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INFOLAPA Nr. 19/2021 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs 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, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās ZM tematiskā darba grupas sanāksmē 

“Kooperācija”, KLP stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros.  

 

Apspriedes dalībnieki gan nevienojās par to vai atbalsts pienāktos gan atbilstīgajām kooperatīvajām 

sabiedrībām (atbilstību izvērtē LLKA), gan atbilstīgajām ražotāju  organizācijām (RO) (atbilstību 

izvērtē LAD). Domas dalījās. Vieni bija par atbalsta iespējamību tikai Kooperatīviem, otri bija par 

atbalstu abām kooperācijas formām gan Kooperatīviem, gan RO. LOSP uzskatā atbalstāmi ir abi 

kooperācijas modeļi: gan Kooperatīvi, gan RO. 

 

Sanāksmē deleģēti LOSP eksperti A.Ērliha, Dz.Lejniece, A.Vītoliņš, A.Kraukle, G.Gūtmanis, kā arī 

piedalās citi LOSP dalīborganizāciju pārstāvji.   

 

Darba materiālus G.Vilnītis nosūtīja Jums uz e-pastiem.  

 

Tautsaimniecības padomes Iekšējā tirgus komitejas sēde 

Otrdien, 11.maijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās Tautsaimniecības padomes Iekšējā 

tirgus komitejas sēdē, kurā tika runāts par prasmju pilnveides programmu attīstība (informēja LR 

Ekonomikas ministrija), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) aktuālie jautājumi, 

AmCham aktuālie jautājumi (AmCham), Pašvaldību projektu vērtēšanas procedūra, uzraudzība un to 

kontroles mehānismi (CFLA), Covid-19 un tirdzniecības ierobežojumi (informēja LR Ekonomikas 

ministrija) un citiem jautājumiem.  

 

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, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās ZM tematiskā darba grupas sanāksmē 

“Tiešie maksājumi un saistītais ienākumu atbalsts”, KLP stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz 

2027.gada ietvaros.  

 

Visvairāk, ar domu dažādību tika apspriests jautājums, vai "aktīvā" lauksaimnieka statusa atbilstībai, 

lai varētu saņemt LAP atbalstu būtu nepieciešama lauksaimnieka deklarēšanās sava apsaimniekotā 

īpašuma adresē. Pēc ZM konsultācijām ar LR Ekonomikas ministriju (EK), it kā šo normu nedrīkstot 

iestrādāt Latvijas nosacījumos. Vairākums darba grupas dalībnieku gan bija par to, ka šādai 

deklarēšanās prasībai atbalsta saņemšanai ir jābūt. Diskusija turpināsies. 

  

Vienojās, ka atbalsts (ISIP) tiks piešķirts pagastu sadalījumā un tā lielumi būs 0,20 un 30 EUR/ha. 
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Tika izskatīts arī saistību, SEG emisiju, klimata ietekmes uz katru konkrēto saimniecību sagatavotais 

kalkulators. Darba grupas dalībnieki ar atzinību uztvēra šī Kalkulatora iespējas. Tiko ZM mums to 

atsūtīs, mēs to izvērtēšanai nosūtīsim Jums.  

 

Sanāksmē ir deleģēti LOSP eksperti A.Ērliha, Dz.Lejniece, A.Vītoliņš, A.Kraukle, G.Gūtmanis, kā 

arī piedalās citi LOSP dalīborganizāciju pārstāvji.   

 

Sanāksmes darba materiālus G.Vilnītis izsūtīja Jums uz e-pastiem.  

 

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 piedalījās 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. 

 

LOSP ir gandarīts par LTRK un LDDK iniciatīvām saistībā ar mazās uzņēmējdarbības darbaspēka 

nodokļu piemērošanu. Šī iniciatīva vistiešākā veidā attieksies arī uz lauksaimniekiem, 

pašnodarbinātām personām, patentmaksātājiem un MUN režīmā strādājošajiem saistībā ar VSAOI un 

IIN nomaksām. 

 

Tika pieņemti arī G.Vilnīša priekšlikumi, ka piedāvājums ir papildināms ar : 

 prasību saglabāt sezonas laukstrādnieku statusu esošajā redakcijā; 

 tiesībām VSAOI un IIN , pašnodarbinātības statusā strādājošiem lauksaimniekiem, nomaksāt 

VID zemnieka izvēlētā laikā, vai nu reizi ceturksnī vai gada beigās. 

 

Priekšlikumi tiks iesniegti izskatīšanai LR Finanšu ministrijas Nacionālās trīspusējās sadarbības 

padomes sēdes (NTSP) budžeta apakškomisijas sēdē 2021.gada 19.maijā, plkst.13.00, kurā 

piedalīšies arī G.Vilnītis. 

 

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības Nozaru ekspertu padomes (NEP) sanāksme 

Cetrudien. 13.maijā, notika NEP sanāksme, kurā piedalījās LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un 

LOSP valdes loceklis un NEP vadītājs A.Vītoliņš, lai izskatītu un vērtētu lauksaimniecības nozaru 

profesionālo izglītības iestādes 2021.-2027.gada stratēģijas. 

 

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sanāksme par Latvijas Klimata mērķiem 

attiecībā uz autotransporta nozari 

Piektdien, 14.maijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LDDK organizētajā sanāksmē, lai 

diskutētu ar LR Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvjiem par sabiedriskajā apspriešanā  publicētajām 

Transporta attīstības pamatnostādnēm 2021-2027. gadam, kurās iekļauti visai ambiciozi CO2 izmešu 

samazināšanas mērķi sākot jau ar 2023. gadu. Tā kā šos mērķus nebūs iespējams sasniegt bez īpašiem 

atbalsta mehānismiem videi draudzīgam autotransportam, kuri sevī ietver gan finanšu instrumentus, 

gan izmaiņas autotransporta nodokļu politikā.  
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Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka lai sasniegtu Latvijas izvirzītos klimata mērķus, nepietiek ar 

atbalsta virzīšanu vienas ministrijas ietvaros. Lielākā nozares problēma ir nepieciešamība jautājumu 

koordinēt 4 ministriju starpā pilnvērtīgas atbalsta sistēmas ieviešanā, kas aptvertu visu transporta 

sektoru.  Tādēļ LDDK vēl maijā uz nākamo diskusiju pieaicinās FM, SM, EM un VARAM 

pārstāvjus. 

 

Pamatnostādnēs uzrādītais autoparka apjoms ir neatbilstošs realitātei. Emisijas rada nevis CSDD 

reģistrētais transports, bet gan tikai tas kurš piedalās satiksmē un tie ir tehnisko apskati izgājušie 

transporta līdzekļi. 

 

Arī lauksaimniekus interesējošais biometāna koncepts SM sagatavotajās pamatnostādnēs nav 

atrodams. 

 

Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes: 
 

Memoranda padomes sēde 

Pirmdien, 17.maijā, LOSP sabiedrisko attiecību speciālists G.Jankovs piedalīsies Memoranda 

padomes sēdē, lai lemtu par J.Sikšņa virzīšanu apstiprināšanai Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas 

līdzekļu padomes locekļa amatā un diskutētu par citiem jautājumiem.  

 

LR Zemkopība ministrijas (ZM) darba grupas sanāksme par par augu aizsardzības līdzekļu 

(AAL) lietošanas aizliegumu vai ierobežojumiem apdzīvoto lauku māju tuvumā 

Pirmdien, 17.maijā, notiks ZM darba grupas sanāksme par AAL lietošanas aizliegumu vai 

ierobežojumiem apdzīvoto lauku māju tuvumā, lai vienotos par kopēju viedokli, meklētu problēmu 

risinājumus.  

 

Sanākmei no LOSP ir deleģēti pārstāvji R.Arnītis, G.Gūtmanis, M.Gailīte.  

 

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sanāksme par plānu “Nacionālajā noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas 

ziņojumā par 2017. – 2019. gadu identificēto risku mazinošo pasākumu priekšlikumi” 
Pirmdien, 17.maijā, notiks LDDK organizētā, lai pārrunātu LDDK sagatavotos priekšlikums par 

plānu “Nacionālajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas 

risku novērtēšanas ziņojumā par 2017. – 2019. gadu identificēto risku mazinošo pasākumu 

priekšlikumi”.  

 

Sanāksmē no LOSP piedalīsies ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis.  
 
 

Vides un klimata apakškomisijas sēde, kurā tiks izskatīts jautājums par pesticīdu ietekmi uz 

biškopību, bišu populāciju un savvaļas apputeksnētājiem 

Otrdien, 18.maijā, notiks Vides un klimata apakškomisijas sēde, kurā tiks izskatīts jautājums par 

pesticīdu ietekmi uz biškopību, bišu populāciju un savvaļas apputeksnētājiem.  

 

Sanāksmē no LOSP piedalīsies R.Arnītis.  
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Projekta “Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanai rīcības plāna “Viena veselība” 

ietvaros” (LATOHOP) 

Ceturdien, 20.maijā, LOSP sabiedrisko attiecību speciālists G.Jankovs piedalīsies projekta “Atbalsts 

antimikrobiālās rezistences ierobežošanai rīcības plāna “Viena veselība” ietvaros” (LATOHOP) 

seminārā par komunikāciju pasākumiem (komunikāciju mērķgrupas - dzīvnieku īpašnieki, 

praktizējoši veterinārārsti, lauksaimnieku organizācijas, patērētāji). 

  

Lauku ceļotājs (LC) seminārus "Klimata politikas aktualitātes un energoefektīvi risinājumi 

lauku tūrisma saimniecībās" 

Ceturdien, 22.maijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies LC organizētajā seminārā "Klimata 

politikas aktualitātes un energoefektīvi risinājumi lauku tūrisma saimniecībās". 

 

Semināra tēmas: 

 Apkure, siltumizolācija, dzesēšana. 

 Vai un kā ierīkot drēbju un apavu žāvētājus mājās? 

 Telpu vēdināšana. 

 Elektroierīču efektīva izmantošana. 

 

Semināru vadīs Edgars Vīgants - Inženierzinātņu doktors, Zaļā sertifikāta komisijas loceklis. 

 

Valsts kancelejas (VK) tiešsaistes mācību vebinārs “De minimis atbalsta regulējums un de 

minimis atbalsta piešķiršanas praktiskie aspekti” 

Piektdien, 23.maijā, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalīsies VK organizētajā mācību 

vebinārā “De minimis atbalsta regulējums un de minimis atbalsta piešķiršanas praktiskie aspekti”.  

 

Vebināru vadīs Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta direktores 

vietniece Edīte Bērziņa 

  

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

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 
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diskusijā par augu aizsardzību un augu aizsardzības līdzekļu (AAL) pamatotu un atbildīgu 

lietošanu. 

 

Lauku Ceļotājs 

 
Zaļā sertifikāta seminārs: Klimata politikas aktualitātes un energoefektīvi risinājumi lauku 

tūrisma saimniecībās 

 

"Lauku ceļotājs" 20. maijā plkst. 15:00 ielūdz lauku tūrisma uzņēmējus un citus interesentus uz 

semināru "Klimata politikas aktualitātes un energoefektīvi risinājumi lauku tūrisma saimniecībās". 

 

Semināra tēmas: 

Apkure, siltumizolācija, dzesēšana. 

Vai un kā ierīkot drēbju un apavu žāvētājus mājās? 

Telpu vēdināšana. 

Elektroierīču efektīva izmantošana. 

Semināru vadīs Edgars Vīgants - Inženierzinātņu doktors, Zaļā sertifikāta komisijas loceklis. 

 

Saite dalībai: 

https://zoom.us/j/96039244870?pwd=ckUyZTRCMnVZczZ4bTdNQWhiSWdxUT09 

 

Meeting ID: 960 3924 4870 

Passcode: 051902 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1126  

 

Atvērtās dienas laukos - 10.-13. jūnijs / VISĀ LATVIJĀ! 

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" 

aicina uz pasākumu "Atvērtās dienas laukos 2021", 2021. gada 10.-13. jūnijā 

 

► "Atvērtās dienas laukos" ir Latvijas apceļošanas un iepazīšanas pasākums, kas jau kļuvis par 

tradīciju. Šogad pasākumu organizējam vasaras sākumā, aicinot visus interesentus ciemoties pie 

Latvijas reģionu uzņēmējiem un iepazīst viņu bagātīgo piedāvājumu. 

 

► Pasākuma mērķis ir popularizēt laukus - laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus un sniegtos 

pakalpojumus, kā arī ieinteresēt iedzīvotājus iepazīt lauku dzīvi, nobaudīt lauku labumus, atrast 

uzņēmumu, no kura iegādāties laukos audzētus un ražotus produktus un preces arī ikdienā, kā arī 

izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko var piedzīvot laukos. 

 

Apmeklētājiem Latvijā būs atvērti vairāk 240 tūrisma objektu, kas viesus gaidīs ar savu īpašo 

piedāvājumu. 

 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1130  

 

 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1126
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1130
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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.  

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 

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
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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 Maiznieku biedrība  

 
Jauniešu radošais konkurss ‘’Uzcep savu dzīvesprieka maizi’’ NOSLĒDZIES 

 

Latvijas Maiznieku biedrība pateicas visiem dalībniekiem un viņu pedagogiem par lielo aktivitāti 

un tik dažādajiem konkursa darbiem.  

 

Tos visus varētu dēvēt par iedvesmas un pozitīvo sajūtu meistarstiķiem, kas šajā savādajā laikā 

pierādījuši, ka starp mums ir radoši, uzdrīkstēties un mācīties griboši jaunieši. 

 

Attālinātajai žūrijai - LMB izpilddirektorei, maizniekmeistarei  Guntai Dukai, ‘’Puratos Latvia’’ 

tehnoloģei, maizniekmeistarei Lindai Bekmanei, ‘’Saldus maiznieks’’ ražošanas vadītājam, 

maizniekzellim Tomam Blumbergam un ‘’Saldus maiznieks’’  Tirdzniecības un eksporta vadītājai, 

maizniekzellei  Kristīnei Kriņģelei, nebija viegli noteikt labākos, jo katrs darbs bija unikāls.  

Tādēļ žūrijai nācās atkāpties no definētā konkursa nolikuma un piešķirt jaunas nominācijas un balvas, 

lai pateiktos visiem par ieguldīto darbu un radošumu.  

 

 

 

Paziņojam sekojošu konkursa darbu vērtējumu: 

 

1) Diploms Veronikai Gasparenai par labāko darbu nominācijā  ‘’IZCILNIEKS’’ , kā arī 

SIA ‘’Puratos Latvia’’ specbalva, pateicība RTRIT Rīgas filiāle - skolotājai Inesei Bedeicei 

 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1117
http://galerija.celotajs.lv/g/www/news/2021/Naktsmitnu_darbiba_Latvija_06042021.pdf
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1119
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2) Diploms Lindai Vorobjovai un Diānai Vlaščenko par  iegūto 1.vietu , pateicība Kuldīgas 

tehnikuma skolotājai Dacei Šēnai un RTRIT Rīgas filiāle - skolotājai Margaritai 

Rjahovskai  

          

3) Diploms  Evelīnai Rudzītei un Klintai Kārkliņai par iegūto 2. vietu, pateicība RTRIT Rīgas 

filiāle - skolotājai Līgai Rugājai un LLU PTF pasniedzējai Dacei Kļavai 

                

4) Žūrijas specbalva - nominācijā ‘’Iedvesmas video’’ Danielam Vilciņam, pateicība Dobeles 

Amatu vidusskolas skolotājai Ivetai Čerpinskai 

 

5) Žūrijas simpātiju balva Agnesei Krotei nominācijā  ‘’Maize dvēselei’’ (par teicamu 

izpildījumu un pašsacerētu dzejoli ‘’Kāpēc jāēd maize’’), pateicība RTRIT Rīgas filiāle - 

skolotājai  Līgai Rugājai 

 

6) Žūrijas simpātiju balva  Dagnijai Juškevičai nominācijā  ‘’Maize kā folklora’’ (katrā slaidā 

ietverta tautas dziesma, ticējums, vai dzejoļa rindas par maizi), pateicība Rēzeknes tehnikuma 

skolotājai Līvijai Viļumai 

 

7) Veicināšanas diploms nominācijā ‘’Uzņēmība’’  Evai Markevicai  (kā jaunākajai 

dalībniecei, kura mācās vidusskolā, ne profesionālajā mācību iestādē kādā no pārtikas nozares 

programmām, teicams maizes mīkstums), pateicība Druvas vidusskolas skolotājai Lainei 

Liepai 

 

8) Veicināšanas diploms  Zintai Ertei nominācijā ‘’Paaudžu maize’’ (par sirsnību, pieminot 

mazā dēliņa teikto, cepot maizi ar savu izveidoto ieraugu un ne pirmo reizi to darot), pateicība  

RTRIT Preiļu filiāle - skolotājai Skaidrītei Grigalei 

 

9) Diploms nominācijā ‘’Akadēmiskākai darbs’’  Valteram Grigalam  (strukturēts darbs: ar 

saturu, hobiju uzskaiti, konstruktīvu darba gaitu un beigās – secinājumiem par paveikto), 

pateicība  RTRIT Preiļu filiāle - skolotājai Ingai Promai  

 

10) Pateicība par dalību konkursā nominācijā ‘’Ar maizi dabā’’   Romānam Gudko  (teicami 

noformēts darbs, izceptas divas dažādas formas maizes )  , pateicība Rēzeknes tehnikuma 

skolotājai Līvijai Viļumai  

                                                                                 

11) Pateicība par dalību konkursā nominācijā ‘’Pirmā’’  Ilonai Krupko  (par  operatīvāko darba 

iesniegšanu un maizes recepti), pateicība RTRIT Preiļu filiāle - skolotājai Skaidrītei Grigalei 

12) Pateicība par dalību konkursā nominācijā ‘’Uzdrīkstēšanās’’ Santai Cakulei (priecājamies, 

ka 1. kursa konditora palīgam ir uzņēmība un drosme piedalīties, teicams kviešu maizes 

mīkstums un garoziņa), pateicība RTRIT Preiļu filiāle - skolotājai Skaidrītei Grigalei. 

 

Paldies lieldraugiem: SIA ‘’Puratos Latvia’’, SIA ‘’Lāči’’, AS ‘’Hanzas Maiznīca’’ un Latvijas 

Maiznieku biedrības biedriem par sarūpētajām balvām konkursa dalībniekiem un pedagogiem. 
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Tiksimies balvu pasniegšanas laikā, ievērojot visus drošības pasākumus un sazinoties ar katru no 

jums atsevišķi. 

 

 

 
 

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 

https://laukuforums.lv/lv/archives/12183
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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 

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 

https://parlaments.laukuforums.lv/
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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. 

 

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/  

  

Latvijas Jauno zemnieku klubs 
 

Latvijas Jauno zemnieku klubs aicina piedalīties aptaujā, lai uzzinātu lauksaimniecības nozares 

pārstāvju viedokli par paaudžu nomaiņu lauksaimniecības uzņēmumos un saimniecībās. 

 Ja esiet saimniecības, lauksaimniecības uzņēmuma vai lauksaimniecības produktu pārstrādes un 

ražošanas vadītājs/-a, lūdzam aizpildīt šo anketu: https://forms.gle/5atyTo4whBwShx647 

 Ja esi jaunietis, kas saistīts ar lauksaimniecības nozari, lūdzu aizpildīt šo 

anketu: https://forms.gle/zwadhEnUPFp2EKdX9 

Aptaujas dati ir anonīmi un tiks analizēti tikai apkopotā veidā, kopā ar citu respondentu atbildēm. 

Paldies par veltīto laiku, Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs! 

 

https://parlaments.laukuforums.lv/
http://www.staduparade.lv/lv/
https://forms.gle/5atyTo4whBwShx647?fbclid=IwAR0kapcrjS3cwIYuVQN1GqpE2EJ8IcCehSPjpOOOggznvODU2TWujuXqyQ8
https://forms.gle/zwadhEnUPFp2EKdX9?fbclid=IwAR2oKGgRnLtUArnaum9oF0dZ-1fPBANVzV0KuHT9dUm9-GzVIH4yVgptP5A
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KONKURSS!!! "PIRMS un PĒC" 

 

Vienmēr, kad kaut ko uzsāc un redzi pirmās pārmaiņas, ir tik liels prieks! Piedalies konkursā 

"PIRMS un PĒC", publicē savas bildes vai video ar savu paveikto izmantojot 

tēmturi #jzkpirmsunpēc. 

 

Atceries! Ievieto to publiski redzamu, lai varam tev piesekot, ja gadījumā vēl neesi mūsu draugu 

pulkā! Aicinām dalīties ar paveikto līdz 2021.gada 31.maijam. 

 

 
 

 

LAUKU ATBALSTA DIENESTS 

 

11.05.2021 

Jūnijā sāks darboties Tehnikas un iekārtu katalogs 

Tehnikas un iekārtu katalogu izstrādājusi Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centru (LLKC) un Lauku atbalsta dienestu (LAD), lai atvieglotu 

lauksaimniekiem tehnikas un iekārtu iegādi. Lielu atbalstu kataloga izveidošanā sniedza arī 

Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija. Katalogs būs pieejams kā elektroniskais 

rīks LAD tīmekļvietnē un tiks savienots ar elektroniskās pieteikšanās sistēmu.  

 

Tehnikas un iekārtu katalogs atvieglos atbalsta saņēmējiem iepirkumu procesu tehnikas un iekārtu 

iegādei Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam (LAP) apakšpasākumā “Atbalsts 

ieguldījumiem lauku saimniecībā” īstenošanai pārejas periodā 2021. un 2022. gadā, veicinot 

efektīvāku ES finansējuma administrēšanu un vienkāršojot LAD kontroles funkcijas. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/junija-saks-darboties-tehnikas-un-

iekartu-katalogs-1146  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/jzkpirmsunp%C4%93c?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNjd1gg1Ymt_vg9lv3toi9ZIGta04pYAuEL4bhTrHdoz7dTkndBXcXFSagcWJ1AmIqNb9Q8MjxDSgNQLVxUfTgtbRLx4-OSPcR3ui9mlv0HrrwpdmlaaTiLjweZlIqFYEe1TcQAuVyxIXw5LR-v82ELEKJgjpfb3UJjZZVaYpaAlkM4tb2Vt5-JOeHx4rl_2U&__tn__=*NK-R
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/junija-saks-darboties-tehnikas-un-iekartu-katalogs-1146
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/junija-saks-darboties-tehnikas-un-iekartu-katalogs-1146
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11.05.2021 

Mazie lauksaimnieki 2021. gadā saņems vienreizēju valsts atbalstu 

Valdība otrdien, 11.maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts 

atbalsta piešķiršanas kārtību mazajiem lauksaimniekiem, ko vienreizējā maksājumā 2021.gadā 

piešķirs mazajiem lauksaimniekiem. 

 

Mazajiem lauksaimniekiem 2021.gadā atbalstā paredzēti 3 miljoni eiro, lai stiprinātu mazo 

lauksaimniecības ražotāju saimniecību dzīvotspēju, veicinātu iespējas strādāt lauksaimniecībā un 

motivētu integrāciju tirgū, un lai sekmētu Latvijas reģionu apdzīvotības saglabāšanos un ainavas 

sakoptību. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/mazie-lauksaimnieki-2021-gada-

sanems-vienreizeju-valsts-atbalstu-1148  

 

12.05.2021 

LAD atgādina! Līdz 24.maijam jāpiesakās platību maksājumiem 

Vēl līdz šī gada 24.maijam (līdz 15.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru 

nokavēto darba dienu) lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, aizpildot Vienoto 

iesniegumu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). 

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus jau tagad pieteikties platību maksājumiem, lai 

neskaidrību gadījumā varētu saņemt visu nepieciešamo atbalstu no dienesta. 

Klienti, kuri paši nevar aizpildīt informāciju EPS, palīdzību var saņemt pa tālruni – dienesta 

darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā aizpilda un iesniedz platību maksājumu iesniegumu. 

Sarežģītākās situācijās, ko nav iespējams atrisināt pa tālruni, ir iespējams pieteikties uz klātienes 

vizīti LAD klientu apkalpošanas centros – vizītei ir jāpiesakās iepriekš un jāvienojas ar dienestu par 

konkrētu tās laiku. Tas ir svarīgi, lai ievērotu visus drošības noteikumus Covid-19 izplatības dēļ. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-atgadina!-lidz-24-maijam-

japiesakas-platibu-maksajumiem-1149  

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA 

 

11.05.2021 

Jūnijā sāks darboties Tehnikas un iekārtu katalogs LAP apakšpasākuma “Atbalsts 

ieguldījumiem lauku saimniecībā” īstenošanai 

Otrdien, 11. maijā, valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus 

noteikumos par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada 

plānošanas periodā, lai precizētu ZM pārziņā esošo ES fondu lauksaimniecībai, zivsaimniecībai un 

lauku attīstībai finansējuma administrēšanas nosacījumus, kā arī, lai administrēšanas nosacījumus 

attiecinātu uz Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) finansēšanu pārejas periodā no 2021. līdz 

2022. gadam.  

  

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/mazie-lauksaimnieki-2021-gada-sanems-vienreizeju-valsts-atbalstu-1148
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/mazie-lauksaimnieki-2021-gada-sanems-vienreizeju-valsts-atbalstu-1148
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-atgadina!-lidz-24-maijam-japiesakas-platibu-maksajumiem-1149
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-atgadina!-lidz-24-maijam-japiesakas-platibu-maksajumiem-1149
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Noteikumi paredz ES tiesību aktos noteikto atkāpju piemērošanu par ES atbalsta pieejamību 

uzņēmumiem, kas Covid-19 pandēmijas dēļ kļuva par grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. Precizēti 

dokumentu veidi, kurus Lauku atbalsta dienests (LAD) izmanto, vērtējot atbalsta pretendenta 

atbilstību grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm.  

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/junija-saks-darboties-tehnikas-un-iekartu-

katalogs-lap-apakspasakuma-a?id=12212  

 

11.05.2021 

Kurzemē mainīta Āfrikas cūku mēra riska zonu teritorija 

Valdība otrdien, 11. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos 

par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Izmaiņas noteikumos 

sagatavotas, lai precizētu ĀCM riska zonas Grobiņas un Rucavas novadā.  

  

Viens ĀCM gadījums 2021. gada februārī tika novērots savvaļas cūkai Liepājas novadā. Atbilstoši 

ĀCM riska zonās esošajai epidemioloģiskajai situācijai, dzīvnieka saslimšana liecina par slimības 

izplatīšanos uz jaunām teritorijām, tādējādi nepieciešams palielināt I un II riska zonas teritoriju.  

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/kurzeme-mainita-afrikas-cuku-mera-riska-zonu-

teritorija-?id=12213  

 

11.05.2021 

Vairāku augu šķirņu sēklas no Ukrainas un Lielbritānijas ir atzītas par līdzvērtīgām ES, 

tostarp Latvijas prasībām 

Valdība otrdien, 11. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos 

par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm, lai atzītu par ES prasībām atbilstošas lauku apskates un 

vairāku augu šķirņu sēklu uzturēšanu, ko sertificējušas Ukrainas un Lielbritānijas oficiālās iestādes. 

 

Turpmāk būs atzītas par līdzvērtīgām Ukrainā veiktās lauku apskates labības sugām un iegūtās 

labības sēklas, kas ražotas Ukrainā un ko oficiāli sertificējusi Ukrainas oficiālā iestāde. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/vairaku-augu-skirnu-seklas-no-ukrainas-un-

lielbritanijas-ir-atzitas-pa?id=12214  

 

11.05.2021 

Uz LAP papildu finansējumu 2021. un 2022. gadam varēs pieteikties jau atbalstītās LEADER 

vietējās rīcības grupas 

Valdība otrdien, 11. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos 

par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

sagatavošanai un īstenošanai, precizējot, ka uz LAP papildu finansējumu plānošanas perioda papildu 

laikam - 2021. un 2022. gadam - varēs pieteikties jau atbalstītās LEADER vietējās rīcības grupas.  

  

Grozījumi noteic, ka uz papildu atbalstu plānošanas perioda pārejas laikam (2021. un 2022. gadam) 

varēs pieteikties biedrības un nodibinājumi, kurām sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 

īstenošanai jau ir piešķirts atbalsts Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam (LAP) 

pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”. Minētās 

biedrības un nodibinājumi var papildināt vietējās attīstības stratēģiju, iesniedzot Lauku atbalsta 

dienestā (LAD) iesniegumu, kurā pamatota grozījumu nepieciešamība, aktualizēto vietējās attīstības 

stratēģiju un vietējās rīcības grupas lēmumu (kopiju) par vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu.  

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/junija-saks-darboties-tehnikas-un-iekartu-katalogs-lap-apakspasakuma-a?id=12212
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/junija-saks-darboties-tehnikas-un-iekartu-katalogs-lap-apakspasakuma-a?id=12212
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/kurzeme-mainita-afrikas-cuku-mera-riska-zonu-teritorija-?id=12213
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/kurzeme-mainita-afrikas-cuku-mera-riska-zonu-teritorija-?id=12213
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/vairaku-augu-skirnu-seklas-no-ukrainas-un-lielbritanijas-ir-atzitas-pa?id=12214
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/vairaku-augu-skirnu-seklas-no-ukrainas-un-lielbritanijas-ir-atzitas-pa?id=12214
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https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/uz-lap-papildu-finansejumu-2021-un-2022-

gadam-vares-pieteikties-jau-at?id=12215  

 

11.05.2021 

Mazie lauksaimnieki 2021. gadā saņems vienreizēju valsts atbalstu līdz 40 procentiem no 

apstiprinātās ES tiešmaksājumu summas 

Valdība otrdien, 11. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts 

atbalsta piešķiršanas kārtību mazajiem lauksaimniekiem, ko vienreizējā maksājumā 2021. gadā 

piešķirs mazajiem lauksaimniekiem.  

  

Mazajiem lauksaimniekiem 2021. gadā atbalstā paredzēti 3 miljoni eiro, lai stiprinātu mazo 

lauksaimniecības ražotāju saimniecību dzīvotspēju, veicinātu iespējas strādāt lauksaimniecībā un 

motivētu integrāciju tirgū, un lai sekmētu Latvijas reģionu apdzīvotības saglabāšanos un ainavas 

sakoptību.  

  

Atbalstu paredzēts piešķirt, balstoties uz 2020. gadā iesniegtā vienotā iesnieguma datiem, ja 

lauksaimnieka: 

• deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese visā laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 1. 

decembrim ir reģistrēta Latvijā ārpus valstspilsētām,  

• vienotā platības maksājuma vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājuma 

saņemšanai deklarēto hektāru skaits 2020. gadā nepārsniedz septiņus hektārus,  

• 2020. gadā tiešo maksājumu atbalstam noteiktā platība bija vismaz 0,3 ha ar laukaugiem, 

dārzeņiem, augļu kokiem vai aramzemē sētajiem zālājiem vai no 2020. gada 15. maija līdz 15. 

septembrim lauksaimnieka īpašumā bija lauksaimniecības dzīvnieki, kas ekvivalenti vismaz 

vienai liellopu vienībai. Pēc šiem kritērijiem var izvērtēt vai lauksaimnieks veic lauksaimniecisko 

ražošanu.  

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/mazie-lauksaimnieki-2021-gada-sanems-

vienreizeju-valsts-atbalstu-lidz-?id=12216  

 

13.05.2021 

Jānis Eglīts: Ja neražosim, bet tikai patērēsim, līdzekļi no Latvijas aizplūdīs 

Intervija portālā  Zemeunvalsts.lv  (13.05.2021.) ar Jāni Eglītu, zemkopības ministra biroja vadītāju 

 

Kāda ir Zemkopības ministrijas nostāja un plāni turpmāko gadu Eiropas Savienības lauksaimniecības 

politikas jautājumā? 

 

Lauksaimniecības politika iekļauj ļoti plašu jautājumu loku. Latvijā svarīgākais uzdevums, lai mūsu 

zemnieki būtu konkurētspējīgi Eiropas (un ne tikai) līmenī. Vai mēs varam to paveikt ar šobrīd 

pieejamajiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem? Domāju, varam! Tas nešaubīgi prasīs nopietnu 

un apjomīgu darbu sagatavošanās posmā, lai pieejamos līdzekļus sadalītu gudri un pareizi. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/janis-eglits-ja-nerazosim-bet-tikai-pateresim-

lidzekli-no-latvijas-aiz?id=12218  

 

 

 

 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/uz-lap-papildu-finansejumu-2021-un-2022-gadam-vares-pieteikties-jau-at?id=12215
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/uz-lap-papildu-finansejumu-2021-un-2022-gadam-vares-pieteikties-jau-at?id=12215
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/mazie-lauksaimnieki-2021-gada-sanems-vienreizeju-valsts-atbalstu-lidz-?id=12216
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/mazie-lauksaimnieki-2021-gada-sanems-vienreizeju-valsts-atbalstu-lidz-?id=12216
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/janis-eglits-ja-nerazosim-bet-tikai-pateresim-lidzekli-no-latvijas-aiz?id=12218
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/janis-eglits-ja-nerazosim-bet-tikai-pateresim-lidzekli-no-latvijas-aiz?id=12218
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Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 17. maijā, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) 

augu, dzīvnieku veselības, pārtikas un barības pastāvīgās komitejas tiešsaistes sanāksmē par ģenētiski 

modificētu (ĢM) pārtiku un barību, kurā izskatīs EK regulu priekšlikumus par ĢM pārtikas un 

barības laišanu ES tirgū. 

Sākums pulksten 9.30.   

 

Pirmdien, 17. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupā “Lauksaimnieciskais 

piesārņojums”, kurā diskutēs par dažādu lauksaimniecisko piesārņotāju maksimāli pieļaujamā 

daudzuma normu noteikšanu pārtikā.  

Sākums pulksten 10.00.   

 

Pirmdien, 17. maijā, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes seminārā “Kā inovācijas augu selekcijā 

veicinās ilgtspējīgu lauksaimniecību ES”, kurā notiks diskusijas par pētījumu par inovācijām augu 

selekcijā. Ar viedokļiem dalīsies zinātnieki, sēklu ražotāji un EK pārstāvji. 

Sākums pulksten 12.00.   

 

Otrdien, 18. maijā, ZM notiks tiešsaistes sanāksme par Dzīvnieku veselības tiesību akta piemērošanu 

- dzīvnieku (izņemot liellopu, aitu, kazu, cūku) reģistrēšanu Lauksaimniecības datu centra datubāzē. 

Sanāksmē pārrunās aktuālos jautājumus par Dzīvnieku veselības tiesību aktu, kas piemērojams no 

šāgada 21. aprīļa, kaut daudzi pakārtotie ieviešanas un deleģētie akti EK nav vēl izstrādāti.  

Sākums pulksten 9.00.   

 

Otrdien, 18. maijā, ZM notiks tiešsaistes sanāksme par EK Strukturālo reformu atbalsta dienesta 

(SRSS) apstiprināto projektu “Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna 

“Viena veselība””, kurā pārrunās projektā paveikto un vienosies par turpmākajiem pasākumiem. 

Sākums pulksten 9.30.   

 

Otrdien, 18. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darbā grupā par pārtikas piedevām, kurā 

skatīs jaunāko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes riska novērtējumu par pārtikas piedevu - titāna 

dioksīdu.  

Sākums pulksten 10.00.   

 

Otrdien, 18. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK Tirgus kopējās organizācijas komitejas tiešsaistes 

sanāksmē par augļiem un dārzeņiem, kurā diskutēs par aktualitātēm un tendencēm augļu un dārzeņu 

tirgū, kā arī par augļu un dārzeņu nozares ražotāju organizāciju aktualitātēm dalībvalstīs. 

Sākums pulksten 10.30.   

 

Otrdien, 18. maijā, ZM notiks tiešsaistes Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) darba grupa par 

jaunajiem vides un klimata pasākumiem ekoshēmu ietvaros, lai nodrošinātu KLP Stratēģiskā plāna 

izstrādi.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Otrdien, 18. maijā, ZM eksperti piedalīsies  Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas E-pārvaldības 

apakškomisijas tiešsaistes sēdē, kurā plānots izskatīt informāciju par  pieteiktajiem ANM 
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(Atjaunošanas un noturības mehānisms) projektiem valsts IKT (Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas) sistēmu un pakalpojumu digitalizācijai. 

Sākums 8.30.  

 

Trešdien, 19. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK Pastāvīgās komitejas par augu, dzīvnieku, pārtikas 

un dzīvnieku barības jautājumiem (PAFF) tiešsaistes sanāksmē, kurā izskatīs EK sagatavotos tiesību 

aktu projektus par dzīvnieku veselību un prasībām dzīvnieku un produktu, kā arī dzīvnieku 

blakusproduktu apritei. Tiks sniegti arī dalībvalstu ziņojumi par aktuālo epidemioloģisko situāciju. 

Sākums pulksten 10.30.   

 

Trešdien, 19. maijā, ZM notiks tiešsaistes Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) darba grupa par 

jaunajiem vides un klimata pasākumiem agrovides ietvaros, lai nodrošinātu KLP Stratēģiskā plāna 

izstrādi.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

 Trešdien, 19. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Ārlietu ministrijas rīkotā Vecāko amatpersonu 

tiešsaistes sanāksmē, kurā tiks pārrunāti aktuālie ES koordinācijas jautājumi.   

Sākums pulksten 15.00. 

 

Ceturtdien, 20. maijā, ZM speciālisti piedalīsies OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas) Kooperatīvās pētījumu programmas nacionālo pārstāvju attālinātā sanāksmē, kurā 

programmas sekretariāts iepazīstinās ar 2022.gada Kooperatīvo pētījumu programmu, tās jaunumiem 

un iespējām pandēmijas apstākļos. Tiks izvērtēta programmas līdzšinējā darbība par 2020. gadu un 

apkopota informācija par atbalstītajām zinātnieku pēcdoktorālajām studijām un zinātniskajām 

konferencēm 2021.gadā.  

Sākums pulksten 17.00. 

 

Ceturtdien, 20. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EP FAO (Pārtikas un lauksaimniecības 

organizācijas) koordinācijas darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kuras  laikā plānota gatavošanās FAO 

konferences 42.sesijai.   

Sākums pulksten 11.00. 

 

Ceturtdien un piektdien, 20. un 21.maijā, ZM speciālisti piedalīsies pasākumā "Eiropas jūras diena", 

kas šogad notiks virtuāli no Den Helderas, Nīderlandē. Pasākuma ietvaros tiks pārraidītas augsta 

līmeņa plenārsēdes, kurās piedalīsies iedvesmojoši runātāji un institūciju vadītāji, notiks jūrniecības 

nozares ieinteresēto personu organizētie semināri par 20 jūrniecības tēmām, kur moderatori un 

galvenie runātāji tiks attālināti savienoti ar citiem runātājiem. Vairāk informācijas ŠEIT.  

Sākums pulksten 8.00. 

 

Ceturtdien, 20. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK Strukturālo reformu atbalsta dienesta (SRSS) 

apstiprinātā projekta “Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna “Viena 

veselība”” tiešsaistes seminārā par komunikāciju pasākumiem, kurā Zviedrijas eksperti dalīsies 

pieredzē par efektīvākajiem rīkiem un paņēmieniem sabiedrības mērķgrupu informēšanā, kas ir īpaši 

svarīgi cīņā ar antimikrobiālās rezistences attīstību. 

Sākums pulksten 9.30.  

 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en


 

 
 

 

 

18 

Ceturtdien, 20. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK Tirgus kopējās organizācijas komitejas 

tiešsaistes sanāksmē par aktualitātēm un tendencēm lopkopības produktu (piena, liellopu gaļas, 

cūkgaļas, putnu gaļas, olu) tirgū dalībvalstīs un par programmas “Piens un augļi skolai” īstenošanu. 

Sākums pulksten 10.00.  

 

Ceturtdien, 20. maijā, ZM speciālisti piedalīsies neformālā Eiropas Padomes veterināro ekspertu 

“Potsdam” tiešsaistes darba grupā, kurā ES dalībvalstis diskutēs par aktuālajiem jautājumiem 

tirdzniecībā ar trešajām valstīm.  

Sākums pulksten 11.00.  

 

Ceturtdien un piektdien, 20. un 21. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK Jaunās pārtikas tiešsaistes 

darba grupā, kurā izskatīs EK regulu priekšlikumus jaunās pārtikas produktu laišanai ES tirgū un 

jaunās pārtikas saraksta papildināšanai. 

Sākums abas dienas pulksten 10.00.   

 

Piektdien, 21. maijā, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes seminārā “Zināšanu uzlabošana jūras vides 

aizsardzībai”, kurā runās par zināšanu un informācijas pārnesi starp Latvijā īstenotajiem projektiem 

par un ap Baltijas jūru – jūras izpēti, pārvaldību, plānošanu un interešu sabalansēšanu. 

Sākums pulksten 10.00.   

 

Piektdien, 21. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupā par grozījumiem regulā, 

kas nosaka prasības trešo valstu izcelsmes dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes 

produktu ievešanai, pārvietošanai un rīcībai ar tiem pēc ievešanas. Darba grupā EK iepazīstinās ar 

plānotajiem regulas grozījumiem.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Piektdien, 21. maijā, ZM speciālisti piedalīsies LIFE OrgBalt projekta ietvaros izstrādātā privātā un 

publiskā sadarbības modeļa apspriešanas tiešsaistes sanāksmē, kurā ar projekta partneriem plānots 

apspriest privātā un publiskā sadarbības modeļa darbības principus uz projektā identificēto trīs 

klimata samazināšanas pasākumu bāzes.  

Sākums pulksten 10.00.  

 

 


