INFOLAPA Nr. 18/2021
LOSP AKTUALITĀTES
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes:
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) attālinātā sanāksme "Par
kooperācijas atbalsta politiku nākamajā plānošanas periodā"
Trešdien, 05.maijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LLKA organizētajā sanāksmē, lai
diskutētu "Par kooperācijas atbalsta politiku nākamajā plānošanas periodā".
LR Zemkopības ministrijas (ZM) tematiskā darba grupas sanāksme “Ivestīcijas”
lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros
Ceturdien, 06.maijā, notika ZM tematiskā darba grupas sanāksme “Investīcijas” KLP stratēģiskā
plāna periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros. Sanāksmē tika runāts par Zaļajiem ieguldījumiem
(klimata, enerģijas ietaupījuma un risku mazināšanas, vides).
Sanāksmē ir deleģēti LOSP eksperti A.Ērliha, Dz.Lejniece, A.Vītoliņš, A.Kraukle, G.Gūtmanis, kā
arī piedalās citi LOSP dalīborganizāciju pārstāvji.
Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija (LSA) Kopsapulce
Piektdien, 07.maijā, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs un LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis
piedalījās LSA Kopsapulcē, lai pārrunātu aktualitātes nozarē, uzklausītu LR Zemkopības ministrijas
(ZM) Valsts sekretāres vietnieces P.R. Krieviņas ziņojumu par “ES KLP atbalstu 2021 2027.gadam”, Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktora Ģirta Krūmiņa ziņojumu par LAD
aktualitātēm un citiem jautājumiem.
LOSP un LOSP dalīborganizāciju sagatavotā vēstule
Piektdien, 07.maijā LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis kopā ar LOSP dalīborganizācijām un
sadarbības partneriem ir sagatavojis vēstuli LR Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, LR
Ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam, LR Finanšu ministram Jānim Reiram un LR
Zemkopības ministram Kasparam Gerhardam par UZSTĀDĪJUMIEM Lauku attīstības politikai
2021.-2027. un VSAOI samazināšanai.
Vēstules teksts:
Valdībā un Saeimā ir sācies darbs pie valsts tekošā budžeta, daudzgadu budžeta un to saistīto
plānošanas dokumentu nākamajam plānošanas periodam izskatīšana un pieņemšana.
Atzīstot lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas ražošanas lomu kopējās
tautsaimniecības ietvaros, prasām atbalstīt Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) Stratēģiskā
plāna 2023-2027 īstenošanu, nodrošinot Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA)
samērīgu valsts budžeta līdzfinansējumu, lai sekmētu nozares konkurētspēju, lauku teritoriju attīstību
un tautsaimniecības izaugsmi.
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Mūsu izpratnē stiprinot lauku attīstības politiku un īstenojot Kopējās lauksaimniecības politikas
Stratēģisko plānu 2023.-2027. gadam arī ANM/RRF plānam bija jābūt fokusētam investīciju
pasākumos, kas sekmētu inovācijas, jaunu tehnoloģiju ieviešanu, produktivitātes un eksportspējas
paaugstināšanu, lielāku vietējo resursu izmantošanu, SEG un AER mērķu sasniegšanas veicināšanu.
ANM/RRF plānam būtu jānodrošina arī noturību un izaugsmi, jāmazina nevienlīdzību, t.sk. starp
pilsētu un lauku iedzīvotājiem.
Diemžēl, nākas secināt, ka ANM/RRF nav virzīts uz mērķi kā valsts un mūsu vietējie uzņēmēji, t.sk.
zemnieki un lauku cilvēki varētu nopelnīt, tajā nav investīciju un tehnoloģiju politikas, kas vecinātu
nodarbinātību un uzņēmējdarbības attīstību laukos un nav redzama ekonomikas transformācijas
praktiskie soļi zaļās ekonomikas virzienā.
Tāpēc atbalstam lauku attīstības politikai, īstenojot Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko
plānu 2023.-2027. gadam, ir jābūt orientētai uz uzņēmējdarbības atbalsta mehanismiem, lai izejot no
krīzes mums būtu ražīgi lauki un meži, Eiropas līmeņa pārtikas pārstrādes ražotnes, kokrūpniecība
turpinātu audzēt eksportspējīgas produkcijas izlaidi, mūsu laukos būtu energoefektīvi mājokļi, kuros
dzīvotu valsts iedzīvotāji un īres mājokļi dotu iespēju piesaistīt papildus darba spēku.
ANM/RRF ir papildus iespējamais finansējums Latvijai un no tā Zemkopības ministrijai (ZM) ir
iezīmēti tikai nepilni 33 miljoni EUR no kopējiem 1,82 miljardiem EUR. Akcentējam vērību uz to,
ka atsauce uz ZM iedalītajiem resursiem no citiem ES fondiem ir vairāk kā nekorekta, jo tas
finansējums ir plānveida attīstībai un atbalstam, bet ANM finansējums ir saistīts tikai un vienīgi ar
COVID19 krīzes radīto seku novēršanu vai mazināšanu.
Tā kā ES tiesību aktu pieņemšana netika pabeigta savlaicīgi un nākamais periods KLP sāksies 2023.
gadā, Latvijai no ELFLA 2023.-2027. gadam paredzēti 587 475 865 EUR, bet analogā periodā laika
posmā no 2016.-2020. gadam Latvijai no ELFLA tika piešķirti 692 292 982 EUR, kas nozīmē 15%
samazinājumu nākamajā periodā.
Lai 2023.-2027. gadā lauku attīstībai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu un izpildītu KLP
paredzētās vides un klimata ambīcijas un virzību uz Eiropas Zaļo kursu, valsts budžeta
līdzfinansējums būtu jānodrošina vismaz 30% jeb 251 775 371 EUR apmērā, kā sākotnēji
Eiropas Savienības tiesību aktos tas bija paredzēts.
Vienlaikus ar lauku attīstības politikas un ANM finansējuma apguvi, lai mēs spētu nodrošināt
līdzšinējo lauksaimnieku un mežsaimnieku pienesumu eksportā 40% apmērā, veiksmīgi izietu no
krīzes, Valdībai un Saeimai nekavējoties jārisina jautājums par darba spēka nodokļu sloga
samazinājumu, par 4% samazinot VSAOI iemaksas (2% darba devēja sadaļā un 2% darba
ņēmēja sadaļā). Par šādu nepieciešamo soli pozitīvi jau ir izteikusies Latvijas banka un Latvijas
Darba Devēju konfederācija.
Uzņēmumiem, kuri sekmīgi pārdzīvos pandēmiju, valsts līdzfinansējums lauku attīstībai un VSAOI
samazinājums ļaus palielināt investīcijas, plānot nākotnē jaunus uzņēmējdarbības veidus un valsts
papildus iegūs pievienotās vērtības nodokli (PVN), akcīzi un citus patēriņa nodokļu ieņēmumus, kas
tieši sniegs naudas masas palielinājuma valsts budžetam un ekonomikā.
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Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes:
LR Zemkopības ministrijas (ZM) tematiskā darba grupas sanāksme “Kooperācija”
lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros
Otrdien, 11.maijā, notiks ZM tematiskā darba grupas sanāksme “Kooperācija” KLP stratēģiskā plāna
periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros.
Sanāksmē ir deleģēti LOSP eksperti A.Ērliha, Dz.Lejniece, A.Vītoliņš, A.Kraukle, G.Gūtmanis, kā
arī piedalās citi LOSP dalīborganizāciju pārstāvji.
LR Zemkopības ministrijas (ZM) tematiskā darba grupas sanāksme “Tiešie maksājumi un
saistītais ienākumu atbalsts” lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskā plāna periodam no
2023. līdz 2027.gada ietvaros
Trešdien, 12.maijā, notiks ZM tematiskā darba grupas sanāksme “Tiešie maksājumi un saistītais
ienākumu atbalsts” KLP stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros.
Sanāksmē ir deleģēti LOSP eksperti A.Ērliha, Dz.Lejniece, A.Vītoliņš, A.Kraukle, G.Gūtmanis, kā
arī piedalās citi LOSP dalīborganizāciju pārstāvji.
Latvijas Darba devēju konfederācjas (LDDK) darba grupas sanāksme ar Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) par grozījumiem mazās uzņēmējdarbības
nodokļu režīmos
Ceturdien, 13.maijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies LDDK darba grupas sanāksmē ar
LTRK pārstāvjiem, lai pārrunātu LDDK izstrādāto piedāvājumu par mazās uzņēmējdarbības nodokļu
turpmāko regulējumu, kā arī par vispārējo darba nodokļu režīmu.
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LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES

Latvijas Zemnieku federācija
Saruna ar uztura speciālisti Andu Radziņu un mūsu pārtikas ražotājiem par DĀRZEŅIEM

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” (LZF) aicina uz sarunu ciklu par Latvijas laukos ražotajiem
pārtikas produktiem. Š.g.11.maijā plkst.15.00 tiešsaistes platformā ZOOM notiks saruna par
dārzeņiem!
Reģistrācija šeit: https://forms.gle/Ni6jyUpNbHV9q77HA
Produktu labākās īpašības izzināsim kopā ar uztura speciālisti Andu Radziņu, bet mūsu lauksaimnieki
iepazīstinās ar savu produkciju.
Sarunas par DĀRZEŅIEM norises gaita :






Dārzeņu labākās vērtības /Uztura speciāliste Anda Radziņa
Latgales BIO dārzeņi /Jānis Gavars (z/s Mazie Gavari / Preiļu novads)
Dažādu nozaru saimniecība /Ruta Āboliņa (z/s Cepļi / Iecavas novads)
BIO dārzeņi jūsu galdam no Ziemeļvidzemes/ Antra Sirmā (z/s Kronīši / Limbažu novads)
Vietējās pārtikas katalogs www.novadagarsa.lv / Elīna Ozola (SIA Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs)

Sarunu moderēs LZF lauku attīstības eksperte Agnese Hauka
Pieslēgšanās saite
sarunai: https://zoom.us/j/98072016650?pwd=ZUlGemFhOXFSb25zOENtdU5tNnNIQT09
ID: 980 7201 6650
Parole: 469305
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Sarunu cikla ietvaros plānotas vēl 2 tematiskās sarunas par produktu grupām: piens un piena
produkti; graudaugi un maize.
Papildus informācija: LZF birojs T.26536985, info@lzf.lv, https://lzf.lv/?p=3526

Latvijas Sēklaudzētāju asociācija
Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas aktivitātes:
 20. maijā tiešsaistē tiek plānota 24. ikgadējā kopsapulce-seminārs.
 Šajā pavasarī esam izveidojuši jaunu mājaslapu www.seklaudzetaji.lv. Izveidotas
informatīvas sadaļas Sēklkopība un Šķirņu aizsardzība, kurās tiek publicēta aktuāla
informācija sēklaudzētājiem, šķirņu pārstāvjiem, lauksaimniekiem un arī bioloģiskajiem
lauksaimniekiem. Aicinām izmēģināt jauno Sēklu Meklētāju, kur atrodama informācija par
vairāk nekā 50 sugām un 420 šķirnēm, kuras var iegādāties 50 iegādes vietās visā Latvijā.
Lauksaimnieku ērtībai visām šķirnēm pieejami šķirņu apraksti. Lapā izveidota arī sadaļa Jautā
Mums, kur ērti iespējams uzdot sev interesējošu jautājumu.
 7.maijā LSA valdes loceklis Jānis Sietiņsons (bioloģiskās saimniecības ZS Kalna Smīdes 1
īpašnieks) piedalīsies VAAD organizētās kampaņas „Misija Agronoms” atklāšanas pasākuma
diskusijā par augu aizsardzību un augu aizsardzības līdzekļu (AAL) pamatotu un atbildīgu
lietošanu.

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija
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:
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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
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
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;
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.
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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
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,
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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
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,
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pievilcīgas un konkurētspējīgas vides veidošanā mazajās pilsētās un lauku reģionos. Vairāk
informācijas par Kopienu parlamentu parlaments.laukuforums.lv.

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/

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
28.04.2021
Darba laiks svētkos
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ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
06.05.2021
Vēl līdz 14. maijam var pieteikt pretendentus 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!”
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/vel-lidz-14-maijam-var-pieteikt-pretendentusgada-balvai-zivsaimniecib?id=12204
06.05.2021
Vēl līdz 14. maijam var pieteikt pretendentus lauksaimnieku konkursam “Sējējs 2021”
Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos
pieteikties Latvijā un lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2021”. Izvirzīt
pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju
nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs
deviņās nominācijās un tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Šogad konkurss
“Sējējs” notiek 28. reizi. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, konkursa pretendentu vērtēšana šogad
notiks attālināti.
Ministrs Kaspars Gerhards: “Stabila, attīstīta lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare ir katras
valsts pastāvēšanas pamatelements. Jau izsenis – un arī krīzes apstākļos, lauksaimniecība veido
būtisku ieguldījumu mūsu valsts tautsaimniecībā. Ir svarīgi atbalstīt lauksaimniekus, kuri spēj ražot
un arī radīt arvien jaunus pašmāju produktus, lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam būtu pieejama
svaiga un kvalitatīva pārtika. Dienu no dienas mēs savos pārtikas grozos varam redzēt šī darba
“augļus”, tādēļ ir svarīgi novērtēt pašmāju lauksaimnieku un ražotāju ieguldīto darbu, izceļot
pozitīvos piemērus un apbalvojot labākos!”
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/vel-lidz-14-maijam-var-pieteikt-pretendentuslauksaimnieku-konkursam-s?id=12205
Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā
Pirmdien, 10. maijā, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies projekta “BIOEASTsUP”
Agroekoloģijas ģenerāldirektorāta tiešsaistes sanāksmē par bioloģisko lauksaimniecību, kurā
paredzēts izskatīt jautājumus par bioloģiskās lauksaimniecības rīcības plānu, tai skaitā paredzēta
viedokļu apmaiņa par plānā paredzēto pasākumu iespējamo īstenošanu dalībvalstīs.
Sākums pulksten 9.30.
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Pirmdien, 10. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) Tirgus piekļuves tiešsaistes
darba grupā, kurā plānotas diskusijas par aktuālajiem jautājumiem tirdzniecībā ar trešajām valstīm.
Sākums pulksten 11.00.
Pirmdien, 10. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Ārlietu ministrijas organizētā tiešsaistes sanāksmē,
kurā plānots apspriest Latvijas nostāju 25. maijā paredzētajai Eiropadomes sanāksmei par klimata
jautājumiem.
Sākums pulksten 11.00.
Otrdien, 11. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju
apakškomisijas tiešsaistes sēdē, kurā tiks izskatīts pētījums “Igaunijas un Ziemeļvalstu pieredze
bezmaksas augstākās izglītības ieviešanā”.
Sākums pulksten 12.10.
Otrdien, 11. maijā, 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, 11. maijā, ZM notiks tehniskā tiešsaistes sanāksme par Dzīvnieku veselības tiesību akta
(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429) ieviešanu, kurā runās par Dzīvnieku
veselības tiesību akta piemērošanu dzīvnieku reģistrēšanai (izņemot liellopu, aitu, kazu, cūku)
Lauksaimniecības datu centrā.
Sākums pulksten 9.00.
Otrdien, 11. maijā, ZM notiks tehniskā tiešsaistes sanāksme par Dzīvnieku veselības tiesību akta
(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429) piemērošanu saistībā ar prasībām, kas
noteiktas dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem.
Sākums pulksten 10.00.
Otrdien, 11. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EP Starptautiskā vides jautājumu tiešsaistes darba grupā
“Bioloģiskais drošums”, kurā izskatīs Portugāles prezidentūras aktuālos jautājumus par dzīvo
ģenētiski modificēto organismu aprites starptautisko regulējumu, tajā skaitā notiks gatavošanās
starptautiskajiem Kartahenas protokola pasākumiem.
Sākums pulksten 10.00.
Otrdien, 11. maijā, ZM notiks Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) tematiskā tiešsaistes darba
grupa “Kooperācija”, lai kopīgi ar ieinteresētajām pusēm izdiskutētu ZM sagatavotos priekšlikumus
atbalsta pasākumiem, ko plānots ietvert Stratēģiskajā plānā un īstenot, sākot ar 2023. gadu. Latvijas
KLP Stratēģiskais plāns EK ir jāiesniedz līdz šāgada beigām.
Sākums pulksten 10.00.
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Otrdien, 11. maijā, ZM eksperti piedalīsies EK Tirgus kopīgās organizācijas vadības komiteja un
ekspertu tiešsaistes darba grupā (horizontālie jautājumi), kuras laikā skatīs jautājumus par tarifu
kvotām un tirgus caurskatāmību.
Sākums pulksten 11.00.
Otrdien, 11. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EP Potsdamas grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā
spriedīs par starptautiskās tirdzniecības nodrošināšanu un veicināšanu.
Sākums pulksten 16.00.
Trešdien, 12. maijā, ZM notiks Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) tematiskā tiešsaistes darba
grupa “Tiešmaksājumi un saistītais ienākumu atbalsts”, lai kopīgi ar ieinteresētajām pusēm
izdiskutētu ZM sagatavotos priekšlikumus atbalsta pasākumiem, ko plānots ietvert Stratēģiskajā
plānā un īstenot, sākot ar 2023. gadu. Latvijas KLP Stratēģiskais plāns EK ir jāiesniedz līdz šāgada
beigām.
Sākums pulksten 10.00.
Trešdien, 12. maijā, ZM speciālisti piedalīsies ES Padomes Kodeksa antimikrobiālās rezistences
(AMR) darba grupas pārstāvju tiešsaistes sanāksmē, lai vienotos par ES kopējo nostāju Kodeksa
AMR darba grupas (TFAMR) 8. sesijā. Sanāksmē diskutēs par precizējumiem Pārtikas Kodeksa
vadlīnijās ar pārtiku saistītas AMR riska analīzei, ierobežošanai un apkarošanai.
Sākums pulksten 15.00.
Trešdien, 12. maijā, ZM eksperti piedalīsies Lauksaimniecības fondu komitejas tiešsaistes sanāksmē,
kurā EK prezentēs grozījumu projektu īstenošanas regulai Nr.908/2013 attiecībā uz finanšu vadību.
EK prezentēs atjaunotās vadlīnijas 2021./2022.gadam un informēs dalībvalstis par Lauku attīstības
programmām un Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) apropriāciju izlietojumu, kā arī
par plānotajām Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta pārstāvju vizītēm dalībvalstīs auditu veikšanai.
Sākums pulksten 12.00.
Trešdien, 12.maijā, ZM eksperti piedalīsies KLP Horizontālo jautājumu ekspertu darba grupā, kurā
EK iepazīstinās ar grozījumu projektu īstenošanas regulai Nr.907/2013 attiecībā uz finanšu vadību.
Sākums pulksten 12.00.
Ceturtdien, 13. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
rīkotajā Starptautiskajā zinātniskajā tiešsaistes konferencē “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai
2021” (“Economic Science for Rural Development 2021”), kurā pulcēsies zinātnieki no dažādām
valstīm. Konferences plenārsesijā - Eiropas vadošo bioekonomikas speciālistu ziņojumi par Eiropas
Zaļo kursu un iespējām attīstīt ražošanu ar pazeminātu emisiju daudzumu. Vairāk informācijas ŠEIT.
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 13. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Pārtikas kodeksa (Codex Alimentarius) Pārtikas
piesārņojuma tiešsaistes komitejas 14. sesijā (CCCF14), kurā diskutēs par CCCF14 gala ziņojuma
projektu, tajā skaitā par kadmija un svina maksimāli pieļaujamo līmeni dažādos pārtikas produktos,
aflatoksīnu summas maksimāli pieļaujamo līmeni graudaugos un graudaugu pārtikā, kā arī
metildzīvsudrabu zivīs.
Sākums pulksten 14.00.
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Ceturtdien, 13. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas rīkotā tiešsaistes diskusijā par plānoto atbalstu pašvaldībām un viedo ciemu attīstības
iniciatīvām jaunajā plānošanas periodā pēc 2023. gada.
Sākums pulksten 15.00.
Piektdien, 14. maijā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards tiešraidē atklās “Lauksaimniecības
forumu 2021”. Forumā runās par lauksaimniecības nozares aktualitātēm un izaugsmes iespējām,
ilgtspējīgu augkopību un lopkopību, ZM speciālisti informēs par atbalstu lauksaimniecībai un lauku
attīstībai 2021.-2022.gadam. Tiešraide notiks no izstāžu kompleksa “Rāmava”. Vairāk informācijas
par forumu ŠEIT.
Sākums pulksten 10.00.
Piektdien, 14. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Augu zinātnes organizācijas (EPSO)
neformālā tiešsaistes sanāksmē par genoma rediģēšanu – tiesiskā ietvara precizēšanu, lai risinātu
klimata, vides, pārtikas un veselības jautājumus.
Sākums pulksten 9.30.
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