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INFOLAPA Nr. 20/2021 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 
 

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

lietošanas aizliegumu vai ierobežojumiem apdzīvoto lauku māju tuvumā 

Pirmdien, 17.maijā, LOSP deleģētie pārstāvji M.Gailīte un R.Arnītis piedalījās ZM darba grupas 

sanāksmē par AAL lietošanas aizliegumu vai ierobežojumiem apdzīvoto lauku māju tuvumā, lai 

noskaidrotu viedokļus un meklētu problēmu risinājumus.  

 

ZM darba grupā par iniciatīvu aizliegt lietot Augu aizsardzības līdzekļus 1 km rādiusā ap 

dzīvojamām mājām, R.Arnītis ierosināja vadīties no šī brīža likumdošanas Eiropas Savienībā (ES). 

Tātad katram līdzeklim, to izvērtējot un reģistrējot tiek noteikts  attālums, kas ir no 0-20 m. To uzliek 

uz AAL marķējuma. Tas ir vienīgais zinātniski pamatotais ierobežojums. Bez tam tika ieteikts 

izmantot aizsargjoslas, ko atstāj brīvprātīgi zemnieks, un saņem par to maksājumu. 

Ar šādu pozīciju arī ZM pārstāveja VARAM darba grupā. 

 

R.Arnītis ierosināja turpāk organizēt ZM darba grupas sanāksmi, pirms VARAM darba grupas 

sanāksmes, lai vienotos par kopēju viedokli, ZM akceptēja.  

 

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, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis 

piedalījās LDDK organizētajā sanāksmē, 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”.  

 

LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis un LDDK prezidents 

V.Gavrilova virsvadībā cīnījās par lauksaimniekiem un maziem uzņēmējiem nepieņemama 

Regulējuma iekļaušanu saistībā ar noziedzīgu līdzekļu atmazgāšanu. 

 

G.Gūtmanis sagatavoja priekšlikumus un iebildumus LDDK sagatavotajai vēstulei, kura tiks sūtīta 

LR Finanšu ministrijas (FM), Finanšu sektora attīstības padomei.   

 

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

biškopību, bišu populāciju un savvaļas apputeksnētājiem 

Otrdien, 18.maijā, LOSP valdes locekļi G.Gūtmanis, K.Melnis un LOSP deleģais pārstāvis R.Arnītis 

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

biškopību, bišu populāciju un savvaļas apputeksnētājiem.  
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Saeimas Vides apakškomisijā nevienai lauksaimnieku organizācijai, ar citu viedokli netika dots 

vārds, par ko R.Arnītis aizrādīju sēdes beigās vadītājai D.Rukšānei-Ščipčinskai. No LR Zemkopības 

ministrijas prezentētajiem faktiem un pašu biškopju paustā bija skaidrs, ka reālu problēmu šobrīd nav, 

tomēr visu laiku tika uzturēta aizdoma ēna un vēlmi šo jautājumu turpināt diskutēt. Nebija saprotams 

sanāksmes mērķis, bet diviem deputātiem bija informācija, ka iepriekšējā vakarā pirms sēdes ir 

pirmais gadījums/sūdzība, kad ir aizdomas par AAL lietošanas ietekmi uz bitēm. Saprotams, ka šo 

jautājumu turpinās skatīt, jo tam ir politiski mērķi. 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) darba grupas sanāksme par 

par augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas aizliegumu vai ierobežojumiem apdzīvoto 

lauku māju tuvumā 

Trešdien, 19.maijā, LOSP deleģētā pārstāve M.Gailīte piedalījās VARAM darba grupas sanāksmē, lai 

diskutētu par AAL lietošanas aizliegumu vai ierobežojumiem apdzīvoto lauku māju tuvumā.  

 

M.Gailīte informēja, ka VARAM darba grupā tika piedāvāta turpmāka darba kārtība, būtisko 

jautājuma apspriešanas nenotika. VARAM darba grupā vienojās, ka līdz 2021.gada 09.jūnijam visas 

iesaistītas puses iesniegs darba grupai savus priekšlikumus par buferjoslas noteikšanu un, ka turpmāk 

katrā sēde tiks dota iespēja divu pušu pārstāvjiem prezentēt savu viedokli. ZM biroja vadītājs J.Eglīts 

uzstāja uz to, ka lēmumam jābūt balstītam uz zinātniskiem datiem nevis emocijām un politisko gribu.  

M.Gailīte vēlējās pastāstīt, kāpēc zemnieki vispār lieto AAL un kā tas notiek, bet nevienam tas nebija 

interesanti. Arī VAAD pārstāvim netika dots vārds, lai izstāstītu AAL reģistrāciju un kontroles 

kārtību. 

 

Darba grupas mērķis neesot pieņemt lēmumus, to atstāj Saeimas ziņā, bet darba grupas uzdevums 

esot apkopot viedokļus. 

 

VARAM prezentācijas e-pasta pielikumā.  

 

LR Zemkopības ministrijas (ZM) tematiskās darba grupas sanāksmes “Vide un klimats - 

ekoshēmas” un  “Vide un klimats - agrovide” kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 

stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros 

Otrdien, 18.maijā, notika ZM darba grupas sanāksme “Vide un klimats - ekoshēmas” un trešdien, 19. 

maijā notikas darba grupas sanāksme “Vide un klimats - agrovide”. 

 

Sanāksmē piedalījās LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP deleģētie pārstāvji A.Ērliha, 

Dz.Lejniece, A.Vītoliņš, A.Kraukle, G.Gūtmanis, kā arī citi LOSP dalīborganizāciju pārstāvji.   

 

Par ZM paslavēja LOSP biedrus par piedalīšanos un līdzdarbošanos darba grupās, aktīvi piedaloties 

diskusijās. Sanāksmēs piedalījās ap 30 LOSP biedru no kopskaita 100. Piedaloties ir iespēja savai 

nozarei pamainīt labvēlīgākus nosacījumus KLP 2023.-2027.gada atbalsta saņemšanai un, ja 

lauksaimnieki grib līdzsvaru ar dabas draugiem, tad mums no viņiem ir jāmācās. Viņi aktīvi 

iesaistījās šajās un visās citās darba grupās. 

 

Darba materiālus G.Vilnītis nosūtīja Jums uz e-pastiem.  
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Nacionālā trīspusējā sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakškomisijas sēde  

Trešdien, 19.maijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās kārtējā NTSP Budžeta un nodokļu 

apakškomisijas sēdē, kurā LR Finanšu ministrijas (FM) prezentēja savu redzējumu par Darbaspēka 

(DSN) nodokļiem.  

 

FM pārstāvis I.Šņucins prezentēja FM redzējumu saistībā ar DSN politiku no 2022.gada (G.Vilnītis 

nosūtīja prezentāciju Jums uz e-pastiem). 

 

Sanāksmē piedalījās Finanšu ministrs J.Reirs, kurš iezīmēja politiskos virzienus saistībā ar DSN: 

 FM esot panākusi sarunās ar EK par Atveseļošanās noturības mehanisma (ANM) finansējuma 

piešķiršanu Latvijai, ka netiek palielināti nodokļi (PVN, DSN); 

 Latvijā ir viens no zemākajiem nodokļu slogiem Eiropas Savienībā; 

 Latvijai ir jāsamazina DSN. Kā viens no iespējamajiem risinājumiem ir pakāpeniski atcelt 

2.pensiju līmeni. Tas no kopīgajām VSAOI iemaksām ir 6%. 

 

Uztverot šo ministra izteikumu,  to atbalstot, G.Vilnītis atzinu, ka tādā formā varētu samazināt 

kopējās VSAOI iemaksas, kas rezultētos DSN samazinājumā. Rezultātā tas izsauca stipru komisijas 

dalībnieku gan atzinumu, gan noliegumu. Vislielāko uztraukumu G.Vilnītis saklausīja no Finanšu 

nozares asociācijas (FNA) pārstāves S.Bajāres, kura kategoriski iebilda šādai iespējai. FNA var 

saprast, jo bankas ir pensiju 2.līmeņa naudas apsaimniekotāji. Diskusija ir atvērta un tai būtu 

jāturpinās. Pēc J.Reira vārdiem Igaunijā, ar "asinīm" 4 gadu periodā VSAOI iemaksas 2.pensiju 

līmenim ir likvidētas. 

 

Šajā NTSP sēdē lēmumi netika pieņemti. Tika uzklausīts FM, J.Reira un Darba devēju viedokļi. 

 

Projekta “Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanai rīcības plāna “Viena veselība” 

ietvaros” (LATOHOP) 

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

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

seminārā par komunikāciju pasākumiem (komunikāciju mērķgrupas - dzīvnieku īpašnieki, 

praktizējoši veterinārārsti, lauksaimnieku organizācijas, patērētāji). 

  

Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes: 
 

LR Zemkopības ministrijas (ZM) tematiskā darba grupas sanāksme “Lauku telpa” kopējās 

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

Otrdien, 25.maijā, notiks ZM darba grupas sanāksme “Lauku telpa” KLP stratēģiskā plāna periodam 

no 2023. līdz 2027.gada ietvaros. 

 

Sanāksmē piedalīsies LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un aicinām piedalīties arī LOSP 

dalīborganizāciju pārstāvjus (darba materiāli un sanāksmes pieejas saite ir nosūtīta Jums uz e-

pastiem). 
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Valsts ieņēmumu dienesta (VID) attīstības konsultatīvās padomes sēde 

Otrdien, 25.maijā, LOSP valdes locekle L.Caune piedalīsies VID attīstības konsultatīvās padomes 

sēdē, kurā plānots informēt par VID attīstības stratēģijas 2020.-2022.gadam īstenošanas gaitu un VID 

aktuālajām likumdošanas iniciatīvām.  

 

LR Zemkopības ministrijas (ZM) tematiskā darba grupas sanāksme “Zināšanas, inovācijas un 

sadarbība” kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz 

2027.gada ietvaros 

Trešdien, 26.maijā, notiks ZM darba grupas sanāksme “Zināšanas, inovācijas un sadarbība” KLP 

stratēģiskā plāna periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros. 

 

Sanāksmē piedalīsies LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un aicinām piedalīties arī LOSP 

dalīborganizāciju pārstāvjus (darba materiāli un sanāksmes pieejas saite ir nosūtīta Jums uz e-

pastiem). 

 

LR Aizsardzības ministrijas (AM) sanāksme par pārtikas iepirkumu 

Trešdien, 26.maijā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies AM sanāksmē, kurā aicināti pārtikas 

ražotāji, loģistikas kompānijas, vairumtirgotāji un citi ar pārtikas nozari saistītie uzņēmēji uz 

diskusiju par pārtikas iepirkumiem.  

 

Iepirkuma mērķis būs noslēgt visaptverošu ilgtermiņa pakalpojuma līgumu ar vienu piegādāju par 

sadarbību pārtikas piegādei Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām gan miera laikā, gan potenciālās 

krīzes situācijās, tai skaitā nodrošinot arī pārtikas rezervju veidošanu. 

 

“Viens no iepirkuma uzstādījumiem būs, lai Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem tiktu piegādāti 

Latvijā ražoti pārtikas produkti. Aizsardzības ministrija apņemas uzturēt pirms pieciem gadiem 

parakstīto vienošanos ar vietējiem ražotājiem par kopēju sadarbību, lai savus karavīrus apgādātu ar 

augstākās kvalitātes produktiem un veicinātu Latvijas tautsaimniecību,” uzsver Aizsardzības ministrs 

A.Pabriks. 

 

LOSP Pārstāvju sanāksme 

Trešdien, 26.maijā, notiks LOSP Pārstāvju sanāksme, kurā ar LR Zemkopības ministrijas 

specialistiem tiks izdiskutēti KLP Atbalsta Kalkulatora 2023-2027 neskaidrie jautājumi (Darba 

materiāli un sanāksmes pieejas saite ir nosūtīta Jums uz e-pastiem). 

 

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Latvijas Zemnieku federācija 

 
Latvijā ražoti produkti jūsu veselībai!  

Aicinām uz sarunu par PIENU (govs, aitas, kazas) 

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

pārtikas produktiem. Š.g.25.maijā plkst.15.00 tiešsaistes platformā ZOOM notiks saruna par PIENU! 
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Reģistrācija šeit: https://forms.gle/rokT3tiypT6bb3gg6 

 

Piena un tā produktu labākās īpašības izzināsim kopā ar uztura speciālisti Andu Radziņu un 

piensaimniecības eksperti Silviju Dreijeri, bet mūsu lauksaimnieki iepazīstinās ar savu produkciju. 

 

Sarunas par PIENU norises gaita : 

 Produktu labākās vērtības /Uztura speciāliste Anda Radziņa 

 Kas labs ir govs pienā /Silvija Dreijere (Latvijas piensaimniecības eksperte) 

 Mājražotāja piena produkti-alternatīva veikala piedāvājumam/Kristīne Mauliņa z/s Tūjsmuiža 

/ Salacgrīvas  novads) 

 Kazas piena produkti / Kristīne Piliena (z/s Bērzi / Talsu novads) 

 Vietējās pārtikas katalogs www.novadagarsa.lv  /Elīna Ozola (Sandra Eimane) (SIA 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs). 

 

Sarunas moderators LZF lauku attīstības eksperte Agnese Hauka 

 

Pieslēgšanās saite sarunai: 

https://zoom.us/j/99669219399?pwd=WWpISi9OdUNpQmg0eDZwSXRRRW8wZz09 
ID: 996 6921 9399 

Parole: 556074 

 

Sarunu cikla ietvaros plānota vēl viena tematiskā saruna -graudaugi un maize. 

Papildus informācija: LZF birojs T.26536985, info@lzf.lv 

 

 
 

 

 

 

https://forms.gle/rokT3tiypT6bb3gg6
http://www.novadagarsa.lv/
https://zoom.us/j/99669219399?pwd=WWpISi9OdUNpQmg0eDZwSXRRRW8wZz09
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Lauku Ceļotājs 

 
"Atvērtās dienas laukos" notiek 10.-13. jūnijā! 

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

aicina uz pasākumu "Atvērtās dienas laukos 2021". 

Tradicionālais Latvijas apceļošanas un iepazīšanas pasākums „Atvērtās dienas laukos” arī šogad 

aicina brīvdienās nepalikt pilsētā un doties ciemos pie lauku uzņēmējiem. Šogad pasākuma laiks ir 

pagarināts – tas noritēs četras dienas, no ceturtdienas, 10. jūnija līdz svētdienai – 13. jūnijam.  

Viesos gaida vairāk kā 240 lauku tūrisma uzņēmēji - naktsmītnes, amatnieki, pirtnieki, pārtikas 

ražotāji, biškopji, stādu audzētāji, lielās lauku saimniecības, pilis un muižas, lauku krodziņi un 

restorāni, dabas takas un daudzi citi.  

„Atvērtās dienas laukos” notiek visā Latvijā: Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, Sēlijā, Latgalē un Pierīgā. 

Pasākuma dienās saimnieki piedāvā atlaides, īpaši sagatavotas programmas, ekskursijas, spēles, 

gardumu degustācijas, kā arī  īpaši draudzīgas cenas saviem ražojumiem un pakalpojumiem.  

Lai brauciens būtu izdevies, ieteicams sākt plānošanu jau tagad. Visus pasākuma dalībniekus var 

atrast pasākuma vietnē www.celotajs.lv/atvertasdienas. Tajā ir atrodama informācija par pasākumu, 

pasākuma karte un dalībnieku piedāvājumi šajās dienās.  

No 24. maija drukātā pasākuma karte būs pieejama visos Latvijas tūrisma informācijas centros, uz 

vietas pie pasākuma dalībniekiem, “Lauku ceļotāja” birojā Rīgā un no 29. maijā visās Circle K Latvia 

degvielas uzpildes stacijās. 

Plānojot savu “Atvērto dienu” braucienu, jāņem vērā, ka nepieciešams apmeklējumus saimniecībās 

pieteikt iepriekš. Pasākuma standarta norises laiks ir no plkst. 10:00-18:00 , taču saimniecībām var 

būt arī individuāli norādīti apmeklējumu laiki. 

Saimnieki ir gatavi uzņemt viesus, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

Arī viesiem jāizturas atbildīgi pret sevi, saimniekiem un citiem apmeklētājiem. 

Vēlam visiem pasākuma apmeklētājiem izdevušos atklājumus un aizraujošu laiku laukos! 

Asnāte Ziemele, Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente 

Saziņai: Anna Palelione pasākuma “Atvērtās dienas laukos” koordinatore (tel. 29451717). 
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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 

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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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 Meža īpašnieku biedrība 

 
Latvijas Meža īpašnieku biedrība ir izsludinājusi  

pieteikšanos konkursam “Sakoptākais mežs” 2021 

Daudziem meža īpašniekiem meža apsaimniekošanas pieredze nu jau ir vairāk kā 20 gadi. Ir 

pieaugušas viņu zināšanas par labu meža apsaimniekošanas praksi un viņu īpašumi var kalpot par 

labu piemēru citiem meža īpašniekiem, tādēļ Latvijas meža īpašnieku biedrība arī  katru gadu rīko 

konkursu “Sakoptākais mežs”. Šāds konkurss Latvijā pirmo reizi notika 2017. gadā, pateicoties Meža 

attīstības fonda atbalstam. 

Konkursa mērķi ir apzināt labas mežsaimniecības prakses, rādīt labus piemērus citiem meža 

īpašniekiem, tādējādi popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu kā arī informēt sabiedrību par 

pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku 

kultūrvide saglabāšanu. Konkursanti vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un 

noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža 

infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā 

meža apsaimniekošanā. 

 Pieteikšanās atvērta līdz 5. jūlijam. 

Informācija par konkursu un nolikums www.mezaipasnieki.lv  

Saite - https://mezaipasnieki.lv/lv/sakoptakais-mezs-2021 

 

 

 

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
http://www.mezaipasnieki.lv/
https://mezaipasnieki.lv/lv/sakoptakais-mezs-2021
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Siera klubs 
Siera klubs pasākumu plāns maijā: 

 Gatavojam drukāšanai bukletu "Eiropas Aizsargāto produktu reģistros iekļautie Latvijas 

labumi". 

 Pirmo reizi Latvijā profesionālās meistarības konkursi "ĒDIENOS - Eiropas Savienības 

Aizsargāto produktu reģistros iekļautie Latvijas labumi " : 

19.maijā konkurss Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, 

25.maijā konkurss Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā.  

 (Par katru konkursu būs filma 15-20 min. garumā, publicitāte vietējos medijos un vietējā TV). 

Turpinām siera un biezpiena popularizēšanu medijos: raksts žurnālā "Saimnieks" par siera 

ražotni "SierŠtelle", siera ēdienu bloks žurnālā "Praktiskais Latvietis", praktiski padomi-

raksts par kefīru žurnālā "Praktiskais Latvietis", problēmu raksts par Jāņu sieru laikrakstā 

"Latvijas Avīze", (raksti ir katru mēnesi, tos varat izlasīt www.sieraklubs.lv sadaļā 

AKTUĀLI). 

 TV sižets par Jāņu sieru LTV-1   "4.studija". 
 

 

Latvijas cūku audzētāju asociācija  
 

Aicinām visus interesentus 2021. gada 2. jūnijā plkst. 9:00 piedalīties tiešsaistes konferencē 

Latvijā audzēta soja+kailgraudu mieži = inovācija cūku ēdināšanā 

Noslēgumam tuvojas projekts “Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās 

lopbarības ražošanai cūkkopībā: ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu vietējo lopbarības miežu 

šķirņu audzēšana Latvijā” (ELFLA programma “Sadarbība” 16.1.). 

Šis starpnozaru izpētes projekts četrus gadus kopīgam darbam apvienoja 13 Eiropas inovāciju 

partnerības (EIP) grupas partnerus - zinātniekus, ekonomistus, nozares konsultantus, ražotājus, 

ekspertus no augkopības, barības sagatavošanas un cūkkopības nozarēm. Pateicoties šim projektam 

veikti plaši sojas un lopbarības miežu audzēšanas pētījumi Stendē, Viļānos, vērtēti ražošanas sējumi 

vairākās saimniecībās dažādos Latvijas reģionos, kā arī  veikti cūku ēdināšanas pētījumi zemnieku 

saimniecībās, izmantojot vietējo soju un kailgraudu miežus.  

Aicinām visus interesentus 2021. gada  2. jūnijā plkst. 9.00 piedalīties tiešsaistes konferencē 

Latvijā audzēta soja + kailgraudu mieži = inovācija cūku ēdināšanā 

 uzzināsim par pētījumu rezultātiem, 

 uzklausīsim pieredzes stāstus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas, 

 piedalīsimies diskusijās ar nozares ekspertiem. 

Vairāk informācija pieejama šeit: http://www.lcaa.lv/actual-news/products/555-2021-gada-2-

j%C5%ABnij%C4%81-plkst-9-00-tie%C5%A1saistes-konference-latvij%C4%81-audz%C4%93ta-

http://www.sieraklubs.lv/
https://www.arei.lv/lv/projekti/2018/jaunas-tehnologijas-un-ekonomiski-pamatoti-risinajumi-vietejas-lopbaribas-razosanai
https://www.arei.lv/lv/projekti/2018/jaunas-tehnologijas-un-ekonomiski-pamatoti-risinajumi-vietejas-lopbaribas-razosanai
https://www.arei.lv/lv/projekti/2018/jaunas-tehnologijas-un-ekonomiski-pamatoti-risinajumi-vietejas-lopbaribas-razosanai
http://www.lcaa.lv/actual-news/products/555-2021-gada-2-j%C5%ABnij%C4%81-plkst-9-00-tie%C5%A1saistes-konference-latvij%C4%81-audz%C4%93ta-soja-kailgraudu-mie%C5%BEi-inov%C4%81cija-c%C5%ABku-%C4%93din%C4%81%C5%A1an%C4%81
http://www.lcaa.lv/actual-news/products/555-2021-gada-2-j%C5%ABnij%C4%81-plkst-9-00-tie%C5%A1saistes-konference-latvij%C4%81-audz%C4%93ta-soja-kailgraudu-mie%C5%BEi-inov%C4%81cija-c%C5%ABku-%C4%93din%C4%81%C5%A1an%C4%81


 

 
 

 

 

10 

soja-kailgraudu-mie%C5%BEi-inov%C4%81cija-c%C5%ABku-

%C4%93din%C4%81%C5%A1an%C4%81  

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 

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 

http://www.lcaa.lv/actual-news/products/555-2021-gada-2-j%C5%ABnij%C4%81-plkst-9-00-tie%C5%A1saistes-konference-latvij%C4%81-audz%C4%93ta-soja-kailgraudu-mie%C5%BEi-inov%C4%81cija-c%C5%ABku-%C4%93din%C4%81%C5%A1an%C4%81
http://www.lcaa.lv/actual-news/products/555-2021-gada-2-j%C5%ABnij%C4%81-plkst-9-00-tie%C5%A1saistes-konference-latvij%C4%81-audz%C4%93ta-soja-kailgraudu-mie%C5%BEi-inov%C4%81cija-c%C5%ABku-%C4%93din%C4%81%C5%A1an%C4%81
https://laukuforums.lv/lv/archives/12183
https://parlaments.laukuforums.lv/
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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. 

 

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 

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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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! 

 

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 

 

21.05.2021 

Atgādinām! 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  

 

 

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/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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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  

 

21.05.2021 

Jauna EPS funkcionalitāte - “Tuvumā esošie bišu stropi” 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir izveidota 

atsevišķa sadaļa, kurā lauksaimnieki var redzēt, vai viņu apsaimniekoto rapšu lauku tuvumā atrodas 

Lauksaimniecības datu centrā reģistrētas bišu novietnes. 

 

Būtiskākās lietas, ko sniedz šī funkcionalitāte, ir nosūtītā informācija lauksaimniekiem ar 

brīdinājumu par bišu novietnēm viņu laukos, informācija EPS kalendārā par tuvumā esošām 

novietnēm, ziņojumi par veiktajām izmaiņām u.c. 

 

LAD turpina aktīvu komunikāciju ar sadarbības partneriem un visām iesaistītajām pusēm, lai strādātu 

pie funkcionalitātes pilnveides un jaunu risinājumu ieviešanas.  

https://eps.lad.gov.lv/login  

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA 

 

17.05.2021 

Tapusi projekta LIFE OrgBalt īsfilma, kurā eksperti skaidro klimata pārmaiņu samazināšanas 

potenciālu organiskajā augsnē 

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņu veicinošiem faktoriem (saistībā ar organiskās 

augsnes apsaimniekošanu) un to mazināšanas potenciālu, LIFE OrgBalt projekta ietvaros ir tapis 

informatīvs video. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/tapusi-projekta-life-orgbalt-isfilma-kura-

eksperti-skaidro-klimata-par?id=12222  

 

18.05.2021 

Mājputnus drīkstēs laist ārā, ievērojot vairākus piesardzības pasākumus 

Valdība otrdien, 18. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos 

par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām, atļaujot mājputnus turēt arī ārpus 

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
https://eps.lad.gov.lv/login
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/tapusi-projekta-life-orgbalt-isfilma-kura-eksperti-skaidro-klimata-par?id=12222
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/tapusi-projekta-life-orgbalt-isfilma-kura-eksperti-skaidro-klimata-par?id=12222
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slēgtajām telpām - no brīža, kad noteikumi stāsies spēkā, vienlaikus ievērojot vairākus piesardzības 

pasākumus.  

 

Ļaujot putniem uzturēties ārpus slēgtām telpām, mājputnu īpašniekiem un turētājiem obligāti 

ievērojami vairāki piesardzības pasākumi, lai mazinātu risku pārnest augsti patogēnās putnu gripas 

ierosinātāju no savvaļas putniem uz mājputniem.  

 

Šie ierobežojumi ir: 

1. mājputnus, kas ir ūdensputni, ir aizliegts izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs,  

2. ir aizliegta dalība tirgos ar mājputniem un izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām 

olām,  

3. mājputnu dzirdināšanai atļauts izmantot tikai tādu ūdeni, kas nav iegūts virszemes ūdenskrātuvē,  

4. darbiniekiem un personām, kuras nonāk kontaktā ar mājputniem, ir jānēsā darba vai maiņas 

apģērbs un apavi, ko lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.  

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/majputnus-drikstes-laist-ara-ieverojot-vairakus-

piesardzibas-pasakumus?id=12225  

 

21.05.2021 

Zemkopības ministrija nosoda publiski paustos izteikumus, kas pretnostata Latvijas 

lauksaimniekus sabiedrībai  

Zemkopības ministrija pauž neizpratni par publiski izskanējušajiem nekorektajiem un nepatiesajiem 

izteikumiem par Latvijas lauksaimniekiem, kas izskanējuši radio ēterā un kurus finansiāli atbalstījis 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Latvijas Vides aizsardzības fonds. 

 

Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts: “Šis mēģinājums pretnostatīt Latvijas 

lauksaimniekus Latvijas sabiedrībai ir ļoti negodīgs un melīgs. Katrs Latvijas lauksaimnieks un lauku 

uzņēmējs, kas ražo lauksaimniecisko produkciju un nodrošina iedzīvotājus ar pārtiku, dod darbu 

reģionu iedzīvotājiem un papildina valsts ieņēmumus nodokļos, Latvijai ir ļoti liela vērtība. Mums 

nav izprotams, kā šādus apgalvojumus, kas būtisku Latvijas tautsaimniecības nozari – 

lauksaimniecību – pretnostata sabiedrībai, var atbalstīt no valsts budžeta līdzekļiem, kā to ir darījis 

Latvijas Vides aizsardzības fonds. Lauksaimniecības un pārtikas nodrošinājums ir viena no valsts 

drošības garantijām un, ja lauksaimnieku pūles un ieguldījums tiek noniecināts, tad tas var apdraudēt 

arī valsts drošību. Ja Latvijas lauksaimnieki un ražotāji pārtrauks ražot lauksaimniecisko produkciju 

un pārtiku, iedzīvotajiem veikalos nebūs pieejamas mūsu valstī ražotās pārtikas preces, un valsts kļūs 

atkarīga no ārvalstu piegādēm. Zemkopības ministrijas skatījumā tas nekādā gadījumā nav 

pieļaujams. Zemkopības ministrija aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 

izvērtēt, vai šādas reklāmas, kas šķeļ Latvijas sabiedrību, ir atbalstāmas, un pārskatīt, kādiem 

mērķiem Latvijas Vides aizsardzības fonds izlieto valsts budžeta finansējumu.” 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-nosoda-publiski-paustos-

izteikumus-kas-pretnosta?id=12230  

 

 

 

 

 

 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/majputnus-drikstes-laist-ara-ieverojot-vairakus-piesardzibas-pasakumus?id=12225
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/majputnus-drikstes-laist-ara-ieverojot-vairakus-piesardzibas-pasakumus?id=12225
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-nosoda-publiski-paustos-izteikumus-kas-pretnosta?id=12230
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-nosoda-publiski-paustos-izteikumus-kas-pretnosta?id=12230
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Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 24. maijā, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) 

Strukturālo reformu atbalsta dienesta (SRSS) apstiprinātā projekta ““Atbalsts antimikrobiālās 

rezistences ierobežošanas rīcības plāna “Viena veselība”” tiešsaistes seminārā koordinācijas grupas 

pārstāvjiem par antimikrobiālās rezistences (AMR) plāna izvērtēšanu un tajā iekļauto pasākumu 

kārtošanu prioritārā secībā. Seminārā izvērtēs AMR ierobežošanai un piesardzīgai lietošanai 

iekļautos pasākumus antibiotiku plānā “Viena veselība” 2019.-2020. gadam un kārtos tos prioritārā 

secībā, kā arī izvērtēs, kurus pasākumus nepieciešams iekļaut jaunajā AMR ierobežošanas un 

piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānā “Viena veselība” nākamajam plānošanas periodam. 

Sākums pulksten 13.00.   

 

Otrdien, 25. maijā, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes seminārā ”Oglekļa apsaimniekošana Kopējās 

lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskajos plānos”, lai izpētītu oglekļa ražošanas shēmu dizaina 

iespējas KLP stratēģiskajos plānos. Semināra mērķis ir atvieglot pieredzes un piemēru apmaiņu starp 

attiecīgajām ieinteresētajām personām (valsts iestādēm, zemes apsaimniekotājiem, nevalstiskajām 

organizācijām, akadēmiskajām aprindām u.c.), un semināra rezultāti sniegs ieguldījumu arī EK 

iniciatīvā par oglekļa dioksīda izmantošanu.  

Sākums pulksten 10.00.   

 

Otrdien, 25. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupā “Vides un industriālais 

piesārņojums pārtikā”, kurā diskutēs par akrilamīda un 3MCPD esteru maksimāli pieļaujamā līmeņa 

noteikšanu, kā arī par policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem tējā un augu uzlējumos.  

Sākums pulksten 10.30.   

 

Otrdien, 25. maijā, ZM speciālisti piedalīsies projekta “Progress” 3. starpreģionālajā tiešsaistes 

apmācību seminārā, kurā runās par trīs tematiem: mežsaimniecības pozitīvās ietekmes novērtēšanu 

ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā, lauksaimniecības teritoriju apsaimniekošanu, lai atbalstītu 

ekosistēmu pakalpojumus un ekosistēmas pakalpojumu vērtības integrēšanu nacionālajās aprēķinu un 

uzskaites sistēmās. Rīgas Tehniskā universitāte prezentēs Latvijas piedāvāto labo praksi “Calculation 

of the effectiveness of greenhouse gas and ammonia reduction measures”, kuras pamatā ir Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes izstrādātais siltumnīcefekta gāzu (SEG) un amonjaka emisiju 

aprēķina rīks.  

Sākums pulksten 11.00.  

 

Otrdien, 25. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Tiešo maksājumu komitejas darba grupas tiešsaistes 

sanāksmē, kurā diskutēs par monitoringa pārbaudēm 2021. gada iesniegumiem. 

Sākums pulksten 11.00.  

 

No otrdienas līdz ceturtdienai, no 25. līdz 27. maijam, ZM speciālisti piedalīsies ANO Pārtikas un 

lauksaimniecības organizācijas (Food and Agriculture Organization, FAO) Pārtikas un 

lauksaimniecības ģenētisko resursu komisijas nacionālo kontaktpunktu tiešsaistes sanāksmē, kurā 

turpinās pārskatīt projektu un iespējamās darbības saistībā ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 

un ilgtspējīgu izmantošanu pārtikā un lauksaimniecībā. Tāpat sanāksmē turpinās pārskatīt 2021. - 

2023. gada rīcības plāna projektu FAO stratēģijas īstenošanai bioloģiskajā daudzveidībā visās 

lauksaimniecības apakšnozarēs. 
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Sākums visas dienas pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 25. maijā, ZM speciālisti tiksies tiešsaistē ar Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāves 

Eiropas Savienībā vietnieci, vēstnieci Alisi Balodi, lai  pārrunātu Latvijas nostāju ES 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē, kas notiks no 26. līdz 27.maijam. 

Sākums pulksten 12.30. 

 

Otrdien, 25. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas tiešsaistes sēdē, kurā skatīs jautājumus par 

sociālā atbalsta pieejamību studējošajiem. 

Sākums pulksten 12.10. 

 

Trešdien, 26.maijā, ZM speciālisti piedalīsies Saeimas Eiropas lietu komisijas tiešsaistes sēdē, kurā 

ZM pārstāvji informēs par 26. - 27. maija ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē 

izskatāmajiem jautājumiem, kā arī tiks pārrunāta Latvijas nostāja. 

Sākums pulksten 8.30. 

 

Trešdien, 26. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas 

tiešsaistes sēdē. Sēdē tiks izskatīti jautājumi par ES fondu ieguldījumiem labklājības nozarē 2021. - 

2027. gada plānošanas periodā, plāna projekts par minimālo ienākumu atbalsta sistēmas 

pilnveidošanu 2022. - 2024.gadam un citi jautājumi. 

Sākums pulksten 15.00. 

 

Trešdien un ceturtdien, 26. un 27.maijā, ZM atašeji LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES piedalīsies 

attālinātā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē. Sanāksmē tiks 

skatīti jautājumi par KLP reformu, secinājumi par ES prioritātēm attiecībā uz Apvienoto Nāciju 

Organizācijas 2021. gada samitu par pārtikas sistēmām, Rīcības plāns ES bioloģiskās ražošanas 

attīstībai un jautājumi par augu reproduktīvā materiāla ražošanu un tirdzniecību. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 26. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Vides un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras seminārā par e-pakalpojuma “Iesniegums iestādei” aizvietošanu ar e-

formām oficiālās elektroniskās adreses vidē.  E-formu risinājums nodrošinās klientiem iespēju veikt 

strukturētu datu ievadi un nosūtīšanu Oficiālās elektroniskās adreses likuma izpratnē. 

Sākums pulksten 13.00.  

 

Trešdien, 26. maijā, ZM notiks KLP tematiskā tiešsaistes darba grupa “Lauku telpa” - publiska 

diskusija, lai nodrošinātu KLP Stratēģiskā plāna izstrādi.  

Sākums pulksten 10.00.   

 

Trešdien, 26. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Ziemeļvalstu Ministru padomes Latvijas biroja rīkotā 

tiešsaistes seminārā “Iepazīstiet industriālās simbiozes un bioekonomikas biznesa modeļu labo 

praksi”, kurā runās par rīkiem, kas palīdz attīstīt industriālo simbiozi, industriālās simbiozes labās 

prakses piemēriem Ziemeļvalstīs - Kalundborgā, (Dānijā), Papīra provincē (Zviedrijā), Sotenäs 

(Zviedrijā) un bioekonomikas biznesa modeļiem, kā arī bioekonomikas biznesa modeļiem fosilā 
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kurināmā aizstāšanai ar biodegvielu un jauniem bioloģisko materiālu izmantošanas veidiem, kas nav 

saistīti ar enerģiju. Vairāk informācijas ŠEIT.  

Sākums pulksten 10.00.   

 

Trešdien, 26. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK ekspertu tiešsaistes darba grupā par veterināro zāļu 

atliekvielām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos. Sanāksmē izskatīs jaunos EK sagatavotos 

tiesību aktu projektus par veterināro zāļu atliekvielu uzraudzību un kontroli.  

Sākums pulksten 10.30.   

 

Ceturtdien, 27. maijā, ZM notiks KLP tematiskā tiešsaistes darba grupa “Zināšanas, inovācijas un 

sadarbība” - publiska diskusija, lai nodrošinātu KLP Stratēģiskā plāna izstrādi.  

Sākums pulksten 10.00.   

 

Ceturtdien, 27. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas ieviešanas projekta gadskārtējā tiešsaistes 

sanāksmē par ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) ierobežotu izmantošanu un izplatīšanu vidē. 

Sanāksmē izskatīs jautājumus par jaunajām genomikas metodēm – tiesisko regulējumu, noteikšanas 

metodēm, valstu pieredzi ĢMO kontroles nodrošināšanā.    

Sākums pulksten 10.00.   

 

Ceturtdien, 27. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Starptautiskās jaunu šķirņu aizsardzības 

organizācijas (UPOV) tiešsaistes seminārā par selekcionāru tiesībām uz novākto materiālu. Saskaņā 

ar 1991. gada UPOV Konvenciju selekcionāra tiesības attiecas arī uz novākto materiālu, ja tas ir 

iegūts, izmantojot pavairojamo materiālu bez selekcionāra atļaujas. Seminārs sniegs pieredzi tiesu 

gadījumos un informēs par iespējām realizēt selekcionāra tiesības. Seminārā sniegtā informācija un 

diskusijas tiks ziņotas UPOV Administratīvajai un juridiskajai komitejai, lai izvērtētu UPOV 

vadlīnijas par novākto materiālu.  

Sākums pulksten 10.30.   

 

Piektdien, 28. maijā, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas nodrošinājuma un 

klimata pārmaiņu kopējā programmēšanas iniciatīvas (FACCE JPI) rīkotā tiešsaistes seminārā, lai 

pārrunātu pētniecības virziena “Apvārsnis Eiropa” ietvarā plānoto ES partnerību “Lauksaimniecības 

sistēmu pārejas paātrināšana: agroekoloģijas laboratorijas un pētniecības infrastruktūras”. Pirmā 

diskusija par plānoto partnerību notika FACCE JPI valdes sēdē šāgada martā. Tā kā daudz jautājumu 

netika pārrunāti, FACCE JPI valstu pārstāvji turpinās diskutēt par jauno partnerību, kā arī par 

FACCE-JPI lomu jaunajā ES līmeņa pētniecības partnerībā.  

Sākums pulksten 11.00.   

 

https://www.norden.lv/lv/aktualitates/pasakumi/iepazistiet-industrialas-simbiozes-un-bioekonomikas-biznesa-modelu-labo-praksi/

