INFOLAPA Nr. 11/2021
LOSP AKTUALITĀTES
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes:
PPP biedrības “Zied zeme” biedru sanāksme
Pirmdien, 15.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās Zied zeme biedru sanāksmē, kurā
tika runāts par Zvērināta revidenta ievēlēšanu, saskaņā ar PPP biedrība “Zied zeme” statūtu 6.7.3.
punktu, biedru priekšlikumu izskatīšana par jaunu Statūtu redakciju, par valdes pilnvaru
izbeigšanos/termiņa beigām.
Latvijas Pilsoniskā alianses (LPA) un Nevalstisko organizācāciju sanāksme
Pirmdien, 15.martā, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalījās LPA un Nevalstisko
organzāciju sanāksmē, kurā tika runāts par Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas
procesu un plānotajiem atbalsta risinājumiem biedrībām un nodibinājumiem.
Sanāksmē tika runāts, ka kopumā ir slikta Nevalstisko organizāciju (NVO) iesaiste Eiropas
Savienības fondu plānošanas procesā, t.sk. arī Atjaunošanas un noturības mehānisma (ANM)
plānošanas procesā. Galvenais akcents gan tika likts uz to, ka ir bažas, ka ES fondos, nākamajā
periodā, ir maz naudas atvēlēts NVO vispārīgajam atbalstam, kā piemēram, kapacitātes projektiem.
Norādīju, ka ES fondu plānošanas periodā, kas skar sadarbību ar Zemkopības ministriju, ir bijusi laba
un nesaskatām problēmas.
Sanāksmē tika nolemts, ka aktīvi jālūdz NVO iesaiste ES finansējuma sadales plānošanā.
Valsts kancelejas un Nevalstisko organizāciju apmācību sesija
Trešdien, 17.martā, LOSP biroja vadītāja Z.Jonaite un LOSP sabiedrisko attiecību speciālists
G.Jankovs piedalījās Valsts kancelejas organizētajās Tiesību aktu portāla (TAP) projektu izstrādes un
saskaņošanas apmācību seminārā.
TAP portāla uzdevums ir vienota tiesību aktu izstrādes darba vide, kas dod NVO sekot un iesaistīties
nozaru normatīvo aktu saskaņošanas procesā, kā arī sekot līdzi dokumentu virzībai digitālajā vidē.
Būtiski, ka normatīvo aktu saskaņošanas procesā sniegtie priekšlikumi un anotācijas, būs iespējams
apskatīties arhīvā. Šāda iespēja uzlabos normatīvo aktu piemērošanu, jo būs vieglāk izprast
normatīvā akta jēgu un būtību.
Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) biedru sanāksme
Tresdien, 17.martā, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalījās LDDK biedru sanāksmē, kurā
pirmajā daļā notika diskusija ar LR Ministru prezidentu A.Kr.Kariņu, LR Finanšu ministru J.Reiru,
LR Ekonomikas ministru J.Vitenbergu par Covid-19 ietekmi uz tautsaimniecību un attīstības
stratēģija postpandēmijas period. Savukārt, sapulces otrajā daļā atskatījās uz 2020.gadā paveikto un
2021.gada plāniem.
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LOSP Piena grupas attālinātā sanāksme
Ceturdien, 18.martā, notika LOSP Piena grupas attālinātā sanāksme, kurā LOSP valdes locekļi
K.Melnis, G.Gūtmanis iepazīstināja ar ZM sagatavoto viedokli par agrovides shēmām un
ekoshēmām. LOSP Piena grupa vienojās par kopēju nostāju šajos jautājumos.
LR Zemkopības ministrijas Krīzes vadības grupas sanāksme
Ceturdien, 18.martā, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalījās ZM Krīzes vadības grupas
sanāksmē, kurā notika tikšanās ar Vakcinācijas projekta vadītāju E.Juhņēviču par Covid-19
vakcinācijas procesu un darbinieku vakcināciju lauksaimniecības un pārtikas ražošanas uzņēmumos.
Seminārs “Gudrā zeme”
Ceturdien, 18.martā, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalījās semināra ciklā
"Gudrā zeme". Kā būtiskākais, ko izcēla arī Latvijas Agronomu biedrības un LOSP pārstāvis R.
Arnītis, ka virzoties uz Zaļā kursa mērķiem, svarīgi sabiedrībai izprast augu aizsardzības lietošanas
nozīmi un to, ka tikai gudri strādājot un sabalansējot ražošanas procesu, t.sk. lietojot augu
aizsardzības līdzekļus, ir iespējams sasniegt Zaļā kursa mērķus un vienlaikus, nodrošināt ar
kvalitatīvu pārtiku Latvijas iedzīvotājus un kāpināt eksporta apjomus.
LR Zemkopības ministrijas (ZM) darba grupas Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP)
plāna sagatavošana
Šobrīd turpinās intensīvs darbs pie KLP Stratēģiskā plāna sagatavošanas ZM KLP Tematiskajās
darba grupās.
Ekspertu darba grupu rezultātā sagatavotais KLP Stratēģiskā plāna projekts tiks nodots nepieciešamo
izvērtējumu veikšanai un arī sabiedriskai apspriešanai.
Martā tika organizētas vairākas ekspertu līmeņa sarunas, lai izdiskutētu Zemkopības ministrijas
piedāvātās vides un klimata mērķu sasniegšanai paredzētās atbalsta intervences (t.sk., to nosacījumus,
atbalsta apmēru, u.c.):
Par atbalsta bioloģiskai lauksaimniecībai – 9.martā;
Par agrovides shēmām (izņemot intervenci “Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā
lopkopība” – 11.martā;
Par ekoshēmām – 15.martā;
Par agrovides intervenci “Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība” – 18.martā
LOSP ekspertu darba grupās pārstāvēja:
Augkopība, Aiga Kraukle, Andrejs Vītoliņš, Kaspars Melnis, Sandra Stricka + Jauno zemnieku
klubs, Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas zemnieku federācija;
Lopkopība, Dzintra Lejniece, Anna Ērliha, Kaspars Melnis, Sandra Stricka + Jauno zemnieku klubs,
Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas zemnieku federācija.
Šo četru diskusiju mērķis bija sagatavot ar nozaru organizāciju deleģētajiem ekspertiem piedāvāto
vides un klimata atbalsta shēmu saturu pirms to izskatīšanas KLP Tematiskajās darba grupās
(piedaloties visām ieinteresētajām pusēm).
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Uzaicinājumus piedalīties sagatavoto priekšlikumu apspriešanā saņemsiet marta beigās.
Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) sanāksme
Piektdien, 19.martā, LOSP valdes loceklis J.Irbe piedalījās LDDK organizētajā sanāksmē, lai
pārrunātu LR Ekonomikas ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu "Kompleksa atbalsta sistēma
biometāna ražošanai un izmantošanai transportā".
Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes:
LDDK sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) informatīvā kampaņa dažādības
veicināšanai “Atvērtība ir vērtība”
Trešdien, 24.martā, LOSP biroja vadītāja Z.Jonaite piedalīsies LDDK sadarbībā ar SIF informatīvajā
kampaņā dažādības veicināšanai “Atvērtība ir vērtība” tiešaistes lekcijā “Dzimumu līdztiesība:
izaicinājumi un ieguvumi darba devējiem”.
Lekcijas laikā tiks apskatītas šādas tēmas:
 Kāda ir situācija dzimumu līdztiesības jomā Latvijas darba tirgū?
 Kāpēc 21. gadsimtā joprojām ir jārunā par dzimumu līdztiesību?
 Kādi ir būtiskākie izaicinājumi, ar ko saskaras darba devēji, nodarbinātie un sabiedrība
kopumā? Kā tos pārvarēt?
 Ko varam mācīties no labās prakses piemēriem?
Valsts kanceleja (VK) sadarbībā ar Konkurences padomi (KP) tiešsaistes mācību vebinārs
“Karteļa riski publiskajā iepirkumā”
Trešdien, 24.martā, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalīsies VK un KP organizētajā
vebinārā “Karteļa riski publiskajā iepirkumā”.
LR Labklājības ministrijas (LM), ZM sanāksme ar lauksaimnieku NVO pārstāvjiem par
pašnodarbināto personu sociālo apdrošināšanu no 2022.gada 1.janvāra
Ceturdien, 25.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies LM, ZM un lauksaimnieku NVO
pārstāvju sanāksmē par pašnodarbināto personu sociālo apdrošināšanu no 2022.gada 1.janvāra.
LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES
Lauku Ceļotājs
"Lauku ceļotāja" biedru kopsapulce, 29. marts
2021.gada 29. martā aicinām tikties "Lauku ceļotāja" biedru kopsapulcē, kas arī šoreiz norisināsies
tiešsaistē - platformā Zoom, plkst. 11:00-13:00.
Lai
saņemtu
saiti
uz
sapulci,
https://forms.gle/DmEBUuG9N1MtJFNp6

lūdzu,

aizpildiet

pieteikuma

anketu:

Kopsapulces tēmas:
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Aktuālā situācija nozarē.
LLTA “Lauku ceļotājs” gada pārskata un bilances apstiprināšana.
Aktualitātes asociācijā un jaunie biedri.
Apgrozāmo līdzekļu granti: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1107.
"Lauku Dzīvestila uzņēmuma" priekšlikuma gaita
Jaunumi no Konkurences padomes LaIPa sakarā.
Projektu jaunumi.
"Atvērtās dienas laukos" – 10.-13. jūnijs: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1104.
"Mājas
kafejnīcu
dienas"
–
vasaras
izskaņā/rudenī: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1103.
 Aicinām dalīties ar militāriem vēstures stāstiem Militārā mantojuma projekta
ietvaros: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1105.
 Lauku tūrisma uzņēmēji aicināti atsaukties “Hospiss” labdarības akcijai “Atelpa
savējiem”: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1101.
 Jauna informācijas sadaļa www.celotajs.lv, kur meklēt vietējos ražotājus un audzētājus, iespēja
pievienoties: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1102.










Sapulce tikai "Lauku ceļotāja" biedriem.
"Atvērtās dienas laukos" BŪS arī šogad - 10.-13. jūnijā!
"Atvērtās dienas laukos" (ADL) ir Latvijas lauku apceļošanas un iepazīšanas pasākums ar mērķi
popularizēt laukus - laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus, pakalpojumus, kā arī ieinteresēt
iedzīvotājus iepazīt lauku dzīvi, nobaudīt lauku labumus, atrast saimniecības, no kurām iegādāties
laukos audzētus un ražotus produktus, kā arī atpūsties un izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko var
piedzīvot laukos.
Aicinām ikvienu lauku tūrisma uzņēmēju pievienoties šim pasākumam: naktsmītnes, amatnieki,
pirtnieki, pārtikas ražotāji, biškopji, stādu audzētāji, lielās lauku saimniecības, pilis un muižas,
atrakciju parki, lauku krodziņi un restorāni, dabas takas un daudzi citi.
Mēs aicinām Jūs pieteikt savu dalību, aizpildot elektronisku PIETEIKUMA ANKETU. Pieteikšanās
līdz 19. martam.
Pasākumu organizē LLTA "Lauku ceļotājs" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1104
Mājas kafejnīcu dienas - šogad visā Latvijā!
Aicinām vietējos koordinātorus pieteikt sava reģiona dalību Mājas kafejnīcu dienām.
Māju kafejnīcu dienas ir reģionāla tūrisma galamērķa popularizēšanas pasākums, un to
organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar LLTA "Lauku ceļotājs".
Katra galamērķa koordinatoru lūdzam aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU līdz 2021. gada 31.
martam.
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Mājas kafejnīcu dienu ideja ir aizgūta no Igaunijas, kur šādas dienas notiek jau vairākus gadus un
dažādos reģionos. 2019. gadā šādas mājas kafejnīcu dienas pirmo reizi tika rīkotas arī Latvijā, kam
2020. gadā pievienojās jauni reģioni. Mājas kafejnīcu dienas iepriekšējos gadus guva lielu atsaucību,
un dalība tajās ir laba iespēja popularizēt savu novadu vai kultūrtelpu kā interesantu tūrisma
galamērķi, tāpēc šogad šādas Mājas kafejnīcu dienas nolemts organizēt visā Latvijā.
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1103
Latvijas pārtikas ražotāji tiešsaistes diskusijā dalās pieredzē par produkcijas realizāciju
Šī gada 11. martā „Lauku ceļotāja” un Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP)
rīkotā tiešsaistes diskusijā https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1110 tikās 44 Latvijas
uzņēmēji, lai dalītos pieredzē par to, kā veicas ar savas produkcijas realizāciju tiešajiem
apmeklētājiem, citiem uzņēmumiem – veikaliem, ēdinātājiem, cik nozīmīgs ir interneta veikals un
sociālie tīkli, kā produkcijas izplatībā palīdz kooperatīvi. Starp dalībniekiem bija pārtikas ražotāji un
pārstrādātāji, kooperatīvi, izplatītāji, ēdinātāji, interneta portālu pārstāvji, pārtikas blogeri un citi
interesenti.
Svarīgākās atziņas
 Pielāgojoties situācijai, ļoti daudzi ražotāji izveidojuši e-veikalus un veic regulāras piegādes
klientiem. Daudziem tā ir pirmā pieredze, un e-veikals veidots pašu spēkiem, tiek izmantotas
dažādas platformas. Uzņēmēji arī vairāk pievērsušies klientu uzrunāšanai sociālajos tīklos.
 Uzņēmēji aizvien vairāk meklē veidus, kā apvienoties – kooperatīvos, biedrībās, virtuālajos
tirgos.
 Ēdināšanas uzņēmumi veic dažādas aktivitātes, piemēram, produktu un ēdienu piegādes, kam
ir niecīgs finansiāls atsvars, bet kas kalpo mārketingam, lai patstāvīgie klienti par viņiem
neaizmirstu.
 Mazāk aizņemts laiks dod iespēju pārdomāt sava uzņēmuma koncepciju un tālāko darbības
virzienu, vairāk pievērsties mārketingam – dažādu materiālu izvedei, sociālajiem tīkliem, u.c.
Pieredze un tendences:
 Vietējo ražotāju pārtikas internetveikals svaigi.lv
Svaigi.lv pārstāve Elīna Novada novērojusi, ka pandēmijas apstākļos daudzi ir pārvarējuši
iekšēju barjeru, kas līdz šim atturējusi no pārtikas iegādāšanās internetā. Tieši šis ir ļoti labs
laiks vietējam ražotājam, lai uzsāktu savas produkcijas tirdzniecību internetā. Interneta
veikaliem ir svarīgi arvien uzlabot pakalpojumu kvalitāti, piegāžu stabilitāti un komunikāciju
starp piegādātāju un veikalu. Ražotājiem šobrīd vissvarīgākie ir tiešie pircēji, tādēļ attiecīgi
jāpielāgo produktu dizains, iepakojums un komunikācija, uzsverot labumu, ko produkts dod
pircējam. Uzņēmēji tiek aicināti vairāk komunicēt ar klientiem, lai izprastu viņu vajadzības
un atbilstoši tām uzsvērtu savu ražojumu vērtības un stāstītu par savu produkciju, kur vien
iespējams – sociālajos tīklos, podkāstos, radio, TV, mājas lapā – jo tikai tā klients var to
iepazīt un izvēlēties starp citiem ražojumiem.
 Vietējie produkti restorānu ēdienkārtē
Restorāna FERMA šefpavārs Māris Astičs iesaka restorāniem pārdomāt, kā vietējos
produktus pagatavot neparastos veidos, pārsteidzot klientus ar ko jaunu. Aktuāls restorānu
piedāvājums šobrīd ir „Restorāna maltīte tavās mājās” ar „Gatavo mājās” konceptu. Restorāni
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sagatavo komplektus ar ēdiena sastāvdaļām un pagatavošanas instrukcijām, lai ikviens varētu
pagatavot restorāna līmeņa ēdienu savās mājās.
Kur meklēt vietējos ražotājus un audzētājus?
Atbildot tendencei, ka pircēji vēlas zināt pārtikas izcelsmi, „Lauku ceļotājs” mājas lapā
www.celotajs.lv informācijas profilā „Lauku labumi” ir izveidota informācijas sadaļa
PRODUKCIJAS IEGĀDE. Šeit atrodami 124 Latvijas lauku produktu audzētāji un ražotāji, kas tiek
regulāri papildināta. 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 apmeklējot saimniecības un iepazīstoties ar audzēšanas un ražošanas
apstākļiem, gan tirdzniecības vietās, gan e-veikalos.
Par projektu
Tiešssaistes diskusija tika rīkota, noslēdzot projektu “Baltic Sea Food”, kurā risinājām kopīgo
izaicinājumu 10 Baltijas jūras reģiona valstīs, kā pēc iespējas ātrāk un lētāk nogādāt vietējo ražotāju
produktu līdz pircējam. 3 gadu laikā projekta ietvaros veicinājām sadarbību starp mazajiem
uzņēmumiem, ipašu uzmanību pievēršot B2B (bizness-biznesam) izplatīšanas modelim un
kooperatīvu tīkliem. Latvijā projektu veica LLTA „Lauku ceļotājs” un LOSP, bet pilotpartneris bija
Kuldīgas lauku labumu kooperatīvs, kas saņēma gan konsultācijas, gan mārketinga atbalstu, gan
apmācību un padziļinātu darbības analīzi un ieteikumus tās uzlabošanai un paplašināšanai. Visi
projektā izstrādātie rezultāti atrodami te https://www.celotajs.lv/lv/project/17/results.
Projekta kopējā Baltijas jūras valstu noslēguma konference.
Interesenti - pārtikas produktu audzētāji, ražotāji, izplatītāji, tirgotāji un to apvienojošas organizācijas
aicinātas uz projekta "Baltic Sea Food" noslēguma konferenci, kas notiks 25. martā, plkst.
10:30-15:00. Konference notiks Igaunijā un tajā dzirdēsiet projekta pieredzes par vietējās pārtikas
izplatības ceļiem un iespējām apkopojumu 10 valstīs, vīziju un perspektīvu kurp virzās Eiropas
kulinārais tūrisms, un kādas ir ekspektācijas kulinārajam tūristam ceļojot. Konference notiks angļu
valodā. >>> PROGRAMMA (PDF, 2.24 MB). Jāaizpilda pieteikšanās formu, lai saņemtu saiti
dalībai.
Asnāte Ziemele
LLTA „Lauku ceļotājs” (tel. 29285756)
Aktivitātes organizētas projekta "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus
Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās" no Interreg Baltic Sea Region programmas. Augstākminētā
informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās
informācijas iespējamo izmantošanu.
Slēpošanas trases un lauku tūrisma saimnieki aicina slēpotājus
„Lauku ceļotājs” apkopojis aktuālu informāciju par distanču slēpošanas trasēm un vietām visos
Latvijas novados, lai jūs varētu sameklēt savai gaumei atbilstošāko un dotos baudīt ziemas priekus!
Tūrisma mītnes – brīvdienu namiņi, viesu mājas un viesnīcas strādā, un mēs iesakām pēc aktīvas
dienas uz slēpēm palikt kādā no mītnēm. Beidzot laukos varat izbaudīt pasakainu ziemu, piesnigušus
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mežus un laukus - doties pārgājienā ar sniega kurpēm, ar ragavām slidināties no kalniņa, braukt zirga
kamanās, būvēt sniega pilis, slēpot, izsildīties pirtiņā vai karstajā baļļā, baudīt zāļu tēju, un klausīties
kamīna sprakšķos.
Slēpot var trasēs un apvidū
Esam apkopojuši informāciju par vairāk kā 50 distanču slēpošanas vietām un trasēm visos
Latvijas novados (regulāri papildinām). Darbojas gan profesionāli izveidotas trases, gan arī bez
maksas ikvienam pieejamas slēpošanas entuziastu iebrauktas „špūres”, piemēram, gar jūras krastu,
mežā un citur apvidū. “Lauku ceļotāja” vietnē https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1092 katrai
slēpošanas vietai ir īss apraksts par trasi (piem., distances garums, vai ir apgaismota, vai pieejama
inventāra noma, utt.), norādīti kontakti un saites, kur uzzināt vairāk par slēpošanas vietām. Pirms
došanās uz trasi jāprecizē, vai tā konkrētajā laikā ir sagatavota un atvērta. Maksas trasēm ir jāprecizē
cenas un informācija par citiem pakalpojumiem, piemēram, - inventāra īri, pieteikšanos.
Kā strādā naktsmītnes un ko var izbaudīt laukos?
Brīvdienas lauku tūrisma mītnē šobrīd mazliet atšķiras no iepriekš ierastā, taču ierobežojumi
nesagādās lielas neērtības. Galvenais nosacījums ir vispārējo epidemioloģisko prasību nodrošināšana,
par ko būs parūpējušies naktsmītnes saimnieki, un par tām viesi tiek informēti pirms ierašanās. No
viesu puses – jāievēro saimnieku noteiktie drošības pasākumi, piem., apliecinājums, ka esat no vienas
mājsaimniecības, distancēšanās, maltīšu saņemšana savā istabiņā.
Meklējiet
mūsu
kartē
naktsmītni
pie
jūsu
izvēlētās
slēpošanas
trases:
https://www.celotajs.lv/lv/geo/map, tur arī atradīsiet skaistākās dabas vietas, saimniecības, kur varat
pa ceļam iegādāt svaigus lauku labumus, un citas noderīgas izvēles Jūsu ceļojumam.
Pirms došanās atpūtā uz iecerēto lauku tūrisma mītni – piezvaniet saimniekiem, vai naktsmītne ir
pieejama, kādi pakalpojumi ir pieejami, un kādi ir saimnieku noteiktie drošības pasākumi. Esiet
tikpat atklāti un godīgi pret lauku saimnieku, lai izdotos lieliska atpūta Latvijas laukos!
Atceramies, ka tagad laukos patiešām ir vairāk izklaides kā pilsētā! 

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.
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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
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)
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Latvijas Maiznieku biedrība
Konkurss ‘’Uzcep savu dzīvesprieka maizi!’’
virtuālā un radošā veidā uzkrājot pieredzi un gaidot pavasari.
Organizē: Latvijas Maiznieku biedrība (LMB)
Aicināti: Visi Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi un jaunieši/interesenti vecumā no
17 - 23 gadiem, kuri vēlas izcept savu īpašo maizi
Konkursa norises laiks: no 15. marta līdz 20. aprīlim
LMB aicina pedagogus novērtēt visus, kas piedalīsies konkursā, ar pozitīvu vērtējumu (no 7 līdz 10
ballēm) profesionālajos mācību priekšmetos
Konkursa uzdevums:
1. Izveidot receptūru un izcept jauktu miltu maizi ar vai bez piedevām (pēc katra iedvesmas un
fantāzijas), kas atbilstu nosaukumam ‘’Dzīvesprieka maize’’ ar neto daudzumu no 0,500 –
1,00 kg;
2. Gatavošanā iespējams izmantot dažādu veidu un tipu miltus (kviešu, rudzu, pupu, zirņu, auzu,
griķu u.c.), var pievienot žāvētus augļus, sēklas, riekstus, graudus, pārslas, dārzeņus,
garšaugus u.c.;
3. Papildu punktus iespējams iegūt, ja maizes gatavošanā izmantoti pilngraudu milti
(PILNGRAUDU milti ir produkti ar augstu uzturvērtību – bagātīgi ar šķiedrvielām, satur
daudz B grupas vitamīnus, minerālvielas (cinku, fosforu, magniju un dzelzi) un bioloģiski
aktīvus savienojumus (antioksidantus u.c.));
4. Darba iesniegšana: Video (ne garāku kā 3 min) vai PDF formātā (jāiekļauj konstruktīva
fotosesija par maizes gatavošanu no izejvielām līdz gatavam produktam) un
viedoklis/pamatojums – kāpēc jāēd maize (visradošākajā izpildījumā, iekļaujot to Video vai
PDF).
Papildu prezentācijai (video vai PDF) jāiesniedz receptūra un tehnoloģiskā procesa apraksts
ar titullapu, kur minēts konkursanta vārds, uzvārds, mācību iestāde, grupa, kurss un pedagogs.
Darbi jāiesūta: līdz š.g. 15. aprīlim uz e-pastu birojs@maizniekubiedriba.lv
Tiks piešķirtas balvas 1., 2., 3. vietām, kā arī Veicināšanas un Žūrijas simpātiju balvas.
Konkursu atbalsta: visi LMB biedri/ražošanas uzņēmumi
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Darbus vērtēs:
Gunta Duka – LMB izpilddirektore, Maiznieka amata meistare
Linda Bekmane – Maiznieka amata meistare, SIA ‘’Puratos Latvia’’ tehnoloģe/konsultante
Toms Blumbergs – Maiznieka amata zellis, SIA ‘’Saldus maiznieks’’ ražošanas vadītājs.
Šeit varat uzzināt vairāk par konkura nolikumu:
https://maizniekubiedriba.lv/
Uzkrāsim pieredzi ar cerību, ka 2021. gada rudenī tiksimies konkursā ‘’’Jaunais maiznieks 2021’’.

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija
Mums Latvijas Zinātņu akadēmijai un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijai
nozīmīgs jaunums ir Edīte Kaufmanes izvirzīšana LZA Lielās medaļas saņemšanai.
Apbalvošanai ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Lielo medaļu iesaka komercaugļkopības
veidotāju un attīstītāju Latvijā LZA īsteno locekli, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu
akadēmijas (LLMZA) īsteno locekli Dr. biol. Edīti Kaufmani, pašlaik Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) APP “Dārzkopības institūts” Ģenētikas un selekcijas nodaļas vadošo pētnieci.
Apbalvošanai ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Lielo medaļu iesaka komercaugļkopības
veidotāju un attīstītāju Latvijā LZA īsteno locekli, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu
akadēmijas (LLMZA) īsteno locekli Dr. biol. Edīti Kaufmani, pašlaik Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) APP “Dārzkopības institūts” Ģenētikas un selekcijas nodaļas vadošo pētnieci.
Visai Latvijas sabiedrībai nozīmīgs ir arī Edītes Kaufmanes lolojums – Ceriņu ziedēšanas svētku un
klasiskās mūzikas koncertu organizēšana kopš 2002. gada. Tādējādi dārzaugu ģenētiskie resursi tiek
izmantoti Latvijas kultūrvides bagātināšanai. Edīte Kaufmane ir līdzdalīga vēl arī ar citos pasākumos,
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piemēram, Zinātnieku nakts, Ķiršu ziedēšanas svētki, Ābolu festivāls, kuros dārzkopības zinātniskie
rezultāti un inovācijas tiek popularizētas plašam sabiedrības lokam.
Edīte Kaufmane ir cienīga apbalvošanai ar LZA Lielo medaļu un aicinu viņai piešķirt šo balvu.
Latvijas Jauno Zemnieku klubs
2021.gada 17.februārī attālināti noritēja biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” 39.kongress, kurā
atkārtoti tika ievēlēts iepriekšējais valdes sastāvs. Lai stiprinātu jau iesākto, biedrības valdes
priekšsēdētājas pienākumus arī turpmāk pildīs Sandra Eimane. Valdē turpinās darboties arī Daiga
Dambe – Kļaviņa, Elīza Ilze Malceniece, Sintija Osīte un valdes priekšsēdētājas vietnieks Rūdolfs
Pulkstenis. Esam gandarīti par spēcīgo valdes sastāvu, kas veiksmīgi jau ir sasnieguši izvirzītos
mērķus.
Mums rūp Latvijas lauku reģionu attīstība, tāpēc organizācijas darbība tiks vērsta uz lauku reģionu
labklājības līmeņa paaugstināšanu un jauniešu integrēšanu sociālu, ekonomisku un kultūras procesu
norisē lauku reģionos, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu informēšanai, izglītošanai un iesaistīšanai
dažādu lēmumu pieņemšanā.
Sandra Eimane: “Kopā mēs varēsim attīstīt lauksaimniecību, paši sevi, daudz atklāt un īstenot.
Svarīgi ir nebaidīties darīt un realizēt savas idejas, jo iespēju ir daudz. Nepieciešams ir izprast
patiesos faktus par lauksaimniecības procesiem. Nākamo gadu mērķis – izglītot sabiedrību, biedrus
un citus lauksaimniekus. Veidot diskusijas, informatīvus materiālus, parādīt piemērus, kā var
saimniekot laukos un cik dažādas idejas var realizēt lauku vidē.Es uzskatu, ka jebkuras saimniecības,
uzņēmuma, organizācijas pamatā ir jābūt stiprai komandai, kurā pārstāvētas vairākas jomas, līdz ar to
tiek veidoti dažādi viedokļi un plašāks redzesloks.”
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LAUKU ATBALSTA DIENESTA AKTUALITĀTES
17.03.2021
Atbalsts konsultāciju pakalpojumiem
No 2021.gada 19.aprīļa līdz 2021.gada 19.maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina saimniecības
iesniegt pieteikumus pasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”.
Kopējais pieejamais finansējums ir 1 miljons eiro.
Pasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par meža apsaimniekošanu, klimata
pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju
uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.
Atbalsts paredzēts par konsultācijām izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā, slēdzot vairāku gadu
sadarbības līgumu par konsultāciju pakalpojuma saņemšanu, ja gala labuma guvējs jeb konsultāciju
saņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū
lauksaimniecības nozarē, un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 30 000 eiro, bet nav
lielāks par 70 000 eiro.
Maksimālais atbalsta apmērs saimniecībai ir 8500 eiro, ko izmaksā konsultāciju pakalpojumu
sniedzējam. Konsultāciju pakalpojumu sniedzējs ir SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības
centrs”. Par konsultāciju saņemšanu saimniecībām būs jānoslēdz sadarbības līgums ar konsultāciju
sniedzēju uz termiņu, kas nepārsniedz 2024.gada 31.martu.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-konsultacijupakalpojumiem-1128
Vairāk ar LAD aktualitātēm varat iepazīties šeit:
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES
15.03.2021
Lielbritānijas valdība nosaka jaunus piemērošanas termiņus atsevišķu ES kravu kontroles
pasākumiem
Lielbritānijas valdība ir pārskatījusi iepriekšējā gadā noteiktos termiņus, kādos tika plānots piemērot
prasības noteiktu ES preču kravu kontrolēm. Izmaiņas Lielbritānijas valdība pamato ar situāciju,
uzņēmumiem pielāgojoties jaunajām prasībām saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no ES, ko ietekmē
arī Covid-19 infekcijas izplatība.
Pārskatītais laika grafiks
• Dzīvnieku izcelsmes produktiem (POAO), noteiktiem dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem
(ABP) un augsta riska pārtikas produktiem, kas nav dzīvnieku izcelsmes produkti (HRFNAO),
iepriekšējā paziņošana par kravu nav nepieciešama līdz 2021. gada 1. oktobrim.
• POAO un noteiktiem ABP eksporta sertifikāts nav nepieciešams līdz 2021. gada 1. oktobrim.
• Joprojām būs nepieciešama muitas importa deklarācijas, taču līdz 2022. gada 1. janvārim ir
pagarināts termiņš, kurā ir iespēja izmantot atlikto deklarēšanu un papildu deklarāciju iesniegšanu
līdz sešiem mēnešiem pēc preču ievešanas.
• Drošības un garantijas deklarācijas importam nebūs nepieciešamas līdz pat 2022. gada 1. janvārim.
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• POAO, noteiktiem ABP un HRFNAO fiziskas sanitārās un fitosanitārās (SPS) pārbaudes
robežkontroles punktos tiks veiktas no 2022. gada 1. janvāra.
• Augsta riska augiem fiziskas SPS pārbaudes robežkontroles punktos tiks veiktas no 2022. gada 1.
janvāra.
• Zema riska augiem un augu produktiem iepriekšējā paziņošana par kravu, kā arī dokumentu, tostarp
fitosanitāro sertifikātu, pārbaudes tiks ieviestas no 2022. gada 1. janvāra.
• Dzīviem dzīvniekiem un zema riska augiem un augu produktiem pārbaudes robežkontroles punktos
tiks ieviestas no 2022. gada marta.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/lielbritanijas-valdiba-nosaka-jaunuspiemerosanas-terminus-atsevisku-e?id=12092
15.03.2021
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārbūvētais Gaujas-Daugavas kanāls
iegūst Latvijas būvniecības gada balvu
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) ir
veiksmīgi piedalījusies biedrības “Building Design and Construction Council” organizētajā konkursā
“Latvijas Būvniecības Gada balva 2020” un izcīnījusi 1. vietu nominācijā “Inženierbūve pārbūve”
par Gaujas-Daugavas kanāla pārbūvi.
ZMNĪ, ieguldot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus, pārbūvējusi valsts nozīmes
ūdensnoteku – Gaujas-Daugavas kanālu. Projekta mērķis bija samazināt plūdu apdraudējumu Ādažu
novadā un palielināt novada iedzīvotāju drošību, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību teritorijā
un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Gaujas-Daugavas kanāls būvēts laika posmā līdz 1903. gadam. Pēdējo reizi kanāla pārbūves darbi
veikti 20. gadsimta 80. gados un 90. gadu sākumā.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/vsia-zemkopibas-ministrijas-nekustamieipasumi-parbuvetais-gaujas-daug?id=12093
16.03.2021
Latvijas lauksaimniecības dzīvnieku gēnu banka no šā gada ir iekļauta Eiropas gēnu banku
tīklā
Šā gada sākumā ir parakstīts un stājies spēkā saprašanās memorands starp Zemkopības ministriju un
Eiropas Reģionālo dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centru par Eiropas Dzīvnieku ģenētisko
resursu gēnu banku tīkla (EUGENA) izveidošanu, ar kuru Latvijas lauksaimniecības dzīvnieku gēnu
banka tiek iekļauta Eiropas gēnu banku tīklā. Memorandā ietverta Latvijas un ERFP dalībvalstu
politiskā apņemšanās izveidot koordinētu pieeju informācijas apmaiņai.
Latvijai, parakstot saprašanās memorandu, uzlabosies sadarbība ar citām Eiropas valstīm
lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanā, atvērsies vieglāka pieeja citu valstu gēnu
bankās esošajiem ģenētiskajiem resursiem, kā arī uzlabosies zināšanu un informācijas apmaiņa un
starptautisko projektu īstenošana. Pievienošanās EUGENA dos arī papildu iespēju popularizēt
Latvijas lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskos resursus.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/latvijas-lauksaimniecibas-dzivnieku-genubanka-no-sa-gada-ir-ieklauta-?id=12095
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17.03.2021
Zemkopības ministrija: pašvaldībām vairāk jāiesaistās dzīvnieku patversmju prasību
nodrošināšanā
Zemkopības ministrija ir identificējusi vairākus neskaidrus un precizējamus jautājumus normatīvajos
dokumentos, kas attiecas uz prasībām dzīvnieku patversmēm un to darbību, un tālab tajos veiks
vairākas izmaiņas, īpaši norādot pašvaldību pienākumus un tiesības. Tas nepieciešams, jo pašlaik
spēkā esošie noteikumi ne vienmēr spēj nodrošināt pietiekamu skaidrību par dzīvnieku patversmēs
notiekošo dzīvnieku uzraudzību, labturības ievērošanu un dzīvnieku reģistrāciju.
Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts: “Šo jautājumu sakārtošanā liela loma ir tieši
pašvaldību iesaistei patversmju uzraudzībā, tāpēc nepieciešams pilnveidot prasības, kas patlaban –
diemžēl - nereti nav saistošas pašvaldībām un praksē īsti nestrādā. Un vispirms ir jāsakārto klaiņojošo
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs, proti, vietējām pašvaldībām, slēdzot līgumus ar dzīvnieku
patversmēm par klaiņojošu dzīvnieku izmitināšanu, ir jānodrošina, ka visi noķertie suņi 72 stundu
laikā no to ievietošanas patversmē tiek reģistrēti Lauksaimniecības datu centra uzturētajā Valsts
vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā. Pašvaldībām ir pienākums arī segt dzīvnieku
izmitināšanas izdevumus par pirmajām 14 dienām, kamēr dzīvnieks atrodas patversmē. Pašlaik
veidojas absurda situācija, kad pašvaldība nereti par vienu dzīvnieku maksā vairākkārtēji, jo
dzīvnieks ceļo no vienas patversmes uz citu. Tāpat nekādā gadījumā nav pieļaujams, ka adopcijai tiek
nodoti nesterilizēti dzīvnieki vai suņi, par kuriem izsniegts neatbilstošs dokuments.”
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-pasvaldibam-vairakjaiesaistas-dzivnieku-patvers?id=12096
18.03.2021
ES dalībvalstīs pagarināts aizlieguma termiņš briežu dzimtas dzīvnieku pārvietošanai un urīna
izmantošanai
Valdība ceturtdien, 18. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto grozījumu
noteikumos par hroniskās novājēšanas slimības (HNS) uzraudzības un kontroles kārtību, lai
pagarinātu aizliegumu ievest dzīvnieku pievilināšanai paredzētu briežu dzimtas dzīvnieku urīnu no
trešajām valstīm, kā arī aizliegumu ievest urīnu, kas iegūts no Norvēģijā dzimušajiem briežu dzimtas
dzīvniekiem.
Tā kā 2020. gada septembrī Zviedrijā un novembrī Somijā konstatēts jauns HNS uzliesmojums
savvaļas aļņiem, tad noteikumos ir mainīts termiņš briežu dzimtas dzīvnieku pārvietošanai starp
Norvēģiju un ES dalībvalstīm un briežu dzimtas dzīvnieku urīna izmantošanai, termiņu pagarinot par
diviem gadiem - līdz 2022. gada 31. decembrim (iepriekšnoteiktais termiņš bija 2020. gada 31.
decembris). Pagarinājums nepieciešams kā drošības pasākums HNS izplatības ierobežošanai.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/es-dalibvalstis-pagarinats-aizlieguma-terminsbriezu-dzimtas-dzivnieku?id=12104
18.03.2021
ES plānošanas periodu pārejas laikā varēs uzņemties jaunas saistības lauku attīstības
platībatkarīgajiem pasākumiem
Valdība ceturtdien, 18. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un
lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022.
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gadā, nosakot, ka pārejas laikā uzņemtās saistības var pagarināt katru gadu, nepārsniedzot viena gada
termiņu. Tādējādi varēs izvairīties no situācijas, kad pēc 2022. gada Latvijai vienlaikus būtu
uzturamas divas paralēlas atbalsta administrēšana sistēmas.
Pārejas laikā ir iespējamas tikai divu vai viena gada juridiski jaunas saistības. Lai atbalsta saņēmējs
savu saistību laikā paspētu apgūt nepieciešamās iemaņas, ir precizēts, ka atbalsta pretendentiem
obligātās iemaņas jāapgūst līdz 2023. gada 30. maijam. Šis ir gala termiņš, kad jābūt iegūtām 16
stundu pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā un 160 stundu bioloģiskās
lauksaimniecības pamatiem.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/es-planosanas-periodu-parejas-laika-varesuznemties-jaunas-saistibas-l?id=12105
18.03.2021
No 1. aprīļa tiks pārtraukta saldētas un atdzesētas augu izcelsmes produkcijas ievešana Latvijā
caur robežkontroles punktiem “Silene” un “Latvijas Pasts”
Valdība ceturtdien, 18. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm, no 1. aprīļa pārtraucot
saldētas un atdzesētas augu izcelsmes produkcijas ievešanu Latvijā caur robežkontroles punktiem
“Silene” un “Latvijas Pasts” un mainot darba laiku robežkontroles punktiem “Lidosta “Rīga”” un
“Liepājas osta”.
Līdz šim tikai dzīvnieku izcelsmes produktu kontrolei un uzglabāšanai robežkontroles punktu
infrastruktūrā bija jāparedz sūtījumu uzglabāšanas telpas atbilstoši trīs temperatūras režīmiem –
apkārtējās vides temperatūras, saldētas un atdzesētas produkcijas uzglabāšanas režīmam. Komisijas
2019. gada 12. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2019/1014, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus
par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, ieskaitot pārbaudes centrus, un par to, kāds
formāts, kategorijas un saīsinājumi jāizmanto robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstos,
noteic, ka turpmāk šādas uzglabāšanas telpas būs jānodrošina arī augu izcelsmes pārtikas produktu
kontrolei un uzglabāšanai.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/no-1-aprila-tiks-partraukta-saldetas-unatdzesetas-augu-izcelsmes-prod?id=12106
Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā
Pirmdien, 22. martā, Zemkopības ministrijas (ZM) eksperti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK)
ekspertu darba grupas par pārtikas piedevām tiešsaistes sanāksmē, kuras laikā pārskatīs pārtikas
piedevu (nitrātu un nitrītu) lietojuma nosacījumus.
Sākums pulksten 10.00.
Pirmdien un otrdien, 22. un 23. martā, ZM eksperti piedalīsies Eiropas strukturālo un investīciju
fondu ekspertu darba grupas (EGESIF) tiešsaistes sanāksmē, kurā EK sniegs informāciju un
vadlīnijas par 2014.-2020. gada programmēšanas perioda slēgšanu, kā arī informāciju par
ziņojumiem par finanšu instrumentu īstenošanu 2014.-2020. gada programmēšanas periodā.
22.martā sākums pulksten 15.00, 23.martā – pulksten 10.00.
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Pirmdien un otrdien, 22. un 23. martā, ZM atašeji LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES piedalīsies
attālinātā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē. ES
lauksaimniecības un zivsaimniecības ministri tiksies, lai apspriestu zvejas iespējas krājumiem, kas ir
kopīgi ar Apvienoto Karalisti, kopējās lauksaimniecības politikas reformu un pasākumus pret augiem
kaitīgajiem organismiem.
Sākums pulksten 10.00.
Pirmdien, 22. martā, ZM speciālisti piedalīsies "LIFE OrgBalt projekta" darba grupas tiešsaistes
sanāksmē par politikas dokumentiem. Sanāksmē ar LIFE OrgBalt projekta partneriem Baltijas valstīs,
Somijā un Vācijā tiks pārrunāts, kā projekta rezultāti un priekšlikumi SEG emisiju samazināšanai no
organiskajām augsnēm varētu tikt iekļauti politikas plānošanos dokumentos un nacionālos ziņojumos.
Sākums pulksten 10.00.
Otrdien, 23. martā, ZM eksperti piedalīsies Eiropas kopīgās augsnes izpētes programmas (EJP OIL)
rīkotā tiešsaistes seminārā, kurā nozares eksperti pārrunās lauksaimniecības zemes politikas aktuālos
aspektus.
Sākums pulksten 9.00.
Otrdien, 23. martā, ZM eksperti piedalīsies Eiropas Padomes (EP) Starptautiskās vides jautājumu
tiešsaistes darba grupā par bioloģisko drošumu, kurā skatīs ģenētiski modificēto organismu drošas
pārrobežas aprites jautājumus un gatavosies nākamajai konferencei, kas notiks Ķīnā šāgada oktobrī.
Sākums pulksten 10.30.
Otrdien, 23. martā, ZM eksperti piedalīsies EK Tirgus kopējās organizācijas (TKO) Augļu un
dārzeņu tiešsaistes darba grupā, kurā tiks sniegta īsa informācija un notiks diskusijas par tirgus
situāciju augļu un dārzeņu tirgū, kā arī par meteoroloģiskajiem laikapstākļiem un to ietekmi uz
kultūraugiem. Norisināsies arī diskusijas par augļu un dārzeņu nozares tirgus standarta grozījumiem.
Sākums pulksten 10.30.
Otrdien, 23. martā, ZM eksperti piedalīsies EK Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas Veterināro zāļu
darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā paredzēts sākt dalībvalstu ekspertu diskusijas par EK
ieviešanas regulas projektu par Eiropas Zāļu aģentūrai ziņojamo datu formātu antimikrobiālo līdzekļu
izplatīšanai un lietošanai.
Sākums pulksten 11.00.
Otrdien, 23. martā, ZM eksperti piedalīsies Eiropas Bioekonomikas politikas foruma ekspertu
tiešsaistes sanāksmē, kurā diskutēs par bioekonomikas integrēšanu ES programmās un instrumentos
(KLP stratēģiskajos plānos, Kohēzijas politikā, Atveseļošanās un noturības mehānismā).
Sākums pulksten 15.00.
Otrdien, 23. martā, ZM speciālisti piedalīsies BIOEAST (Central and Eastern European initiative for
knowledge-based agriculture, aquaculture and forestry in the bioeconomy) tiešsaistes seminārā.
Semināra mērķis – iepazīstināt ar finanšu un uzņēmējdarbības iespējām, kas var palīdzēt BIOEAST
izmantot aprites bioekonomikas potenciālu. Seminārā tiks prezentēta biorefinēšanas koncepcija,
aprites produkti un tīkli, kas nozīmīgi uzņēmējdarbības modeļu ieviešanai, novatoriski risinājumi
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bioekonomikas ķēdē, nākotnes iespējas BIOEAST valstīm un pārrunātas aprites bioekonomikas
finansēšanas iespējas programmā "Horizon Europe".
Sākums pulksten 10.00.
Trešdien, 24. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK Tiešo maksājumu vadības tiešsaistes komitejā,
kurā diskutēs par atbalsta pasākumu kontroļu piemērošanu 2021. gadā un platību uzraudzības
sistēmu.
Sākums pulksten 10.00.
Trešdien, 24. martā, ZM speciālisti piedalīsies Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas
augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” tiešsaistes seminārā ar Taurenes pagasta
pārstāvjiem, kurā projekta partneri stāstīs par gaidāmo augsnes kartēšanu novadā.
Sākums pulksten 13.00.
Trešdien, 24. martā, ZM organizēs tiešsaistes starpinstitūciju darba grupu par materiāliem un
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku. Tajā diskutēs par iespējamo bisfenola A norādi uz
produktu iepakojuma, kā arī par citiem iespējamiem risinājumiem, lai patērētājs varētu veikt apzinātu
pirkuma izvēli.
Sākums pulksten 14.00.
Trešdien un ceturtdien, 24. un 25. martā, ZM speciālisti piedalīsies ANO Eiropas Ekonomikas
komisijas (UNECE) tiešsaistes sanāksmē ar dzeramā ūdens jomas pārstāvjiem, lai apspriestu dzeramā
ūdens pieejamības uzlabošanas jautājumus Eiropas reģionā.
Sākums abas dienas pulksten 10.00.
Trešdien, 24.martā, ZM speciālisti piedalīsies BIOEAST padomes tiešsaistes sanāksmē, kurā tiks
skatīta BIOEAST iniciatīvas attīstība, iespējamās struktūras izmaiņas, kā arī tiks pārrunātas
sākotnējās nostājas veiksmīgai BIOEASTsUP projekta tālākai darbībai.
Sākums pulksten 10:00.
No trešdienas līdz piektdienai, no 24. līdz 26. martam, ZM speciālisti piedalīsies FARNET organizētā
tiešsaistes seminārā “Labākas vietējās stratēģijas ap Baltijas jūru un iekšzemes teritorijām”. Semināra
mērķis ir palīdzēt Zivsaimniecības vietējām rīcības grupām (ZVRG) izstrādāt labākas, novatoriskākas
un mērķtiecīgākas vietējās stratēģijas nākamajam plānošanas periodam, kā arī veicināt pieredzes un
ideju apmaiņu par tēmām, kas kopīgas zivsaimniecības vietējām rīcības grupām Baltijas jūras
baseinā un Eiropas iekšzemes reģionos.
Sākums tiks precizēts.
Ceturtdien, 25. martā, ZM speciālisti piedalīsies LIFE-IP projekta atklāšanas “Natura 2000
aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LatViaNature) tiešsaistes
seminārā, kurā iepazīstinās ar projekta mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem.
Projekta mērķis - pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā.
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 25. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK Vienas veselības tīkla tiešsaistes darba grupā par
antimikrobiālās rezistences (AMR) ierobežošanas pasākumu īstenošanu, kurā paredzēta dalībvalstu
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pārstāvju viedokļu apmaiņa par AMR ierobežošanas pasākumu īstenošanu saskaņā ar “Viena
veselība” principu, uzsverot cilvēka un dzīvnieku veselības un vides savstarpējo saistību.
Sākums pulksten 11.00.
Ceturtdien, 25. martā, ZM speciālisti piedalīsies Nacionālās standartizācijas padomes tiešsaistes sēdē,
kurā runās par tulkošanas un mašīntulkošanas iespējām, normatīvajiem dokumentiem u.c.
aktuālajiem jautājumiem
Sākums pulksten 11.00.
Ceturtdien, 25. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK Tirgus kopējās organizācijas (TKO) Graudu un
cukura tiešsaistes darba grupā, kurā tiks sniegta īsa informācija un notiks diskusijas par tirgus
situāciju graudaugu, cukura, eļļas augu un proteīnaugu tirgū, kā arī par meteoroloģiskajiem
laikapstākļiem un to ietekmi uz kultūraugiem. Norisināsies arī diskusijas par tirgus pārskatāmības
iniciatīvu, kuras laikā dalībvalstīm būs iespēja uzdot precizējošus jautājumus.
Sākums pulksten 11.00.
Ceturtdien un piektdien, 25. un 26. martā, ZM speciālisti piedalīsies Pasaules Tirdzniecības
organizācijas Sanitāro un fitosanitāro jautājumu (SPS) komitejas tiešsaistes sēdē, kurā runās par
tirdzniecības ierobežojumu strīdus jautājumiem starp ES un trešajām valstīm.
Sākums abas dienas pulksten 11.00.
Piektdien, 26 martā, ZM eksperti piedalīsies EK Bioloģiskās lauksaimniecības ekspertu darba grupas
un Bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas komitejas tiešsaistes sēdē, kurā izskatīs regulas projekta
priekšlikumus par oficiālajām kontrolēm un bioloģiskās produkcijas dokumentāciju importam ES
teritorijā no trešajām valstīm.
Sākums pulksten 9.30.
Piektdien, 26 martā, ZM eksperti piedalīsies EK Pārtikas kvalitātes tiešsaistes darba grupā, kurā
skatīs jautājumus par ES pārtikas kvalitātes shēmu kontroles un uzraudzības sistēmas nodrošināšanu,
uzlabošanu un shēmu novērtējumu.
Sākums pulksten 9.30.
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