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INFOLAPA Nr. 36/2020 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

ZM sanāksme par precizēto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma 

nodokli" 

Otrdien, 24.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis 

piedalījās Zemkopības ministrija rīkotajā starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē par precizēto 

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"".  

 

LLKC diskusija par nozaru problēmām Covid-19 sakarā 

Trešdien, 25.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās Copa-Cogeca un EK tiešsaistes 

sanāksmē par nozaru problēmām Covid-19 sakarā.  

Tika apspriesta aktuālā informācija nozaru darba grupās (atskaites sniedza LOSP biedru 

dalīborganizāciju pārstāvji). Vairāk informāciju par sanāksmi izsūtīsim tuvākajā laikā.  

 

Memoranda padomes sēde 

Trešdien, 25.novembrī, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalījās Memoranda 

padomes sēdē.  

 

Memoranda padomes sekretariāts ir sagatavojis īsu kopsavilkumu par Memoranda padomes 2020.gada 

25.novembra sēdē apspriestajiem jautājumiem: 

 

  * Finanšu ministrija prezentēja domnīcu darba rezultātu saistībā ar nepieciešamajām izmaiņām 

sabiedriskā labuma organizāciju darbībā un regulējumā. Sēdē netika apspriests saimnieciskās darbības 

koncepts, par kuru vispirms šaurākā lokā izdiskutēs ar sākotnēji domnīcās iesaistītajām organizācijām. 

Pēc tam saimnieciskās darbības koncepts, iespējams, varētu tikt apspriests decembra vai janvāra 

Memoranda padomes sēdē. Finanšu ministrija plāno sākotnējās izmaiņas piedāvāt informatīvā 

ziņojuma formātā, pirms izsludināšanas VSS sabiedrības pārstāvjiem būs iespējas izteikt viedokli par 

dokumentu, par to vēl atsevišķi informēs Memoranda padomes sekretariāts. 

  * Finanšu ministrija atkārtoti informēja par ES Atjaunošanas un noturības mehānisma (RRF) 

plānošanas procesu, skaidrojot, ka sabiedrības pārstāvjiem būs iespējas piedalīties konsultācijās par 

katru no komponentēm 2020.gada decembrī un arī nākamajā gadā. 

  * Biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore K. Zonberga un biedrības "Latvijas Platforma 

attīstības sadarbībai" direktore/ biedrības "Paliec mājās" pārstāve I. Vaivare informēja par savu darbu 

attiecīgi finanšu ministra J. Reira vadītajā  vadības grupā Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai 

novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam un Valsts kancelejas direktora J. Citskovska 

vadītajā darba grupā, kura izstrādā stratēģiju ar nepieciešamo pasākumu kopumu ilgtermiņa Covid-19 

izplatības pārvaldīšanai. K.Zonberga informēja, ka vadības grupas sēdē nolemts pagarināt termiņus 

visiem nevalstisko organizāciju atbalsta mehānismiem, kā arī izveidot atbalsta programmu tām NVO, 

kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu krīzes seku novēršanai (plašāk te-

https://nvo.lv/lv/zina/ari_2021gada_nvo_vares_sanemt_valsts_atbalstu_covid19_krizes_parvaresanai
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).  I.Vaivare savukārt informēja, ka kopš 2020.gada vidus aktīvi piedalās diskusijās stratēģijas izstrādes 

ietvaros, paužot nevalstisko organizāciju viedokli. 

  *  Lai sagatavotu Memoranda padomes 2021.-2023.gada darbības plānu, kā arī apspriestu Memoranda 

padomes darba organizēšanas jautājumus, 2020.gada 4.decembrī plkst.9.00-10.30 šaurākā lokā plānots 

organizēt tikšanos. Pašu darba plānu plānots apstiprināt vēlākais 2021.gada janvāra sēdē. 

  * Tiks meklēts iesaistītajām pusēm pieņemams laiks, lai šogad tomēr notiktu iedvesmojoša 

īskonference par sadarbību COVID-19 krīzes laikā, precīzāka informācija tiks nosūtīta, kad būs 

skaidrība par pasākuma norises laiku un programmu. 

  *   Nākamā Memoranda padomes sēde notiks 2020.gada 30.decembrī plkst.11.00-13.00. 

 

Visi sēdes materiāli (kā ierasts) ir pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē: 

https://www.mk.gov.lv/lv/content/2020-gada-25-novembra-sedes-darba-kartiba#overlay-

context=lv/content/26-novembra-sedes-darba-kartiba , savukārt sēdes ieraksts ir pieejams 

https://www.youtube.com/watch?v=shqQYEzVpMs&feature=youtu.be .Vēršu uzmanību, ka 

materiālus un ierakstus ātri var atrast https://www.mk.gov.lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-

ministru-kabineta-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padomes-sedes. 

 

Vebinārs par Eiropas Zaļo kursu un Atjaunojamo Enerģiju ražošanai pašpatēriņam 

Piektdien, 27.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās vebinārā par Eiropas Zaļo kursu 

un Atjaunojamo Enerģiju ražošanai pašpatēriņam. Vebinārā meklēja atbildes uz jautājumiem, cik 

izdevīgi ir ražot elektrību savam patēriņam? Tika apskatīta citu valstu pieredzi un runāts par to, kuriem 

uzņēmumiem šī būtu laba iespēja samazināt izmaksas un kļūt klimatam draudzīgākam, “zaļākam”.  

Tika minētas interesantas idejas, kā varētu diversificējot savu elektrenerģijas ražošanu, kooperējoties 

elektroenerģijas ražotājiem, ieguvums būtu zemākas izmaksas, kā tas šobrīd jau notiek Čehijā, 

Nīderlandē, Vācijā.  

 

Nākošās nedēļas plānotās LOSP aktivitātes: 

 

Seminārs-diskusija ENERĢĒTIĶU NETRADICIONĀLAIS SKATS UZ 

ENERGOEFEKTIVITĀTI TAUTSAIMNIECĪBAS SEKTOROS 

Otrdien, 01.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies tiešsaistes seminārā-diskusijā 

“Enerģētiķu netradicionālais skats uz energoefektivitāti tautsaimniecības sektoros”, ko rīko Rīgas 

Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. Pielikumā nosūtu semināra 

programmu. 

  

Seminārā turpinās sarunu par energoefektivitāti tautsaimniecības sektoros, kuri nosacīti dalās divās 

lielās grupās. Pirmā grupa ir enerģijas lietotāji - mājsaimniecības, pakalpojumu un transporta sektors. 

Otrā grupa ir enerģijas ražotāji un lietotāji - rūpniecības un lauksaimniecības sektors. 

 

Valsts Lauku tīkla Sadarbības padomes sanāksme 

Trešdien. 02.decembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies Valsts Lauku tīkla Sadarbības 

padomes attālinātajā sanāksmē.  

Darba kārtībā: Sadarbības padomes aptaujas rezultātu prezentācija un Valsts Lauku tīkla Darba plāns 

(projekts)  2021. gadam. 

 

 

https://www.mk.gov.lv/lv/content/2020-gada-25-novembra-sedes-darba-kartiba#overlay-context=lv/content/26-novembra-sedes-darba-kartiba
https://www.mk.gov.lv/lv/content/2020-gada-25-novembra-sedes-darba-kartiba#overlay-context=lv/content/26-novembra-sedes-darba-kartiba
https://www.youtube.com/watch?v=shqQYEzVpMs&feature=youtu.be
https://www.mk.gov.lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padomes-sedes
https://www.mk.gov.lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padomes-sedes
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Baltijas Kaņepju - Cannabis Konference  

Piektdien, 04.decembrī LOSP ģenerāldirektors piedalīsies un uzstāsies Baltijas Kaņepju konferencē, 

kura veltīta daudzpusīgā brīnumauga kaņepes potenciāla un tirgus izvērtēšanai.  Kaņepes tiek 

pielietotas dažādos sektoros - gan veselības uzturēšanā, medicīnā, uzturā un skaistumkopšanā,  gan 

būvmateriālu ražošanā un tekstilrūpniecībā. Baltijas valstīs selekcionāri izstrādā jaunas kaņepju 

šķirnes. Konferences eksperti izklāstīs arī citu valstu pieredzi un pievērsīsies tirgus attīstības barjeru 

apspriešanai (zemāk LOSP Infolapā visa informācija par konnferenci).  

 

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Latvijas Industriālo kaņepju asociācija 

 

Baltijas Kaņepju - Cannabis Konference 4 

Baltijas Kaņepju - Cannabis Konference  / Baltic Hemp - Cannabis Conference  

WEB - SEMINAR  

4.December 12:00 - 13:30, Zoom, Latvian and English 

 

Cienījamie kolēģi! Dear colleagues! 

 

Aicinām Jūs piedalīties Baltijas konferencē, kura veltīta daudzpusīgā brīnumauga kaņepes potenciāla 

un tirgus izvērtēšanai.  Kaņepes tiek pielietotas dažādos sektoros - gan veselības uzturēšanā, 

medicīnā, uzturā un skaistumkopšanā,  gan būvmateriālu ražošanā un tekstilrūpniecībā. Baltijas 

valstīs selekcionāri izstrādā jaunas kaņepju šķirnes. Konferences eksperti izklāstīs arī citu valstu 

pieredzi un pievērsīsies tirgus attīstības barjeru apspriešanai.  

Kaņepe – Cannabis – Attīstības perspektīvas. 

 

Armands Gūtmanis - moderators - Moderator; Meta Advisory (Latvia) 

 

1. daļa angļu valodā / 1. part in EnGlish: 

Ago Siiner-  Perfect Plant OÜ, Igaunijas pieredze un attīstības perspektīvas / Estonian experience and 

market perspectives 

Tomas Danisevičius – Allive Europe UAB, Lietuvas pieredze un attīstības perspektīvas  / Lithuanian 

experience and market perspectives (Lietuva) 

Jautājumi - atbildes / Q&A 

 

2. daļa latviešu valodā / 2. part in Latvian: 

Guntis Vilnītis – Latvijas industriālās kaņepju asociācijas valdes priekšsēdētājs / Latvian Industrial 

Hemp Association, chairman (Latvia) 

Rolands keišs - ZS "Kotiņi" - Saglabājamās kaņepju šķirnes Latvijā / Farm "Kotiņi", hemp varieties 

in Latvia  

Jautājumi - atbildes / Q&A 

 

Please fill the form below to receive Zoom access link on e-mail. Lai pieteiktos, lūdzam aizpildīt 

anketu zemāk. Jūsu e-pasts ir nepieciešams vebināra piekļuves nodrošināšanai. Uz Jūsu norādīto e-
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pastu saņemsiet aicinājumu pievienoties Zoom tiešsaistes platformai. Lietošanas instrukcija ir 

angliski pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=vFhAEoCF7jg  

Lai pieslēgtos, ir nepieciešams lejuplādēt “zoom” (https://zoom.us/) programmu. Iesakām to izdarīt 

savlaicīgi . Pieslēgties tiešraidei varēs ar datoru vai mobilo telefonu. 

Datus apstrādā SIA BBC, reģ.nr. 40003776066. Dati netiek nodoti trešām personām.  

Vairāk info: ieva.grinberga@metaadvisory.lv 

 

 

Siera klubs 

 

Biedrībai “Siera kluba” šobrīd nenotiek klātienes pasākumi, sakarā ar Covid-19.  

Bet semināros jaunos pavārus iepazīstina gan ar jauniem Latvijas produktiem, 

gan to ražotājiem. Viena no tādām saimniecībām bija Liepkalns no Rēzeknes 

novada, kas šogad saņēma “Sējēja” balvu.  

Rīgas TRIT tehnikumā, mūsu biedrs, restorāna Vairāk saules šefpavārs Tomass Godiņš gatavoja 

ēdienus no zaļajiem griķiem, to miltiem un griķu makaroniem.  Biedrība “Siera klubs” cenšas labāko 

nopublicēt, lai izmanto arī citi cilvēki, iepazīst un mēģina paši.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vFhAEoCF7jg
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https://www.la.lv/serga-iegriez-eksportam  

 

 

 

Latvijas Biškopības biedrība 

 

Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” katrs 1.klasnieks saņems dāvanu 

 

Latvijas Biškopības biedrība (LBB) Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” ietvaros, katram 

valsts finansētajam, vispārizglītojošo skolu pirmklasniekam ir sarūpējusi dāvaniņu. 

LBB šajā akcijā piedalīsies jau 7. gadu, bet tik apjomīga akcija būs pirmo reizi. Eiropas Savienības 

dalībvalstīs šī akcija notiek ik gadu novembra trešajā piektdienā, kad biškopji dodas uz skolām un 

bērnudārziem, lai izglītotu bērnus un jauniešus par biškopības profesiju, biškopības produktiem un to 

vērtīgajām īpašībām uzturā. 

 

Ņemot vērā pašreizējo ārkārtas situāciju valstī, saistībā ar Covid – 19 pandēmiju, šogad biškopji uz 

izglītības iestādēm nedosies, bet LBB izsūtīs visiem valsts finansētajām, vispārizglītojošo skolu 1. 

klases skolniekiem (vairāk kā 20 000) pārsteiguma dāvaniņas.  

https://www.la.lv/serga-iegriez-eksportam
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Kā mērķauditorija tika izvēlēta 1. klase, jo uzsākot jaunas ikdienas gaitas, bieži vien bērniem rodas 

stress, kas padara ikdienu bažīgāku, krītas imunitāte. Līdz ar to biškopji grib iepriecināt pirmklasniekus 

ar saldām, veselīgām un izglītojošām dāvaniņām. Katrs bērns saņems 3 trauciņus ar rapša, meža un 

dažādu ziedu medu, un izglītojošu magnētiņu ar informāciju, kāpēc katru dienu sākt ar medus karoti 

vienu. Kā arī, apmeklējot LBB mājaslapu www.medus.lv , varēs noskatīties informatīvi izklaidējošu 

filmiņu par bitēm un medu. 

Tā kā akcijas apmērs ir apjomīgs, jo jānogādā dāvaniņas uz vairāk nekā 600 izglītības iestādēm, tad 

akcija norisināsies visu novembra mēnesi.  

 

Lauku Ceļotājs 

Lauku tūrisma mītnes pašizolācijai un karantīnai 

Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” apkopojusi  aktuālu informāciju par lauku tūrisma 

mītnēm, kuru saimnieki ir gatavi uzņemt viesus, kam nepieciešama pašizolācija vai karantīna. Šādas 

mītnes atrodas visā Latvijā, lielākā daļa – Vidzemē.  

Aktīvajai tūrisma sezonai beidzoties, pieaug to lauku tūrisma naktsmītņu skaits, kuru saimnieki ir 

gatavi veikt drošības pasākumus un piedāvāt savus pakalpojumus tiem, kam nepieciešams pašizolēties 

vai doties karantīnā. Vietnē www.celotajs.lv izveidota īpaša sadaļa  „Lauku tūrisma mītnes 

pašizolācijai un karantīnai”, kurā regulāri  atjaunojam informāciju par  aktuālo piedāvājumu. 

Naktsmītņu piedāvājums 

• Brīvdienu mājas  

Tās ir atsevišķas mājas ar vairākām guļamistabām, dzīvojamo istabu, ēdiena gatavošanai aprīkotu 

virtuvi un labierīcībām. Dažkārt brīvdienu mājas ēkā vai tai piederošajā teritorijā atrodas arī pirts. Ap 

brīvdienu mājām parasti ir privāta āra teritorija, kur iespējams uzturēties svaigā gaisā. Brīvdienu mājas 

ir piemērotas karantīnas situācijai un pašizolācijai ģimenēm, kam nepieciešama lielāka platība, lai visi 

ģimenes locekļi varētu gan strādāt, gan mācīties attālināti, netraucējot cits citu. Brīvdienu mājās parasti 

ir interneta pieslēgums, taču iepriekš jāpārliecinās par tā kvalitāti un jaudu. Iespējams, ka uz brīvdienu 

māju viesi varēs doties kopā ar saviem četrkājainajiem mīluļiem, ja tas nepieciešams.   

• Kempingi 

Kempingi piedāvā atsevišķas brīvdienu mājas, kas ir pilnībā aprīkotas un apkurināmas. Āra teritorija 

ir kopīga viesiem, taču tā ir pietiekami plaša, lai ievērotu distancēšanos. 

• Viesu nami 

Viesu nami piedāvā atsevišķas istabas vai dzīvokļus ar labierīcībām un ēdiena gatavošanas iespējām, 

kā arī atsevišķus brīvdienu namiņus viesu namu teritorijā. Arī viesu nami parasti atrodas lauku apvidū, 

kur iespējams uzturēties svaigā gaisā un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, ievērojot distancēšanos. 

 

Pakalpojumi 

Rezervējot mītni, vēlams zināt, kādi papildus pakalpojumi var būt nepieciešami un par tiem laicīgi 

vienoties ar saimniekiem. Ēdināšanas pakalpojumi lielākajā daļā mītņu netiks sniegti, taču var būt 

iespēja vienoties ar saimniekiem par ēdienu vai produktu piegādi no tuvākās kafejnīcas vai veikala.  

 

Cenas 

http://www.medus.lv/
http://www.celotajs.lv/
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Cenas var būt norādītas mītnes informācijā, taču vairumā gadījumu tās tiks noteiktas, viesiem un 

saimniekiem abpusēji vienojoties, atkarībā no uzturēšanās ilguma, viesu skaita, nepieciešamajiem 

pakalpojumiem un citiem apstākļiem. 

  

Kā izvēlēties 

Naktsmītnes var izvēlēties pēc atrašanās vietas kartē, iepazīstoties ar aprakstiem un foto galerijām. Lai 

precizētu pakalpojumus, pieejamību, cenas un citus nosacījumus, ir jāsazinās ar naktsmītņu 

saimniekiem. Kopējās sabiedrības veselības labad ir nepieciešams būt ļoti atbildīgiem un atklātiem, 

informējot saimniekus par savu veselības stāvokli. 

 

Ar cieņu 

Asnāte Ziemele, 

Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente (tel. 29285756) 

 

 
 

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija 

 

Projekta ATLAS aptauja Latvijas lauksaimniekiem 

Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Dārzkopības institūts un Latvijas 

Augļkopju asociācija aicina Latvijas lauksaimniekus piedalīties elektroniskajā aptaujā par 

lauksaimnieku vēlmēm informācijas tehnoloģiju (IT) un robotikas jomās. 

 

Aptauja tapusi projekta ATLAS “Sadarbspējas un analīzes sistēma inovatīvai, datu vadītai 

lauksaimniecībai” ietvaros, kas piedāvās inovatīvus, uz datiem balstītus pakalpojumus 

lauksaimniecībā, lai ilgtspējīgā veidā palīdzētu uzlabot lauksaimnieku efektivitāti. 

 

Aptauja pieejama spiežot uz saites: https://ej.uz/ATLAS_aptauja 

 

Būsim pateicīgi par jūsu atsaucību, piedaloties aptaujā! Tāpat novērtēsim, ja aicināsiet arī savus 

kolēģus un citus lauksaimniekus tajā piedalīties, šādi stiprinot aptaujas objektivitāti! 

Plašāka informācija par ATLAS projekta mājas lapā: https://www.atlas-h2020.eu/ 

 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 

 

https://ej.uz/ATLAS_aptauja
https://www.atlas-h2020.eu/
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SARA projekts 

Pagājušās nedēļas beigās notika projekta partneru sapulce.  Projektā iesaistītie zinātnieki informēja 

pārējos projekta kolēģus par veiktajiem pētījumiem. Joprojām notiek darbs pie bateriju izlādes 

testēšanas, lai saprastu baterijas darbības laiku. Nav atmesta cerība atrast bateriju, kura bolusa darbību 

nodrošinātu ilgāk par gadu. 

Pētot literatūru par bolusu, tika atklāts, ka bolusa darbības laikā rodas problēmas ar ilglaicīgu ph 

sensora darbības nodrošinājumu. Projektā iesaistīta komanda vēl darbojas pie šī rādītāja uzlabošanas.  

Paralēli notiek darbs, lai sagatavotu bolusa prototipu, kuru varētu jau izmēģināt laboratorijas apstākļos. 

Projekta kolēģi no LLU veterinārmedicīnas fakultātes veic saskaņošanas procedūras ar PVD par 

nepieciešamajām atļaujām, lai varētu veikt bolusa darbības izmēģinājumus laboratorijas apstākļos. 

 

Projekts “Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes 

"SARA" diagnostikai govīm” (Nr. 18-00-A01612-000004). Projekts tiek īstenots pasākumā 

“Sadarbība”, apakšpasākuma 16.1. “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības 

ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” 

ietvaros. To atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 

 

LOSP projekta koordinatore Ilva Bērziņa 
 

 

LAD AKTUALITĀTES 

 

24.11.2020 

Līdz 1.decembrim var pieteikties atbalstam par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību 

apdrošināšanu 

Līdz 1.decembrim vēl var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Riska pārvaldība”. Tas ir 

kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, 

augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem. Daļēji sedzot 

izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, tiek veicināta lauksaimnieku vēlme apdrošināt dzīvniekus un 

platības. 

 

Atbalstā var saņemt 70 procentus no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 

eiro par vienu hektāru vai vienu liellopu vienību. Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz 

2020.gada 1.decembrim pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lidz-1-decembrim-var-pieteikties-

atbalstam-par-dzivnieku-sejumu-un-stadijumu-platibu-apdrosinasanu-1090 

 

 

 

 

26.11.2020 

Noslēgusies lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošana 

Dienests ir veicis lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību apsekošanu, lai noskaidrotu, vai 

zeme tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Šogad apsekoti 2,22 miljoni ha LIZ. 

Apsekošanā izmantota satelītattēlu sniegtā informācija, gan arī klātienē iegūtie rezultāti. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lidz-1-decembrim-var-pieteikties-atbalstam-par-dzivnieku-sejumu-un-stadijumu-platibu-apdrosinasanu-1090
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lidz-1-decembrim-var-pieteikties-atbalstam-par-dzivnieku-sejumu-un-stadijumu-platibu-apdrosinasanu-1090
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Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanas rezultāti 2020.gadā skatāmi dienesta mājaslapā 

“LIZ apsekošanas rezultāti”. 

 

Zemes īpašniekiem ir jāapstrādā vismaz 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 

lai tā tiktu uzskatīta par koptu. Ja LAD konstatē, ka LIZ ir neapstrādāta vai nekopta, tad vietējā 

pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi. Ja neapstrādātā LIZ ir pieteikta platību 

maksājumiem, tad tiek piemēroti atbalsta apjoma samazinājumi. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noslegusies-lauksaimnieciba-

izmantojamas-zemes-apsekosana-1091  

 

26.11.2020 

Aicinām veikt lauku bloku precizēšanu jau tagad 

Lauku atbalsta dienests šogad jau kopš oktobra mēneša piedāvā iespēju veikt lauku bloku precizēšanu, 

kā arī aizpildīt Provizorisko platību maksājumu iesniegumu. Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu 

var izdarīt Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) sadaļās “Provizoriskā iesniegums” vai “Lauku 

bloku precizēšana”. 

 

Lai arī precizēšanas pieprasījumus var iesniegt līdz 2021.gada 1.aprīlim, dienests aicina iesniegt 

precizēšanas pieprasījumus pēc iespējas ātrāk, lai ātrāk tos arī pārbaudītu un apstiprinātu.   

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/aicinam-veikt-lauku-bloku-

precizesanu-jau-tagad-1092  

 

Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē: 

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

 

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 

 

24.11.2020 

Zemkopības ministrija aicina ikdienā izvēlēties Latvijā ražotos pārtikas produktus 

Zemkopības ministrija (ZM) aicina iedzīvotājus, valsts un pašvaldību institūcijas kā arī uzņēmumus un 

organizācijas gan ikdienas uzturam, gan sabiedriskajā ēdināšanai vairāk iegādāties Latvijā ražotos 

pārtikas produktus. 

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Covid-19 pandēmija skar plašu Latvijas iedzīvotāju loku, 

tajā skaitā arī lauksaimniekus, pārtikas ražotājus un uzņēmējus. Šajā sarežģītajā laikā ir īpaši svarīgi 

turēties kopā, atbalstot vienam otru. Jo vairāk iedzīvotāji ikdienas gaitās savos pārtikas grozos 

izvēlēsies ielikt tieši vietējo ražotāju produktus, jo lielāku kopējo atbalstu mēs spēsim sniegt tiem, kuri 

ir rūpējušies par šo produktu nepārtrauktu pieejamību. Kā arī ne mazāk svarīgi ir valsts un pašvaldību 

iestādēm pilnvērtīgi izmantot zaļā publiskā iepirkuma sniegtās priekšrocības, tajā skaitā pārtikas pakās 

skolēniem jābūt iekļautiem tieši vietējiem – Latvijas produktiem. Ja institūcijas veidotā pārtikas pakā 

tiek iekļauts importa piens, tas ir uzskatāms piemērs tam, kā tiek laista garām iespēja nodrošināt 

bērniem kvalitatīvu pašmāju pārtiku, turklāt arī tas, ka institūcija izvēlas neizmantot iespēju sniegt 

palīdzīgu roku vietējiem lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem. Tādēļ aicinu ikvienu ikdienas gaitās 

un darbos izvēlēties tieši vietējo lauksaimnieku, ražotāju un uzņēmēju produktus!” 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noslegusies-lauksaimnieciba-izmantojamas-zemes-apsekosana-1091
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noslegusies-lauksaimnieciba-izmantojamas-zemes-apsekosana-1091
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/aicinam-veikt-lauku-bloku-precizesanu-jau-tagad-1092
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/aicinam-veikt-lauku-bloku-precizesanu-jau-tagad-1092
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/kalendars/
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https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-aicina-ikdiena-izveleties-

latvija-razotos-partik?id=11872  

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 30. novembrī, Zemkopības ministrijas (ZM) eksperti piedalīsies EK bioloģiskā 

lauksaimniecības ekspertu tiešsaistes sanāksmē, kurā turpināsies diskusijas par deleģētajiem aktiem, 

kas papildinās jauno bioloģiskās lauksaimniecības regulu, lai nodrošinātu tās ieviešanu. Diskutēs par 

dokumentiem, kuri jāsaglabā uzņēmējam, par prasībām operatoru grupu sertifikācijai u.tml.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Pirmdien, 30. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK darba grupas ”Zootehnika” tiešsaistes 

sanāksmē, kurā diskutēs par dzīvnieku audzēšanas aktuālajiem jautājumiem.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Pirmdien, 30.novembrī Zivsaimniecības departamenta speciālisti piedalīsies attālinātā Zivju 

fonda padomes sēdē, kurā tiks izskatīti projektu iesniegumi Zivju fonda atbalstam pasākumā “Zivju 

resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu 

aizsardzība.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Pirmdien, 30.novembrī Zivsaimniecības departamenta speciālisti piedalīsies BALTFISH/ 

Baltijas jūras padomdevējas komitejas (BSAC) tiešsaistes sanāksmē par jauniem un esošiem 

tehniskajiem risinājumiem, lai samazinātu nejaušu mencu piezveju Baltijas jūras zvejā. Sanāksmē 

Dānijas Tehniskās universitātes pārstāvji prezentēs iespējamos tehniskos uzlabojumus zvejas rīkiem, 

kas varētu būt efektīvi problēmas risināšanā.  

Sākums pulksten 14.00 

 

No pirmdienas līdz trešdienai, no 30. novembra līdz 2. decembrim, ZM speciālisti piedalīsies 

EK bioloģiskās ražošanas darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā turpināsies diskusijas par īstenošanas 

aktiem, kas papildinās jauno bioloģiskās lauksaimniecības regulu, nodrošinot tās ieviešanu. Darbs 

risināsies pie bioloģiskajā lauksaimniecībā atļauto vielu saraksta, prasībām produktu marķēšanai, 

pasākumiem izsekojamības un atbilstības nodrošināšanai, prasībām tirdzniecībai un Rīcība plāna 

veidošanas.  

Sākums pirmdien pulksten 13.00, abas pārējās dienas – pulksten 9.30. 

 

Otrdien, 1. decembrī, ZM eksperti piedalīsies EK Strukturālo reformu atbalsta dienesta 

(SRSS) apstiprinātā projekta “Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plānam 

“Viena veselība”” tiešsaistes seminārā par dzīvnieku ārstēšanā (liellopu) izmantoto zāļu uzskates 

sistēmu Zviedrijā. Zviedrijas eksperti prezentēs zāļu lietošanas uzskaites sistēmu, skaidros 

nozīmīgākos rādītājus, kas nepieciešami efektīvai uzraudzībai, kā arī rādītājus, izmantojamus 

antimikrobiālās rezistences attīstības samazināšanai. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 1.decembrī ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Lauku attīstības novērtēšanas 

palīdzības dienesta un Zemkopības ministrijas organizētā ikgadējā novērtēšanas kapacitātes 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-aicina-ikdiena-izveleties-latvija-razotos-partik?id=11872
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-aicina-ikdiena-izveleties-latvija-razotos-partik?id=11872
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stiprināšanas pasākumā “Evaluation WORKS!”, kurā diskutēs par datu pieejamību un priekšlikumiem, 

gatavojoties Lauku attīstības (LAP) ex post novērtējumam. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Trešdien, 2. decembrī, ZM eksperti piedalīsies EK Spirta darba grupas tiešsaistes sanāksmē, 

kurā tupināsies diskusijas starp dalībvalstu ekspertiem par EK īstenošanas un deleģēto akta 

pārskatītiem projektiem stipro alkoholisko dzērienu jomā (par paziņojumiem dalībvalstu iestādēm, 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas pieteikumiem, iebildumu procedūru, vadlīnijām labai 

praksei stipro alkoholisko dzērienu izturēšanai u.tml.). 

Sākums pulksten 9.00. 

 

Trešdien, 2. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā 

starpministriju tiešsaistes sanāksme par noteikumu projektu īslaicīgai pakalpojumu sniegšanai Latvijā 

reglamentētajās profesijās. Sanāksmē plānots panākt vienošanos par aktuālajiem jautājumiem īslaicīgu 

pakalpojumu sniegšanai veterinārārstu profesijā.  

Sākums pulksten 13.00. 

 

Trešdien un ceturtdien, 2. un 3. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies Vācijas kā prezidējošās 

valsts ES Padomē rīkotā tiešsaistes konferencē “Lauksaimniecības vērtību ķēdes digitālā 

transformācija – iespējas, izaicinājumi un zinātnes loma” (Digital Transformation of the Agricultural 

Value Chain – Opportunities, Challenges and the Role of Science). Konferences galvenie diskusiju 

jautājumi skars ES iniciatīvas, stratēģijas un politiku saistībā ar digitālo tehnoloģiju, inovāciju sasaisti 

ar ilgtspējību visā lauksaimniecības vērtību ķēdē. u.tml. 

Sākums abas dienas pulksten 14.00. 

 

Ceturtdien, 3.decembrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies un teiks uzrunu 

bioloģiskās lauksaimniecības konferencē “Tālredzīgi un saskaņā ar dabu”. Konferences programma 

veltīta pētījumiem un prakstiskajai pieredzei,  produktīvai bioloģiskajai saimniekošanai un kvalitatīvas 

bioloģiskās produkucijas ražošanas nodrošināšanai. Konferences tiešraide būs 

skatāma: www.laukutikls.lv. Konferenci organizē Valsts Lauku tīkls. Vairāk informācijas ŠEIT.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien, 3. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Tirgus piekļuves darba grupas 

tiešsaistes sanāksmē, kurā EK un ES dalībvalstis dalīsies informācijā par aktuālajiem jautājumiem 

starptautiskajā tirdzniecībā.  

Sākums pulksten 10.30. 

 

Ceturtdien, 3. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK darba grupas par materiāliem kontaktā 

ar pārtiku tiešsaistes sanāksmē, kurā diskutē par grozījumiem regulā par plastmasas materiāliem, kas 

paredzēti saskarei ar pārtiku, kā arī par oficiālās kontroles regulas prasību izpildi.  

Sākums pulksten 10.30.  

 

Ceturtdien, 3. decembrī, ZM eksperti piedalīsies atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” EK 

ekspertu darba grupas tiešsaistes sanāksmē, lai atbalstītu Bioekonomikas politikas atbalsta instrumenta 

īstenošanu, izmantojot kopīgas mācību aktivitātes. Mērķis ir atbalstīt dalībvalstis, lai tās izstrādātu 

http://www.laukutikls.lv/
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/aicinam-uz-biologiskas-lauksaimniecibas-konferenci
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bioekonomikas stratēģijas un/vai rīcības plānus, īpašu uzmanību pievēršot Viduseiropas un 

Austrumeiropas dalībvalstīm.  

Sākums pulksten 10.30.  

 

Piektdien, 4. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Lauku tīkla Asamblejas 7. 

tiešsaistes sēdē, kurā diskutēs par ES tiesību aktu virzību nākotnes KLP ieviešanai, lauku tīklu 

līdzšinējo darbību, kā arī par EK sagatavoto lauku teritoriju ilgtermiņa vīziju un ar to saistīto 

sabiedrisko apspriešanu. 

Sākums pulksten 10.30.  

 

Piektdien, 4. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas rīkotā tiešsaistes starpinstitūciju sanāksmē par atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 

2021.-2028. gadam. Norisināsies darbs pie plāna projekta precizēšanas. 

Sākums plkst. 11.00. 

 

Piektdien, 4. decembrī, ZM speciālisti piedalīsies ES Augsnes observatorijas tiešsaistes 

atklāšanā. ES Augsnes observatorija darbosies kā dinamiska un iekļaujoša platforma, kas sniegs EK 

dienestiem un augsnes jautājumos ieinteresētajai sabiedrībai informāciju un datus, kas nepieciešami 

augsnes aizsardzībai. Plānotas augsta līmeņa prezentācijas un paneļdiskusijas, kam sekos atklāta 

tehniska diskusija. Vairāk informācijas ŠEIT.  

Sākums plkst.11.00. 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/launch-event-eu-soil-observatory

