INFOLAPA Nr. 41/2021
LOSP AKTUALITĀTES
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes:
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) organizētā biedru sanākmse ar LR Veselības
ministrijas (VM) ekspertiem, lai skaidrotu jaunos normatīvos regulējumus par Covid-19
ierobežojumiem
Otrdien, 26.oktobrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LDDK biedru organizētajā
sanāksmē ar VP ekspertiem, kuras laikā pārrunāja jaunos normatīvos regulējumus par Covid-19
ierobežojumiem.
LOSP Piena un Gaļas grupu sanāksme
Otrdien, 26.oktobrī, notika LOSP Piena un Gaļas grupu sanāksme, kurā sanāksmes dalībieki
diskutēja un vienojās par kopēju LOSP viedokli sekojošos darba kārtības jautājumos:
1.Par ciltsdarba maksājumu 2022.gadam. LOSP Piena un Gaļas grupu sanāksmes dalībnieki izteica
atbalstu LR Zemkopības ministrijas (ZM) piedāvātajam atbalsta sadalījumam. Ņemot vērā būtisko
izejvielu un nepieciešamo resursu sadārdzinājumu nolēma aicināt ZM kopā ar lauksaimnieku
organizācijām strādāt pie turpmāko atbalsta mehānismu iespējām, lai nenonāktu pie lauksaimniecības
ražojošo uzņēmumu darbības apturēšanas.
2. Par LDC informācijas pieejamību. Sanāksmes dalībnieki izteica pateicību Lauksaimniecības datu
centrs (LDC) par jau esošo uzlabojumu ieviešanas par informācijas piekļuvi saimniecību datiem.
Sanāksmes dalībnieki aicināja izskatīt iespēju ieviest LDC sistēmā iespēju redzēt, kas izmantojis
iespēju datu piekļuvei. Izstrādāt iespēju bloķēt datu ieguvi negodprātīgiem lietotājiem.
3. LOSP Piena un Gaļas grupu sanāksmes dalībnieki diskutēja par citiem aktuāliem un svarīgiem
jautājumie nozarēs, kā piem., vērst ZM uzmanību uz neapmierinošo situāciju lauksaimniecības
arodizglītības jomā un aicināt ZM kopā ar LOSP Piena un gaļas grupas deleģētiem pārstāvjiem
izstrādāt Lopkopības attīstības stratēģiju 2022.- 2030. un 2050.gadam.
Saeimas Eiropas lietu komisijas sēde (SELK)
Trešdien, 27.oktobrī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs un LOSP dalīborganizācijas "Latvijas
meža īpašnieku biedrība" valdes priekšsēdētājs A.Muižnieks piedalījās SELK sēdē, kurā tika skatīta
pozīcija “Par ES meža stratēģiju 2030. gadam. New EU Forest Strategy for 2030” un “Par
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz darbības jomu, izpildes
noteikumu vienkāršošanu, dalībvalstu 2030. gada mērķrādītāju noteikšanu un apņemšanos zemes
izmantojuma, mežsaimniecības un lauksaimniecības sektorā līdz 2035. gadam kopīgi panākt
klimatneitralitāti groza Regulu (ES) 2018/841 un attiecībā uz monitoringa, ziņošanas, progresa
apsekošanas un izskatīšanas uzlabošanu groza Regulu (ES) 2018/1999” (ziņoja Zemkopības
ministrijas pārstāvji).
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Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) organizēta diskusijas par pētījumu "Stratēģija
noturīgas un multifunkcionālas piena nozares attīstībai Latvijā" ietvaros
Trešdien, 27.oktobrī, LOSP valdes locekļi G.Gūtmanis, K.Melnis un citi LOSP dalīborganizāciju
pārstāvji piedalījās AREI organizētajā tiešsaistes pasākumā, kurā dalībniekus iepazīstināja ar
pētījuma "Stratēģija noturīgas un multifunkcionālas piena nozares attīstībai Latvijā" ietvarā un
iesaistīja dalībniekus diskusijā par piena nozares turpmākas attīstības iespējām, izaicinājumiem un
risinājumiem.
Memoranda padomes sēde
Ceturdien, 27.oktobrī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalījās ikmēneša Memorada
padomes sēdē.
Īsumā par runāto Memoranda padomes sēdē:
 Lai īstenotu Memoranda padomes darba plānā 2021.-2023.gadam izvirzīto uzdevumus,
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks informēja par plānotajām aktivitātēm
2022.gadā un pētnieks J.Ņikišins iepazīstināja ar ziņojumu, apkopojot Eiropas sociālā
pētījuma datus par uzticēšanos Latvijā. Padomes locekļi diskutēja par nepieciešamību veicināt
uzticēšanos, risinot tos aspektus, kas pētījumā analizēti kā kritiski tieši Latvijā. Padomes
locekļi aktualizē jautājumu par NVO un pašvaldību iesaisti sociālās uzticēšanās veidošanā.
Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji informēja, ka J.Ņikišina pētījums tiks noslēgts
2021.gada novembrī, kad arī tiks publiskots, kā arī pauda viedokli, ka nozīmīgu ieguldījumu
situācijas analizēšanā sniegs arī gaidāmais OECD pētījums.
 Biedrības
“Latvijas Pilsoniskā alianse” pārstāve K.Zonberga informēja par
iniciatīvas "Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei" aktualitātēm, iepazīstinot
ar būtiskākajiem domnīcu rezultātiem, kā arī informējot par sarežģījumiem saistībā ar
domnīcas III “Sabiedrības līdzdalība publiskā finansējuma plānošanā un uzraudzībā” darbības
uzsākšanu – grūtībām atrast piemērotus ekspertus. Memoranda padome atbalstīja domnīcas
tēmas aktualitāti, aicinot nepieciešamos ekspertus piesaistīt elastīgākā veidā, piemēram, uz
atsevišķām domnīcas sēdēm nevis visā domnīcas laikā, kā iepriekš bija plānots.
 Ņemot vērā, ka esošajam padomes sastāvam šī bija pēdējā sēde, Valsts kancelejas pārstāve
Z.Legzdiņa-Joja informēja par padomes paveikto laika posmā no 2020.gada aprīļa līdz
2021.gada oktobrim. Padomes locekļi arī pauda vērtējumu par padomes paveikto un
būtiskākajiem sasniegumiem – tika minēti šādi aspekti: ikgadējais darba plāns kļuvis par
ilgāka termiņa Memoranda padomes darba plānošanas dokumentu, īstenots atbalsts saliedētas
sabiedrības stiprināšanai, nodrošinātas iespējas diskutēt par jautājumiem domnīcās, sekmēts
kvalitatīvāks dialogs un notikusi NVO kā partnera iesaistīšana dažādos formātos, notikusi
NVO pārstāvniecības stiprināšana, deleģējot pārstāvjus dažādos formātos, vērtīgs ir bijis
konstruktīvais diskusiju gars, “izkustināti” sabiedrības līdzdalības jautājumi un uzsākta NVO
tiesiskā regulējuma pilnveidošana, sekmēta stiprāka savstarpēja sadarbība un uzticība,
Memoranda padomes izvēlēta pārstāvja Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padomes sastāvā nozīmība plašākā mērā – kā iespēja stiprināt pilsoniski aktīvu sabiedrību,
iespēja aktualizēt brīvprātīgo darbu, attīstīta izpratne par NVO un sadarbības iespējām,
notikusi Memoranda padomes darba transformēšanās izcilība, palielināta ietekme valsts
budžeta programmas “NVO fonds” projektu vērtēšanas procesā, stiprināta konsultēšanos ar
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Memorandu parakstījušajam organizācijām, attīstīta spēja atrast kopsaucēju. Kā risināmos
jautājumus nākotnē Memoranda padomes locekļi aktualizēja nepieciešamību nodrošināt
plašāku informāciju par Memoranda padomes darbu, to skaitā, lomu pandēmijas
ierobežošanā, sekmēt saikni ar Memorandu parakstījušajām organizācijām, kā arī nodrošināt
finansējumu Memoranda padomes darba stiprināšanai.
Nākamā Memoranda padomes sēde plānota 2021.gada 24.novembrī plkst. 11.00-13.00, tās
darba kārtībā iekļaujami šādi jautājumi: par Memoranda padomes NVO puses pārstāvju
vēlēšanu rezultātiem un Memoranda padomes vadītāja vietnieka ievēlēšanu, ziņojums par
paveikto iniciatīvas “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” domnīcās, ziņos
biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Valsts kancelejas pārstāvji, eksperti, kas piedalījās
domnīcu darbā, kā arī citi jautājumi, ja tādi būs aktuāli.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) biotopu kartēšanas
uzraudzības grupas sanāksme
Ceturdien, 27.oktobrī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalījās VARAM biotopu
kartēšanas uzraudzības grupas sanāksmē, kurā tika diskutēts par sociāli- ekonomiskās ietekmes
vērtēšanai izmantojamiem kritērijiem.
Ministru kabineta dotais uzdevums - detalizētu analītisku izklāstu par to ietekmi uz tautsaimniecību
un nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos biotopu aizsardzības un labvēlīga aizsardzības
stāvokļa nodrošināšanai nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu veikšanas un tautsaimniecības
nozaru attīstības interešu sabalansēšanai.
Informatīvā ziņojuma projektā jau iekļauts apraksts par kartēšanas procesa un rezultātu tiešajām un
netiešajām ietekmēm.
Informācija ir izsūtīta Jums uz e-pastiem, gaidīsim Jūsu viedokli par ziņojumu līdz 05.11.2021 uz epastu: guntis.vilnitis@losp.lv

Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes:
LR Zemkopības ministrijas (ZM) un Eco Baltia organizētā sanāksme par lauksaimniecības
iepakojuma (atkritumu) apsaimniekošanu
Ceturdien, 04.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un citas lauksaimniekus pārstāvošās
organizācijas piedalīsies ZM un Eco Baltia organizētajā sanāksmē, lai uzkalusītu Eco Baltia aptaujas
jautājumus un izrunātu aktuālās lietas par lauksaimniecības iepakojuma (atkritumu)
apsaimniekošanu.
_________________________________________________________________________________
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Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmijas aktualitātātes
“Interframe-LV” starptautiskā konferencē par reģionālo attīstību
Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) MS Teams platformā 2021. gada 22. oktobrī notika
Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenotā projekta “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un
to risinājumi starptautiskā kontekstā – Interframe-LV” un Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes
organizētā 7. Starptautiskā zinātniskā konference “Reģionālās attistības tendences ES valstīs 2021”.
Piedalījās zinātnieki no 5 valstīm – Polijas, Ungārijas, Čehijas, Lietuvas un Latvijas. Projektu
“Interframe-LV” pārstāvošie zinātnieki dalījās pētījumu rezultātos par digitalizāciju un digitālo
transformāciju, kuras paātrinājumu izraisījuši Covid-19 pandēmijas radītie apstākļi, valsts pārvaldē,
atvērtajā Eiropas ekonomikā, izglītības sistēmā, bioekonomikas nozarē, reģionālajā attīstībā; kā arī
pauda viedokļus citās konferencē risinātajās galvenajās tēmās – vides politikas īstenošana un
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, bezdarbs Covid-19 pandēmijas ietekmē pirmspensijas
vecuma iedzīvotājiem un jauniešiem, darba integrācija sociālajos uzņēmumos, lauku
uzņēmējdarbības vides attīstība, pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija, viedā lauku attīstība,
filantropiskas pieredzes tendences starp biznesa organizācijām Latvijā, u. c.

Jauno zemnieku klubs
Lai noskaidrotu, cik viegli laukos ir būt ne tikai jaunam, bet arī jaunienācējam, lai saprastu, vai
laukos vispār iespējams paņemt brīvdienu par atvaļinājumu nemaz nerunājot, kā arī uzzinātu, kas
iedvesmo tur dzīvot, aicinām piedalīties Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC),
Valsts lauku tīkla (VLT) un Jauno zemnieku kluba (JZK) rīkotajā tiešsaistes iedvesmas konferencē
“Vai viegli būt jaunam laukos?”.
Pasākums notiks platformā ZOOM, tajā aicināts piedalīties ikviens interesents līdz 2. novembrim
piesakoties: https://www.mitto.me/.../registracija-iedvesmas-pasakumam...
Dienu pirms pasākuma ikvienam tiks nosūtīta pieejas saite.
Šī tiešām solās būt iedvesmojoša konference. Tās atklāšana uzticēta LLKC valdes priekšsēdētājam
Mārtiņam Cimermanim, kurš jaunībā sācis saimniekot senču īpašumā un nu jau ilgus gadus ir
veiksmīgs zemnieks Bauskas pusē. Uzrunā būs arī Eiropas jauno lauksaimnieku padomes (CEJA)
viceprezicents Adams Nowaks (Adam Nowak).
Nenoliedzami interesants viedoklis par Latvijas lauku vērtību un to, kur slēpjas lauku un tajos
dzīvojošo unikalitāte, būs TV radījuma “Zemes stāsti” veidotājam Armandam Tripānam.
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Biznesa un sociālo ideju un kopienu attīstītāja Latvijā un ārpus Latvijas jau 22 gadus Inese Šubēvica
dalīsies ar padomiem, kādas prasmes ir vajadzīgas 21.gs. uzņēmējam.
Nenoliedzami – dzīvojot laukos, darāmo darbu pietiek katrai gada dienai. Tomēr būtiski ir prast
apstāties, lai atpūstos un neizdegtu. Kā tas iespējams, vai to kā īpaši jāplāno? Savā pieredzē esam
aicinājuši dalīties mājražotāju Ināru Mālkalni, kuras ģimenes saimniecībā Elejas pusē, dzīve kūsāt
kūsā.
Aizvien vairāk dzīvi laukos uzsāk arī cilvēki ar citādu dzīves skatījumu – dažādu nozaru speciālisti
pārceļas uz reģioniem un - kļūst par jaunIENĀCĒJIEM laukos. Tāda ir arī blogere un ne vien
pasaules, bet arī Latvijas apceļotāja Zane Eniņa. Viņa ir jaunienācēja savā lauku īpašumā Drustu pusē
un ir gatava dalīties vērojumos par to, cik pārsteidzoši dažāda ir Latvijas lauku vide.
Konferencē dzirdēsiet arī to, kā veicas Dienvidāfrikas lauksaimniekiem.
Plašāka informācija: Sandra Eimane, LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja, tālrunis:
26327041; sandra.eimane@llkc.lv

Latvijas Zemnieku federācija
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” (LZF), noslēdzot sarunu ciklu par Latvijas laukos
ražotajiem pārtikas produktiem, š.g. 9.novembrī plkst.15.00 tiešsaistes platformā ZOOM aicina uz
sarunu par MAIZI UN GRAUDAUGIEM.
Reģistrācija šeit: https://forms.gle/i8hwA8AaRz53vomTA
Graudaugu un to produktu labākās īpašības izzināsim kopā ar uztura speciālisti Andu Radziņu, bet
mūsu ražotāji iepazīstinās ar savu produkciju.
Sarunas par MAIZI UN GRAUDAUGIEM norises gaita:
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Graudaugi un to nozīme ikdienas uzturā. Kas graudaugos ir vērtīgākais? /Uztura
speciāliste Anda Radziņa
Aglonas maizes muzeja saimnieces Vijas Kudiņas īpašais stāsts par maizi
Kas top “Kotiņos” no miežiem, kviešiem, auzām un pākšaugiem? /Rolands Keišs (z/s “Kotiņi”
/ Balvu novads)
Vietējās pārtikas katalogs www.novadagarsa.lv /Sandra Eimane (SIA Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs).

Pieslēgšanās saite sarunai:
https://zoom.us/j/93940191325?pwd=ZjBoTnBoaWFyRWZUTmxIczNYaFo2QT09
Meeting ID: 939 4019 1325
Passcode: 439840
Sarunas moderators: LZF lauku attīstības eksperte Agnese Hauka.
https://lzf.lv/?p=3756

Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Latvijas meža īpašnieku biedrība (LMIB) projekta "Izglītojoša satura izstrāde meža īpašniekiem"
ietvaros veido tiešsaistes semināru ciklu par dažādām meža īpašniekiem aktuālām tēmām.
Tuvākie tiešsaistes semināri:
04.11.2021., plkst. 15:00 notiks seminārs par meža meliorāciju - pētījumos gūtajām atziņām un
normatīvo praksi.
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Seminārā piedalīsies Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava vadošā pētniece Zane Lībiete un
Valsts meža dienesta Meža resursu pārvaldības departamenta direktora vietnieks Normunds Knēts.
Noskaitīties semināru video ierakstus, kā arī sekot līdzi kalendāram iespējams www.mezaipasnieki.lv
Novembrī un decembrī turpināsim semināru ciklu ar tēmām par meža vērtības noteikšanu un cirsmu
izsoli.

Lauku Ceļotājs
Baltijas pārgājienu tiešsaistes konference 9. novembrī
Līdz ar Baltijas pārgājienu konferenci tiešsaistē šī gada 9. novembrī atzīmēsim Baltijas garo distanču
pārgājienu maršrutu – Jūrtakas un Mežtakas (baltictrails.eu) panākumus, savienojot Igauniju, Latviju
un Lietuvu ar Eiropas garo distanču pārgājienu takām maršrutos E9 un E11.
Konferencē piedalīsies plašs pārgājienu taku jomā iesaistīto loks, daloties pieredzē taku plānošanā,
ierīkošanā, apsaimniekošanā un uzturēšanā. Konferences prezentācijās iepazīsim Baltijas, Zviedrijas
un Norvēģijas pieredzi. Tām sekos Baltijas paneļdiskusijas, apspriežot izaicinājumus un risinājumus
tādos praktiskos aspektos kā vietējās sabiedrības iesaistīšana, ieguvumi un taku uzturēšana
ilgtermiņā.
Konference notiks ZOOM platformā, darba valoda – angļu.
Vairāk informācija pieejama šeit: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1164
Ceļo Latvijā un iepazīsti rudzu grauda ceļu no lauka līdz galdam!

„Rudzu ceļš” ir kulinārā tūrisma piedāvājums, kas aicina ciemos pie lauku uzņēmējiem, kuri cep
rudzu maizi pēc tradicionālām vai pašu ģimenes paaudzēs izkoptām receptēm, gatavo dažādus
ēdienus no rupjmaizes vai rudzu miltiem un ceļ tos galdā viesiem.
Lai saprastu latvieti, jāzina stāsts par viņa maizi...

Rudzu maize ir viena no Latvijas tradicionālajām vērtībām un atpazīstamības zīmēm, ar ko latvieši
lepojas – ēd paši, ceļ galdā ciemiņiem, ņem līdzi kā ceļamaizi un dāvina ciemakukulī. Tās garšu
neaizmirst ārpus mūsus zemes dzīvojošie latvieši un apbrīno ārzemnieki. Rudzu maizei ir stipra
garša, tā dod spēku. Ar aizraujošo maizes un rudzu stāstu iepazīstina kulinārā tūrisma piedāvājums
„Rudzu ceļš”, kurā iesaistījušies vairāk kā 50 dalībnieki visos Latvijas novados.
Labu un garšīgu rudzu maizi ikdienā pērkam veikalos, taču maizes pasaule Latvijā ir bagāta arī ar
neatklātiem dārgumiem – mazām ceptuvēm un saimniekiem, kuri cep maizi nelielos apjomos, no
vietējo, vēsturiski audzēto graudu šķirņu miltiem, ar rokām mīcot mīklu īpaši gatavotās koka abrās
un kurinot zinošu meistaru mūrētas malkas krāsnis. Pamatā maizes recepte ir viena – mīklu iejauc ar
ieraugu un ķimenēm, kārtīgi izmīca, raudzē, cep lielā karstumā maizes krāsnī. Taču iemācīties izcept
labu maizi nevar vienā dienā. Tas ir ilgs process ar daudzām kļūdām un mācībām, kura gaitā katra
cepēja vai cepējs kļūst par meistaru un atrod savus īpašos paņēmienus un maizes garšu. No rudzu
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miltiem un rudzu maizes gatavo visdažādākos ēdienus un dzērienus – no ķiploku grauzdiņiem līdz
maizes tortēm.
„Rudzu ceļa” dalībnieki viesiem rāda, kā top maize, piedāvā maizes un rudzu ēdienu gatavošanas
meistarklases un degustācijas, cienā ar īpašiem ēdieniem, kas gatavoti no rudzu graudiem, miltiem un
maizes, stāsta par tradīcijām, kas saistās ar rudziem un maizi. Daudziem saimniekiem ir liela visu
uzņemšanas pieredze, un viņi labprāt sagaida ciemiņus ne tikai no Latvijas, bet arī citām valstīm.
Ar rudzu grauda ceļu no lauka līdz galdam iepazīstina mūsu jaunais 4 minūšu video, kas
radīts, viesojoties pie rudzu graudu labības audzētājiem, maizes cepējiem, ēdienu meistariem
https://youtu.be/SM_NDt4Putc .
„Rudzu ceļa” informācija ceļošanai:
 Interneta vietne www.celotajs.lv/rudzucels
Vietnē atrodama informācija un kontakti ceļojuma plānošanai. Šeit var izvēlēties vairāk kā 50
apmeklējumu vietas, lasot aprakstus par „Rudzu ceļa” dalībniekiem un aplūkojot foto
fgalerijas. Starp „Rudzu ceļa” dalībniekiem ir maizes cepēji, restorāni un kafejnīcas, kur
piedāvā īpašus rudzu ēdienus vai uz vietas ceptu maizi. Te atrodami amatu meistari, kuri
gatavo koka abras maizes cepšanai vai rudzu stiebru puzurus Ziemsvētku rotājumiem. „Rudzu
ceļā” piedalās arī rudzu audzētāju saimniecības un dzērienu darītavas, kur no rudzu iesala
gatavo kvasu un citus gardus dzērienus. Ceļojuma ērtākai plānošanai divi maršrutu piemēri,
ko
var
pielāgot
savām
vajadzībām
un
interesēm.
„Rudzu ceļa” vietnē arī var uzzināt vairāk par par rudzu vēsturi Latvijā, maizes tradīcijām,
rudzu ēdieniem, maizes zīmēm, ticējumiem, maizei veltītiem pasākumiem un svētkiem
Latvijā.
Par biedrību „Lauku ceļotājs”: Biedrība „Lauku ceļotājs” ir vecākā un spēcīgākā lauku tūrisma
organizācija Latvijā, dibināta 1993. gadā. Biedrības mērķis ir lauku tūrisma attīstība Latvijā kopējā
lauku ekonomikas kontekstā, sadarbojoties ar lauksaimniecības, pašvaldību, dabas aizsardzības un
citām nozarēm. „Lauku ceļotājs” pārstāv savu biedru intereses, iesaistās uzņēmējiem labvēlīgas
politikas veidošanā, kalpo kā profesionālas informācijas forums un mārketinga platforma. „Lauku
ceļotāja” biedri ir lauku tūrisma, lauksaimniecības, amatniecības uzņēmēji, pašvaldības, valsts
iestāžu un organizāciju struktūrvienības visos Latvijas novados.
Projekts "Rudzu ceļš" (Nr.19-00-A01630-000002) tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) atbalstu. „Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai – Eiropa investē lauku apvidos”.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku Atbalsta dienests.
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Saruna ar Ēriku Dreibantu par videi draudzīgu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
Vairāk informācija pieejama šeit:
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1167
https://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate
____________________________________________________________________________

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
28.10.2021
LAD pāriet uz vienotu klientu apkalpošanas tālruni 67095000 arī reģionos
Lauku atbalsta dienests aicina turpmāk ar LAD sazināties tikai pa klientu apkalpošanas tālruni
67095000. Līdz šim arī katrai reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei bija atsevišķs kontakttālrunis,
bet to darbība tiek pārtraukta. Līdz šā gada beigām esošie numuri vēl darbosies, bet tie automātiski
tiks pāradresēti uz vienoto tālruņa numuru 67095000.
LAD atgādina, ka LAD oficiālā elektroniskā pasta adrese ir pasts@lad.gov.lv, iepriekšējā oficiālā
elektroniskā pasta adrese lad@lad.gov.lv turpinās paralēli funkcionēt līdz šī gada 31. decembrim.
Lūdzam turpmāk saziņai ar Lauku atbalsta dienestu izmantot jauno elektroniskā pasta adresi vai
iestādes oficiālo e adresi.
_________________________________________________________________________________
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
25.10.2021
Svalbāras Globālajā sēklu bankā ievietos glabāšanai 153 Latvijā izveidotu lauksaimniecībā un
pārtikā izmantojamo augu šķirnes sēklu paraugus
26. oktobrī Norvēģijas Karalistes Svalbāras Globālajā sēklu bankā tiks ievietoti ilgtspējīgai
glabāšanai 153 Latvijas izcelsmes (Latvijā izveidotas šķirnes) lauksaimniecībā un pārtikā
izmantojamo augu sēklu paraugi, tādejādi stiprinot Latvijas tradicionālo augu ģenētisko resursu
saglabāšanu. Galvenokārt tās ir laukaugu sugas – labības, pākšaugi, lini, kaņepes un arī dārzeņi
(kopumā 30 sugas).
Svalbāras Globālajā sēklu bankā, kas ir lielākā un drošākā globālā augu sēklu glabātuve pasaulē,
Latvijas izcelsmes šķirņu kultūraugu sēklas tiks ievietotas pirmo reizi. Vēl aptuveni 40 sēklu paraugi
tiek gatavoti nosūtīšanai 2022. gadā, jo šobrīd ievāktās sēklas tiek žāvētas un tiek pārbaudīta sēklas
materiāla dīgtspēja. Latvijai sēklu uzglabāšana Svalbāras Globālajā sēklu bankā neprasa finansiālos
ieguldījumus, tā ir bezmaksas.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/svalbaras-globalaja-seklu-banka-ievietosglabasanai-153-latvija-izveid?id=12585
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26.10.2021
Pretendenti uz valsts un ES atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai varēs izmantot
Tehnikas un iekārtu cenu katalogu un vienotu vispārējo izmaksu likmi
Valdība otrdien, 26. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.
gada plānošanas periodā, ļaujot pretendentiem izmantot vienkāršotus izmaksu veidus – Tehnikas un
iekārtu cenu katalogu un vienotu likmi vispārējo izmaksu noteikšanai.
Projektu sagatavošanas un vispārējo izmaksu noteikšanas likme, kā arī tehnikas un iekārtu cenu
katalogā noteiktā tehnikas un iekārtu vienības izmaksu standarta likme atvieglos pretendentiem
atbalsta saņemšanas iespējas un Lauku atbalsta dienestam (LAD) – atbalsta pasākumu
administrēšanu.
Turpmāk atbalsta saņēmēji drīkstēs aizstāt norēķinu kontu Valsts kasē ar atbalsta saņēmēja
komercbankas norēķinu kontu, tādējādi atvieglojot ar projektu saistītos maksājumus, jo atbalsta
saņēmējiem nauda vairs nebūs jāpārskaita starp norēķinu kontiem.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/pretendenti-uz-valsts-un-es-atbalstu-lauku-unzivsaimniecibas-attistib?id=12588
Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā
Otrdien, 2. novembrī, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies Rīgas Tehniskās
universitātes tiešsaistes seminārā par bioresursu ilgtspējīgu izmantošanu “Kādos virzienos attīstīsies
centralizētā siltumapgāde?”, kurā notiks diskusijas par bioresursu ilgtspējīgu izmantošanu,
energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamību, inovatīviem risinājumiem un kritēriju
prezentēšana siltumapgādes sistēmas attīstības novērtēšanai. Vairāk informācijas ŠEIT.
Sākums pulksten 14.00.
Otrdien, 2. novembrī, ZM eksperti piedalīsies Konvencijas par bioloģisko daudzveidību sekretariāta
rīkotā vebinārā par sintētiskās bioloģijas pārvaldību un sadarbības iespējām (on Synthetic Biology
Governance and Cooperation Opportunities), kurā runās par izpratnes veicināšanu par sintētisko
bioloģiju dažādos līmeņos un iespējamajiem šīs informācijas uztveršanas aspektiem. Vairāk
informācijas ŠEIT.
Sākums pulksten 14.00.
Trešdien, 3. novembrī, ZM notiks tiešsaistes sanāksme par biodrošības pasākumiem putnkopībā.
Sanāksmē paredzētas diskusijas par Tautas putnkopju biedrības, Latvijas šķirnes putnu un
sīkdzīvnieku audzētāju biedrības, Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrības “Trusis un citi” un
Latvijas permakultūras biedrības vēstulē norādītajiem biodrošības jautājumiem.
Sākums pulksten 10.00.
Trešdien, 3. novembrī, ZM notiks tiešsaistes sanāksme par ūdensdzīvnieku infekcijas slimībām un to
uzraudzību ūdensdzīvnieku objektos, kurā caurskatīs aktuālos ūdensdzīvnieku slimību un to
uzraudzības jautājumus.
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Sākums pulksten 13.00.
Trešdien, 3. novembrī, ZM notiks darba grupas tiešsaistes sanāksme par veterinārmedicīniskā
pakalpojuma īslaicīgu un pastāvīgu sniegšanu, kurā ZM, Izglītības un zinātnes ministrijas, Pārtikas
un veterinārā dienesta, institūta BIOR, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas
Veterinārārstu biedrības eksperti izvērtēs pašreizējo normatīvo regulējumu un sagatavos
priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai profesionālās darbības veikšanai reglamentētajās
profesijās veterinārmedicīnā personām ar ārvalstīs iegūtiem izglītību un profesionālo kvalifikāciju
apliecinošiem dokumentiem.
Sākums pulksten 14.00.
Trešdien, 3. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies biedrības “Apvienība par ilgtspējīgu
lauksaimniecību un lauku vidi” rīkotā diskusijā par nozares nozīmi tautsaimniecībā. Biedrība apvieno
nozari kopīgai Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai, veicinot lauksaimniecību kā ilgtspējīgu un
Latvijas ekonomikai stratēģiskas nozīmes nozari.
Sākums pulksten 14.00.
Ceturtdien, 4. novembrī, ZM speciālisti tiešsaistē piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) veicināšanas
darba grupā, kurā izskatīs EK 2022. gada darba programmu lauksaimniecības produktu veicināšanas
pasākumiem iekšējā un ārējā tirgū.
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 4. novembrī, ZM speciālisti tiešsaistē piedalīsies EK Tiešo maksājumu ekspertu darba
grupā, kurā diskutēs par ekoshēmu piemērošanas nosacījumiem. EK būs aktualizējusi jautājumu un
atbilžu dokumentu.
Sākums pulksten 10.30.
Ceturtdien, 4. novembrī, ZM speciālisti tiešsaistē piedalīsies Eiropas Augu zinātnes organizācijas
(EPSO) rīkotā tiešsaistes konferencē par EK plāniem saistībā ar jaunajām genomikas tehnikām
(JGT), nacionālajām patērētāju aptaujām un galvenajiem nākotnes JGT projektiem.
Sākums pulksten 12.00.
Ceturtdien, 4. novembrī, ZM speciālisti tiešsaistē piedalīsies zinātniskajā seminārā “Ražas svētki
Vecaucē – 2021: Raža ekstremālos apstākļos”. Semināra programmā plānoti deviņi referāti un
sezonas noslēguma rezumējumi. Vairāk informācija ŠEIT.
Sākums pulksten 14.00.
Ceturtdien, 4. novembrī, ZM speciālisti tiešsaistē piedalīsies seminārā “Alkohols, nevis vienkārši
pārtika” (Alcohol, no ordinary foodstuff), kurā runās par lauksaimniecības politiku un alkohola
ražošanu: kāda ir veselības vieta stratēģijā “No lauka līdz galdam” saistībā ar alkohola ražošanu, tā
ietekmi uz veselību un uz starpnozaru pārtikas sistēmas politiku valsts līmenī.
Sākums pulksten 15.00.
Ceturtdien un piektdien, 4. un 5. novembrī, ZM speciālisti tiešsaistē piedalīsies ANO Pārtikas un
lauksaimniecības organizācijas (Food and Agriculture Organization, FAO) globālajā konferencē
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“Par zaļo kursu sēklu industrijā”. Konferencē runās par bioloģiskās daudzveidības ilgtspējīgu
saglabāšanu, modernajām selekcijas metodēm, paātrināto augu selekciju atbilstoši klimata
pārmaiņām, inovācijām sēklu ražošanā un citiem svarīgiem jautājumiem šķirņu selekcijā un
sēklaudzēšanā. Vairāk informācijas ŠEIT.
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 4.novembrī, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes sanāksmē ar zvejniekiem par apaļā
jūrasgrunduļa zveju piekrastes ūdeņos. ZM sadarbībā ar institūtu “BIOR” organizē attālinātu
sanāksmi ar piekrastes zvejniekiem, lai kopīgi pārrunātu institūta atzinumu saistībā ar iesniegto
priekšlikumu par kopējā zivju tīklu skaita aizvietošanu ar apaļā jūrasgrunduļa tīkliem, lai
intensificētu apaļā jūrasgrunduļa zveju. Sanāksmē tiks sniegta institūta prezentācija par apaļā
jūrasgrunduļa krājumu stāvokli, to zvejas ietekmi uz citiem krājumiem.
Sākums pulksten 15.00.
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