INFOLAPA Nr. 31/2020
LOSP AKTUALITĀTES
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes:
AREI videosanāksme ar Starptautiskā zinātnisko institūciju izvērtējuma Lauksaimniecības,
meža un veterināro zinātņu ekspertu grupu
Otrdien, 20.oktobrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās AREI videosanāksmē ar Starptautiskā
zinātnisko institūciju izvērtējuma Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ekspertu grupu. Šī
gada ietvaros IZM organizē Latvijas zinātnisko institūciju novērtēšanu, piesaistot ārzemju ekspertus.
Novērtējuma uzdevums ir analizēt Latvijas zinātnisko institūciju darbību, izvērtējot to zinātniskās
darbības kvalitāti, zinātniskās darbības ekonomisko un sociālo ietekmi, kā arī zinātniskās institūcijas
infrastruktūru, tās attīstības potenciālu.
AREI pēc sanāksmes pateicās LOSP par atbalsu, par noderīgiem ieteikumiem ekspertiem, institūta
zinātniekiem un izteica atzinību LOSP, kā labam sadarbības partnerim
Saeimas Budžeta un finanšu komisijas sēde
Otrdien, 20.oktobrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās Saeimas Budžeta un finanšu komisijas
attālinātajā sēdē. ZOOM savienojums gan bija zem katras kritikas, brīžiem dzirdēja, brīžiem nē.
Īss ieskats LOSP interesējošos likumu grozījumos. Minimālās sociālās iemaksas nodrošinās grozot
Likumu Par valsts sociālo apdrošināšanu.
- Tas paredz VSAOI no 01.01.2021 DD- 23.59% + DŅ- 10.50% = 34.09%. Šobrīd ir 35.09%.
- No 2021.g.1.jūlija minimālās VSAOI būs 170euro/mēn. Uzdevu jautājumu: vai min.soc.iemaksas
DD jāmaksā gadījumos, kad DŅ ir bezalgas vai prombūtnes atvaļinājumā un kā tiek maksātas
min.soc.iemaksas, ja darbinieks strādā tikai 7 dienas ar terminēto darba līgumu? To atbildi ko dzirdēju
bija: Nav jāmaksā par dienām, kad DŅ ir darba attiecībās bez d/a. Te prasās finansistu ieskatīšanās
Likumprojektā, vai tas atbilst tā formulējumiem.
- Komisija nobalsoja Likumprojektu virzīt kā Steidzamu uz 28.10. otrajā lasījumā un 23.11.gala
redakcijā. Balsojums: PAR- 10, PRET- 4.
LLU Starptautiska akreditācija
Ceturdien, 22.oktobrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LLU Starptautiskajā akreditācijā,
notika tikšanās ar ekspertiem, lai uzzinātu darba devēju viedokli par LLU programmām.
Saeimas Budžeta un Finanšu komisijas sēde
Piektdien, 23.oktobrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās Saeimas Budžeta un finanšu
komisijas attālinātajā sēdē.
Darba kārtības jautājumos:
1.Zemkopības ministrijas budžets un Likumprojekts “Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma
likums”.
2. Labklājības ministrijas budžets un Likumprojekts “Grozījums likumā “Par sociālo drošību”.
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Nākošās nedēļas plānotās LOSP aktivitātes:
Projekta Sapropelis partneru kopsapulce
Otrdien, 27.oktobrī, LOSP biroja vādītāja Z.Jonaite piedalīsies projekta Sapropelis partneru
kopsapulcē attālināti, jo LOSP ir šī projekta sadarbības partneris.
Sapulces programma:
1. Projekta 1. un 2. posma pārskats. Padarītais līdz šim;
2. Sapropeļa rezultātu analīze un pārējo partneru iesaiste
3. Diskusija.
Mazā biznesa protesta akciju “Atdod karoti!”
Trešdien, 28.oktobrī notiks mazā biznesa protesta akcija “Atdod karoti!” pie LR Saeimas.
Valdība ir izstrādājusi un virza jaunu nodokļu politiku, kas būtiski ietekēs mazo biznesu
laukos. Mikrouzņēmumiem un autoratlīdzību saņēmējiem nodokļu likme tiks palielināta līdz 25%, bet
patentmaksas režīmu atcels. Jau no 2023. gada pašnodarbinātie būs spiesti maksāt valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas 34,09% no visiem ieņēmumiem, bet ne mazāk kā 170 EUR.
Šajā sakarā, aicinām nebūt vienaldzīgiem un piedalīties 28.oktobra organizētajā proetesta akcijā pie
Saeimas.
Ja Jūs vai kāds no biedriem plānojat piedalīties protesta akcijā, lūdzu informējiet Gundaru Jankovu,
epasts: gundars.jankovs@losp.lv, tālrunis: 26672234.
Seminārs Bioekonomikas uzraudzība
Ceturdien, 29.oktobrī, notiks LLU organizēta seminārs Bioekonomikas uzraudzība, sanāksmē
piedalīsies arī LOSP pārstāvji.
“Eiropas Savienības Tirdzniecības politikas pārskats” ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas
izpildvietnieku, tirdzniecības komisāru Valdi Dombrovski
Piektdien, 30.oktobrī, notiks diskusija tiešsaistē “Eiropas Savienības Tirdzniecības politikas pārskats”
ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieku, tirdzniecības komisāru Valdi Dombrovski.
Sanāksmē piedalīsies arī LOSP pārstāvji, Rihards Kols, Latvijas Republikas Saeimas Ārlietu komisijas
priekšsēdētājs, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas parlamentārā
sekretāre un Normunds Bergs, SAF Tehnika valdes priekšsēdētājs, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras Padomes loceklis.
Lai risinātu ar koronavīrusa pandēmiju saistītos izaicinājumus un turpinātu darbu pie Eiropas
ekonomikas atveseļošanas, ir uzsākta Eiropas Savienības tirdzniecības politikas pārskatīšana. Tās
mērķis ir novērtēt, kā tirdzniecības politika var veicināt ātru un ilgtspējīgu sociālekonomisko
atveseļošanu, stiprinot konkurētspēju, kā arī noskaidrot, kā tirdzniecības politika var palīdzēt veidot
spēcīgāku ES.

2

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES
Latvijas Maiznieku biedrība
Konkurss “Jaunais Maiznieks 2020”
Trešo reizi notiks profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss
“Jaunais Maiznieks 2020”, kuru organizē LPUF Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris un Latvijas
Maiznieku biedrība. Konkursa mērķis ir saglabāt un popularizēt maiznieka profesiju, kā arī veicināt
audzēkņu profesionālās iemaņas un radošo domāšanu inovāciju virzienā. Šā gada uzdevums
jaunajiem maizniekiem būs pagatavot un izcept maize izmantojot dažādu miltu maizes. Konkurss
notiks 2020. gada 26. novembrī - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Nīcgales iela 26,
Rīga.
Vairāk par konkursu un konkursa nolikumu var iepazīties Latvijas Maiznieku Biedrības mājas lapā:
https://maizniekubiedriba.lv/

Foto no 2019.gada konkursa.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

„Augļu un dārzeņu produktu piegāžu ķēžu pārstrukturēšana” Covid-19 seku
mazināšanai
Valsts pētījumu programmas projekta
Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla
saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītās krīzes
(reCOVery-LV)
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PROGRAMMA
Datums un laiks: 2020. gada 28. oktobrī no plkst. 11:00 – 13:30 (augļkopība un dārzeņkopība).
Norises vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2, Jelgava, 293.telpa
Pasākuma koncepts:
Informatīvi iesaistoša diskusija par pārtikas ķēdēm un to darbību krīzes, ko izraisīja Covid-19
pandēmija, laikā un galvenais – priekšlikumu izstrāde uzņēmējiem (ražotājiem un pārstrādātājiem),
nevalstiskajam sektoram, politikas veidotājiem par iespējām pārtikas sektora potenciāla saglabāšanai
un konkurētspējas atjaunošanai pēc krīzes un noturības stiprināšanai līdzīgu krīžu pārvarēšanai
nākotnē.
Piedalīties pasākumā var ikviens interesents, nosūtot ziņu uz e-pastu: anna.vitola-helviga@llu.lv
Laiks
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:45

Aktivitāte
Runātājs
Reģistrācija, rīta kafija
Semināra atklāšana un informācija par
Dr.oec. Irina Pilvere
reCOVery-LV projektu un Intereg projektu
BalticBiomass4Value
Augļu, ogu un dārzeņu ražošanas un
Dr.oec. Ilze Upīte, Dr.biol.
pārstrādes ķēdes un riski Covid-19 laikā
Edīte Kaufmane

11:45 – 12:15

Diskusija par attiecīgās pārtikas ķēdes
darbību ietekmējošiem iekšējiem un ārējiem
riskiem

12:15 – 13:00

Ieteikumu izstrāde uzņēmējiem,
nevalstiskajām organizācijām, politikas
veidotājiem krīzes pārvarēšanai

13:00 – 13:30

Vada attiecīgā sektora izpētes
vadītājs
Darbs grupās

Secinājumi un priekšlikumi

Papildus informācija: Anna Vītola -Helviga, mob.tel.26549657, e-pasts anna.vitola-helviga@llu.lv
Siera klubs
Siera klubs aktivitātes oktobrī
27.10. filmas ĒdienKarte" filmēšana par griķu, griķu makaronu, griķu miltu saderību ar piena
produktiem ēdienos.
Lauku Ceļotājs
Kulinārā tūrisma piedāvājums rudenim - „Rudzu ceļš”
„Rudzu ceļš” ir jauns kulinārā tūrisma piedāvājums. Vēsajās rudens dienās tas aicina ciemos uz laukiem pie
siltas maizes krāsns baudīt tikko ceptas rudzu maizes garšu un smaržu, veidot maizes kukulīti savām rokām un
klausīties maizes tapšanas stāstos.
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Kāpēc ēst rudzu maizi?
Latvietis rudzu maizi ēd ne tikai iecienītās un ierastās garšas
dēļ. Latvijas maiznieku biedrība norāda, ka tā ir arī ļoti
veselīga. Rudzu maizes sastāvā esošie vitamīni paaugstina
organisma aizsardzības spējas pret slimībām, ogļhidrāti
nodrošina organismam izturību un spēku, šķiedrvielas tīra
organismu un uzlabo asinsriti, olbaltumvielas spēcina
muskuļus un nervu šūnas, bioloģiski aktīvi savienojumi
stiprina imūnsistēmu. Rudzi no augsnes uzņem mazāk kaitīgo
vielu, piemēram, dzīvsudrabu, svinu.
Kas ir „īstā” rudzu maize?
Tradicionālā latviešu rudzu maize ir gatavota no vietējo,
vēsturiski audzēto graudu šķirņu miltiem, raudzēta ar dabīgo
ieraugu, veidota ar rokām un cepta ar malku kurinātā maizes
krāsnī uz klona.
Latvijas salinātā rudzu rupjmaize ir iekļauta ES aizsargāto
kvalitatīvo produktu sarakstā un ieguvusi Eiropas kvalitātes
zīmi „Garantēta Tradicionālā Īpatnība”. Vārds „salināt”
nozīmē saldināt, piemēram, plaucējot miltus ar verdošu
ūdeni, kas piešķir rudzu maizei īpašo, saldi skābeno garšu.
Ieskats
salinātās
rudzu
rupjmaizes
cepšanā:
https://youtu.be/brd47pbVBjQ.
Ko var redzēt „Rudzu ceļā”?
„Rudzu ceļā” var viesoties pie kopumā 52 maizes cepējiem, rudzu audzētājiem, viesu namos un restorānos visā
Latvijā, kur cep rudzu maizi pēc tradicionālām vai mūsdienu receptēm, gatavo dažādus ēdienus no rupjmaizes
vai rudzu miltiem un ceļ tos galdā viesiem. Saimnieki apmeklētājiem rāda, kā top maize, piedāvā maizes un
rudzu ēdienu gatavošanas meistarklases un degustācijas, stāsta par tradīcijām, kas saistās ar rudziem un maizi.
„Rudzu ceļā” var ne tikai apgūt un pilnveidot savas maizes cepšanas prasmes, bet arī iegādāties visneparastākās
un gardākās maizes šķirnes no nelielām vietējām ceptuvēm, kuru produkcija nav sastopama lielveikalos. (Ar
konkrētiem piedāvājumiem varat iepazīties šīs ziņas praktiskajā pielikumā.)
Kā doties „Rudzu ceļā”?
• „Rudzu ceļa” interneta vietne
Ceļojumu sāciet plānot, ielūkojoties www.celotajs.lv/rudzucels. Te informācija par katru no
apmeklējamām vietām – maizes cepējiem un to piedāvātajām apmeklējumu programmām, restorāniem
un kafejnīcām, kur piedāvā īpašus rudzu graudu un miltu ēdienus, uz vietas ceptu maizi, meistariem, kuri
gatavo koka abras maizes cepšanai vai puzurus Ziemsvētku rotājumiem, rudzu audzētāju saimniecībām,
dzērienu darītavām, 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” interneta vietnē interesentiem arī plašāka informācija par rudzu vēsturi Latvijā, maizes
tradīcijām gadskārtu svētkos, rudzu ēdieniem, maizes zīmēm, ticējumiem, maizei veltītiem pasākumiem
un svētkiem Latvijā.
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• Karte un brošūra „Rudzu ceļš”
Brošūra ir īss iepazīšanās stāsts par rudzu maizi un tās vērtībām, rudzu
šķirnēm un īpašībām, rudzu ēdieniem, svētkiem un pasākumiem, kas
balstīti uz rudzu maizi, kā arī iepazīstina ar 6 rudzu maizes cepējiem,
projekta "Rudzu ceļš" partneriem.
Karte ir pielikums brošūrai, tajā atzīmēti visi 52 „Rudzu ceļa” dalībnieki. Par
katru „Rudzu ceļa” dalībnieku kartē atradīsiet īsu aprakstu un tūrisma
piedāvājumu – īpašo rudzu ēdienu vai dzērienu, ražotos produktus,
degustācijas, darbnīcas un meistarklases apmeklētājiem. Katrai
saimniecībai norādīta kontaktinformācija.
Karte un brošūra lejupielādējama PDF formātā „Rudzu ceļa” interneta
vietnē un pieejama iespiedmateriālā Lauku ceļotāja birojā, Kalnciema ielā
40.

„Rudzu ceļa” iniciatīva
„Rudzu ceļa” iniciatīva pieder LLTA „Lauku ceļotājs” un sešiem lauku uzņēmējiem: z/s „Bērziņi” Jūrkalnes
pagastā, lauku māja „Caunītes” Ozolnieku pagastā, Vineta Cipe Āraišu Dzirnavās, z/s „Buliņi” Drustu pagastā
un z/s „Klajumi” Kaplavas pagastā un Aina Barsukova IK Dzīles Kārsavas novadā. Šis kulinārā tūrisma
piedāvājums domāts visiem, kas novērtē dabīgu un veselīgu ēdienu, kam ir svarīga ēdiena enerģētiskā un
uzturvērtība, pārtikas izcelsme, un kas vēlas izzināt rudzu kulinārās tradīcijas un iemācīties ko jaunu.
Lauku ceļotājs
Asnāte Ziemele,
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente (tel. 29285756)
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.
Visi “Rudzu ceļa” dalībnieki atrodami tīmekļa vietnē https://www.celotajs.lv/lv/c/brand/ryeroad.
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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Mežtaka gaida gājējus!
Ir pabeigts un gājējiem sagatavots garās distances pārgājienu maršruta Mežtaka Ziemeļu daļas posms
Latvijā:
- Mežtaka ir pilnībā marķēta posmā Rīga–Latvijas/Igaunijas robeža pie Apes un Kornetiem;
- ir pabeigta maršruta mājas lapa: visa gājējiem nepieciešamā informācija – kartes, maršruta apraksts,
tūrisma pakalpojumi utt. ir atrodama www.meztaka.lv
Mežtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E11 daļa Baltijas valstīs, kas ved cauri
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skaistākajiem mežiem un nacionālajiem parkiem. Tā sākas no
Polijas/Lietuvas robežas pie Lazdiju (Lazdijai) pilsētas, ved cauri Latvijai, iegriežoties Rīgā, un nonāk
Tallinā, Igaunijā.
Kopējais Mežtakas “Ziemeļu daļas” garums: ~ 1050 km, 50 posmi, katrs posms veicams 1–2 dienās:
•
Latvijā – 599 km, 15 posmi
•
Igaunijā – 725 km, 35 posmi
Pie katra posma ir norādītas nakšņošanas un transporta iespējas, apskates objekti pa ceļam, informācija,
kam jāpievērš uzmanība, u.c. noderīga informācija.
Mežainos apgabalos Mežtaka ved pa maziem meža vai lauku ceļiem, kur iespējams, – pa takām, tomēr,
lai Mežtaka varētu pastāvēt kā vienots maršruts bez pārtraukumiem, ir vietas, kur tā iet gar asfaltētu
ceļu nomalēm.
Šobrīd notiek arī Mežtakas Dienvidu daļas izpēte un apsekojumi Kurzemē un Lietuvā, kura būs ejama
tūristiem jau nākamajā vasarā.
Mežtakas Ziemeļu daļu veido 10 partneri – Dabas aizsardzības pārvalde, A/S Latvijas valsts meži,
Vidzemes plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Igaunijas Lauku tūrisma organizācija (MTÜ
Eesti Maaturism), nevalstiskā organizācija Peipsimaa Turism, Setomaa Turism, MTU Okokuller –
Lahemā Nacionālajā parkā, Pohja- Eesti Turism un Lauku tūrisma asociācija „Lauku Ceļotājs” kā
vadošais projekta partneris https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1066
Uz tikšanos Mežtakā!
Sekojiet mums!
https://baltictrails.eu/lv/forest
https://www.facebook.com/meztaka/
https://www.instagram.com/meztaka/
Lauku tūrisma APTAUJAS ANKETA uzņēmējiem
Kā katru gadu, mēs, Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", vēlamies apkopot informāciju
par aizvadīto tūrisma sezonu.
Šis gads mums visiem ir bijis izaicinājumu pilns - kādam ar jaunām iespējām, citam diemžēl ar
zaudējumiem. Tāpēc šogad it īpaši svarīgi būtu saprast kopējo situāciju lauku tūrisma nozarē Latvijā.
Lūdzu, padalieties, kā Jums ir pagājusi 2020. gada tūrisma sezona, un aizpildiet anketu:
https: https://forms.gle/WiDaNoDnG8zyjVjw5 līdz 26. oktobrim.
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Ļoti bieži sniedzam intervijas medijiem un šī informācija arī nepieciešama nozares interešu aizstāvībai,
tāpēc lūdzam jūsu atsaucību. Ar aptaujas kopsavilkumu varēsiet iepazīties arī LLTA "Lauku ceļotājs"
mājas lapā un "Lauku ceļotāja" biedru on-line kopsapulcē, kas tiek plānota 24.11.2020 (tikai LC
biedriem).
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1066
Latvijas Jauno zemnieku klubs
Šī nedēļa biedrībai "Latvijas Jauno zemnieku klubs" ir īpaši ražīga. Trešdienas valdes sēdē tika
pieņemts lēmums par 23 jaunu biedru uzņemšanu, prieks par dažādību mūsu pulkā!
Nedēļas nogalē gan JZK biedri, gan citi interesenti dosies divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā
ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus! Mācīsimies, dalīsimies pieredzē, pa
ceļam apmeklēsim biedru saimniecības un uzņēmumus!

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!
8

Plašāka informācija par ATLAS projekta mājas lapā: https://www.atlas-h2020.eu/
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Pandēmijas laiks nav apstādinājis pētījumus
Pavasarī komunikāciju apstādināja pandēmija, bet tā nepastādināja pētījumus projektā
Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA)
diagnostikai govīm. 2019.gada novembra LOSP pārstāvju sanāksmē klātesošie tika iepazīstināti ar šo
projektu. Projekta norises gaitā pētot Pasaules zinātnieku pieredzi, un mūsu zinātnieku zināšanas un
pieredzi tiek veikti pētījumi.
Pasaulē pēta un meklē risinājumus savlaicīgai metabolo procesu noviržu diagnostikai, govs
priekškuņģu darbības kontrolei, pirms process atstājis negatīvu ietekmi uz piena kvalitāti, sastāvu un
govs veselību kopumā. Pētījumu galvenā indikācija ir sekojoša: augstas intensitātes produktivitātes
ciklam pakļautajām govīm vidējais laktācijas mūža ilgums ir 2.4 gadi. Latvijā vidējais laktācijas mūža
ilgums ir 3.17 gadi. Lielā mērā īsā govs mūža ilguma cēlonis ir saslimšanas, kas saistītas ar SARA
attīstību. Savlaicīga subakūtās acidozes konstatēšana varētu novērst biežākās ar SARA saistītās
patoloģijas, kā laminīts (klibums), rumenīts, glumenieka dislokācija, reproduktīvie traucējumi, tādējādi
būtiski uzlabojot govs ilgmūžību un produktivitāti.
Lai govs spureklī ievietotais boluss ar datu pārraides karti spētu darboties, notiek pētījumi pie
elektroapgādes sistēmas izveidošanas. Pētījumi notiek divos virzienos: pirmais ir elektroapgādes
sistēma, kuru nodrošina baterija, kas ir ievietota bolusā. bet otrs virziens ir domāts nākotnei:
elektroapgādes sistēma, kuru nodrošina elektrostatiskais ģenerators, kas ražotu enerģiju izmantojot
govs kustības. Šeit ir izaicinājums, kā nodrošināt elektroapgādes sistēmas darbības ilgumu vismaz ilgāk
par vienu gadu. Notiek pētījumi arī pie datu pārraides risinājuma izstrādes un testēšanas laboratorijas
apstākļos. Testēšanai ir izveidots īpašs stends. Pagaidām vēl nav iegūti visi nepieciešamie parametri,
līdz ar to ir jāturpina laboratoriskie pētījumi.
Ilva Bērziņa
LOSP projektu koordinatore
LAD AKTUALITĀTES
20.10.2020
Var sākt aizpildīt platību maksājumu provizorisko iesniegumu
No šā gada 20.oktobra ikviens lauksaimnieks var sākt aizpildīt informāciju Vienotajā platību
maksājumu iesniegumā. Tāpat, ja nepieciešams, ir iespēja ierosināt Lauku bloku precizēšanas
pieprasījumus, ko var izdarīt Provizoriskā iesnieguma sadaļā vai Lauku bloku precizēšanas sadaļā
Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Šādu iespēju LAD piedāvā jau rudenī, lai padarītu ērtāku minēto iesniegumu aizpildīšanu EPS – to var
darīt pakāpeniski un jau savlaicīgi aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības, kā arī
attiecīgi saplānot veicamos darbus nākamajai sezonai.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-sakt-aizpildit-platibu-maksajumuprovizorisko-iesniegumu-1079
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Dienests sagatavojis video par to, kā saņemt atbalstu par “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana
zālājos” (BDUZ)
https://archive.mg5.mlgn2ca.com/?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=b8f3e7cc&e=c541b
c0c2089e666
Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē:
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/kalendars/
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES
20.10.2020
Grūtās sarunās Latvija atsevišķām sugām panāk labākas zvejas iespējas Baltijas jūrā 2021.
gadam, nekā sākotnēji tika piedāvāts
Pēc ilgām diskusijām svētdien, 18. oktobrī, nozares ekspertu sanāksmē Baltijas jūras valstu sadarbības
platformas (BALTFISH) ietvaros un pirmdien, 19. oktobrī, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības
padomē otrdienas agrā rītā Luksemburgā tika pieņemta regula par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2021.
gadam.
Smagākie lēmumi, tāpat kā iepriekšējā gadā, bija saistīti ar mencu piezvejas iespēju noteikšanu, kas
būtu pieļaujama citu zivju sugu zvejā. Kā jau iepriekš bija ziņots, kritiskā Baltijas jūras Austrumu daļas
mencu (Austrumu menca) populācijas stāvokļa dēļ mencas specializēta zveja jau kopš 2020. gada vairs
nav atļauta. Mencu var paturēt lomā tikai tad, ja tā nejauši noķerta citu sugu (reņģes, brētliņas, plekstes)
vai arī piekrastes zvejā kā neizbēgama piezveja.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/grutas-sarunas-latvija-atseviskam-sugam-panaklabakas-zvejas-iespejas-?id=11790
20.10.2020
Mājputnu un zaķveidīgo pēckaušanas veterināro ekspertīzi mazjaudas kautuvēs drīkstēs veikt
arī apmācīta persona
Valdība otrdien, 20. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus prasībās
kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū.
Lai paplašinātu kautuvju pieejamību un paaugstinātu kvalitāti savvaļā medīto dzīvnieku apstrādei un
sadalei, valdība lēmusi, ka turpmāk arī savvaļā nomedīto dzīvnieku apstrādi un gaļas sadali drīkstēs
veikt kautuvēs, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū.
https://www.zm.gov.lv/presei/majputnu-un-zakveidigo-peckausanas-veterinaro-ekspertizimazjaudas-kau?id=11792
Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā
Pirmdien, 26. oktobrī, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies Izglītības un
zinātnes ministrijas (IZM) organizētajā starpministriju tiešsaistes sanāksmē, kurā apspriedīs MK
noteikumu projektu “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā
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reglamentētā profesijā”. Sanāksmē plānots panākt vienošanos starp visām ministrijām, kuras sniegušas
atzinumus par noteikumu projektu.
Sākums pulksten 10.30.
Pirmdien, 26. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Transmisīvās sūkļveida encefalopātijas
(TSE) darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā tiks sniegta jaunākā informācija un notiks diskusijas par
TSE uzraudzību un ES normatīvo aktu projektiem.
Sākums pulksten 10.30.
Pirmdien, 26. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies EK darba grupas “Lauksaimnieciskais
piesārņojums” tiešsaistes sanāksmē. Sanāksmē caurlūkos dažādu Eiropas ražotāju asociāciju
komentārus par pēdējiem EK piedāvātajiem normatīvajiem aktiem, ar ko nosaka dažādu
lauksaimniecisko piesārņotāju normas pārtikā.
Sākums pulksten 10.30.
Pirmdien, 26. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes seminārā, ko organizē
Lauksaimniecības nākotnes forums, lai pārrunātu pārtikas sistēmas ilgtspējas jautājumus. Vairāk
informācijas ŠEIT.
Sākums pulksten 16.00.
Pirmdien un otrdien, 26. un 27. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies Ekonomiskās sadarbības
un attīstības organizācijas (OECD, ESAO) Apvienotās lauksaimniecības un vides darba grupas 50.
sesijas tiešsaistes sanāksmē. Tajā sniegs informāciju par OECD agrovides aktivitātēm un diskutēs par
aktuālajiem pētījumiem ilgtspējīgas politikas veidošanā un monitoringā, OECD agrovides indikatoru
atjaunošanā un uzlabošanā, ūdens pārvaldībā un klimata pārmaiņu mazināšanas politikā
lauksaimniecībā.
Sākums abas dienas pulksten 12.00.
Otrdien, 27. oktobrī, ZM speciālisti organizēs tiešsaistes sanāksmi par veterinārmedicīniskā
pakalpojuma sniedzēju reģistra izstrādi. Sanāksmē apspriedīs līdz šim paveikto un iezīmēs nākamos
soļus, lai reģistru varētu izstrādāt un ieviest.
Sākums pulksten 9.30.
Otrdien, 27. oktobrī, ZM organizē tiešsaistes diskusiju par vietējo šķirņu liellopu bioprodukta
iegūšanu, uzglabāšanu un izmantošanu. Diskusijā piedalīsies ZM, Šķirnes dzīvnieku audzētāju
biedrības, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un mākslīgās apsēklošanas staciju pārstāvji.
Sākums pulksten 10.00.
Otrdien, 27. oktobrī, ZM eksperti piedalīsies EK Transmisīvās sūkļveida encefalopātijas
(TSE) ekspertu darba grupas tiešsaistes sanāksmē par govju sūkļveida encefalopātijas, skrepi un
hroniskās novājēšanas slimības jautājumiem, kurā izskatīs jaunos EK dokumentu projektus, Eiropas
Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) ziņojumus un uzklausīs dalībvalstu viedokli.
Sākums pulksten 10.30.
Otrdien, 27. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) organizētā Klimata un enerģētikas politikas satvara 2030. gadam starpministriju
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darba grupas tiešsaistes sanāksmē, lai pārrunātu ES klimata mērķu paaugstināšanas un Latvijas klimata
mērķu izpildes jautājumus.
Sākums pulksten 11.00.
Otrdien un trešdien, 27. un 28. oktobrī, ZM eksperti piedalīsies EK Bioloģiskās
lauksaimniecības ekspertu darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā turpināsies diskusijas par
deleģētajiem aktiem, kas papildinās jauno Bioloģiskās lauksaimniecības regulu, lai nodrošinātu regulas
ieviešanu.
Sākums abas dienas pulksten 10.00.
Trešdien, 28. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK organizētā seminārā par ES dalībvalstu
zināšanu un kompetences stiprināšanu Saistību pārdales regulas mērķu īstenošanai, kurā ar prezentāciju
par Latvijas pieredzi siltumnīcas efekta gāzu uzskaitē un samazināšanā dalīsies LLU eksperti. Vairāk
informācijas ŠEIT.
Sākums pulksten 10.30.
Trešdien, 28. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Jaunās pārtikas darba grupas tiešsaistes
sanāksmē, kurā diskutēs par ES normatīvo aktu projektiem jaunās pārtikas jomā.
Sākums pulksten 10.00.
Trešdien un ceturtdien, 28. un 29. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Bioloģiskās
ražošanas darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā turpināsies diskusijas par deleģētajiem aktiem, kas
papildinās jauno Bioloģiskās lauksaimniecības regulu, lai nodrošinātu regulas ieviešanu.
Sākums trešdien 14.00, ceturtdien 10.00.
Trešdien, 28.oktobrī ZM speciālisti piedalīsies Kultūras ministrijas organizētā attālinātā
Latvijas valsts simtgades Rīcības komitejas sēdē. Sēdē izskatīs un apstiprinās progresa atskaites par
Latvijas valsts simtgades nacionālajā plānā iekļautajām norisēm un pārrunās Latvijas valsts simtgades
programmas aktualitātes ar noslēgumu 2021. gada janvārī.
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 29. oktobrī, ZM eksperti ar Somijas kolēģiem tiešsaistē pārrunās Taisnīgās
pārkārtošanas plānu un SEG emisiju samazināšanu.
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 29. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies starptautiskās sadarbības programmas
“INTERREG EUROPE” projekta “iWatermap” iesaistīto pušu darbseminārā “Izaicinājumi ūdens
tehnoloģiju sektorā Eiropā un Latvijā”, ko rīko IZM sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Seminārā
diskutēs par iespējamiem risinājumiem notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā Latvijā, ņemot vērā ES
kontekstu.
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 29. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Tirgus kopējās organizācijas Graudu un
cukura komitejas tiešsaistes sanāksmē, kurā sniegs īsu informāciju un diskutēs par tirgus situāciju
graudaugu un cukura tirgū, kā arī par meteoroloģiskajiem laikapstākļiem un to ietekmi uz laukaugiem.
Sākums pulksten 11.30.
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Ceturtdien un piektdien, 29. un 30. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies “Apvārsnis 2020”
projekta “BioMonitor” rīkotā tiešsaistes seminārā “Bioekonomikas uzraudzības metodoloģijas izstrāde
un izmantošanas iespējas Eiropas Savienībā”. Semināra pirmajā dienā runās par politisku lēmumu
nepieciešamību un datu pieejamību pētījumu veikšanai. Otrajā dienā apspriedīs jauno topošo
rūpniecības produktu kodu integrēšanu “Eurostat” datu bāzē. Semināru organizē Nīderlandes Centrālā
statistikas pārvalde sadarbībā ar LLU.
Sākums abas dienas pulksten 10.00.
Ceturtdien un piektdien, 29. un 30. oktobrī, ZM speciālisti piedalīsies Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas (OECD, ESAO) Lauksaimniecības kopējās saimniecību
produktivitātes un vides ekspertu tīkla tiešsaistes seminārā, kurā diskutēs par tradicionālajiem
resursiem, saimniecību produktivitātes mērīšanas problēmām un netradicionālajiem resursiem un
ekosistēmu pakalpojumiem.
Sākums abas dienas pulksten 12.00.
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