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INFOLAPA Nr. 16/2021 
 

LOSP AKTUALITĀTES 
 

Informācijai!  

Altum sanāksme par Valsts Zemes fonda padarīto un iespējamo pilnveidošanu 

Piektdien, 16.aprīlī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un 

LOSP sabiedrisko attiecību speciālists G.Jankovs piedalījās diskusijā ar Altum vadību par Valsts 

Zemes fonda padarīto un iespējamo pilnveidošanu. Vienojāmies, ka Altum iniciēs normatīvā 

regulējuma izmaiņas, lai prioritāri Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) nomu vai pirkumu ir 

jādod lopkopībai, esošam zemes izmantotājam un kaimiņam, kuras nodos izvērtēšanai arī LOSP. Tika 

diskutēts par iespēju fiziskai personai 2.līmeņa pensiju ieguldīt Valsts zemes fondā. 

 
Galvenās pārrunātās tēmas un idejas: 

1. Jauna programma nomnieku vai mazo lauksaimnieku aizsardzībai. 

Ārējos normatīvos aktos vajadzētu noteikt, ka Zemes fondam ir šāda programma, un Ministru 

kabineta noteikumos aprakstīt, kā notiek nomas tiesību piešķiršana mazajam lauksaimniekam, bez 

izsoles - par sabalansētu cenu, atbilstošu tirgus situācijai. 

 

Ir vajadzīgs atbalsts esošiem zemniekiem, īpaši lopkopjiem, lai neatņem nomas zemi gadījumos, ja 

īpašnieks izlemj pārdot. Zemes fondam ar pirmpirkumu vai kā savādāk vajadzētu pārņemt un 

saglabāt iespēju lauksaimniekam turpināt strādāt. 

 

2. Par pirmpirkuma tiesībām – vienots viedoklis, ka jāmaina likumdošana, lai nav tā, kā tas ir 

šobrīd, ka pirmpirkuma tiesības praktiski nav realizējamas. 

3. Par Francijas pieredzi jauno saimniecību attīstībai un Latgales vai pierobežas zemju 

iepirkšanu 

Pieprasījumu un perspektīvas tādam virzienam no esošās pieredzes nejūt, nesaredz. Lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes (LIZ) sakopšanas jautājumi drīzāk jārisina pašvaldībām nevis Zemes fondam 

jāveic papildu darbi, kuriem ir augstas izmaksas un nav skaidrs pieprasījums. Zemes fondam 

jāturpina darīt tos labi iesāktos darbus, ko dara tagad. 

 

Altum ir vienojies ar Lauku atbalsta dienestu (LAD), ka varētu atlasīt jaunās mazās saimniecības 

kādā vienā mazaktīvajā reģionā, un tos apskatīsim kopā ar šajā apvidū LAD nepieteiktajām LIZ 

zemēm, kas idejiski varētu būt šāda speciālā piedāvājuma objekti. Šādu variantu – kā papildu 

risinājumu jauno zemnieku attīstībai – LOSP arī atbalsta, bet ne nepieciešamību kļūt par aktīvu 

zemes turētāju. 

 

4. Par bezmantinieka mantu – vienots viedoklis, ka LIZ gadījumā jānonāk Zemes fonda rīcībā 

5. Par cita veida zemes un kapitāldaļu pirkšanas tiesībām 

Par cita veida zemes pirkšanas iespējām – kopīgs viedoklis, ka noteikti jāmaina  esošie ierobežojumi, 

jāļauj Zemes fondam nopirkt jebkādu zemi. 
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Par kapitāldaļu pirkšanu – jānodala atsevišķi nekustamo īpašumu un kapitāldaļu iegāde. Kapitāldaļu 

pirkšana drīzāk būtu Altum nevis Zemes fonda tiesības, Altum kā investora piesaiste. Svarīgi panākt, 

ka nedrīkstētu realizēt citu valstu pilsoņiem. 

 

6. Par dalību tirgus procesos  

Ierosinājums - ieguldīt pensiju 2.līmeņa plānu Zemes fondā. 

Altum jau šobrīd caur obligācijām piesaista pensiju fondu naudas. Tā kā šādu līdzekļu tiešā piesaistē 

apjomi varētu būt ievērojami lielāki nekā Zemes fonds spēj apgūt, šis jautājums ir jāapdomā un droši 

vien jāskatās plašāk, ne tikai uz Zemes fondu, bet arī uz citām Altum programmām. Tam būtu 

vajadzīgas arī nopietnas likumdošanas izmaiņas. 

 

Tālāk analizējama ir ideja, ka Zemes fonds varētu būt sava Pensiju fonda turētājs, kuru Latvijas 

pilsoņi varētu izvēlēties kā alternatīvu esošajiem Pensiju fondiem. 

 

7. Par Zemes fonda vietu un lomu tirgū, tirgus regulēšanu 

Zemes fondam ir jākļūst stiprākam, bet caur esošiem produktiem un jauniem šodien pārrunātajiem 

uzlabojumiem. Papildu lielus jaunus uzdevumus Zemes fondam uzlikt nav pareizi, tā var sagraut 

esošo labo praksi.  

 

Par ideju par jaunu ārējas komisijas veidošanu tirgus uzraudzībai esošo pašvaldību komisiju vietā - 

nevar šobrīd sniegt viedokli, jo tāda ideja nav apdomāta - tas vispirms būtu jāpārrunā LOSP valdē, lai 

varētu sniegt objektīvu atbildi. 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 
 

LR Finanšu ministrijas (FM) organizētā Starpministriju sanāksme par projektu “Par 

samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto 

ienākumam” 

Pirmdien, 19.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP dalīborganizācijas Latvijas dārznieks 

valdes priekšsēdētājs J.Bērziņš un Latvijas dārznieks pārstāvji I.Aņūna, B.Lielkāja piedalījās FM 

organizētajā Starpministriju sanāksme par projektu “Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju 

piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam”.  

 

Sanāksmē lauksaimnieku intereses pārstāvēja ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts 

atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja vietniece A.Karlapa, ZM ministra biroja vadītājs J.Eglīts, 

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) pārstāvis P.Leiškalns. 

 

Ražotāju viedokli prezentēja LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, Zemnieku saeima valdes loceklis 

M.Trons, Latvijas Dārznieks valdes priekšsēdētājs J. Bērziņš, kā arī dārzeņu audzētāji - Ilze Aņūna 

no Brunavas pag. ZS "Lejas Ar" un Bruno Lielkāja no Mārupes nov., ZS "Zālītes".  
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Dalībnieku viedokļi pēc sanāksmes: 

 

Bruno Lielkāja, ZS “Zālītes”: 

Sēdes vadītāja ļāva izteikties visiem dalībniekiem, arī ražotājiem. Tomēr palika iespaids, ka mūs 

nesadzirdēja, ka mūsu dzīves noteikumu veidotāji neizprot šodienas dzīvi laukos.  Pārtikas sākums ir 

uz lauka un fermā. Tie ir dabas vadīti procesi kurus nevar izslēgt kā virpu rūpnīcā. Mūs nesaprata, ka 

lauku uzņēmēji ir tādi "dīvainīši", kas vēlas novākt visu izaudzēto ražu, tad kad tā ir ienākusies 

nerēķinoties ar brīvdienām un darba laika stundām, piesaistot visus, kas var un vēlas iesaistīties šai 

darbā. Un galvenais gribam šiem palīgiem legāli samaksāt algu, godīgi nomaksājot šādam īslaicīgam 

darbam atbilstošus nodokļus Toties mums atgādināja, ka brīvdienās vajag atpūsties. Programma 

darbojas jau vairākus gadus un ir guvusi lielu atsaucību ražotāju vidū. To vajadzētu vēl pilnveidot, 

papildinot ar vairākiem citiem īslaicīgiem lauku darba veidiem un plašāk iesaistot jauno paaudzi - 

jādomā par paaudžu maiņu. Cerību radīja FM solījums, ka šo programmu saglabās esošajā redakcijā 

(bez mūsu priekšlikumiem) vēl līdz 2024.gadam. 

 

Secinājums -  šādās sarunās vairāk jāiesaista sabiedrības pārstāvji, lai visiem būtu vieglāk saprast, kā 

rodas "jocīgie" Valdības lēmumi. Labdien. Mans viedoklis īsumā par šodienas sanāksmi ir : 

Finanšu ministrija absolūti nedzird, neizprot  vai arī apzināti neatbalsta samazinātā nodokļa režīma 

nepieciešamību, tā ir kategoriski pret nodokļa režīma paplašināšanu. ZM un lauksaimnieku 

organizācijas no savas puses piedāvā loģisku un reāli paveicamu pasākumu, kas dotu pienesumu 

valsts budžetam nomaksātu nodokļu veidā, dotu legālu iespēju cilvēkiem pašiem papildus nopelnīt 

un uzņēmējiem (lauksaimniekiem) tas būtu kā netiešs atbalsts krīzes situācijā.  

 

Sanāksme atstāja pozitīvu iespaidu, tās laikā es kā Z/S īpašnieks, kurš vistiešākajā veidā ir saistīts ar 

sezonas laukstrādnieku nodarbināšanu, novēroju, ka puses viena otru uzklausa, izklāsta savu 

redzējumu un skatījumu uz problēmām, kas saistītas ar šo nodokļu režīmu. Abas ministrijas detalizēti 

un pamatoti aizstāvēja savu viedokli, ļaujot izteikties vairākiem to pārstāvjiem, kā arī uzklausot 

zemnieku saimniecību pārstāvju viedokļus. Uzskatu, ka šādas tiešsaistes konferences ar daudzu 

iesaistīto pušu viedokļiem ir jārīko biežāk, lai neveidotos tehniskas ministriju sarakstes bez zemnieku 

saimniecību un to pārstāvošo organizāciju iesaistes. Turpmāk šādās konferencēs ieteiktu iesaistīt pēc 

iespējas vairāk saimniecību, pat ja tikai klausītāju formātā. Esmu gandarīts, ka Finanšu ministrija 

izteica gatavību turpināt sarunas ar lauksaimnieku organizācijām un nebija kategoriska pret sezonas 

laukstrādnieku programmas paplašināšanu. Novērtēju asociācijas ‘’Latvijas Dārznieks’’ iespēju 

piedalīties konferencē.  

 

Agris un Ilze Aņūni no Latvijas dārznieks: 

FM ir noraidoša attieksme. Mana prognoze ir, ka ļoti daudzi nodarbinās nelegāli. FM arguments, ka 

cilvēkam tomēr ir jāstrādā vispārēja nodokļu režīmā, lai uzkrātu pensiju neiztur nekādu kritiku - vai 

tiešām 72 gadīgam pensionāram, kas piepelna klāt niecīgai pensijai, ir svarīgi vēl krāt darba stāžu?  

Vai invalīdam uz mūžu ir svarīgs sociālo iemaksu apmērs? Radās iespaids, ka FM dzīvo un strādā 

atrauti no reālās dzīves. 

 

Latvijas Darba devēju konfederācjas (LDDK) darba grupa par grozījumiem mazās 

uzņēmējdarbības nodokļu režīmos 

Pirmdien, 19.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LDDK darba grupā, lai pārrunātu 

piedāvājuma izstrādi grozījumiem mazās uzņēmējdarbības nodokļu režīmos.  
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Tika nolemts Valdībai un Saeimai sūtīt sekojošus priekšlikumus: 

1. Pārcelt minimālo VSAOI ieviešanas termiņu no 2021.gada 1.jūlija uz 2022.gada 1.janvāri un 

nodrošināt pakāpenisku ieviešanu līdz 2023.gada 1.janvārim. 

 

2. Noteikt, ka no 2022.gada janvāra minimālais VSAOI objekts ir puse no valstī noteiktās 

minimālās darba algas, bet no 2023.gada 1.janvāra minimālais VSAOI objekts būtu nosakāms 

valstī noteiktās minimālās darba algas apjumā, iesaistot solidārajā atbildībā arī darba ņēmējus. 

 

3. Noteikt, ka periodā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim atbildība par 

minimālās VSAOI veikšanu ir darba devējam. Savukārt no 2023.gada 1.janvāra atbildība ir 

solidāra ar darba ņēmēju. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja VSAOI  iemaksu objekts nesasniedz 

valstī noteikto minimālo algu, tad starpību ir pienākums segt darba ņēmējam. LDDK ieskatā 

šādi tiks būtiski stiprināta pašu darba ņēmēju atbildība un iesaiste  sociālās apdrošināšanas 

pakalpojumu apjoma veidošanā. 

 

G.Vilnīša paustais viedoklis sanāksmē: 

1. Minimālo VSAOI ieviešanas pārcelšana uz 2022.gada 1.janvāri ir atbalstāma un pat ļoti 

nepieciešama. 

 

2. Tomēr, ja no 01.01.2021. līdz 31.12.2021. lauksaimnieks maksā 10% VSAOI pensijas 

apdrošināšanai no faktiskā ienākuma. tad ir jābūt brīvprātības normai, ka lauksaimnieki 10% 

VSAOI pensijas apdrošināšanai no faktiskā ienākuma aprēķina un maksā kalendārajam gadam 

noslēdzoties. Pamatojums, lauksaimniecībai ir izteikta sezonalitāte un ieņēmumu gūšanas laiks 

nav sasaistīts ar izdevumu gūšanas laiku. Lauksaimnieks vienā mēnesī var gūt visa gada 

ieņēmumus, tādēļ nav prātīgi  likt pienākumu par šo mēnesi maksāt 10%, ja gada griezumā 

ienākumi būs krietni mazāki un izlīdzinās ar izdevumiem. 

 

3. Apšaubāmi ir noteikt, ka periodā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim 

atbildība par minimālās VSAOI veikšanu ir darba devējam. Savukārt no 2023.gada 1.janvāra 

atbildība ir solidāra ar darba ņēmēju. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja VSAOI  iemaksu objekts 

nesasniedz valstī noteikto minimālo algu, tad starpību ir pienākums segt darba ņēmējam. Diez 

vai šādi tiks būtiski stiprināta pašu darba ņēmēju atbildība un iesaiste  sociālās apdrošināšanas 

pakalpojumu apjoma veidošanā. Jo no kā tad lai tas cilvēks maksā nodokli, ja darba devējs 

viņam ir samaksājis par faktiski paveikto darbu mazāk kā minimālo algu? 

 

4. Ir atbalstāms LDDK priekšlikums, ka saimnieciskās darbības veicējiem no 01.01.2022. ar max 

ienākumu līdz 1200 EUR/gadā (neskaitot izdevumus, būtu tiesības nereģistrēties kā nodokļu 

maksātājam/saimnieciskās darbības veicējam, bet ir jādeklarē šie ienākumi VID, kā ar darba 

spēka nodokļiem neapliekamiemn. Tas jau tuvinātu Latvijas nodokļu regulējumu Eiropas 

valstīm, kad cilvēks par uzņēmējdarbību līdz 1200 EUR/gadā ir atbrīvots no nodokļu 

maksājumiem, bet ir legāli nodarbināts. 

 

LR Zemkopības ministrijas (ZM) sanāksme par zemes kadastrālās vērtēšanas metodiku 

Otrdien, 20.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes locekļi G.Gūtmanis, K.Melnis 

piedalījās ZM organizētajā sanāksmē, lai turpinātu piedalīties kadastrālās vērtēšanas jauno 
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noteikumu, kuriem jāstājas spēkā 2023.gadā, izstrādē Lauksaimniecībā izmantojamām zemēm (LIZ) 

un meža zemēm. Vienots bija vērtējums, ka kadastrālās vērtēšanas noteikumu izskatīšanai un 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanas noteikumu izstrādei ir jākorelē savā starpā, lai jau 

izstrādes procesā katrs lauksaimnieks un mežsaimnieks varētu saprast kā viņa īpašumam varētu 

mainītiesa vērtība un NĪN. Kadastrālā vērtība un piemērošanas kritēriji ir sākums NĪN lielumam un 

piemērošanai. 

 

Darba grupas dalībnieki vienojās, ka turpinot darbu ir jātiekas ar Valsts Zemes Dienesta (VZD), 

pārstāvi O.Dobrošenoku, lai izprastu VZD skaidrojumus un aprēķinu metodikas. 

 

NĪN likme LIZ šobrīd 0,2% no kadastrrālās vērtības. 

 

Tika apspriests arī sabiedrībā šobrīd diskutētais jautājums kāpēc un par ko ir jāmaksaā NĪN, ja 

īpašums jau ir iepriekš iegādāts un par to samaksāta nauda. Sabiedrība to neizprot! Faktiski NĪN 

būtība ir faktā, ka šīs iekasētās summas ir bāze infrastruktūras (auto ceļu, velo celiņu, trotuāru, 

ūdensvadu, kanalizācijas u.c.) izveidošanai un uzturēšanai. GV rosināja apspriest 

iespējamībuatteikties no NĪN un tā vietā izstrādāt un piemērot Infrastruktūras nodokli. Tas viestu 

skaidrību par to kādiem mērķiem tas tiek maksāts un saskaņā ar nomaksātajiem resursiem būtu 

atbilstoša infrastruktūra un tās uzturēšana. 

 

Darba grupa vienojās līdz 27.04. nosūtīt priekšlikumus ZM un maija sākumā organizēt nākošo darba 

grupas sanāksmi. 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde  

Otrdien, 20.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās Tautsaimniecības, agrārās, vides un 

reģionālās politikas komisijas sēdē par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda Latvijas 

Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna projektu.  

 

Tika izskatīts LR Finanšu ministrijas (FM) pārgatavotais ANM scenārijs. Salīdzinājumā ar sākuma 

projektu ANM ir palielināts par 170 milj. EUR.  

 

G.Vilnītis apelēja pie deputātu godaprāta, lai Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 

komisija komisija uzdod FM : 

 atgriezt mežu ekosistēmai jaunajā redakcijā samazināto ANM finansējumu tai par 22 milj.euro; 

 paredz finansējumu ne tikai daudzdzīvokļu māju celtniecībai un renovācijai bet arī lauku 

mājokļu būvniecībai un sakārtošanai; 

 iestrādāt visos ANM finansējuma apguves procesos, vai tas ir pakalpojums vai preču iegāde 

paredzēt, ka 90% ANM finansējuma paliek Latvijā, nevis tranzītā atgriežas ES vecajās valstīs. 

 

LR Zemkopības minitrijas (ZM) tematiskās darba grupas sanāksmes Kooperācija Kopējās 

lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros 

Otrdien, 20.aprīlī, notika ZM tematiskās darba grupas sanāksme Kooperācija KLP stratēģiskā plāna 

periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros (ZM prezentācija e-pasta pielikumā).  

 

Sanāksmē piedalījās KS “Baltijas dārzeņi” valdes priekšsēdētājs J.Bušs un LOSP valdes locekle un 

“Latvijas Augļkopju asociācija” valdes priekšsēdētāja M.Rudzāte.  
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Dalībnieku viedokļi pēc sanāksmes:  

 

KS "Baltijas dārzeņi" vadītājs J.Bušs - nav gan viss skaidrs sadaļā par Ražotāju organizāciju (RO) 

darbību augļu un dārzeņu sektorā. Un runa ir par kooperatīva darbu, atbalstu tam un iespējamo 

attīstību. Ne velti augļu un dārzeņu sektoram ir atsevišķs regulējums, ar galveno mērķi apkopot un 

virzīt tirgū biedru saražoto produkciju. Tas ir galvenais darbs un lielākā daļa kooperatīva izdevumu. 

Šeit ir lielākā starpība ar, piemēram, piena vai graudu kooperatīviem - var pat tā vienkāršot darbību, 

ka noslēdzot līgumu ar vienu uzpircēju, tas pats atbrauc un savāc kaut katru dienu preci. Nevajag ne 

noliktavu, ne pārdevēju, ne pašam savu transportu. Pat nav iespēja pa taisno no fermas vai labības 

lauka pa taisno braukt uz veikalu. Bet lielākai daļai augļu un dārzeņu ir tieši tā - šodien novāci un rīt 

dodies uz veikalu. Neviens uzpircējs negarantēs, ka katru dienu nopirks visu novākto. Un šeit ir 

nepieciešama komanda, kas to visu organizē un nodrošina. Un tāpēc Regulā ir iestrādāts, ka augļu un 

dārzeņu RO var saņemt atbalstu darbaspēka izmaksām to faktiskajā apmērā. Un svarīgi - 1) 

izmaksām, t.i. ne tikai algai , 2) to faktiskajā apmērā. To paredz regula!!! Tāpēc ka, kā jau minēju, šī 

sadaļa ir būtiska izdevumu sadaļa. Pienam un graudiem tas nav tik izteikti. 

 

Bet Zemkopības ministrijā šo jautājumu visu laiku cenšas “norakt”. Nevaru saprast, vai tas ir dēļ 

skaudības vai nezināšanas? Šobrīd ir tā - tā kā regulā šis jautājums ir ierakstīts, galīgi apiet to nevar. 

Bet jautājums ir tā sarežģīts, ka izpildīt to arī vairs nevar: 

 

1. Regula paredz - ja dalībvalsts neizstrādājo sīkāku regulējumu, var 20% no RO darbības fonda 

atvēlēt darbaspēka izmaksu atbalstam. Kaut gan regula paredz atbalstu faktiskajā apmērā, bet var 

ierobežot līdz šiem 20%. Tā bija līdz 2019.g. Tas strādāja un daļai izmaksām atbalstu varēja saņemt. 

 

2. Tad ministrija nolēma ļaut atbalstu faktiskajā apmērā, bet ar vienu niansi nogrieza atbalstu vispār. 

Regulā minēts ka atbalsts tiek paredzēts darbaspēka, tajā skaitā augsti kvalificēta darbaspēka izmaksu 

segšanai. Un šobrīd atbalsts tiek noteikts tikai šim augsti kvalificētajam darbaspēkam. Un 

kvalifikācija ir sasniedzama, ja darbinieks ir guvis izglītību ar konkrētiem mācību priekšmetiem 

konkrētu mācību stundu garumā (saraksts pielikumā MK noteikumiem). Mēs šo jautājumu nevaram 

izpildīt, jo neesmu vēl atradis nevienu pašu darbinieku, kurš atbilstu šīm kvalifikācijas prasībām. 

Jautājums - vai kārtējā pārcentība ieviešot regulas, vai prasta skaudība ka kādam pienākas atbalsts, 

kura citā nozarē objektīvi nav?? Tagad sanāks tā, ka pat konsultantu no malas nevarēs pieaicināt, jo 

arī neatbildīs šai augstai kvalifikācijai. 

 

Tāpat brīnos par pārējiem augļu un dārzeņu esošiem un topošiem kooperatīviem, kam šis jautājums 

nav aktuāls. Kooperatīvi ir “uz papīra” un darbs nenotiek, vai arī visi ir tik bagāti, ka atbalstu 

nevajag? 

 

Ļoti svarīgs jautājums, ja runājam par attīstību. Bet, ja katrs ir par sevi, tad protams, jautājums nav 

aktuāls. 

 

LOSP valdes locekle un “Latvijas Augļkopju asociācija” valdes priekšsēdētāja M.Rudzāte 
piedalījās ekspertu grupas diskusijās par šo jautājumu. Sadaļā par RO darbību A&D sektorā, viss bija 
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skaidri, saprotami un precizējām dažas neskaidrības. Toties jaunu RO veidošana citās nozarēs radīja 

daudz jautājumu, gan par veidošanas noteikumiem, gan to vai uz šo programmu var startēt arī AS un 

SIA, vai KS vai tikai Atzītās KS. Nebija vienprātības arī par sektoriem, kuri varētu iekļauties šajās 

RO, vai to vajadzētu arī  labības sektoram, kurā tomēr ir diezgan augsts kooperācijas līmenis un tas  

gana labi attīstās. Pie atzīmētajiem sektoriem, bija priekšlikums, ļaut pieteikties arī ziedu un 

dekoratīvo augu audzētājiem, kā arī aitas un kazas gaļas ražotājiem.  Jākonkretizē kā tieši šīs jaunās 

RO citās nozarēs strādās, vai būs noteikums par saražotās atzīstamās produkcijas obligātu realizāciju 

75% apmērā caur RO, vai savādāk. Aicinājums visiem vēlreiz iedziļināties šajos  jautājumos un 

pieņemt  uz  nozaru attīstību vērstus lēmumus. 

 

Dārzkopības konference 

Ceturdien, 22.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās Dārzkopības konferencē, kurā tika 

izvērtēts paveiktais un pārrunātas aktualitātes lauksaimniecībā, augļkopībā, dārzeņkopībā un stādu 

audzēšanā. 

 

Konferencē piedalījās Zemkopības ministrijas vadība un tās speciālisti, lai ziņotu par aktualitātēm 

lauksaimniecības nozarē, tai skaitā dārzkopības sektorā un kopā ar Latvijas dārzkopjiem pārrunātu 

plānotās aktivitātes ES atbalsta programmu pārejas periodā 2021. – 2022. gadā, apspriestu KLP 

stratēģiska plāna būtiskākos aspektus, kas skar tieši dārzkopjus. 

 

Par nozares saistošajām aktivitātēm ziņoja arī Lauku atbalsta dienests un Valsts augu aizsardzības 

dienests, Nozaru ekspertu padomes un citu valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji. 

 

Konferenci rīkoja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) dalīborganizācijas – 

Latvijas Augļkopju asociācija, Stādu audzētāju biedrība, biedrība “Latvijas Dārznieks” un Bulduru 

Dārzkopības skolas attīstības biedrība. 

 

Konferences materiāli un prezentācijas būs pieejamas tuvākajā laikā www.darzkopibaskonference.lv  

 

LOSP Piena grupas sanāksme 

Ceturdien, 22.aprīlī, notika LOSP Piena grupas sanāksme, kurā piedalījās Lauksaimniecības datu 

centrs (LDC) direktora vietniece E.Galvanovska un LDC Metodoloģijas departamenta direktore 

E.Skujiņa. Sanāksmē tika runāts par atbalstu ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē, datu 

sagatavošanu un izmaksas kārtību, kā arī par LDC maksas pakalpojumiem, datu kļūdu labošanas 

termiņiem LDC datu bāzē.  

 

LR Finanšu ministrijas (FM), Latvijas Darba devēju konfederācjas (LDDK) sanāksme par 

Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM/RRF) naudas sadali 

Piektdien, 23.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās kārtējā FM un LDDK sanāksmē, lai 

diskutētu par FM sagatavoto ANM/RRF plāna aktuālo versiju, kura tika Saeimā apstiprināta un 

23.aprīlī uz Briseli jau nosūtīto scenāriju saistībā ar ANM jauno redakciju.  

 

Nācās uzsvērt, ka tiešie maksājumi un LAP finansējums lauksaimniekiem un mežsaimniekiem jau ir 

garantēts no 2023.gada un šobrīd jau 1,826 miljardi EUR. ANM ir papildus finansējums Latvijai, lai 

novērstu pandēmijas Covid-19 sekas un paredzēts sabiedrības atveseļošanai un noturības veidošanai. 

Tāpat jau no šī finansējuma lauksaimniekiem un mežsaimniekiem plāno atvēlēt tikai 33 milj. EUR, jo 

http://www.darzkopibaskonference.lv/
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viņiem jai ir tiešie maksājumi un LAP finansējums. Skumji! Papildus tam vēl mežu ekosistēmas 

nodrošināšanai ir noņemti 22 milj. EUR.  

 

LDDK nākošnedēļ aicinās pie viena galda LR Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministru, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. 

 

Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes: 

 
Izdevniecība Dienas Bizness (DB) kopā ar LOSP rīko nozares pavasara tiešsaistes konferenci 

“Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas” 

Otrdien, 27.aprīlī, plkst: 10:00- 15:00, DB kopā ar LOSP rīko nozares pavasara konferenci “Latvijas 

zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas”. 

 

ES zaļā kursa ietvaros, Latvijas lauksaimniecības un saistīto nozaru sektors saskaras ar vairāk 

izaicinājumiem nekā to risināšanai ir pieejami finanšu līdzekļi, kas ir viens no nozares attīstības 

stūrakmeņiem. Ir skaidrs, ka katra no ES definētajām stratēģijām, kā piemēram, “no lauka līdz 

galdam”, “bioloģiskās daudzveidības stratēģija”, “klimata politika”, “enerģētikas stratēģija” izvirza 

savas attīstības prioritātes un mērķus, attiecīgi iezīmējot rekomendēto aktivitāšu scenāriju ES 

dalībvalstīm. 

 

Šobrīd rast līdzsvaru starp visām lauksaimniecību ietekmējošajām politikām ir gana sarežģīti, jo 

galapatērētājs jebkurā gadījumā būs Latvijas iedzīvotājs, kurš attiecīgi būs maksātājs. 

 

MĒRĶIS: raisīt uz rezultātu vērstas diskusijas, uzklausot visas iesaistītās puses, meklēsim 

iespējamos risinājumus sekmīgai lauksaimniecības un saistīto nozaru ilgtspējīgai attīstībai, ar mērķi 

nogādāt veselīgu, Latvijā audzētu un ražotu pārtiku līdz katras Latvijas ģimenes galdam. 

MĒRĶAUDITORIJA: Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares pārstāvji, viedokļu līderi, 

valsts atbalsta un nodokļu politikas veidotāji, valsts institūciju pārstāvji, uzņēmēji, zemnieki 

DALĪBA  KONFERENCĒ: BEZMAKSAS 

 

Vairāk informācija par konferenci pieejama šeit:  

http://konferences.db.lv/conferences/lauksaimniecibas-konference/  

 

Latvijas Darba devēju konfederācjas (LDDK) darba grupas sanāksme ar Latvijas Bankas (LB) 

pārstāvjiem par grozījumiem mazās uzņēmējdarbības nodokļu režīmos 

Trešdien, 28.aprīlī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies LDDK darba grupas sanāksmē ar 

LB pārstāvjiem, lai pārrunātu LDDK izstrādāto piedāvājumu par mazās uzņēmējdarbības nodokļu 

turpmāko regulējumu, kā arī par vispārējo darba nodokļu režīmu. 

 

LDDK priekšlikums LB pārstāvjus mazināt kopumā darbaspēka nodokļus (VSAOI) un piedāvājuma 

ietekmi uz IKP, eksportu, patēriņu utt., ietekmes izmaiņas atkarībā no tā vai samazinājums ir darba 

devēja vai darba ņēmēja pusē.   

 

Memoranda padomes sēde 

Trešdien, 28.aprīlī, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalīsies Valsts kancelejas, 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes sēdē, kurā tiks runāts 

http://konferences.db.lv/conferences/lauksaimniecibas-konference/
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par Atvērtās pārvaldības plāna prioritātēm 2022.-2024. gadā, aktualitātēm COVID-19 ierobežošanas 

stratēģiskās vadības grupā un citi jautājumi.  

 

LOSP Pārstāvju sanāksme 

Trešdien, 28.aprīlī, plkst.: 13:00- 15:00 notiks attālinātā LOSP Pārstāvju sapulce.  

 

Darba kārtība:  

1. Saruna ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru (VARAM)  ministru A.T. Plešu 

par vides jautājumiem saistībā ar pesticīdu lietošanas iespējamajiem kaitējumiem un kūdras 

purvu apsaimniekošanu. 

2. Informācija par darbības programmas 2021.–2027.gadam (DP) un Atveseļošanās un noturības 

mehānisma (ANM) plāna projektu pēc ar FM notikušajām tematiskajām diskusijām 

(G.Vilnītis, J.Irbe) 

3. LOSP deleģēto ekspertu ZM KLP 2023-2027 darba grupās informācija par sagatavotajiem 

scenārijiem: 

 Par atbalsta bioloģiskai lauksaimniecībai  (A.Kraukle, A.Hauka); 

 Par agrovides shēmām (izņemot intervenci (A.Kraukle, A.Vītoliņš); 

 “Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība” (K.Melnis, A. 

Ērliha);  

 Par ekoshēmām (A.Ērliha);  

 Par agrovides intervenci “Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā 

lopkopība”  (Dz.Lejniece, K.Melnis).  

LOSP eksperti darba grupās bija: 

 Augkopība- A.Kraukle, A.Vītoliņš, K.Melnis, S.Stricka + Jauno zemnieku klubs, 

Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas zemnieku federācija; 

 Lopkopība- Dz.Lejniece, A.Ērliha, K.Melnis, S.Stricka + Jauno zemnieku klubs, 

Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas zemnieku federācija. 

4. LOSP Kopsapulces sasaukšanas laiks un formāts (Valde rosināja jūnijā ar varbūtēju iespēju 

tikties klātienē) 

5. Citi jautājumi.  

 

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 
 

 Latvijas Aitu audzētāju asociācija 

 
Latvijas Aitu audzētāju asociācija, 29.aprīlī aicina uz tiešsaistes (ZOOM) semināru par 

veterināriju. 

 

Tēma: Pavasaris aitu ganāmpulkā – vielmaiņas, parazitāro un infekcijas slimību pazīmes un 

profilakse. 

Sākums 11:00. 

 

Lektores - Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas veterināro mācību priekšmetu 

pedagogi. 

https://www.esfondi.lv/es-fondi-2021---2027
https://www.fm.gov.lv/lv/eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plans
https://www.fm.gov.lv/lv/eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plans
https://lzf.lv/
https://lzf.lv/
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11:00 - 11:40 Vielmaiņas slimības, lektore dr. vet. mag. Ērika Purple. 

11:40 - 12:20 Parazitārās slimības, lektore dr. vet. mag. Ilga Mališeva. 

12:20 - 13:10 Infekcijas slimības, lektore dr. vet. mag. Māra Lisovska. 

 

Pieejas saite tiks publicēta 28.aprīlī LAAA Facebook kontā. 

 

Pārraugiem tiks piešķirtas 2,5h teorija. 

Punktiem reģistrēties šeit: https://forms.gle/JF9nFHpkizXPRmws6 

 

 

Latvijas Zemnieku Federācija 

 
Aicinām uz sarunu ar uztura speciālisti Andu Radziņu un mūsu pārtikas ražotājiem par 

augļiem un ogām 

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” (LZF) aicina uz sarunu ciklu par Latvijas laukos ražotajiem 

pārtikas produktiem. Š.g. 27.aprīlī plkst. 15.00 tiešsaistes platformā ZOOM notiks saruna 

par AUGĻIEM UN OGĀM! 

Produktu labākās īpašības izzināsim kopā ar uztura speciālisti Andu Radziņu, bet mūsu lauksaimnieki 

iepazīstinās ar savu produkciju. 

Sarunas par AUGĻIEM UN OGĀM norises gaita : 

 Produktu labākās vērtības /Uztura speciāliste Anda Radziņa 

 BIO upenes / Andris Krogzems  (SIA Krogzeme/ Limbažu novads) 

 BIO lielogu dzērvenes / Salvis Brālītis (SIA Piesaule/ Talsu novads) 

 Latvijai raksturīgie augļi / Dace Drošprāte (z/s Gaidas, Jelgavas novads) 

 Vietējās pārtikas katalogs www.novadagarsa.lv  /Sandra Eimane (SIA Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs) 

Sarunu moderēs LZF lauku attīstības eksperte Agnese Hauka 

 

https://www.facebook.com/LatvijasAituAudzetajuAsociacija/
https://forms.gle/JF9nFHpkizXPRmws6
http://www.novadagarsa.lv/
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Vairāk informācija ir pieejama šeit: https://lzf.lv/?p=3507  

 

 

Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācija 

 
Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācija (Asociācija) biedri ir lēmuši par Asociācijas 

nosaukuma maiņu, kā arī ir pārvēlēta valde un ievēlēta padome. 

 

Dokumenti izmaiņām iesniegti Uzņēmumu reģistrā. 

 

Turpmāk nosaukums būs Latvijas Apvienotā putnkopības nozares asociācija. 

 

Valdē ievēlēti: Jānis Gaigals, Anna Ērliha, Ilze Kaparšmite un Valdis Grimze. 

Padomē ievēlēti: Jurijs Adamovičs, Andrius Pranckevičius un Mhitars Mhitarjans. 

 

 

Latvijas Vēja enerģijas asociācija 
 

Vēja enerģijas konference 2021.gada 29. aprīlī 

 

 “WindWorks. Powering Latvia’s energy future” ir lielākā vēja enerģijas nozares konference 

(hibrīdkonferences formātā). Tās galvenā tēma - Latvijas virzība uz ilgtspējību un ekonomisko 

izaugsmi, apgūstot klimatam draudzīgus elektroenerģijas ražošanas risinājumus. Mūsdienīgu vēja 

enerģijas tehnoloģiju ieviešana ne vien paātrinās Latvijas uzstādīto klimata un enerģētikas mērķu 

sasniegšanu, bet arī spēs nodrošināt viskonkurētspējīgāko elektroenerģijas cenu. 

  

Konferencē vēja enerģijas eksperti no Dānijas, Zviedrijas un Norvēģijas dalīsies pieredzē par vēja 

enerģijas ieguvumiem un izaicinājumiem, attīstot lieljaudas vēja parkus, kā arī par labākajām 

praksēm sabiedrības iesaistei un nākotnes atkrastes vēja enerģijas uzglabāšanas iespējām. Vietējie 

eksperti un valsts institūciju pārstāvji diskutēs par nozares attīstības šķēršļiem un to pārvarēšanu. 

  

Konferenci organizē Latvijas Vēja enerģijas asociācija sadarbībā ar  Dānijas vēstniecību 

Latvijā un biznesa tehnoloģiju platformu BiSMART, atzīmējot Dānijas un Latvijas diplomātisko 

attiecību simtgadi. 

 

Programma un reģistrācija: https://lv.windworks.lv/  

 
 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija 

 

Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmija 

paraksta sadarbības līgumu ar Zemkopības ministriju 

Tiešsaistē, 22. aprīlī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) 

prezidents Ivars Kalviņš un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) 

https://lzf.lv/?p=3507
https://lv.windworks.lv/
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prezidente Baiba Rivža pārrunāja zinātnes un zemkopības nozares aktualitātes un parakstīja ikgadējo 

Līgumu par sadarbību, lai nodrošinātu nepārtrauktu un intensīvu savstarpējo sadarbību.   

Līgums par sadarbību ietver vienošanos par informācijas apmaiņu un konsulācijas par attīstību 

zinātnē un augstākajā izglītībā, konferenču, izstāžu, konkursu un citu pasākumu rīkošanu un atbalstu 

jauno zinātnieku sagatavošanai Zemkopības ministrijas kompetences jomās, sniedzot iespēju 

doktorantiem ziņot par savu pētījumu rezultātiem LLMZA izmēģinājumu skatēs un LZA sēdēs. 

Līgums arī paredz dažādus kopīgus pasākumus Latvijas zinātnes sasniegumu popularizēšanā 

un  starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanā, tostarp, nodrošinot Latvijas pārstāvju dalību 

Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības rīkotajos semināros un 

Latvijas pārstāvju piedalīšanos Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas rīkotajos 

semināros, kā arī Latvijas zinātnieku dalību Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku kongresā, u.c. 

Šajā gadā ar ministrijas atbalstu tiks rīkoti LLMZA lauka izmēģinājumu un laboratoriju skates, ražas 

svētki „Vecaucē-2021”, konkurss „Sējējs- 2021”, tiks pieškirta Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības 

zinātnē u.c.  

Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmija (LLMZA) izsludina pieteikšanos 

konkursam “Sējējs 2021” 

 

LR Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības 

un mežu zinātņu nodaļu (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmiju 

(LLMZA) izsludina pieteikšanos konkursam “Sējējs 2021” nominācijā “Zinātne praksē un 

inovācijas” . Konkurss “Sējējs 2021” ir Zemkopības ministrijas (ZM) rīkots ikgadējs pasākums, kura 

mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā. 

Par konkursa dalībnieku nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” var būt: 

1. jaunais zinātnieks, kurš ne vairāk kā pirms 3 gadiem zinātniskā vadītāja vai konsultanta vadībā 

sekmīgi aizstāvējis promocijas darbu un sekmīgi turpina sākto zinātniskā darba virzienu. Zinātniskā 

darba rezultāti vai izstrāde ir ieviesta praksē ražojošā uzņēmumā, zemnieku saimniecībā, 

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā vai noteiktā lauku reģionā vai ražošanas 

nozarē; 

2. jaunais zinātnieks, kurš ne vairāk kā pirms 3 gadiem zinātniskā vadītāja vai konsultanta vadībā 

sekmīgi aizstāvējis promocijas darbu un sekmīgi turpina sākto inovatīvā zinātniskā darba virzienu. 

Zinātniskā darba rezultāti vai izstrādes ir inovatīvas, apsteidzot pašreizējās izplatītākās aktualitātes 

lauksaimniecības praksē un papildinot nozaru aktualitāšu zinātnisko pamatojumu. 

Konkursam atbilstošu dalībnieku var izvirzīt ražojošs uzņēmums, zemnieku saimniecība, 

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas, 

LLMZA vai Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). 

Konkursa dalībniekam nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” līdz 14. maijam jānosūta 

uz e-pasta adresi: lmzn@lza.lv:  

1. rakstisks pieteikums un pamatojums. Konkursam izvirzītais projekts var būt arī starpnozaru 

rakstura ar risinājumu daudzveidīgām problēmām, kas skar arī valsts politikas nostādnes; 

2. zinātniskā darba, izstrādes apraksta un pamatojuma viens oriģināleksemplārs elektroniskā 

(PDF formātā) veidā. Iesniedz arī pārējo konkursanta darba objektīvai novērtēšanai nepieciešamo 

informāciju (CV, publikāciju sarakstu, kā arī pārējos publicitāti un pēc konkursanta ieskatiem 

mailto:lmzn@lza.lv
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objektīvam darba vērtējumam nepieciešamos raksturojošos rādītājus). Ja uz balvu pretendē autoru 

kolektīvs (ne vairāk kā 5 personas), pieteikumā kā balvas saņēmēju norāda tikai vienu personu. 

 

Papildu informācija: www.llmza.lv;  

https://www.lza.lv/nodalas/lauksaimniecibas-un-meza-zinatnu-nodala  

https://www.sejejs.lv/  

 

Lauku Ceļotājs 
 

Ēdināšanas nozare uzsāk Vislatvijas akciju "NĒ plastmasai! JĀ terasēm!" 

 

Latvijas Restorānu biedrība (LRB), Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) un Latvijas 

lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" ir uzsākusi Vislatvijas akciju “Nē plastmasai! Jā terasēm!”, 

lai aicinātu valdību atļaut atvērt restorānu un kafejnīcu terases, kas ir epidemioloģiski drošas viesu 

uzņemšanai.  

Neraugoties uz to, ka ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums Covid-19 pandēmijas laikā ir nokrities no 

50 līdz 70%, vienreizējā iepakojuma apjoms pieaudzis vairāk nekā divas reizes, liecina Latvijas 

Restorānu biedrība (LRB), Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) un Latvijas lauku 

tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" dati. 

Akcijas ietvaros Latvijas ēdināšanas uzņēmumi un ikviens ir aicināti sociālajos medijos dalīties ar 

fotogrāfijām vai video, kuros ir iemūžinātas plašās un tukšās restorānu un kafejnīcu terases, kurām 

līdztekus atrodas vienreizējās plastmasas atkritumu kalni.  

“Terašu atvēršana nav nozares kaprīze, jo ne tuvu visi uzņēmumi ir saņēmuši pienācīgu valsts 

atbalstu. Pilsētās, bet jo īpaši - laukos ir daudz vietas! Ēdinātājiem jāļauj klāt galdus drošām maltītēm 

brīvā dabā – dārzā, uz terases, pļavā, lai izdzīvotu arī tie uzņēmēji, kuriem granti un pabalsti nav 

pieejami,” saka Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" valdes priekšsēdētāja Asnāte 

Ziemele. 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1121  

Jauna informācijas sadaļa, kur meklēt vietējos ražotājus un audzētājus 

 

Jauna informācijas sadaļa  PRODUKCIJAS IEGĀDE ir izveidota informācijas profilā „Lauku 

labumi”. Šeit atrodami jau 106 Latvijas lauku produktu audzētāji un ražotāji, kas pieteikuši savu 

informāciju, un to skaits turpina augt. Līdz šim „Lauku labumu” informācija bija veltīta tikai 

saimniecību apmeklēšanas iespējām. Jaunā sadaļa to papildina un ir veltīta tieši ražotajai produkcijai 

un tās iegādes iespējām gan saimniecībā, gan tirdzniecības vietās, gan e-veikalos. 

 

Kā atrast interesējošo pārtikas ražojumu? 

 Produktu grupas 

Saimniecības sakārtotas vairākās produktu grupās pēc galvenā ražotās produkcijas veida:  svaigi 

dārzeņi un zaļumi; marinējumi un konservējumi; svaigi augļi, ogas un rieksti; ievārījumi un sīrupi; 

http://www.llmza.lv/
https://www.lza.lv/nodalas/lauksaimniecibas-un-meza-zinatnu-nodala
https://www.sejejs.lv/
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1121
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piena produkti; graudaugi, sēklas un pākšaugi; maize un konditoreja; olas; gaļa; zivis; medus un 

biškopības produkti; bezalkoholiskie un  alkoholiskie dzērieni; saldumi; sēnes tēja un kafija. 

 Saimniecības informācija 

Viena saimniecība var ražot un piedāvāt vairākus produkcijas veidus, piemēram, gan dārzeņus, gan 

piena produktus – tad tā atrodama vairākās produktu grupās. Norādīta arī plašāka informācija par 

pašu saimniecību, specializācija, lielums, kontakti saziņai un atrašanās vieta, kā arī veikali, tirdziņi, 

e-veikali un citas vietas, kur ārpus saimniecības var iegādāties tās ražojumus. 

 Karte 

Visas ražojošās saimniecības ir atzīmētas arī kartē ar meklēšanas atlasi - „Ražotāji”, kur tās iespējams 

meklēt pēc galvenajām produktu grupām vai pēc katra konkrēta produkta. 

 

Pārtikas produktu audzētāji un ražotāji aicināti pievienoties 

Produkcijas iegādes informācija būs noderīga gan individuāliem pircējiem, gan uzņēmējiem (bizness 

- biznesam) – veikaliem, restorāniem, viesu mājām, lai savā ēdienkartē arvien vairāk izmantotu 

vietējos ražojumus, varbūt pat no kaimiņa saimniecības. Pievienoties ir aicināti ne tikai tūrismā 

iesaistītie pārtikas ražotāji, bet ikviens, kurš vēlas paplašinat savu sadarbību ar citiem uzņēmējiem un 

iegūt jaunus klientus. 

Informācija tiek regulāri papildināta un ražotāji ir aicināti pievienoties, sūtot informāciju par savu 

audzēto vai ražoto produkciju uz e-pastu lauku@celotajs.lv.  

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1102  

 

 

"Lauku ceļotāja" e-avīze, 2021. gada pavasaris’ pieejama šeit:  

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1116  

 

Iznācis jauns pārgājienu ceļvedis: Mežtaka – Ziemeļu daļa 

 

Laba ziņa pārgājienu cienītājiem – esam izdevuši Mežtakas ziemeļu daļas pārgājienu ceļvedi. Tas 

domāts dažāda garuma pastaigu un pārgājienu plānošanai un īstenošanai skaistākajos mežu apvidos 

Mežtakā– marķētā pārgājienu maršrutā, posmā Rīga-Tallina. 

 

Mežtaka ir pārgājienu maršruts, kas ved cauri Latvijas, Igaunijas un Lietuvas skaistākajām dabas 

vietām – mežiem, nacionālajiem parkiem, dabas parkiem un lauku ainavām. Tā ir Eiropas garo 

distanču pārgājiena maršruta E11 daļa. Mežtakā var doties gan īsā pastaigā, gan dienas vai nedēļas 

nogales pārgājienā, gan aizstaigāt cauri mežainiem apvidiem no Rīgas līdz pat Igaunijas un Lietuvas 

robežām.  

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1117  

 

Naktsmītņu darbība Latvijā - vadlīnijas  

 

Ir sagatavots atjaunots dokuments-vadlīnijas "Naktsmītņu darbība Latvijā", kas ir saskaņots ar 

Veselības ministriju, Veselības inspekciju un Slimību profilakses un kontroles centru. Šobrīd vēl tiek 

gaidīts saskaņojums no Ekonomikas ministrijas.  

 

Šis dokuments satur svarīgu informāciju par to, kas ir atļauts izmitināšanas pakalpojumu 

https://www.celotajs.lv/lv/geo/map?7&prodcatId=-1
mailto:lauku@celotajs.lv
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1102
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1116
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1117
http://galerija.celotajs.lv/g/www/news/2021/Naktsmitnu_darbiba_Latvija_06042021.pdf
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sniedzējiem, kas ir jāievēro un jānodrošina uzņemot viesus, atbildības uzņemšanās, kā arī klienta 

apliecinājums par noteikumu ievērošanu.  

 

Papildu vēršam uzmanību, ka sagatavotā informācija tiks nosūtīta arī policijas tīklam, lai  iespēju 

robežās nodrošinātu esošo epidemioloģisko drošības normu vienveidīgu piemērošanas skaidrojumu. 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1119  

 

Latvijas Lauku forums 

 
Skaties plašāk! Lauku attīstības diskusijas šovasar Gulbenes novadā 

Kā ziņots martā, no 2021. gada 16. līdz 18. jūnijam notiks 5. Latvijas Lauku kopienu 

parlaments, Stāmerienā pulcējot dalībniekus no visas Latvijas, lai kopīgās diskusijās pārrunātu 

aktuālo lauku telpā, izzinātu labās prakses un iespējamos risinājumus. Lai pirmie uzzinātu par Lauku 

Kopienu parlamenta aktualitātēm un pieteiktos norises informācijas saņemšanai, interesenti aicināti 

doties uz mājas lapu parlaments.laukuforums.lv. 

 

Kopienu parlaments tiekas ik pēc diviem gadiem, katru reizi citā Latvijas vietā, kas ar savu piemēru 

apliecina lauku telpas unikalitāti. Šogad rezolūcija jeb attīstības ceļa karte politikas veidotājiem un 

lauku kopienām tiks izstrādāta Gulbenes novadā. Vadoties pēc valdības izdotajiem noteikumiem, 

organizatori tuvāko nedēļu laikā ziņos par pasākuma norises praktisko pusi – klātienē, tiešsaistē, 

kombinētā vai citā formātā. 

 

Gulbenes novads ir viens no zaļākajiem novadiem Latvijā. Šeit ir plašas lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes platības, vairāk nekā puse teritorijas ir klāta bagātīgiem mežu resursiem, bet 

pats vērtīgākais resurss ir novada iedzīvotāji. Novadā reģistrēti vairāk nekā  1300 uzņēmumi. Te 

saražotā produkcija ir pazīstama ne tikai vietējā, bet arī nacionālā un starptautiskā mērogā. 

Piemēram, ikviens noteikti ir izgaršojis bioloģisko “Ķelmēnu” maizi, tradicionālo Rankas piena 

Rankas Jāņu sieru un Dimdiņu kāpostus, savukārt visā pasaulē ir iegādājamas SIA “Avoti SWF” 

masīvkoka mēbeles, kas tiek ražotas un izplatītas veikala “IKEA” tīklā.  

 

Gulbenes novada iedzīvotāji ir pierādījums tam, ka arī Latvijas reģionos ir iespējams piepildīt savas 

ieceres un dzīvot mūsdienīgu un kvalitatīvu dzīvi. Lai tas notiktu, Gulbenes novada pašvaldība ik 

gadu investē apjomīgus finanšu līdzekļus lauku ielu un ceļu atjaunošanā, kā arī citu infrastruktūras 

objektu attīstībā. Lai stiprinātu vietējās kopienas un iesaistītu iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, 

Gulbenes novads ir kļuvis par pirmo pašvaldību Latvijas reģionos, kas īsteno sabiedrības līdzdalības 

budžetēšanas projektu konkursu.  

 

Kopienu parlamenta dalībniekiem būs iespēja izzināt un izbaudīt Gulbenes novada greznāko rotu – 

Stāmerienu. Šeit atrodas viens no spožākajiem 19. un 20. gs. mijas franču neorenesanses paraugiem 

Latvijā, Eiropas Romantisma pērle – Stāmerienas pils, kurā ciemojies pat itāļu rakstnieks Džuzepe 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1119
https://laukuforums.lv/lv/archives/12183
https://parlaments.laukuforums.lv/
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Tomazi di Lampedūza, pasaulē pazīstamā romāna „Gepards” autors. Stāmerienā esot iecerēta vai pat 

uzsākta romāna „Gepards” rakstīšana. 2019. gada nogalē pils piedzīvoja savu atdzimšanu, kad 

Gulbenes novada pašvaldības īstenotā projekta ietvaros tika restaurēta pils fasāde, jumts un logi. 

Kultūrvēsturiskais mantojums Stāmerienā savienojas ar mūsdienu īstenību un dabu – līdztekus 

krāšņajai pilij un baznīcai, kas atrodas ezera krastā, Stāmerienu par savu bāzes vietu šobrīd sauc 

Nacionālo bruņoto spēku Kaujas atbalsta rota, kas izveidota agrākās skolas ēkā. 

 

Gulbenes novads domā arī globāli, tādēļ pēdējos gados arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība klimata 

pārmaiņu mazināšanai un efektīvam energoresursu patēriņam. Atbilstoši jaunākajām tendencēm tiek 

īstenotas iniciatīvas, kas paredz saules enerģijas izmantošanu, uzstādot saules kolektorus un saules 

paneļus uz pašvaldībai piederošajām ēkām. Tāpat tiek domāts energoefektivitātes jautājumiem, gan 

izstrādājot Gulbenes novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam, gan 

izglītojot sabiedrību par šiem jautājumiem, gan uzstādot 4. paaudzes centrālās siltumapgādes sistēmu. 

Gulbenes novads skatās plašāk! 

 

Lauku kopienu parlamenta iniciatori - biedrība “Latvijas Lauku forums” - ir pārliecināti un vēlas 

spēcināt domu, ka lauki ir dzīvi, stipri, viedi un zaļi: daudzsološa iespēju vide mūsdienīgu risinājumu 

ieviešanā, tai skaitā lieliska vieta, kuru izvēlēties par savu dzīvesvietu. Latvijas Lauku kopienu 

parlamentā aicināts piedalīties ikviens, kurš ir gatavs līdzdarboties mūsdienām piemērotas, 

pievilcīgas un konkurētspējīgas vides veidošanā mazajās pilsētās un lauku reģionos. Vairāk 

informācijas par Kopienu parlamentu parlaments.laukuforums.lv. 

 

Līdz 28. aprīlim Vidzemē izsludināta akcija “Meklējam kaimiņu, kurš iedvesmo!” 

Līdz 28. aprīlim vidzemnieki aicināti iesaistīties akcijā “Meklējam kaimiņu, kurš iedvesmo!” un 

pieteikt sev zināmus jaunienācējus – kaimiņus, kuri pārcēlušies uz dzīvi Vidzemes laukos vai 

mazpilsētā un varētu būt iedvesmas stāsts arī citiem potenciālajiem vidzemniekiem. Stiprinot 

pārliecību, ka dzīve arī reģionos var būt piesātināta un rosīga, Vidzemes plānošanas reģions un 

Latvijas Lauku forums meklē aktīvus jaunienācējus, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, strādā 

attālināti, dzīvojot savā lauku sētā vai arī ir atveduši jaunas idejas un svaigas vēsmas un tās iedzīvina 

vietējā kopienā.  

Jaunienācējs var būt gan izbijis pilsētnieks, gan arī kāds ārvalstu iedzīvotājs vai latviešu migrants, 

kas pārcēlies uz dzīvi Vidzemē, taču tas noticis ne senāk kā pirms septiņiem gadiem. 

Pieteikuma forma: https://ej.uz/piesaki_kaiminu_seit.  

Ikviens no iesniegtajiem stāstiem ir nozīmīgs lauku pieredzes izziņā, tādēļ arī pēc akcijas beigām 

visiem iesaistītajiem būs iespēja veidot saikni ar līdzīgi domājošiem, gūstot savstarpēju pieredzi un 

dodot idejas tālākajai darbībai. No visiem pieteikumiem tiks izvēlēti pieci jaunienācēji, par kuriem 

tiks gatavoti pieredzes stāsti  latviešu un angļu valodā, kā arī tie tiks publicēti  PoliRural Eiropas labo 

prakšu atlantā. Izvēlēto stāstu pieteicējiem par iniciatīvas izrādīšanu tiks sarūpētas nelielas pateicības 

dāvanas.  

https://parlaments.laukuforums.lv/
https://ej.uz/piesaki_kaiminu_seit
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Digitālajā atlantā (https://atlasbestpractices.com/polirural/) jau šobrīd lasāmi vairāk nekā 10 

pieredzes stāsti no visas Eiropas, tostarp arī viens no Latvijas – Burkānciema siera darītavas 

saimnieki atklājuši savu dzīvesstāstu par pārmaiņām, kas notikušas pēc pārcelšanās uz dzīvi laukos 

Madonas novadā.  

Akciju organizē Vidzemes plānošanas reģions un Latvijas Lauku forums projekta PoliRural ietvaros.  

Biedrība “Latvijas Lauku forums” tuvāko divu gadu laikā plāno padziļināti izzināt jaunienācēju 

laukos pieredzi, identificējot šo grupu kā nozīmīgu reģionu attīstībā. Gūtie rezultāti spēs palīdzēt 

meklēt risinājumus pievilcīgas lauku vides veidošanai ne tikai Vidzemē, bet arī visā Latvijā, sekmējot 

reģionu apdzīvotību un veicot pilsētnieku migrāciju uz laukiem. Iegūtie pieredzes stāsti tiks 

izgaismoti šīs vasaras 5. Latvijas Lauku kopienu parlamentā, kas norisināsies 16.-18. jūnijā 

Stāmerienā, Gulbenes novadā. 

Par jaunienācējiem laukos 

Jaunienācēji laukos spēj ne tikai ļoti objektīvi izvērtēt apstākļu labvēlību vai nosaukt šķēršļus, kas 

varētu kavēt kādu pieņemt lēmumu pārcelšanos uz dzīvi laukos, bet nereti viņi spēj arī iedvesmot un 

iedrošināt. Jaunienācēju uzskati un vērojumi var nesaskanēt ar pamatiedzīvotāju pārliecību par lietu 

ierasto kārtību, jo viņi ļoti bieži nāk ar lielu enerģiju, pārdrošām un neierastām idejām un 

atšķirīgiem uzskatiem, tomēr abas grupas vieno kopīgi mērķi un vēlēšanās savu dzīvi stiprināt tieši 

laukos, tā tuvinot tās vienu otrai. Rūpīga kopienas grupu profila izzināšana ļauj organizēt kvalitatīvu 

teritorijas attīstības plānošanas procesu, virzoties uz mērķiem, kurus izvirzījuši un apstiprinājuši paši 

kopienas dalībnieki. 

Stādu un kūdras inovāciju fonds (SKIF) 

 
Latvijas Stādu parāde pārcelta uz š. g. 5. un 6. Jūniju 

 
Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un epidemioloģiskos riskus, 30. aprīlī un 1. 

maijā plānotā Latvijas Stādu parāde pārcelta uz šī gada 5. un 6. jūniju. 

 

Latvijas Stādu parāde, kurā varēs iegādāties lieliskus augus savam dārzam, 5. un 6. jūnijā notiks tai 

tradicionālajā vietā - Siguldas Svētku laukumā. Stādu parāde šogad jau svinēs savu 17. jubileju. Tas 

ir iecienīts pasākums dārzkopju aprindās, jo tajā ik gadu piedalās vairāk nekā 100 stādu audzētāju no 

Latvijas, kuri piedāvā dažādus krāšņus un pat eksotiskus augus dārzam. Andelē var atrast ne tikai 

lieliskus augus savam dārzam, bet tajā var iegādāties arī dārza preces un tehniku. 

Stādu parāde apmeklētājiem ir bez maksas. 

http://www.staduparade.lv/lv/  

 

 

AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTS 

 

Šī gada 30. aprīlī organizējam tiešsaistes informatīvo semināru par uzsākto valsts pētījumu 

programmas "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana" pētniecisko 

https://atlasbestpractices.com/polirural/
http://www.staduparade.lv/lv/
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projektu (Nr. VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002) "Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: 

izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi" (LandLat4Pol). 

 

Pētniecisko projektu realizē Agroresursu un ekonomikas institūts sadarbībā ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Vidzemes Augstskolu un Latvijas Valsts 

mežzinātnes institūtu "Silava". 

 

Seminārā informēsim par uzsākto pētījumu un aicināsim piedalīties diskusijā par ilgtspējīgu zemes 

resursu izmantošanu, zemes resursu izmantošanas juridiskā ietvara un ainavu pārvaldības 

izaicinājumiem. Pielikumā nosūtām semināra programmu. 

  

Lūgums apstiprināt savu dalību seminārā, aizpildot reģistrācijas formu līdz 23. aprīlim. 

*Ja neizdodas aizpildīt reģistrācijas formu, lūdzam apstiprināt dalību seminārā, nosūtot pieteikumu 

uz e-pastu: andra.udre@arei.lv 

 
https://www.arei.lv/lv/raksts/2021-04-13/uzaicinajums-piedalities-seminara-par-ilgtspejigu-zemes-

resursu-izmantosanu-un  

 

Agroresursu un Ekonomikas institūts sadarbībā ar Latvijas radošo mākslinieku grupu vienojas 

kopīgā projektā- 

“MĀKSLA ZINĀTNEI” 
 

Lai veicinātu radošu sadarbību starp zinātnes un mākslas platformām Latvijā un pasaulē, pēc 

Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) iniciatīvas, ar vairāku pazīstamu mākslinieku 

līdzdalību, tiek īstenots mākslas projekts MĀKSLA ZINĀTNEI. 

  

Šis radošais projekts tiks realizēts gada garumā, mijiedarbojoties māksliniekiem ar vadošajiem 

Latvijas un Eiropas agroresursu selekcionāriem un zinātniekiem. Iedvesmu smeļoties agrokultūras 

zinātnes pragmatiskajos un jaunatklāsmes procesos, taps māksla - gleznas, interjera priekšmeti un 

tekstils. 

  

Projekts jau ir uzsācis savu gaitu ar savstarpēju iepazīšanos interneta vidē, rīkojot virtuālās 

ekskursijas un daloties stāstos, iepazīstot vienam otru. 

  

Projekta nobeigums, kopā ar ražas novākšanas un secinājumu pārskatu, būs vērojams AREI institūta 

telpās kā projekta dalībnieku darbu izstāde līdz gada beigām.  Šoreiz tai būs raksturīga mākslas 

eksponātu dinamiska maiņa, un, nu jau par ikgadējo tradīciju kļuvušais, AREI mākslas kalendārs. 

  

Projekta tapšanā šobrīd piedalās Latvijā un citur pasaulē pazīstamās mākslinieces – Agnese 

Vaļiniece, Dita Lūse, Ineta Freidenfelde, Maija Graudiņa, Margita Jumīte, bet dalībnieku sastāvā 

gaidāmi patīkami pārsteigumi visa projekta norises gaitā. 

  

Aicinām sekot līdzi notikumu attīstībai sociālo tīklu platformās: 

Facebook https://www.facebook.com/makslazinatnei 

Instagram https://www.instagram.com/makslazinatnei/ 

Mājas lapā www.arei.lv 

https://docs.google.com/forms/d/1I4srLBgeD_02KMWOMPPI16eDVV1qoUnerlBGjnW1neU/edit
https://www.arei.lv/lv/raksts/2021-04-13/uzaicinajums-piedalities-seminara-par-ilgtspejigu-zemes-resursu-izmantosanu-un
https://www.arei.lv/lv/raksts/2021-04-13/uzaicinajums-piedalities-seminara-par-ilgtspejigu-zemes-resursu-izmantosanu-un
https://www.facebook.com/makslazinatnei
https://www.instagram.com/makslazinatnei/
http://www.arei.lv/
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LAUKU ATBALSTA DIENESTS 

 

20.04.2021 

Arī šogad lauksaimnieki vienoto platības maksājumu varēs saņemt kā bezprocentu aizdevumu 

Otrdien, 20. aprīlī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru 

kabineta noteikumos par valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībai, lai mazinātu 

Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi. Noteikumi paredz lauksaimniekiem vienoto platības 

maksājuma avansu arī 2021. gadā piešķirt kā īstermiņa bezprocentu aizdevumu, lai mazinātu Covid-

19 krīzes negatīvo ietekmi un lauksaimniekiem stabilizētu naudas plūsmu, kā arī nodrošinātu 

ekonomisko dzīvotspēju un attīstību.  

 

Noteikumi paredz, ka īstermiņa aizdevumu piešķirs lauksaimniekiem kā de minimis atbalstu vai arī 

kā saskaņotu valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos 

fiskālajos gados piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 25 000 eiro. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ari-sogad-lauksaimnieki-vienoto-

platibas-maksajumu-vares-sanemt-ka-bezprocentu-aizdevumu-1142  

 

23.04.2021 

Var pieteikties īstermiņa aizdevumam no vienotā platību maksājuma 

Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, arī šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu 

īstermiņa aizdevums, kas rudenī tiks dzēsts no vienotā platības maksājuma summas. Pieteikties 

īstermiņa aizdevumam var Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā no šā gada 

23.aprīļa līdz 1.septembrim. 

 

LAD šā gada rudenī ieturēs izmaksāto īstermiņa aizdevuma summu no lauksaimniekam aprēķinātās 

vienotā platības maksājuma avansa maksājuma summas vai aprēķinātā gala maksājuma. 

 

Īstermiņa aizdevumu piešķirs lauksaimniekiem kā de minimis atbalstu vai arī kā saskaņotu valsts 

atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos fiskālajos gados 

piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 25 000 eiro. 

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

aizdevumam-no-vienota-platibu-maksajuma-1143  

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA 

 

19.04.2021 

No 21. aprīļa jāpiemēro Dzīvnieku veselības tiesību akts dzīvnieku pārnēsājamo infekcijas 

slimību uzraudzībai, kontrolei un apkarošanai 

No 2021. gada 21. aprīļa ir jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Dzīvnieku veselības tiesību 

akts, kurš Eiropas Savienībā noteiks vienotu un saskaņotu dzīvnieku veselības tiesisko regulējumu 

dzīvnieku pārnēsājamajām infekcijas slimībām - šo slimību uzraudzību, kontroli un apkarošanu.  

 

Dzīvnieku veselības tiesību akts un tam pakārtotās deleģēto un īstenošanas regulu tiesiskais ietvars ir: 

 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ari-sogad-lauksaimnieki-vienoto-platibas-maksajumu-vares-sanemt-ka-bezprocentu-aizdevumu-1142
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ari-sogad-lauksaimnieki-vienoto-platibas-maksajumu-vares-sanemt-ka-bezprocentu-aizdevumu-1142
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-pieteikties-istermina-aizdevumam-no-vienota-platibu-maksajuma-1143
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-pieteikties-istermina-aizdevumam-no-vienota-platibu-maksajuma-1143
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1) dzīvnieku pārnēsājamo infekcijas slimību iekļaušana tādu infekciju slimību sarakstā, kuras prasa 

Eiropas Kopienas iesaistīšanos to kontrolē, kā arī šo slimību kategorizāciju un prioritizāciju,  

2) dzīvnieku pārnēsājamo infekcijas slimību profilakses pasākumi, vakcinācija, kā arī dzīvnieku 

pārnēsājamo infekcijas slimību uzraudzības, kontroles un apkarošanas noteikumi,  

3) operatoru, veterinārārstu un kompetento iestāžu atbildība, uzliekot pienākumu operatoriem 

nodrošināt biodrošību fermās, dzīvnieku transportēšanas un savākšanas laikā, kā arī robežšķērsošanas 

vietās,  

4) reaģētspēja no jauna atklātu infekcijas slimību gadījumā un prasības slimību uzraudzībai un 

ziņošanai,  

5) dzīvnieku identifikācija un reģistrācija, objektu reģistrācijas un apstiprināšanas nosacījumi,  

6) dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu un pārtikas produktu izsekojamības nodrošināšana,  

7) pārredzamāka un drošāka tirdzniecība ar dzīvniekiem, dzīvnieku izcelsmes produktiem un pārtikas 

produktiem un starptautisko standartu nodrošināšana dzīvnieku veselības jomā,  

8) dzīvnieku pārvietošana dalībvalstu robežās un starp dalībvalstīm, kā arī ievešana Eiropas 

Savienībā. 

 

Dzīvnieku veselības tiesību akts pārņem virkni Veterinārmedicīnas likumā un vairākos Ministru 

kabineta noteikumos noteikto regulējumu. Līdz ar to no 2021. gada 21. aprīļa primāri jāpiemēro 

Dzīvnieku veselības tiesību akta normas un tam pakārtotās deleģētās un īstenošanas regulas (skatīt 

shēmu). 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/no-21-aprila-japiemero-dzivnieku-veselibas-

tiesibu-akts-dzivnieku-parn?id=12169  

 

19.04.2021 

Izsludina pieteikšanos gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2021”  

Zemkopības ministrija (ZM) aicina pieteikt zivsaimniecības nozares uzņēmumus un to pārstāvjus 

gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2021”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares 

attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus gada balvai aicināti ne tikai paši 

zivsaimniecības nozares uzņēmumi, bet arī nevalstiskās organizācijas, zinātniskās institūcijas un 

pašvaldības. Gada balvas pretendentu vērtēšana notiks attālināti. 

 

Ministrs Kaspars Gerhards: “Ik gadu mēs atskatāmies uz paveikto, “Lielajā lomā” vērtējot 

zivsaimnieku paveikto. Taču šogad konkurss uzskatāmi spēs izcelt tos labos piemērus, kad 

zivsaimnieki neatlaidīgi turpināja strādāt arī pandēmijas radītajos krīzes apstākļos, veiksmīgi turpinot 

savu mērķu sasniegšanu, pārvarot krīzes radītās grūtības un izaicinājumus. Ir svarīgi ne vien būt 

lepniem par savu ieguldīto darbu un paveikto šajā grūtajā laikā, bet arī darīt zināmus savus 

sasniegumus – Latvijai ir ar ko lepoties!” 

 

Pretendenti gada balvai “Lielais loms 2021” tiks vērtēti šādās nominācijās: “Gada uzņēmums jūras 

zvejniecībā”, “Gada uzņēmums jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā”, “Gada uzņēmums 

akvakultūrā”, “Gada uzņēmums zivju apstrādē”, “Jauns un daudzsološs nozarē” un “Ieguldījums 

zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā”. Pieteikumi dalībai šajās nominācijās 

līdz 2021. gada 14. maijam iesniedz SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk 

– LLKC) konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) Klientu apkalpošanas 

centros vai arī nosūta to elektroniski uz e-pasta adresēm llkc@llkc.lv (LLKC) vai prese@lad.gov.lv 

(LAD) ar norādi vēstules mērķī “Lielais loms 2021”. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/no-21-aprila-japiemero-dzivnieku-veselibas-tiesibu-akts-dzivnieku-parn?id=12169
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/no-21-aprila-japiemero-dzivnieku-veselibas-tiesibu-akts-dzivnieku-parn?id=12169
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https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/izsludina-pieteiksanos-gada-balvai-

zivsaimnieciba-lielais-loms-2021-?id=12170  

 

20.04.2021 

Arī šogad lauksaimnieki vienoto platības maksājumu varēs saņemt kā bezprocentu aizdevumu 

Otrdien, 20. aprīlī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru 

kabineta noteikumos par valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībai, lai mazinātu 

Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi. Noteikumi paredz lauksaimniekiem vienoto platības 

maksājuma avansu arī 2021. gadā piešķirt kā īstermiņa bezprocentu aizdevumu, lai mazinātu Covid-

19 krīzes negatīvo ietekmi un lauksaimniekiem stabilizētu naudas plūsmu, kā arī nodrošinātu 

ekonomisko dzīvotspēju un attīstību.  

  

Noteikumi paredz, ka īstermiņa aizdevumu piešķirs lauksaimniekiem kā de minimis atbalstu vai arī 

kā saskaņotu valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos 

fiskālajos gados piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 25 000 eiro. 

  

Īstermiņa aizdevumu aprēķinās no vienotā platības maksājuma avansa apmēra, ņemot vērā šādus 

noteikumu projekta nosacījumus:  

1) īstermiņa aizdevuma likme noteikta 40 eiro par vienotajam platības maksājumam pieteikto 

hektāru,  

2) aizdevumu nepiešķirs par tādu lauksaimniecībā izmantojamo zemes platību, kura ir deklarēta 

vienotā platības maksājuma saņemšanai ar kultūraugu un zemes izmantošanas kodu 710 un 720 

(zālāju platību), ja lauksaimniekam uz šīm platībām 2021. gada 1. aprīlī Lauksaimniecības datu 

centrā nav reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki. 

 

Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki Lauku atbalsta dienestā (LAD) varēs 

iesniegt līdz 1. septembrim. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ari-sogad-lauksaimnieki-vienoto-platibas-

maksajumu-vares-sanemt-ka-bez?id=12173  

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 26.aprīlī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies ES Lauksaimniecības ministru 

neformālā videokonferencē. ES dalībvalstu lauksaimniecības ministri rīkos neformālu 

videokonferenci, lai apspriestu pašreizējo stāvokli lauksaimniecības tirgos un ar tirdzniecību saistītus 

jautājumus, kā arī apmainīsies viedokļiem par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas 

pašreizējo stāvokli. Vairāk informācijas ŠEIT.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Pirmdien, 26. aprīlī, Zemkopības ministrijas (ZM) eksperti piedalīsies ES Lauksaimniecības 

zinātniskās pētniecības pastāvīgās komitejas (SCAR) Bioekonomikas stratēģiskajā tiešsaistes darba 

grupā, kurā diskutēs par bioekonomikas iekļaušanu KLP stratēģiskajos plānos un partnerības 

“Aprites bioresursos balstīta Eiropa” sagatavošanu. Eiropas Komisija (EK) informēs par Eiropas 

Bioekonomikas politikas foruma un politikas atbalsta mehānisma aktualitātēm.  

Sākums pulksten 9.45.   

 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/izsludina-pieteiksanos-gada-balvai-zivsaimnieciba-lielais-loms-2021-?id=12170
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/izsludina-pieteiksanos-gada-balvai-zivsaimnieciba-lielais-loms-2021-?id=12170
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ari-sogad-lauksaimnieki-vienoto-platibas-maksajumu-vares-sanemt-ka-bez?id=12173
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ari-sogad-lauksaimnieki-vienoto-platibas-maksajumu-vares-sanemt-ka-bez?id=12173
https://www.consilium.europa.eu/lv/meetings/agrifish/2021/04/26/
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Pirmdien un otrdien, 26. un 27. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupā par 

materiāliem kontaktā ar pārtiku, kurā diskutēs par izmaiņām ES normatīvajā regulējumā plastmasas 

pārstrādei un grozījumiem maksimāli pieļaujamo vielu migrācijas līmenī, kā arī par EK uzsākto 

likumdošanas pārvērtēšanas procesu par materiāliem kontaktā ar pārtiku.  

Sākums abas dienas pulksten 11.00.   

 

Pirmdien, otrdien un ceturtdien, 26., 27. un 29. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies 5. Pārtikas kodeksa 

komitejas “Garšvielas un garšaugi” starptautiskajā tiešsaistes sanāksmē par kaltēta safrāna, čili 

pipara, bazilika, muskatrieksta, ingvera un oregano standartiem. 

Sākums visas dienas pulksten 11.30. 

 

Pirmdien, 26.aprīlī, ZM eksperti piedalīsies Finanšu ministrijas rīkotā tiešsaistes darba grupā par 

likumprojekta “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr.579/Lp13) un likumprojekta “Grozījumi 

Publisko iepirkumu likumā” (Nr.851/Lp13) iekļauto normu izvērtēšanai”.  

Sākums pulksten 12.00. 

 

Otrdien, 27. aprīlī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards teiks uzrunu izdevniecības “Dienas 

Bizness” kopā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi rīkotajā nozares pavasara 

tiešsaistes konferencē “Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas”. Konferencē piedalīsies 

lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares pārstāvji, valsts politikas veidotāji, valsts institūciju 

pārstāvji, uzņēmēji un  zemnieki, lai diskutētu par Latvijas lauksaimniecības un saistīto nozaru 

sektoros aktuālajiem jautājumiem. Vairāk informācijas ŠEIT.   

Sākums pulksten 10.10. 

 

Otrdien, 27. aprīlī, ZM eksperti piedalīsies KLP uzraudzības un novērtēšanas ekspertu tiešsaistes 

darba grupā, kurā spriedīs par nākotnes KLP rādītājiem, to metodoloģiju un datu bāzēm. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 27. aprīlī, ZM eksperti piedalīsies  tiešsaistes sanāksmē ar Valsts meža dienesta, Latvijas 

valsts mežu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra un Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta 

"Silava" pārstāvjiem par egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) izplatību Latvijā un 

turpmākajiem pasākumiem šī kaitēkļa ierobežošanā.  

Sākums pulksten 10.00.   

 

Otrdien, 27. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies vebinārā par projekta “Apvārsnis Eiropa” partnerību 

“Datu lauksaimniecība”, kurā tiks sniegts pārskats un diskutēts par partnerības tvērumu, ņemot vērā 

dalībvalstu vajadzības un esošās iniciatīvas.  

Sākums pulksten 11.00.   

 

Otrdien, 27. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies EK Tiešo maksājumu ikmēneša tiešsaistes komitejā, 

kurā diskutēs par 2021. gada budžetu un tā nosacījumiem.  

Sākums pulksten 11.00.   

 

Otrdien un trešdien, 27. un 28. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies Baltijas jūras vides aizsardzības 

komisijas (HELCOM) AGRI tiešsaistes darba grupā, kurā izskatīs atjaunotā Baltijas jūras rīcības 

plāna pēdējo versiju, grozījumus Helsinku konvencijā par lauksaimniecības izraisīta piesārņojuma 

http://konferences.db.lv/conferences/lauksaimniecibas-konference/
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novēršanu, augu barības vielu atkārtotas izmantošanas stratēģiju, amonjaka SEG emisijas 

samazinošiem pasākumiem u.c. jautājumiem.  

Sākums abas dienas pulksten 10.00. 

 

 Otrdien, 27. aprīlī, ZM eksperti piedalīsies  Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas E-pārvaldības 

apakškomisijas tiešsaistes sēdē, kurā plānots izskatīt informāciju par  pieteiktajiem ANM 

(Atjaunošanas un noturības mehānisms) projektiem valsts IKT (Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas) sistēmu un pakalpojumu digitalizācijai. 

Sākums 8.30. 

 

Otrdien, 27.aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies Life GoodWater IP partneru ceturkšņa tiešsaistes 

sanāksmē, kurā tiks pārrunāti projekta aktivitāšu aktuālie jautājumi, notikumi un turpmākies plāni.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Trešdien, 28. aprīlī, ZM eksperti piedalīsies EK Spirta 2. darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā 

diskutēs par EK regulas projektiem stipro alkoholisko dzērienu maisījumu marķēšanai, juridisko 

nosaukumu un salikto terminu veidošanu, ģeogrāfiskās izcelsmes atsaucēm un par pamatnostādņu 

laboto versiju.  

Sākums pulksten 9.30. 

 

Trešdien, 28. aprīlī, ZM parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs uzstāsies ar ziņojumu kooperatīvās 

sabiedrības “Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība” kongresā. Kongresa darba kārtībā ir 

jautājumi: “Par biodrošību lopkopības nozarē,” “Izaicinājumi attiecībā uz ievazāto dzīvnieku slimību 

kontroli un izskaušanu”, “Radikālāko dabas draugu uzstādījumu ietekme uz Latvijas lopkopības 

sektoru un iedzīvotāju drošību”.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 28.aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies LIFE OrgBalt projekta darba grupas tiešsaistes 

sanāksmē par politikas plānošanas dokumentiem. Sanāksmē ar LIFE OrgBalt projekta partneriem 

Baltijas valstīs, Somijā un Vācijā tiks pārrunāti partnervalstu identificētie  politikas plānošanas 

dokumenti un nacionālie ziņojumi, kuros parādās organiskās augsnes un kuros varētu potenciāli tikt 

iestrādāti projektā identificētie pasākumi SEG emisiju mazināšanai.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Trešdien, 28. aprīlī, ZM eksperti piedalīsies Tiešo maksājumu ekspertu tiešsaistes darba grupā, kurā 

diskutēs par tiešo maksājumu nosacījumu piemērošanu un administrēšanu.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 28. aprīlī, ZM eksperti piedalīsies EK ekspertu tiešsaistes darba grupā par pārtikas 

fermentiem, kurā skatīs jautājumus par pārtikā lietoto fermentu iekļaušanu Kopienas sarakstā un 

fermentu lietojuma nosacījumiem.   

Sākums pulksten 10.30. 

 

Trešdien, 28. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies EK Lauksaimniecības tirgus ekspertu tiešsaistes darba 

grupā, kurā izskatīs EK regulas priekšlikumu par tradicionālo apzīmējumu aizsardzību vīna 

rūpniecībā.  
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Sākums pulksten 14.30. 

 

Trešdien un ceturtdien, 28. un 29. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies projekta “LIFE OrgBalt” darba 

grupas tiešsaistes sanāksmē par politikas plānošanas dokumentiem, kurā projekta partneri sniegs 

priekšlikumus par projekta ziņojuma sagatavošanu, dalīsies informācijā par partnervalstu politikas 

dokumentiem un ziņojumiem, kā arī identificēs atbildīgās iestādes un ekspertus, lai nodrošinātu 

projekta rezultātu ieviešanu politikas plānošanas dokumentos un ziņojumos. 

Sākums pulksten 11.00. 

 

Trešdien, 28.aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies attālinātā Saeimas Ārlietu komisijas Baltijas lietu 

apakškomisijas sēdē. Sēdē ZM informēs par galvenajiem akcentiem ziņojumā par Baltijas valstu ceļu 

uz klimatneitralitāti 2050.gadā - iespējām un izaicinājumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

nozarē, kā arī ar deputātiem un ekspertiem tiks pārrunāta Latvijas pozīcija.  

Sākums pulksten 15.30. 

 

Ceturtdien, 29. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes seminārā “Uzbekistānas ieinteresēto 

personu iepazīstināšana ar bioekonomiku Latvijā, Lietuvā un Somijā”. Seminārā, kurā piedalīsies 

Uzbekistānas universitāšu akadēmiskais personāls, nozaru ministrijas un uzņēmēju organizācijas, ZM 

pārstāvji iepazīstinās ar Latvijas pieeju bioekonomikas attīstībai.  

Sākums pulksten 9.00.  

 

Ceturtdien, 29. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies EK Tirgus kopējās organizācijas (TKO) tiešsaistes 

komitejā, kurā diskutēs par situāciju graudaugu, cukura, eļļas augu un proteīnaugu tirgū, kā arī par 

meteoroloģiskajiem laikapstākļiem un to ietekmi uz kultūraugiem.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Ceturtdien, 29. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies attālinātā  Zivju fonda padomes sēdē, kurā paredzēts 

izskatīt Zivju fonda pasākumiem  “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai 

pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” un “Zinātniskās pētniecības programmu 

finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” 2021. gada 

1. kārtā iesniegtos 38 projektus.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien, 29.aprīlī ZM speciālisti piedalīsies attālinātā LIFE Orgbalt Progresa sanāksmē, kurā tiks 

pārrunāts projekta aktivitāšu progress un gaidāmie pasākumi. ZM informēs par darbu pie ziņojuma 

par priekšlikumiem politikas dokumentu uzlabošanai, lai mazinātu SEG emisijas no organiskām 

augsnēm.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Piektdien, 30. aprīlī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards tiešsaistē tiksies ar Vācijas Federatīvās 

Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Kristianu Heltu. Iepazīšanās sanāksmes laikā 

plānots pārrunāt aktuālos sadarbības jautājumus starp Latviju un Vāciju zemkopības jomā.  

Sākums pulksten 11.30. 

 

Piektdien, 30. aprīlī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies Baltijas valstu 

lauksaimniecības ministru tiešsaistes sanāksmē. Sanāksmes laikā plānots pārrunāt pašreizējo  
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situāciju KLP reformas sarunās, apmainīties ar aktuālo informāciju par “No lauka līdz galdam” 

iniciatīvām, kā arī - par nacionālajiem atbalsta pasākumiem lauksaimniecības nozarei, lai mazinātu 

COVID-19 ietekmi.  

Sākums pulksten 13.00. 

 

Piektdien, 30. aprīlī ZM speciālisti piedalīsies Baltijas Asamblejas Dabas resursu un vides komitejas 

un Ekonomikas, enerģētikas un inovāciju komitejas kopīgā attālinātā sēdē, kurā plānots diskutēt par 

Baltijas valstu ceļu uz klimatneitralitāti 2050. gadā, Zemkopības ministrijas redzējumu par klimata 

jautājumiem un attiecībām ar lauksaimniecību.  

Sākums pulksten 10.00.  

 

Piektdien, 30. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies Informatīvā seminārā “Ilgtspējīga zemes resursu un 

ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi” 

(LandLat4Pol) par uzsākto valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla 

zemes resursu izmantošana” pētniecisko projektu, ko realizē Agroresursu un ekonomikas institūts 

(AREI) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), Rīgas Tehnisko universitāti 

(RTU), Vidzemes Augstskolu (ViA) un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Piektdien, 30. aprīlī, ZM speciālisti piedalīsies LLKC organizētā seminārā "Veselīgi zivju resursi 

iekšējos ūdeņos". Semināra diskusiju tēmas:  “Vide ūdeņu krastos”, “Sabiedrības ieguvumi no zivju 

resursiem”,  “Kas ir veselīgi zivju resursi”, kā arī semināra noslēgumā notiks diskusijas  par 

sabiedrības identificētiem jautājumiem un problēmām saistībā ar zivju resursiem un to izmantošanu. 

Sākums pulksten 12.00.  

 


