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INFOLAPA Nr. 3/2021 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

 

Viedokļu saskaņošana COPA/COGECA jautājumiem par Kopējo lauksaimniecības politiku 

(KLP) 

Otrdien, 19.janvārī, biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” (LOSP) 

ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs un citi LOSP biedri 

piedalījās sanāksmē, kurā tika turpinātas diskusijas par lauksaimnieku nevalstisko organizāciju 

kopējā viedokļa saskaņošanu ar Eiropas Komisijas rekomendāciju ietekmi uz LAP stratēģiskajiem 

plāniem.  

 

Dokuments ir sagatavots ļoti vispārīgi, neiedziļinoties konkrētās valsts situācijā, kā rezultātā ieteiktās 

rekomendācijas ir neizprotamas un diskriminējošas dalībvalstu vidū. 

 

Lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas bija iesaistītas stratēģiskā plāna izstrādē un Latvija jau tā ir 

iekļāvusi ambiciozus mērķus un Eiropas Komisija prasa tos padarīt vēl ambiciozākus, pie mūsu 

finansējuma un piedāvātājiem finašu instrumentiem var rezultēties ar nesasniedzamiem rezultātiem... 

 

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: “Latvija ir viena no zaļākajām valstīm ES. Mūsu 

lauksaimnieki, neskatoties uz dažādiem ES dokumentiem, saimnieko gudri, rūpējoties par vidi. Zinu, 

ka gan bioloģiskie, gan konvenciālie lauksaimnieki savā saimniekošanā sabalansē ražošanu ar vidi, 

par ko liecina dati, ka Latvija ir viena no zaļākajām valstīm. Latvijai nebūtu akli jāpieņem ES 

izstrādātās rekomendācijas, bet būtu jāiestājas par solidāriem nosacījumiem, lai veicinātu mūsu 

lauksaimnieku konkurētspēju kopējā ES tirgū.” 
 

LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sanāksme par 

likumprojekta “Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums” 

Trešdien, 20.janvārī, biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” (LOSP) 

ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LR Saeimas Tautasimniecības un agrārās, vides un reģionālās 

politikas komisijas sēdē, kurā tika izskatīts likumprojekts par “Negodīgas tirdzniecības prakses 

aizlieguma likums”. 

 

Sēdē tika izskatīts LR Zemkopības ministrijas sagatavotais materiāls par LR Saeimas Juridiskā biroja 

iebildumiem par likumprojektu. Tika pieņemts lēmums, ka LR Saeimas Tautsaimniecības un agrārās, 

vides un reģionālās politikas komisija virzīs likumprojektu izskatīšanai trešajam lasījumam.  

LOSP nesaskatīja būtiskas izmaiņas esošajā regulējumā par pārtikas precēm, sanāksmē tika diskutēts 

par precizējumiem, pielāgojumiem Eiropas Komisijas direktīvai.  

 

Sanāksmē piedalījās LR Zemkopības ministrijas, LR Ekonomikas ministrijas,  LR Konkurences 

padomes,  Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāvji, kā arī citas pārtikas nozaru pārstāvošās 

organizācijas.   
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Sanāksme ar LR Ekonomikas ministriju par grozījumiem MK noteikumos Nr.560 un Nr.561 

Ceturdien, 21.janvārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes locekļi J.Irbe, K.Melnis 

piedalījās sanāksmē ar LR Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, kurā tika diskutējs par biogāzes 

koģenerācijas staciju nākotni.  

 

Jau vairākus gadus LOSP aktīvi ir iesaistījies valsts enerģētikas politikas dokumentu izstrādē, jo 

enerģētika vistiešākā mērā skar katru lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas ražotāju. Mēs esam 

jautājuma abās pusēs, gan kā enerģijas ražotāji, gan tās patērētāji. 

 

LOSP turpinās aktīvi strādāt pie Ministru kabineta noteikumiem Nr. 560/561 izstrādes un ar tiem 

saistītajiem Enerģētikas, Enerģētikas tirgus likumu un pie NEKP pilnveidošanas. 

 

 

LOSP  nosūtīja vēstuli Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) un LR Zemkopības 

ministrijai (ZM)  

Piektdien, 22.janvārī, LOSP sagatavoja un nosūtīja vēstuli PVD ģenerāldirektoram M.Balodim un 

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta direktorei Zandai Matuzalei ar priekšlikumiem PVD 

pārbaužu digitalizēšanai un modernizēšanai.   

 

Ņemot vērā LOSP biedru ieteikumus valstī esošajā epidemoloģiskajā situācijā,  saistībā ar COVID 19 

pandēmijas iespējamajiem riskiem, aicinam Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVN) pilnveidot 

pārtikas preču pārstrādes un glabāšanas  uzraudzības sistēmu, ieviešot  digitālu pieeju un attālinātas 

pārbaudes. 

 

 

Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes: 

 

Valsts Lauku Tīkls (VLT) organizēs diskusiju par Eiropas Komisijas iniciatīvu "Ilgtermiņa 

vīzija lauku apvidiem 2040" 

Otrdien, 26.janvārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies VLT un Latvijas Lauku forums 

organizētajā diskusijā par Eiropas Komisijas iniciatīvu "Ilgtermiņa vīzija lauku apvidiem 2040". 

 

Eiropas Komisija šogad turpina strādāt pie ilgtermiņa redzējuma lauku apvidiem, lai maksimāli 

izmantotu lauku teritoriju potenciālu, izceļot un mērķtiecīgāk strādājot ar lauku teritorijām 

raksturīgajiem izaicinājumiem. Vīzija par lauku apvidiem tiks gatavota, ņemot vērā arī Latvijas lauku 

teritorijās dzīvojošo viedokļus. Vīzija par mūsu lauku teritorijām ir ļoti būtiska mums pašiem – lai 

spētu paskatīties uz savu teritoriju ilgtermiņā un šo redzējumu iestrādāt gan katra paša kopienas 

nākotnes veidošanā, gan iesaistoties pašvaldību un citu attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. 

 

 Memoranda padomes sēde 
Trešdien, 27.janvārī, LOSP sabiedrisko attiecību speciālists G.Jankovs piedalīsies Memoranda 

padomes sēdē, darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:  

1. Par Memoranda padomes darba plānu 2021.-2023.gadam. 

2. Par Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. Gadam. 

3. Par NVO fonda rezultātu ietekmi uz pilsoniskās sabiedrības attīstību. 
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4. Dažādi: 

 Par SEPL padomes locekļa kandidātu atlases process; 

 Pārstāvju NTSP un ES Struktūrfondu komitejā ziņojumi; 

5. Informatīvs seminārs par Vienoto Tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu. 

 

Latvijas Darba Devēju Konfederācijas (LDDK) organizētā sanāksme ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības (VARAM) ministristru Artūru Tomu Plešu 

Trešdien, 27.janvārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies LDDK organizētajā sanāksmē ar 

VARAM ministru Artūru Tomu Plešu, lai pārrunātu darba devējiem aktuālos jautājumus.  

 

LOSP piena un gaļas grupas attālinātā sanāksme 

Ceturdien, 28.janvārī, plkst.10:00 notiks LOSP piena un gaļas grupas āttālinātā sanāksme, lai 

pārrunātu aktuālos jautājumus nozarēs un varētu sagatavot jautājumus un kopēju viedokli 

atbildīgajām institūcijām.  

 

Darba kārtība un saite uz sanāksmi tiks nosūtīta tuvākajā laikā.  

 

Ja, Jums ir jautājumi, kuru vēlaties apspriest un iekļaut darba kārtībā, tad lūdzu jautājumus atsūtiet 

mums līdz 2021.gada 25.janvārim uz e-pastiem: zane.jonaite@losp.lv un 

guntis.gutmanis@gmail.com  

 

Konference “Pākšaugi – no lauka līdz galdam” 

Ceturdien, 28.janvārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra organizētajā konferencē “Pākšaugi – no lauka līdz galdam”, kas tiek rīkota 

programmas Horizon2020 finansēta projektā “Ilgtspējīgas, tauriņziežus ietverošas lauksaimniecības 

sistēmas, lopbarības un pārtikas ķēdes nodrošināšana Eiropas Savienībā” (saīsinājumā LegValue). 

 

Projekta LegValue galvenā tēma un uzdevumi saistīti ar pākšaugu audzēšanas sistēmām un 

lauksaimniecības barības un pārtikas ķēdēm, kas veidotas, iekļaujot pilnu ciklu no pākšaugu 

audzēšanas līdz no tiem pagatavotiem produktiem. 

 

Konferencē Zemkopības ministrija iepazīstinās ar pākšaugu audzēšanas attīstības iespējām Latvijā, 

Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētniecības centrs dalīsies ar Lietuvas zinātnieku 

veiktajiem pētījumiem pākšaugu audzēšanā, savukārt ZS “Pīlādži” un SIA “Aloja Agro” stāstīs savu 

pieredzi pākšaugu audzēšanā. Par pākšaugu pārstrādes iespējām, ekonomisko izdevīgumu un 

realizācijas iespējām, runās AREI lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Ingūna Gulbe, 

LLKC ekonomikas konsultants Raivis Andersons, LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore un 

vadošā pētniece Sandra Muižniece-Brasava. Savos pieredzes stāstos par pākšaugu produktu izstrādi 

un realizāciju dalīsies arī zemnieku saimniecības “Kotiņi” īpašnieks Aldis Ločmelis un SIA “Milzu” 

īpašnieks Enno Ence. 

 

Plašāka informācija:  

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/konference-paksaugi-no-lauka-lidz-galdam  
 

 

 

mailto:zane.jonaite@losp.lv
mailto:guntis.gutmanis@gmail.com
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/konference-paksaugi-no-lauka-lidz-galdam
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Nozaru ekspertu padomes (NEP)  sanāksme 

Ceturdien, 28.janvārī, notiks kārtējā lauksamniecības un pārtikas nozaru sanāksme, kuru organizē 

padomes vadītājs A.Vītoliņš.  

 

Plānotā darba kārtība tiek precizēta.  

 

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Latvijas Lauku forums 

 

Eiropas Komisija šogad turpina strādāt pie ilgtermiņa redzējuma lauku apvidiem, lai maksimāli 

izmantotu lauku teritoriju potenciālu, izceļot un mērķtiecīgāk strādājot ar lauku teritorijām 

raksturīgajiem izaicinājumiem. Vīzija par lauku apvidiem tiks gatavota, ņemot vērā arī Latvijas lauku 

teritorijās dzīvojošo viedokļus. Vīzija par mūsu lauku teritorijām ir ļoti būtiska mums pašiem – lai 

spētu paskatīties uz savu teritoriju ilgtermiņā un šo redzējumu iestrādāt gan katra paša kopienas 

nākotnes veidošanā, gan iesaisoties pašvaldību un citu attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. 

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts un Latvijas Lauku forums aicina Jūs piedalīties diskusijā par 

Eiropas Komisijas iniciatīvu "Ilgtermiņa vīzija lauku apvidiem 2040", kas š.g. 26.01. pl. 14:00 

notiks Zoom platformā.  
Par vīziju diskutēsim konkrētu vietu kontekstā, tāpēc priecāsimies, ja dalībai pieteiksies 10–20 

cilvēki no viena ciema/mazpilsētas/kopienas/VRG, bet vienlaikus – protams, gaidīsim arī 

individuālos dalībniekus! 

 

Pieteikšanās obligāta līdz š.g. 25.01. pl. 10:00, izmantojot 

saiti: https://www.mitto.me/disukusija/pieteikties 

 

Piekļuves saites tiks nosūtītas individuāli pēc pieteikuma saņemšanas.   

 

Pēc diskusijām viedokļi tiks apkopoti un iesniegti Eiropas Komisijā un ziņojuma dokuments būs 

lasāms 2021. gada martā. 

 

Sīkāka informācija iegūstama: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-

vision/long-term-rural-vision-portal_en 

 

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.  

https://www.mitto.me/disukusija/pieteikties
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_en
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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!  

 

 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1092
https://www.celotajs.lv/lv/geo/map
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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. 

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. 

 

http://www.celotajs.lv/
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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; 

- 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! 

http://www.biologiski.lv/
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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/ 

 

LAD AKTUALITĀTES 

21.01.2021 

Agrovides pasākumos, arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, varēs uzņemties jaunas saistības 

Tuvojas jaunā sezona lauksaimniecībā un laiks, kad varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai. 

 

2020.gadā noslēdzās iepriekšējais plānošanas periods, bet 2021. un 2022.gads būs pārejas gadi, kad 

daudzi atbalsta saņemšanas nosacījumi būs tādi, kādi tie bija iepriekšējos gados. Izmaiņas būs 

agrovides pasākumos. 

 

Tiek paredzēta iespēja uzņemties jaunas saistības (saistību periods būs 2021.– 2022.gads) agrovides 

pasākumos, arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, bet esošie klienti drīkstēs paplašināt savas esošās 

saistības. Lauksaimnieki, kuriem saistību periods beidzas 2020.gadā, 2021.gadā var izlemt neturpināt 

https://ej.uz/ATLAS_aptauja
https://www.atlas-h2020.eu/
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tās vai turpināt un uzņemties jaunas divu gadu saistības. Šobrīd notiek darbs, lai veiktu izmaiņas 

normatīvajos dokumentos, kas paredzēs šādu iespēju. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/agrovides-pasakumos-ari-

biologiskaja-lauksaimnieciba-vares-uznemties-jaunas-saistibas-1111  

 

22.01.2021 

LAD aicina lauksaimniekus piedalīties vebinārā par aktualitātēm 

2021. gada 3.februārī plkst. 11.00 – 13.00 Lauku atbalsta dienests organizē vebināru 

lauksaimniekiem par aktuālajiem jautājumiem. Vebinārs notiks tiešsaistē platformā “Zoom”. 

 

Vebināra laikā dienesta vadība pastāstīs par paveikto 2020.gadā un izmaksāto atbalstu COVID-19 

izraisīto grūtību pārvarēšanai, pieteikšanos platību maksājumiem 2021.gadā un dienesta sniegto 

atbalstu klientiem, aizpildot platību maksājumu iesniegumus, par investīciju pasākumu aktualitātēm, 

kā arī sniegs atbildes uz lauksaimnieku uzdotajiem jautājumiem. 

 

Reģistrēties vebināram var šeit: https://forms.gle/Ad1P8yjcS2WaZR178 

 

Iepriekšēja reģistrācija ir obligāta! Reģistrētajiem dalībniekiem 2.februārī tiks nosūtīta “Zoom” 

pieslēgšanās saite. Platformai “Zoom” var pieslēgties, izmantojot datoru, planšeti vai telefonu. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-aicina-lauksaimniekus-

piedalities-vebinara-par-aktualitatem-1112  

 

22.01.2021 

Pieredzes stāsti 

Lauku atbalsta dienestam ir prieks par mūsu lauksaimnieku paveikto un tiem sasniegumiem, kas 

paveikti ar pašu rokām un neatlaidīgu darbu. Vēlamies vairāk stāstīt par ievērojamiem rezultātiem, 

saimnieku pieredzi un atziņām, kas gūtas ikdienas darbā. Novērtējam mūsu stāstu varoņu uzņēmību, 

plašās zināšanas, pozitīvismu, kā arī apņēmību neapstāties pie sasniegtā, bet izvirzīt arvien jaunus 

mērķus un izaicinājumus! 

Noskatieties video par zemnieku saimniecību “Liepkalns” un lopkopības izmēģinājumu staciju 

“Latgale”. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieredzes-stasti-1113  

 

Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē: 

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

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 

 

21.01.2021 

Nākamos četrus gadus turpinās zivju mākslīgo ataudzēšanu un uzlabos dabiskās dzīvotnes 

Valdība ceturtdien, 21. janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto Zivju resursu 

mākslīgās atražošanas plānu 2021.–2024. gadam, lai saglabātu bioloģiski daudzveidīgus un 

zivsaimnieciski ilglaicīgi izmantojamus zivju resursus Latvijā un mazinātu arī antropogēno ietekmi 

Latvijas publiski pieejamos iekšējos ūdeņos, iekšējos ūdeņus ik gadu papildinot vismaz ar 15 

miljoniem lašu, taimiņu, līdaku, zandartu, vimbu u.c. zivju sugu mazuļiem, kā arī ar nēģu kāpuriem. 

 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/agrovides-pasakumos-ari-biologiskaja-lauksaimnieciba-vares-uznemties-jaunas-saistibas-1111
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/agrovides-pasakumos-ari-biologiskaja-lauksaimnieciba-vares-uznemties-jaunas-saistibas-1111
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-aicina-lauksaimniekus-piedalities-vebinara-par-aktualitatem-1112
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-aicina-lauksaimniekus-piedalities-vebinara-par-aktualitatem-1112
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieredzes-stasti-1113
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/
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Jaunais Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.–2024. gadam turpinās īstenot līdzšinējo 

zivju resursu mākslīgās atražošanas politiku, ko nodrošināja iepriekšējais Zivju resursu mākslīgās 

atražošanas plāns 2017.-2020. gadam un kura darbība beidzās 2020. gada 31. decembrī.  

 

Tiks uzlabotas zivju dabiskās dzīvotnes, atjaunojot nārsta vietas, nojaucot šķēršļus, kas traucē zivju 

migrācijai, vai izveidojot jaunus migrācijas ceļus. Tiks arī veikts zušu krājumu monitorings upēs un 

ezeros, kuros iepriekšējos politikas plānošanas periodos tika ielaisti stikla zuši. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/nakamos-cetrus-gadus-turpinas-zivju-maksligo-

ataudzesanu-un-uzlabos-da?id=12000  

 

22.01.2021 

Valdības darba divos gados ievērojams atbalsts lauksaimniecības attīstībai 

Sestdien, 23. janvārī, Krišjāņa Kariņa vadītajai valdībai aprit divi darba gadi ar Kasparu Gerhardu 

zemkopības ministra amatā. Šo divu gadu laikā Latvijas lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un 

zivsaimniecības nozares ir saņēmušas būtisku atbalstu un piedzīvojušas izaugsmi, kas spilgti 

apliecinājās Covid-19 pandēmijas laikā, kad ne uz brīdi neapstājās pārtikas nodrošinājums 

iedzīvotājiem. 

  

Līdz ar Covid-19 pandēmijas sākumu Eiropā Zemkopības ministrija (ZM) ciešā sadarbībā ar 

lauksaimnieku un pārtikas ražotāju organizācijām nodrošināja, ka, atšķirībā no situācijas dažās citās 

valstīs, Latvijā iedzīvotājiem pandēmijas laikā nevienu dienu netrūka pārtika. Tieši otrādi – droša un 

kvalitatīva pārtika plašā klāstā ikvienam iedzīvotājam bija brīvi pieejama ikdienā visu pandēmijas 

laiku. Lai to nodrošinātu, ZM ikdienā sekoja līdzi situācijai pārtikas nozarē un pārtikas piegāžu ķēžu 

darbībai, sniedzot būtisku atbalstu lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem (skat. zemāk). 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/valdibas-darba-divos-gados-ieverojams-

atbalsts-lauksaimniecibas-attist?id=12006  

 

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 25.janvārī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies  neformālā ES 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru videokonferencē. Sanāksmē tiks pārrunāti jautājumi 

saistībā ar lauksaimniecības produktu tirdzniecību, zvejas iespējām 2021.gadam ES un Apvienotās 

Karalistes kopēji pārvaldītajos zivju krājumos, un Prezidentūra informēs par līdz šim paveikto 

diskusijās ar Eiropas Parlamentu par Kopējās lauksaimniecības politikas reformu. 

Sākums pulksten 11.00. 

 

Pirmdien, 25. janvārī, Zemkopības ministrijas (ZM) eksperti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) 

Lauksaimniecības tirgus organizācijas Dārzkopības produktu komitejas tiešsaistes sanāksmē, kuras 

laikā diskutēs par aktualitātēm un tendencēm augļu un dārzeņu tirgū ES dalībvalstīs. Pārspriedīs arī 

augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju vispārējo situāciju Eiropas Savienībā. 

Sākums pulksten 11.00. 

 

 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/nakamos-cetrus-gadus-turpinas-zivju-maksligo-ataudzesanu-un-uzlabos-da?id=12000
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/nakamos-cetrus-gadus-turpinas-zivju-maksligo-ataudzesanu-un-uzlabos-da?id=12000
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/valdibas-darba-divos-gados-ieverojams-atbalsts-lauksaimniecibas-attist?id=12006
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/valdibas-darba-divos-gados-ieverojams-atbalsts-lauksaimniecibas-attist?id=12006
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Pirmdien, 25.janvārī un otrdien, 26.janvārī ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupas 4. 

sanāksmē par mežiem un dabu. Darba grupa ir izveidota EK Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 

ieviešanai. Sanāksmē pārrunās jautājumus par bioloģiskās daudzveidības integrēšanu meža 

apsaimniekošanā, bioloģiskai daudzveidībai draudzīga meža ieaudzēšanu un meža atjaunošanu, veco 

mežu noteikšanu, kartēšanu un aizsardzību, Natura 2000 teritoriju vadlīniju ieviešanu, kā arī skatīs 

citus jautājumus. 

Sākums 10.30. 

 

Pirmdien, ceturtdien un piektdien, 25., 28 un 29. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes 

sanāksmē par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu oficiālās kontroles auditu 

Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). EK Pārtikas un Veterinārais dienests (FVO) no 11. janvāra 

līdz 5. februārim veic dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu oficiālās kontroles 

uzraudzības auditu PVD attālināto darba sanāksmju veidā. Audita plānā iekļauti PVD oficiālās 

kontroles kompetences jautājumi.  

Sākums pulksten 13.00. 

 

Otrdien, 26. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies biedrības “Latvijas Lauku forums” tiešsaistes 

sanāksmē, kur sniegs informāciju vietējām rīcības grupām par aktuāliem jautājumiem 

LEADER/Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) pieejas īstenošanā. 

Sākums pulksten 9.00. 

 

Otrdien, 26. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies EK Tiešo maksājumu vadības komitejas tiešsaistes 

sanāksmē, kurā būs diskusijas par ekoshēmām un iespējamām atkāpēm 2021. gada kontroļu kārtībā 

uz vietas saimniecībā, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju konkrētā dalībvalstī. 

Sākums pulksten 10.00.  

 

Otrdien, 26. janvārī, ZM organizē tiešsaistes sanāksmi par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu liellopiem 

ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Lauksaimniecības datu centra un šķirnes dzīvnieku 

audzētāju organizāciju speciālistiem, lai uzlabotu ģenētiskās kvalitātes novērtēšanas metodiku piena 

liellopiem. 

Sākums pulksten 10.00.  

 

Otrdien, 26. janvārī, ZM eksperti piedalīsies EK Starptautisko jautājumu darba grupā “Biodrošums”, 

kurā tiks prezentēta Portugāles darba programma nākamajam pusgadam un izskatīts Kartahenas 

protokola ieviešanas pasākumu plāns.  

Sākums pulksten 10.00.  

 

Otrdien, 26. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies starptautiskā seminārā “Gēnu dziņa un stratēģija no 

“Lauka līdz galdam””, kurā notiks diskusijas par jaunajām gēnu inženierijas metodēm. 

Sākums pulksten 10.30. 

 

Otrdien, 26. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies EK Veterinārās farmaceitiskās komitejas ekspertu 

grupas tiešsaistes sanāksmē par kritēriju noteikšanu antimikrobiālo līdzekļu rezervēšanai cilvēka 

infekciju ārstēšanai. Sanāksmē apspriedīs EK regulas projektu, ar ko paredz kritērijus tādu 

antimikrobiālo līdzekļu noteikšanai, kas tiks rezervēti noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkam. 

Sākums pulksten 11.00.  

https://www.zm.gov.lv/partika/statiskas-lapas/genetiski-modificetie-organismi/saites?nid=629#jump
https://www.zm.gov.lv/partika/statiskas-lapas/genetiski-modificetie-organismi/saites?nid=629#jump
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Otrdien, 26. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies Valsts administrācijas skolas rīkotā starptautiskā 

seminārā “Krāpšana pārtikas un dzērienu jomā”, lai saprastu, kā labāk atklāt, novērst, izmeklēt un 

saukt pie atbildības personas un grupas kas veic krāpnieciskas darbības. Seminārā aplūkotie temati 

ietvers viltošanu, nepareizu marķēšanu, patēriņam nederīgas pārtikas tirdzniecību, pelēkā tirgus 

ražošanu, kā arī pārtikas un dzērienu nelegālu tirdzniecību.  

Sākums pulksten 12.00.  

 

Otrdien, 26. janvārī, ZM eksperti piedalīsies EK Ekspertu tiešsaistes grupā par tiešmaksājumiem, 

kurā aplūkos monitoringa pārbaužu rezultātus 2020. gadā, un dalībvalstis, kuras jau ir ieviesušas 

monitoringa sistēmu, dalīsies pieredzē. Tiks arī prezentētas gaidāmās izmaiņas 2021. gadā 

Sākums pulksten 15.00. 

 

Otrdien, 26.janvārī ZM speciālisti piedalīsies meža nozares tiešsaistes starptautiskā zinātniskā 

konferencē "Zināšanās balstīta meža nozare", kurā zinātnieki stāstīs par jaunākajām pētījumu atziņām 

un iespējām nodrošināt Latvijas mežsaimniecības ilgtspēju un kā kāpināt pievienoto vērtību Latvijā 

izaudzētai koksnei. 

Sākums pulksten 9.00 

 

No otrdienas līdz piektdienai, no 26. līdz 29. janvārim, ZM speciālisti piedalīsies Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācijas (OECD, ESAO) tiešsaistes darba grupā par sēklu shēmām. Tiks 

caurskatīti intervences procesi pēc sertifikācijas un diskutēts par sertificētiem sēklu šķirņu 

maisījumiem, iztirzāta bioķīmisko un molekulāro paņēmienu loma šķirņu aprakstā, kā arī kritisko 

problēmu risinājums sēklu shēmās. Vēl eksperti runās par jaunu sēklu ražošanas metožu pieņemšanu 

un kontroli un diskutēs par vairākiem jauniem vadlīniju projektiem. Plānota arī 2021. gada sēklu 

statistikas analīze.  

Sākums pulksten 14.00. 

 

Trešdien, 27. janvārī, ZM eksperti piedalīsies EK bioloģiskās lauksaimniecības ekspertu tiešsaistes 

darba grupā, kurā diskutēs par akvakultūras dzīvnieku audzēšanu, heterogēno augu pavairojamo 

materiālu izmantošanu, dokumentācijas kārtošanu bioloģiskajos uzņēmumos, bioloģiskās ražošanas 

sertifikāta formu un procedūru kontroles iestāžu un kontroles organizāciju atzīšanai.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 27. janvārī, ZM eksperti piedalīsies EK veterināro ekspertu tiešsaistes sanāksmē par 

veterinārmedicīnisko produktu lietošanu atsevišķu dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un 

kontrolei. Eksperti izskatīs EK sagatavoto regulas projektu, kas papildinās pastāvošo regulējumu 

veterinārmedicīnisko produktu lietošanā. 

Sākums pulksten 10.00.  

 

Trešdien, 27. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies OECD, Lauksaimniecības komitejas tiešsaistes darba 

grupā, kurā prezentēs publikāciju pētījumam par pārtikas sistēmas darbību (Making Better Policies 

for Food Systems). Pasākumā plānots diskutēt par pārtikas nodrošinātību pieaugošajam pasaules 

iedzīvotāju skaitam, iztikas līdzekļu nodrošināšanu visiem pārtikas piegādes ķēdē strādājošajiem un 

pārtikas rūpniecības vides ilgtspējību.  

Sākums pulksten 16.00. 
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Trešdien, 27.janvārī ZM speciālisti piedalīsies attālinātā BIOEAST (Central and Eastern European 

initiative for knowledge-based agriculture, aquaculture and forestry in the bioeconomy/ Centrālās un 

Austrumeiropas iniciatīva uz zināšanām balstītai lauksaimniecībai, akvakultūrai un mežsaimniecībai 

bioekonomikā) padomes darba grupā, kurā dalībvalstu pārstāvji atskaitīsies par paveikto 

Agroekoloģijas, Bioenerģijas, Pārtikas, Meža un Saldūdens bioekonomikas darba grupās, kā arī 

notiks BIOEASTsUP projekta padomnieku padomes izveidošana. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien, 28. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies EK Lauksaimniecības produktu veicināšanas 

programmu tiešsaistes informatīvajā dienā, kurā EK amatpersonas informēs par lauksaimniecības 

produktu veicināšanas politikas turpmāko attīstību, kā arī paredzētajām aktivitātēm 2021. gada 

veicināšanas programmā.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien, 28. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 

(LLKC) rīkotā konferencē “Pākšaugi - no lauka līdz galdam”, kur informēs par pākšaugu audzēšanas 

attīstības iespējām Latvijā. Konference būs skatāma tiešsaistē LLKC Facebook kontā. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien, 28. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies EK Tirgus kopējās organizācijas Graudu un cukura 

komitejas tiešsaistes sēdē. Tās laikā tiks sniegta īsa informācija un notiks diskusijas par tirgus 

situāciju graudaugu, cukura un olīvu tirgū, kā arī par meteoroloģiskajiem laikapstākļiem un to 

ietekmi uz kultūraugiem. 

Sākums pulksten 10.30. 

 

Ceturtdien, 28. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies EK Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas tiešsaistes 

sanāksmē par veterināro zāļu un to ražošanai paredzēto aktīvo vielu labu izplatīšanas praksi, kurā 

diskutēs par EK tiesību aktu projektiem šajā jomā.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Ceturtdien un piektdien, 28. un 29. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies EK bioloģiskās 

lauksaimniecības ražošanas tiešsaistes darba grupā, kurā diskutēs par bioloģiskajā lauksaimniecībā 

atļauto vielu sarakstu, detalizētām prasībām produktu marķēšanai, pasākumiem, kas veicami, lai 

nodrošinātu izsekojamību un atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, par prasībām attiecībā 

uz tirdzniecību, gadskārtējo kontroles iestāžu uzraudzību u.c. aktuālajiem jautājumiem.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Piektdien, 29.janvārī ZM speciālisti piedalīsies attālinātā Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu 

ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes sēdē. Tajā plānots apspriest 

jautājumus, kas saistīti ar licencēto makšķerēšanu un vispārējām makšķerēšanas noteikumu normām. 

Padome tiks informēta par ES fondu līdzekļu piesaisti iekšējiem ūdeņiem saistībā ar institūta BIOR 

īstenoto projektu, kura rezultātā tiks izveidots upju saraksts, kurā prognozēta sagaidāmā zivju faunas 

stāvokļa uzlabošanās pēc noteiktu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanas. Kā arī padome tiks 

iepazīstināta ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra plānotajiem sabiedrības informēšanas 

pasākumiem 2021.gadā, kas saistīti ar makšķerēšanas un iekšējo ūdeņu zivju resursu ilgtspējīgas 

izmantošanas jautājumiem. Sākums pulksten 10.00. 


