

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

saimniekosanai 

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

 

VARAM biotopu kartēšanas uzraudzības grupas sanāksme 

Piektdien, 20.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija organizētajā biotopu kartēšanas uzraudzības grupas sanāksmē.  

VARAM, Aldas Ozolas vadītajā Biotopu kartēšanas Uzraudzības komisijas apspriedē Dabas 

aizsardzības pārvalde atskaitījās par biotopu kartēšanas rezultātiem zālājos, mežos, purvos un ūdeņos 

(apsolīja atsūtīt prezentāciju). Uz martu plānojas gala ziņojums. 

Arnis Muižnieks aktualizēja jautājumu par kompensācijām zemju īpašniekiem, kuru teritorijās ir 

konstatēti izcilas, vidējas, labas vai zemas kvalitātes biotopi. VARAM, Daiga Vilkaste atbildēja, ka 

šim tematam būšot atsevišķa apspriede. 

 

FM Atjaunošanas un noturības mehānisma sanāksme 

Piektdien, 20.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās FM Atjaunošanas un noturības 

mehānisma sanāksmē.  

Ņemot vērā, ka Finanšu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām ir sākusi darbu pie Atjaunošanas un 

noturības mehānisma (turpmāk – ANM) plāna projekta izstrādes, un būtiska loma šajā procesā ir 

sadarbībai ar nevalstisko sektoru, sanāksmē tika izskatīts jautājuma par ANM plāna izstrādes gaitu un 

iespējamo saturu, kā  arī tika runāts par darbības programmas 2021.-2027.gadam sagatavošanas 

progresu (prezentācija Jums tika nosūtīta vakar uz e-pastiem), ko vadīja Armands Eberhards.  

http://www.laukutikls.lv/
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/konference-kooperacija-ilgtermina-saimniekosanai
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/konference-kooperacija-ilgtermina-saimniekosanai
https://www.facebook.com/events/1889124947904923
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Piedalījās vairāk kā 40 NVO pārstāvji. 

 

G.Vilnīša komentāri pēc sanāksmes:  

Paldies visiem biedriem, kuri zvanīja, sūtīja e-pastus ar komentāriem un jautājumiem. Tos apkopoju 

un uzdevu sekojošus jautājumus: 

 

Skatoties un klausoties ANM finansējuma sadali rodas aizdomas, ka ar ANM plānots ieguldīt jomās, 

kas būtu finansējamas no budžeta līdzekļiem, nevis ANM. ANM resursi būtu izmantojami pamatā 

jaunu tehnoloģiju ieviešanā un radīšanā. Tas pēc atveseļošanās radītu papildus ieņēmumus budžetā, ko 

varētu novirzīt veselībai izglītībai, publiskai infrastruktūrai. No šīs naudas nebūtu finansējama 

daudzdzīvokļu privātīpašumu, valsts un pašvaldības īpašumu siltināšana. Tas ir veicams par īpašnieku 

līdzekļiem. Likuma vara un Nevienlīdzības mazināšana ir valsts budžeta vai citu ES fondu 

finansējamas jomas. 

 

Vai ar ANM mēs vēlamies un gatavojamies atrisināt visas pamatotās problēmas un valsts budžets nebūs 

nepieciešams? Sākumā dzirdēju, ka ANM ir papildus Eiropas resursi saprātīgai izejai no ekonomiskās 

krīzes un ANM ir papildinājums pārējiem ES atbalsta fondiem. Vai tā ir taisnība?" 

 

Paldies Eberharda k-gam par skaidrojumu un lūgums kolēģiem šo visu ņemt vērā pieprasot naudu no 

ANM un Valdībai to novirzot konkrētiem iezīmētiem mērķiem un rādītājiem. 

 

Papildus pievienojam vakar savā e-pastā saņemto LZA Prezidenta Ivara Kalviņa vēstījumu: 

"Sveicināti! Prezentācija liecina, ka lielāko daļu līdzekļu plānots iztērēt, lai darītu to, ko jādara par 

budžeta līdzekļiem. No prezentācijas nav skaidrs, cik līdzekļu tiks atvēlēts ekonomikas transformācijai 

un inovācijai. Ja par šo naudu siltinās mājas, ieviesīs biometānu  kā degvielu , veiks augstskolu 

pārvaldības reformu u.t.t., tad nav skaidrs, kā nopelnīs naudu, lai atdotu aizdotos līdzekļus.Inovāciju 

infrastruktūrai MVU atbalstam es tur neatradu. Inovāciju fonds ir tikai Veselības nozarei, bet kur ir 

inovāciju fonds MVU atbalstam. Tādu neatradu nedz IZM oriekšlikumā, kas plāno attīstīt 

cilvēkresursus, bet neplāno veicināt inovācijas. Kur radīsies augstas pievienotas vērtības  

eksportspējīgie produkti un tehnoloģijas? Kur strādās sagatavotie speciālisti, ja netiks radīti un attīstīti 

inovatīvi eksportspējīgi uzņēmumi? 

Pašlaik redzams, kā naudu noēdīs, bet plānam būtu jādemonstrē, kas ir tie ieguldījumi, kuri dod 

ekonomikas izaugsmi un eksporta pieaugumu. Kāds būs ekonomiskais ieguvums no katra ieguldījuma, 

ko plānots veikt? Ja lauvas tiesa netiks inovatīvās  zināšanās balstītās ekonomikas attīstības 

veicināšanai, šāds plāns nebūtu saskaņojams. Esmu vērsies pie IZM, EM, FM ar priekšlikumu, ka par 

šiem līdzekļiem obligāti jāizveido funkcionēt spējīga inovāciju infrastruktūra un jāizveido inovāciju 

atbalsta fonds MVU inovācijām un sadarbībai ar zinātniskajām institūcijām, tai skaitā LZA inovāciju 

radīšanai un inovatīvo uzņēmēju piesaistei no ārzemēm. Ieskatam pievienoju failus ar mūsu analīzi un 

piedāvātajiem risinājumiem. Šos apsvērumus mēs izklāstijām augšminētajām ministrijām 

(ministriem), Latvijas Bankas prezidentam, LIIA direktoram, Valsts Prezidentam, Ministru 

Prezidentam, Nemiro kungam un atseviķām Saeimas komisijām, LTRK u.c.. Kaut arī visi piekrita, ka 

pieejamos līdzekļus būtu jāinvestē ar atdevi, FM prezentācija liecina par pretējo. 

 

Apspriede noslēdzās ar Eberharda solījumu, ka pirms ANM ziņojuma par atbalstāmo projektu 

nodošanas Valdībai apstiprināšanai tiks rīkota atkārtota sanāksme. 
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Nākošās nedēļas plānotās LOSP aktivitātes: 

 

ZM sanāksme par precizēto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma 

nodokli" 

Otrdien, 24.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis 

piedalīsies Zemkopības ministrija rīkotajā starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē par precizēto 

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"".  

 

LLKC organizētā diskusija par nozaru problēmām Covid-19 saistībā 

Trešdien, 25.novembrī, LOSP pārstāvji piedalīsies Copa-Cogeca un EK tiešsaistes sanāksmēs.  

Tiks apspriesta aktuālā informācija nozaru darba grupās.  

 

Memoranda padomes sēde 

Trešdien, 25.novembrī, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalīsies Memoranda 

padomes sēdē.  

Darba kārtības jautājumi:  

1. 28.10.2020. sēdes protokola un 25.11.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšana 

2. Sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošana: filantropijas veicināšana, caurskatāmība un 

administratīvā sloga mazināšana. 

3. Citi jautājumi:  

1. Par nevalstisko organizāciju pārstāvju darbību ar Covid-19 pandēmijas ietekmi 

saistītajās darba grupās. 

2. Par priekšlikumiem Memoranda padomes darba plānam 2021.-2023. gadam. 

3. Par Memoranda padomes konferenci.  

 

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Latvijas Biškopības biedrība 

 

Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” katrs 1.klasnieks saņems dāvanu 

 

Latvijas Biškopības biedrība (LBB) Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” ietvaros, katram 

valsts finansētajam, vispārizglītojošo skolu pirmklasniekam ir sarūpējusi dāvaniņu. 

LBB šajā akcijā piedalīsies jau 7. gadu, bet tik apjomīga akcija būs pirmo reizi. Eiropas Savienības 

dalībvalstīs šī akcija notiek ik gadu novembra trešajā piektdienā, kad biškopji dodas uz skolām un 

bērnudārziem, lai izglītotu bērnus un jauniešus par biškopības profesiju, biškopības produktiem un to 

vērtīgajām īpašībām uzturā. 

 

Ņemot vērā pašreizējo ārkārtas situāciju valstī, saistībā ar Covid – 19 pandēmiju, šogad biškopji uz 

izglītības iestādēm nedosies, bet LBB izsūtīs visiem valsts finansētajām, vispārizglītojošo skolu 1. 

klases skolniekiem (vairāk kā 20 000) pārsteiguma dāvaniņas.  

Kā mērķauditorija tika izvēlēta 1. klase, jo uzsākot jaunas ikdienas gaitas, bieži vien bērniem rodas 

stress, kas padara ikdienu bažīgāku, krītas imunitāte. Līdz ar to biškopji grib iepriecināt pirmklasniekus 

ar saldām, veselīgām un izglītojošām dāvaniņām. Katrs bērns saņems 3 trauciņus ar rapša, meža un 

dažādu ziedu medu, un izglītojošu magnētiņu ar informāciju, kāpēc katru dienu sākt ar medus karoti 
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vienu. Kā arī, apmeklējot LBB mājaslapu www.medus.lv , varēs noskatīties informatīvi izklaidējošu 

filmiņu par bitēm un medu. 

Tā kā akcijas apmērs ir apjomīgs, jo jānogādā dāvaniņas uz vairāk nekā 600 izglītības iestādēm, tad 

akcija norisināsies visu novembra mēnesi.  

 

Lauku Ceļotājs 

Lauku tūrisma mītnes pašizolācijai un karantīnai 

Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” apkopojusi  aktuālu informāciju par lauku tūrisma 

mītnēm, kuru saimnieki ir gatavi uzņemt viesus, kam nepieciešama pašizolācija vai karantīna. Šādas 

mītnes atrodas visā Latvijā, lielākā daļa – Vidzemē.  

Aktīvajai tūrisma sezonai beidzoties, pieaug to lauku tūrisma naktsmītņu skaits, kuru saimnieki ir 

gatavi veikt drošības pasākumus un piedāvāt savus pakalpojumus tiem, kam nepieciešams pašizolēties 

vai doties karantīnā. Vietnē www.celotajs.lv izveidota īpaša sadaļa  „Lauku tūrisma mītnes 

pašizolācijai un karantīnai”, kurā regulāri  atjaunojam informāciju par  aktuālo piedāvājumu. 

Naktsmītņu piedāvājums 

• Brīvdienu mājas  

Tās ir atsevišķas mājas ar vairākām guļamistabām, dzīvojamo istabu, ēdiena gatavošanai aprīkotu 

virtuvi un labierīcībām. Dažkārt brīvdienu mājas ēkā vai tai piederošajā teritorijā atrodas arī pirts. Ap 

brīvdienu mājām parasti ir privāta āra teritorija, kur iespējams uzturēties svaigā gaisā. Brīvdienu mājas 

ir piemērotas karantīnas situācijai un pašizolācijai ģimenēm, kam nepieciešama lielāka platība, lai visi 

ģimenes locekļi varētu gan strādāt, gan mācīties attālināti, netraucējot cits citu. Brīvdienu mājās parasti 

ir interneta pieslēgums, taču iepriekš jāpārliecinās par tā kvalitāti un jaudu. Iespējams, ka uz brīvdienu 

māju viesi varēs doties kopā ar saviem četrkājainajiem mīluļiem, ja tas nepieciešams.   

• Kempingi 

Kempingi piedāvā atsevišķas brīvdienu mājas, kas ir pilnībā aprīkotas un apkurināmas. Āra teritorija 

ir kopīga viesiem, taču tā ir pietiekami plaša, lai ievērotu distancēšanos. 

• Viesu nami 

Viesu nami piedāvā atsevišķas istabas vai dzīvokļus ar labierīcībām un ēdiena gatavošanas iespējām, 

kā arī atsevišķus brīvdienu namiņus viesu namu teritorijā. Arī viesu nami parasti atrodas lauku apvidū, 

kur iespējams uzturēties svaigā gaisā un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, ievērojot distancēšanos. 

 

Pakalpojumi 

Rezervējot mītni, vēlams zināt, kādi papildus pakalpojumi var būt nepieciešami un par tiem laicīgi 

vienoties ar saimniekiem. Ēdināšanas pakalpojumi lielākajā daļā mītņu netiks sniegti, taču var būt 

iespēja vienoties ar saimniekiem par ēdienu vai produktu piegādi no tuvākās kafejnīcas vai veikala.  

 

Cenas 

Cenas var būt norādītas mītnes informācijā, taču vairumā gadījumu tās tiks noteiktas, viesiem un 

saimniekiem abpusēji vienojoties, atkarībā no uzturēšanās ilguma, viesu skaita, nepieciešamajiem 

pakalpojumiem un citiem apstākļiem. 

  

http://www.medus.lv/
http://www.celotajs.lv/
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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 

 

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 

https://ej.uz/ATLAS_aptauja
https://www.atlas-h2020.eu/
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testēšanas, lai saprastu baterijas darbības laiku. Nav atmesta cerība atrast bateriju, kura bolusa darbību 

nodrošinātu ilgāk par gadu. 

Pētot literatūru par bolusu, tika atklāts, ka bolusa darbības laikā rodas problēmas ar ilglaicīgu ph 

sensora darbības nodrošinājumu. Projektā iesaistīta komanda vēl darbojas pie šī rādītāja uzlabošanas.  

Paralēli notiek darbs, lai sagatavotu bolusa prototipu, kuru varētu jau izmēģināt laboratorijas apstākļos. 

Projekta kolēģi no LLU veterinārmedicīnas fakultātes veic saskaņošanas procedūras ar PVD par 

nepieciešamajām atļaujām, lai varētu veikt bolusa darbības izmēģinājumus laboratorijas apstākļos. 

 

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 

 

19.11.2020 

2020. gada lauksaimniecības skaitīšana turpinās 

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) arī ārkārtējā situācijā turpina datu vākšanu 2020. gada 

lauksaimniecības skaitīšanai, kas noslēgsies 22. decembrī. 

Patlaban lielākā daļa – 60 % lauku saimniecību jau ir sniegušas 2020. gada lauksaimniecības 

skaitīšanai nepieciešamo informāciju, tomēr līdz gada beigām dati jāiegūst vēl par aptuveni 26 000 jeb 

40 % lauku saimniecību. 

Aicinām atsaukties atlikušās lauku saimniecības un iesniegt lauksaimniecības skaitīšanai nepieciešamo 

informāciju! 2020. gada Lauksaimniecības skaitīšana nodrošinās šīs desmitgades informatīvo bāzi par 

lauksaimniecības nozari un kalpos par pamatu nozares analīzei un lēmumu pieņemšanai, kā arī 

lauksaimniecības politikas un lauku attīstībai Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī būs nozīmīgs 

pamatojums nozares atbalsta noteikšanā. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/2020-gada-lauksaimniecibas-

skaitisana-turpinas-1065  

 

Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē: 

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

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 

 

16.11.2020 

Atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām plāno atbalstu aizdevumu kredītprocentu daļējai 

dzēšanai 

Lai 2021. gadā saglabātu atbilstīgu kooperatīvo sabiedrību naudas plūsmu un mazinātu finansiālo 

slogu, Zemkopības ministrija plāno pārdalīt papildu valsts atbalsta finansējumu un 300 000 eiro 

paredzēt atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām īstermiņa aizdevuma un faktoringa kredītprocentu 

daļējai dzēšanai. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/2020-gada-lauksaimniecibas-skaitisana-turpinas-1065
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/2020-gada-lauksaimniecibas-skaitisana-turpinas-1065
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/kalendars/
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Atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām, lai garantētu stabilu un prognozējamu preču un pakalpojumu 

apgrozījumu ar biedriem, ļoti būtiski ir apgrozāmo līdzekļu aizdevumi komercbankās. 

  

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Lauksaimnieku kooperācija ir būtiska Latvijas izaugsmes 

daļa. Lai varētu konkurēt ar Eiropas lauksaimniekiem, mums ir nepieciešams stiprināt kooperatīvus 

un kooperācijas ideju. Konkrētais instruments ir ļoti svarīgs kooperatīvu dzīvotspējas nodrošināšanai. 

Šajā sarežģītajā laikā esam raduši risinājumu, kas palīdzēs gandrīz 3000 saimniecībām un nodrošinās 

kooperācijas tālāku attīstību.” 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atbilstigam-kooperativajam-sabiedribam-plano-

atbalstu-aizdevumu-kredit?id=11842  

 

17.11.2020 

Latvijas zvejas kuģu īpašniekiem spēkā stāsies jauni zvejnieku nodarbinātības, sadzīves apstākļu 

un sociālās aizsardzības noteikumi  

Valdība otrdien, 17. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos zvejnieku 

nodarbināšanas noteikumus.  

  

Noteikumos noteiktas pamatprasības zvejnieku nodarbināšanai, īpašu uzmanību pievēršot darba 

līguma nosacījumiem (noteikumu pielikumā ir ietverts darba līgumā iekļaujamās informācijas 

saraksts), darba apstākļiem, zvejas kuģu kapteiņa pienākumiem, lai nodrošinātu drošību un darba 

apstākļus uz zvejas kuģa, minimālajam vecumam darbam uz zvejas kuģa, zvejnieku darba laikam, 

prasībām uzturam un dzeramajam ūdenim, aizsardzībai pret slimību, traumu vai nāvi saistībā ar darbu, 

darba aizsardzībai un nelaimes gadījumu novēršanai, kā arī privātajiem darba tirgus pakalpojumiem 

zvejniekiem. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/latvijas-zvejas-kugu-ipasniekiem-speka-stasies-

jauni-zvejnieku-nodarbi?id=11844  

17.11.2020 

Informāciju PVD uztura bagātinātāju reģistram no nākamā gada varēs iesniegt e-pakalpojuma 

veidā 

Valdība otrdien, 17. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus prasībās 

uztura bagātinātājiem.  

 

Plānots, ka no 2021.gada1. janvāra uzņēmumi nepieciešamo informāciju PVD varēs iesniegt arī 

elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes veidlapu dienesta tīmekļvietnē www.pvd.gov.lv un 

identifikācijai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.Latvija.lv pieejamos 

identificēšanās veidus. Vienlaikus tiks saglabāta iespēja paziņojumu uztura bagātinātāju reģistrācijai 

iesniegt arī papīra formātā,- kā līdz šim.  

 

Valsts pārvaldes pakalpojumi “Uztura bagātinātāju reģistrācija” un “Izmaiņas reģistrētam uztura 

bagātinātājam” no 2021. gada 1. janvāra būs pieejami PVD tīmekļvietnē e-pakalpojumu veidā.  

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/informaciju-pvd-uztura-bagatinataju-registram-

no-nakama-gada-vares-ies?id=11845  

 

17.11.2020 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atbilstigam-kooperativajam-sabiedribam-plano-atbalstu-aizdevumu-kredit?id=11842
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atbilstigam-kooperativajam-sabiedribam-plano-atbalstu-aizdevumu-kredit?id=11842
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/latvijas-zvejas-kugu-ipasniekiem-speka-stasies-jauni-zvejnieku-nodarbi?id=11844
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/latvijas-zvejas-kugu-ipasniekiem-speka-stasies-jauni-zvejnieku-nodarbi?id=11844
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/informaciju-pvd-uztura-bagatinataju-registram-no-nakama-gada-vares-ies?id=11845
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/informaciju-pvd-uztura-bagatinataju-registram-no-nakama-gada-vares-ies?id=11845
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Turpmāk vairākos gadījumos nebūs nepieciešama dzīvnieku barības apritē iesaistīta uzņēmuma 

atzīšana 

Valdība otrdien, 17. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kārtībā, 

kādā notiek dzīvnieku barības apritē iesaistīta uzņēmuma reģistrācija un atzīšana.  

 

Ar grozījumiem ir noteikts, kādos gadījumos Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) un 

Lauksaimniecības datu centrs (LDC) ir tiesīgs anulēt barības apritē iesaistīta uzņēmuma reģistrāciju 

vai atzīšanu un svītro to no reģistra. Tādējādi no PVD un LDC barības aprites uzņēmumu reģistra 

datiem tiks svītroti arī neaktuāli dati – uzņēmumi, kuri vairs neveic darbības barības apritē.  

 

Noteikumos ietvertas jaunas prasības ārstnieciskās barības apritē iesaistītiem uzņēmumiem. Turpmāk 

būs nepieciešama barības aprites uzņēmuma atzīšana gadījumos, kad uzņēmums veic ārstnieciskās 

barības ražošanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu vai laišanu tirgū. Šai prasībai ir izņēmums ārstnieciskās 

barības laišanai tirgū mazumtirdzniecības vietās, ja tā paredzēta mājas (istabas) dzīvniekiem vai 

izbarošanai kažokzvēriem. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/turpmak-vairakos-gadijumos-nebus-

nepieciesama-dzivnieku-baribas-aprite?id=11846  

 

19.11.2020 

Zemkopības ministrija arī 2021. gadā īstenos nozīmīgus atbalsta pasākumus lauksaimniekiem 

Viens no aktuālajiem jautājumiem, kas šobrīd ir svarīgs Latvijas lauksaimniekiem, ir lauksaimniecības 

zemes iegādes kredītprocentu dzēšana. Saistībā ar 2021. gada valsts budžeta samazinājumu 

Zemkopības ministrijai (ZM) nav iespējams iekļaut lauksaimniecības zemes iegādes kredītprocentu 

dzēšanu arī 2021. gada izdevumos, taču ZM ir atradusi risinājumu turpināt kredītprocentu daļēju 

dzēšanu ilgtermiņa investīciju kredītiem būvniecībai un tehnikas un iekārtu iegādes līzingiem ar Lauku 

attīstības programmas (LAP) pasākumu palīdzību. 

  

ZM 2021. gadā no valsts budžeta kā papildu valsts atbalstu lauksaimniekiem plāno piešķirt 15 miljonus 

eiro, kas ir par 46,6% mazāk nekā 2020. gadā (28 miljoni eiro). Šis finansējums paredzēts šādām 

atbalsta programmām: 1) papildu valsts atbalsts ciltsdarba maksājumiem – 9 miljoni eiro; 2) atbalsts 

lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un zinātnisko institūciju materiāli tehniskās 

bāzes pilnveidošanai – 3 miljoni eiro; 3) ienākumu atbalsts mazajām ražojošajām lauku saimniecībām 

– 3 miljoni eiro. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-ari-2021-gada-istenos-

nozimigus-atbalsta-pasakum?id=11851  

 

20.11.2020 

Meža nozares konference šogad tiešsaistē 26. Novembrī 

Ikvienu, kuru interesē aktuālie jautājumi meža nozarē, aicinām piedalīties Zemkopības ministrijas 

(ZM) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža konsultāciju pakalpojumu centra 

(LLKC MKPC) rīkotajā Meža nozares konferencē tiešsaistē, kas norisināsies 26. novembrī pulksten 

10.00. Dalība konferencē ir bez maksas, un konferences norisei tiešsaistē pieslēgties varēs jebkurš 

interesents. 

 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/turpmak-vairakos-gadijumos-nebus-nepieciesama-dzivnieku-baribas-aprite?id=11846
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/turpmak-vairakos-gadijumos-nebus-nepieciesama-dzivnieku-baribas-aprite?id=11846
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-ari-2021-gada-istenos-nozimigus-atbalsta-pasakum?id=11851
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-ari-2021-gada-istenos-nozimigus-atbalsta-pasakum?id=11851


 

 
 

 

 

9 

Šogad konferences galvenās tēmas būs pieejamais un gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts 

mežsaimniecībai, meža inventarizācijas norise privātajā mežā, meža biotopu kartēšanas aktuālie 

rezultāti un egļu astoņzobu mizgraužu izplatība un nepieciešamie preventīvie pasākumi. 

 

Konferencē piedalīsies zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, ar ziņojumiem uzstāsies pārstāvji no 

ZM Meža departamenta, Valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Valsts 

mežzinātnes institūta “Silava” un MKPC. Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvji informēs par 

darbības prioritātēm un meža īpašniekiem svarīgo pašlaik, savukārt Latvijas Neatkarīgo 

mežizstrādātāju asociācijas pārstāvji – par meža īpašnieku un mežizstrādātāju sadarbības 

pamatprincipiem mizgraužu bojāto un vēja gāzto egļu izvākšanā. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/meza-nozares-konference-sogad-tiessaiste-26-

novembri?id=11866  

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 23. novembrī, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies EK attālinātā 

audita noslēguma sanāksmē par importa kontrolēm. EK attālinātā audita mērķis ir pārliecināties, vai 

Latvija nodrošina dzīvnieku un preču importa kontroles atbilstoši ES normatīvo dokumentu prasībām. 

EK ir uzsākusi šādu auditu veikšanu ES dalībvalstīs, jo 2019. gada decembrī spēkā stājās jaunā 

Oficiālās kontroles regula un uz šīs regulas pamata izdotās ieviešanas regulas, tādejādi ieviešot pilnīgi 

jaunu normatīvo aktu bāzi robežkontrolē.  

Sākums pulksten 9.00. 

 

Pirmdien, 23. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas (OECD, ESAO) Lauksaimniecības tiešsaistes darba grupā, kurā skatīs globālo vērtību 

ķēžu ietekmi uz lauksaimniecības un pārtikas sektoru, digitālām iespējām un COVID-19 ietekmi uz 

ārējo tirdzniecību.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Pirmdien, 23. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies vebinārā “Rīcība un partnerība 

antimikrobiālās rezistences (AMR) jomā, lai nodrošinātu koordinētu vienas veselības pieeju Eiropā un 

Vidusāzijā”, ko organizē Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs, ANO Pārtikas un 

lauksaimniecības organizācija (FAO) un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE). Vebinārs 

norisināsies kā diskusija par kopīgu rīcību pret AMR visā reģionā. 

Sākums pulksten 10.30. 

 

Pirmdien, 23. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupā “Noturīgais 

organiskais piesārņojums pārtikā”, kurā diskutēs par izmaiņām piesārņotāju maksimāli pieļaujamajā 

normā un pārtikas piesārņotāju oficiālās kontroles regulas projektu.  

Sākums pulksten 10.30. 

 

Pirmdien, 23.novembrī ZM speciālisti piedalīsies attālinātā OECD Kooperatīvo pētījumu 

programmas (CRP) atbildīgo pārstāvju seminārā. Seminārā precizēs programmas darba prioritāros 

virzienus, programmas pārvaldības izmaiņas COVID 19 apstākļos, kā arī semināra dalībnieki tiks  

iepazīstināti ar CRP proggrammas vadības sastāva izmaiņām 2021.gadā. 

Sākums pulksten 13.00. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/meza-nozares-konference-sogad-tiessaiste-26-novembri?id=11866
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/meza-nozares-konference-sogad-tiessaiste-26-novembri?id=11866
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Otrdien, 24. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupā par paraugu 

ņemšanu pesticīdu atliekvielu oficiālajai kontrolei pārtikā un barībā, kurā risināsies diskusijas par 

pesticīdu atlieku oficiālās kontroles regulas projektu.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 24. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Lauksaimniecības tirgus organizācijas 

tiešsaistes komitejā “Dārzkopības produkti”, kurā diskutēs par tendencēm augļu un dārzeņu tirgū un 

ES tiesību akta grozījumiem augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām. 

Sākums pulksten 11.30. 

 

Otrdien, 24. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes sanāksmē par veselības prasībām 

buļļiem, ko izmanto dabīgai lecināšanai. Sanāksmē pārrunās pamatprasības un specifiskās prasības 

šādu dzīvnieku veselībai.  

Sākums pulksten 14.00. 

 

Otrdien, 24. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Vācijas prezidentūras organizētā apaļā galda 

tiešsaistes diskusijā par digitalizāciju lauksaimniecībā. Visas ES dalībvalstis dalīsies pieredzē par 

īstenotajām un plānotajā darbībām, labas prakses piemēriem, sadarbības iespējām, COVID 19 ietekmes 

rezultātā notikušajām pārmaiņām digitalizācijā u.c. 

Sākums pulksten 14.00. 

 

Otrdien un trešdien, 24. un 25. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes ES seminārā 

par bioloģiskās sēklu regulas ieviešanu un valstu panākumiem saistībā ar LIVESEED 

(www.liveseed.eu), lai palielinātu bioloģisko sēklu ražošanu un selekciju visā Eiropā.  

Sākums abas dienas pulksten 9.30.  

 

Otrdien un trešdien, 24. un 25. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupā 

par mēslošanas līdzekļiem, kurā notiks diskusijas par mēslošanas līdzekļu regulas ieviešanu, atbilstības 

novērtēšanu, blakusproduktu drošības un agronomiskās efektivitātes kritērijiem u.c. EK informēs par 

mikroplastikas ierobežošanu mēslošanas līdzekļu ražošanā un digitālo marķēšanu. 

Sākums abas dienas pulksten 10.00. 

 

No otrdienas līdz ceturtdienai, no 24. līdz 26. novembrim, ZM speciālisti piedalīsies OECD 

Lauksaimniecības politikas un tirgus tiešsaistes darba grupā, kurā plānots apspriest vairākus izstrādes 

procesā esošus OECD pētījumus par pārtikas sistēmu darbību, pārtikas izvēli un patērētāju veselību, 

digitāliem risinājumiem politikas ieviešanai, tirgus varu u.c. 

Sākums visas dienas pulksten 11.00. 

 

Trešdien, 25. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupā “Pagaidu 

populāciju eksperiments”, kurā dalībvalstis sniegs informāciju par oficiālās ražošanas un tirdzniecības 

kontroles rezultātiem, populāciju veiktspēju, atļaujas piešķiršanas procedūru, lauka un sēklu 

pārbaudēm.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Trešdien, 25. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Padomes Horizontālo 

http://www.liveseed.eu/
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lauksaimniecības jautājumu tiešsaistes darba grupā, kurā pārrunās EK sagatavoto ieteicamo ekoshēmu 

sarakstu un pārrunās ekoshēmu praktisko ieviešanu. 

Sākums pulksten 11.00. 

 

Trešdien un ceturtdien, 25. un 26. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes konferencē 

par ģeogrāfisko norāžu attīstību. Konferencē izskatīs jautājumus par ģeogrāfisko norāžu (ĢI) kontroli 

un uzraudzību, intelektuālā īpašuma aizsardzību, ĢI reģistrācijas procesa pilnveidošanu, 

nelauksaimniecības ĢI un ĢI attīstību. 

Sākums abas dienas pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 25.novembrī Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta speciālisti 

piedalīsies EK rīkotā tiešsaistes darba sanāksmē dalībvalstu ekspertiem par Kopējās lauksaimniecības 

politikas (KLP) uzraudzības un novērtēšanas aktualitātēm. Galvenais sanāksmes temats - 2021.–2027. 

gada Stratēģisko plānu uzraudzībai un novērtēšanai nepieciešamie rādītāji. 

Sākums pulksten 10.00 

 

Ceturtdien, 26.novembrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies un teiks uzrunu 

tiešsaistes ikgadējā "Meža nozares konferencē 2020".  Konferences galvenās tēmas būs par pieejamo 

un gaidāmo ES atbalstu mežsaimniecībai, meža inventarizācijas norisi privātajos mežos, meža biotopu 

kartēšanas aktuālajiem rezultātiem un egļu astoņzobu mizgraužu izplatību un nepieciešamajiem 

preventīvajiem pasākumiem 

Konferences norisei tiešsaistē pieslēgties varēs jebkurš interesents. Vairāk informācijas par 

konferenci ŠEIT 

Sākums pulksten 10.00 

 

Ceturtdien, 26. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes konferencē par īpaši 

jutīgajām teritorijām, eitrofikāciju un mikropiesārņotājiem. Konferencē runās par komunālo 

notekūdeņu attīrīšanas pārskatīšanu kontekstā ar augu barības vielām, īpaši jutīgo teritoriju noteikšanu, 

saskaņotību ar citiem ES tiesību aktiem, tai skaitā Nitrātu direktīvu. 

Sākums pulksten 9.00.  

 

Ceturtdien, 26. novembrī, ZM eksperti piedalīsies ES strukturālo un investīciju fondu ekspertu 

tiešsaistes darba grupā, kuras laikā EK skaidros spēkā esošo ES tiesību aktu, programmu un politikas 

īstenošanu, paredzēta viedokļu apmaiņa.  

Sākums pulksten 10.00.  

 

Ceturtdien, 26. novembrī, ZM eksperti piedalīsies EK Tirgus kopējās organizācijas Graudu 

un cukura komitejas tiešsaistes sanāksmē, kurā notiks diskusijas par tirgus situāciju graudaugu, cukura 

un olīvu tirgū, kā arī laikapstākļu ietekmi. 

Sākums pulksten 11.00.  

 

Ceturtdien un piektdien, 26. un 27. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba 

grupā par sēklām un pavairojamo materiālu lauksaimniecībā un dārzkopībā. Sanāksmē notiks viedokļu 

apmaiņa par atsevišķu labības un lopbarības augu sugu botānisko nosaukumu izmaiņām un 

precizējumiem šķirņu pārbaudes vadlīnijās. EK informēs par jauno šķirņu uzskaites IT sistēmu, par 

molekulāro marķieru izmantošanu šķirņu atzīšanā u.c.  

http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba/meza-nozares-konference-sogad-26-novembri
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Sākums pulksten 11.00. 

 

Piektdien, 27.novembrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies un teiks uzrunu 

ikgadējā zivsaimniecības konferencē “Zivsaimniecības jaunie izaicinājumi un iespējas”. Konferencē 

tiks analizētas nozares attīstības tendences un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda sniegtās 

iespējas, ZM Zivsaimniecības departamenta speciālisti informēs par Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda atbalstu pēc 2021. gada, institūta “BIOR” pārstāvji - par Aizsardzības un 

apsaimniekošanas plānu roņiem Baltijas jūrā un Rīgas līcī, kā arī tiks skatīti citi jautājumi. Vairāk 

informācijas par konferenci ŠEIT 

Konferenci rīko Zemkopības ministrija kopīgi ar Zivsaimniecības sadarbības tīklu. 

Sākums plkst.10.00 

 

Piektdien, 27. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies videokonferencē “Par ES fonda 2021.–

2027.gada plānošanas perioda darbības programmas Vides pārskata projektu”, ko rīko Finanšu 

ministrija (FM). Konferences laikā notiks FM sagatavotā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–

2027. gada plānošanas perioda darbības programmas Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Piektdien, 27. novembrī, ZM eksperti piedalīsies OECD Saimniecību līmeņa analīzes tīkla 

(FLAN) tiešsaistes darba grupā, kurā runās par tīkla darbības kvalitātes uzlabošanu. Vairāk 

informācijas ŠEIT.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

http://new.llkc.lv/lv/konference-zivsaimniecibas-jaunie-izaicinajumi-un-iespejas
https://www.oecd.org/agriculture/topics/farm-level-analysis-network/

