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INFOLAPA Nr. 8/2021 

 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

 

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP)  sanāksme par zosu postījumiem 

Pirmdien, 22.februārī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, 

LOSP valdes loceklis K.Melnis, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs un Latgales 

ražojošo lauksaimnieku apvienība valdes priekšsēdētājs A.Bernāns piedalījās DAP sanāksmē par 

pavasara migrācijas laikā plānoto zosu atbiedēšanu/ieguvei paredzēto atļauju izsniegšanas kārtību. 

 

Sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis par to, ka ir jārod efektīvi risinājumi, lai zosu 

atbaidīšanas/ieguves atļaujas izsniegšana ir efektīva un nodrošina iespēju samazināt zaudējumus 

lauksaimniekiem. 

 

Intensīvi tika diskutēts par atsevišķiem punktiem attiecībā uz zosu letālās atbiedēšanas atļauju 

ieguves kārtību un nosacījumiem atļauju saņēmējiem. Gala redakciju izsūtījām Jums 25.februārī uz e-

pastiem.  

 

DAP saka paldies par aktīvo iesaisti, rudens pusē atkal organizēs aptauju un vērtēs, ko un kā procesā 

var uzlabot nākošajā gadā. 

 

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde  

Otrdien, 23.februārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis J.Irbe piedalījās 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, kurā tika skatīti jautājumi par 

Eiropas Atveseļošanas fonda Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu un 

Ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma. 

 

LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sanāksme 

Otrdien, 23.februārī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs, ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP 

sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalījās LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas 

komisijas sēdē, kur Lauku atbalsta dienests (LAD) sniedza atskaiti par ES fondu virssaistībām. LAD 

sniedza atskaiti par izlietoto finansējumu un līdz šim sasniegto, ieviešot IT risinājumus.  

 

LOSP valdes priekšsēdētājs E.treibergs norādīja komisijas locekļiem, ka lepojas ar LAD darbu un, ja 

visas valsts iestādes būtu kā LAD, tad būtu daudz vieglāk strādāt un rezultāti būtu ātrāk sasniedzami. 

 

Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) biedru kopsapulce 

Otrdien, 23.februārī, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankova piedalījās LPA biedru 

kopsapulcē, kurā LPA atskatījās uz paveikto 2020.gadā, kā arī sniedza ieskatu svarīgākajos 2021.gada 

notikumos.  

 

Sapulcē tika apstiprināts LPA gada pārskats un ievēlēts jauns padomes loceklis. Uz padomes locekļa  

vietu bija divi kandidāti: Lolita Čigāne un Laila Māra Pesoa. Ar balsu vairākumu, par jauno padomes 
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locekli iebalsoja Lolitu Čigāni. Tā pat biedru sapulcē tika izteiktas bažas par to, ka LPA kļūst par 

ierēdniecisku organizāciju, jo informācijas aprite un lēmumu pieņemšana ir smagnēja un lēna. Kā 

otra debate izvērtās jautājumā par finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Par to, ka finansējums 

nesasniedz rezultātu, jo netiek radīta pievienotā vērtība, bet tā tiek tērēta atalgojumiem un dažādām 

diskusijām, pētījumiem, kuriem nav pienesuma. 

 

Memoranda padomes sēde 

Trešdien, 24.februārī, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalījās Memoranda 

padomes sēdē, kurā tika izskatīti jautājumi par Memoranda padomes darba plānu 2021.-2023.gadam , 

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa kandidātu atlases process, NVO 

iesaiste un prioritātes COVID-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā, aktualitāts nākamā ES 

fondu plānošanas perioda plānošanā un NVO priekšlikumiem, Eiropas Savienības Atveseļošanas un 

noturības mehānisma plānam un citi jautājumi.  

 

Vislielākā diskusija izvērtās par ANM plānu, kur NVO norādīja, ka process, kādā ir tapis plāns ir 

neatbilstošs, nav skaidrs redzējums un, ka plānam ir jābūt vērstam uz investīcijām. FM norādīja, ka 

plāns visticamāk mainīsies un ka diskusijas turpināsies. 

 

Sēdes video ieraksts pieejams: https://youtu.be/qBT1E8q3EhM     

Sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē: https://www.mk.gov.lv/lv/2021-gada-24-

februara-sedes-darba-kartiba  

 

Otrdien, 23.februārī LOSP nosūtīja vēstuli Eiropas Komisijai ar iebildumiem par 

Atjaunošanas noturības mehanisma finansējuma (ANM/RRF) sadali Latvijā 

Diemžēl sagatavojot Latvijas plānu mūsu ierēdņi un valdība nav bijusi drosmīga un radoša, lai 

izpildītu galvenos šī plāna uzdevumus: novērstu Covid-19 pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai 

un sociālajai jomai, stimulētu Latvijas atgūšanos, kā arī aizsargātu un radītu darbavietas. 

Lauksaimnieku skatījumā, sagatavotais un ar Eiropas Komisiju (EK) saskaņošanā iesniegtais 

ANM/RRF nerisinās Latvijas atveseļošanos un ir ar lielām atkāpēm no EK prasībām.  

 

Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes: 

LOSP Dārzkopības grupa 

Ceturdien, 04.martā, plkst. 10:00 notiks LOSP Dārzkopības grupas attālinātā sanāksme. 

 

Darba kārtības projekts:  

1. Dārzkopības konference; 

2. Situācija par bakteriālās iedegas izplatību un ierobežošanu Latvijā; 

3. Sezonas laukstrādnieki 

4. Citi jautājumi.  

 

Lūdzam savus darba kārtībā iekļaujamos jautājumus iesūtīt līdz 01.martam uz e-pastu: 

guntis.vilnitis@losp.lv  

    

 

 

https://youtu.be/qBT1E8q3EhM
https://www.mk.gov.lv/lv/2021-gada-24-februara-sedes-darba-kartiba
https://www.mk.gov.lv/lv/2021-gada-24-februara-sedes-darba-kartiba
mailto:guntis.vilnitis@losp.lv


 

 
 

 

 

3 

Aicinam sniegt viedokļus, jautājumus un saskaņojumus par Jums uz e-pasti izsūtītajiem MK 

noteikumiem, grozījumiem:  

 01.03.2021 atbildes sniegšanas termiņš saskaņošanai Ministru kabineta noteikumu projektu 

„Noteikumi par zaudējumu, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas 

slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā, kompensāciju”. 

 03.03.2021 atbildes sniegšanas termiņš par atbalstu mazajiem lauksaimniekiem Covid-19 

ietekmes mazināšanai. 

 04.03.2021 atbildes sniegšanas termiņš par EK regulas priekšlikumu, kas turpmāk finanšu 

iestādēm (t.sk. bankām) uzliks par pienākumu izvērtēt, vai darījums (t.sk. kredīta izsniegšana) 

veicina klimata pārmaiņu mazināšanu un nerada būtisku kaitējumu vides aizsardzības 

mērķiem. Nosūtām Jums EK regulu un deleģētā akta priekšlikumu. 

o Pirmdien 1.martā nosūtīsim Jums Zemkopības ministrijas ekspertu sagatavotus 

priekšlikumus pozīcijai. 

o Aicinām Jūs otrdien 2.martā plkst.13.00 uz tiešsaistes sanāksmi uz īsu prezentāciju par 

jautājuma būtību. 

o Līdz ceturtdienai 4.marta plkst.15:00 LOSP jāsniedz saskaņojumu pozīcijai. 

 05.03.2021 atbildes sniegšanas termiņš par Ministru kabineta noteikumu projektu 

““Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. maija noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par 

valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā Covid-19 izplatības negatīvās 

ietekmes mazināšanai””. 

 05.03.2021 atbildes sniegšanas termiņš saskaņošanai Ministru kabineta noteikumu projektu 

“Noteikumi par īpašajām veterinārajām receptēm”.  

 

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 

 

Šonedēļ, 25.februārī notika projekta Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un 

agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm vadības sanāksme. Pamazām 

zinātnieku pētījumi tuvojas ilgi gaidītiem rezultātiem un drīzumā jaunizveidotā bolusa (jeb bola) 

prototipu varēs ievietot  pētījumam sagatavoto govju spureklī  LLU veterinārmedicīnas fakultātes 

novietnē. Lai pārbaudītu bolusa prototipa darbību, tā rādītāji tiks salīdzināti ar Latvijas tirgu pieejamo 

bolusu darbības rādītājiem. Projekta gaitā izveidotais bolusa prototips dos iespēju Latvijas 

lauksaimniekiem iegādāties par lētākām cenām bolusu, kura darbības ilgums būtu ilgāks par 

12.mēnešiem.  Pašlaik Latvijā govju ilgmūžība ir 3.17 laktācijas. Izmantojot bolusus saimniecībā, 

govju ilgmūžību varēs palielināt. Ārzemju zinātnieku pētījumos ir dati, ka palielinot govs ilgmūžību 

no 3.2 laktācijām uz 5 laktācijām samazināsies metāna emisijas vismaz par 28%. Jo govis ir 

veselīgākas un ir ilgāk ganāmpulkā, jo mazāk saražo metānu.  

  

Ilva Bērziņa 

LOSP projektu koordinatore 
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Latvijas Industriālo kaņepju asociācija 

 

Vebinārs: Kaņepes pārtikā & veselības aprūpē 2021.gada 04.martā, plkst.: 12:00-13:30 

 

Latvijā ir senas tradīcijas un ieinteresēti lauksaimnieki kaņepju kultivēšanas attīstībā. Būtisks 

jautājums ir par pārstrādes iespējām un par kaņepju izmantošanu pārtikā un medikamentu ražošanā. 

Semināra dalībnieki prezentēs gan savu, gan starptautisko pieredzi un komentēs sektora attīstību. 

Diskutēs par to, kā pārvarēt barjeras kaņepju sektora attīstībā. 

 

Moderators: Armands Gūtmanis, Meta Advisory direktors 

 

Diskusijas dalībnieki:  

1. Jānis Grasbergs- Zemkopības ministrijas pārlamentārais sekretārs 

2. Uldis Šauers- Latvijas Industrālo kaņepju asociācija (LIKA) valdes loceklis 

3. Dr.Romualds Ražuks - LU medicīniskā fakultāte: “Kaņepju izmantošana veselības aprūpē - 

citu valstu pieredze” 

4. Dr.Mihaels Arons- ārsts algologs- Latvijas sāpju izpētes biedrības prezidents: 

“Kaņepju produktu pielietojums pretsāpju terapijā”. 

  

Lauku Ceļotājs 

 

Latvijas mazo pārtikas ražotāju produkcija rod īsāko ceļu pie pircējiem 

 

Šobrīd, kad svarīgi ir rūpēties par savu un tuvo cilvēku veselību, ikdienas uzturā arvien vairāk 

vēlamies lietot kvalitatīvus vietējos pārtikas produktus ar zināmu izcelsmi. Ir daudz mazo uzņēmēju, 

kuri ražo kvalitatīvu pārtiku, tomēr nav pārstāvēti lielveikalos un līdz šim savu preci pārdevuši 

tirdziņos, specializētos veikalos vai savā saimniecībā. Patreizējos apstākļos pircējiem viņu produkciju 

atrast un iegādāties palīdz mājražotāju kooperatīvi, tiešās pirkšanas pulciņi, dažādas pirkšanas 

platformas internetā un citi jauninājumi. Katrs Latvijas produkts, kuru izvēlamies no ārvalstīm 

importēto preču vietā, ir atbalsts mūsu vietējiem pārtikas ražotājiem un audzētājiem – mūsu pašu 

lauku saimniekiem.  

 

Kur meklēt vietējos ražotājus un audzētājus? 

Jauna informācijas sadaļa  PRODUKCIJAS IEGĀDE ir izveidota lauku tūrisma portāla 

www.celotajs.lv informācijas profilā „Lauku labumi”. Šeit atrodami jau 106 Latvijas lauku produktu 

audzētāji un ražotāji, kas pieteikuši savu informāciju, un to skaits turpina augt. Līdz šim „Lauku 

labumu” informācija bija veltīta tikai saimniecību apmeklēšanas iespējām. Jaunā sadaļa to papildina 

un ir veltīta tieši ražotajai produkcijai un tās iegādes iespējām gan saimniecībā, gan tirdzniecības 

vietās, gan e-veikalos. 

 

Kā atrast interesējošo pārtikas ražojumu? 

 produktu grupas 

Saimniecības sakārtotas vairākās produktu grupās pēc galvenā ražotās produkcijas veida:  

svaigi dārzeņi un zaļumi; marinējumi un konservējumi; svaigi augļi, ogas un rieksti; 

ievārījumi un sīrupi; piena produkti; graudaugi, sēklas un pākšaugi; maize un konditoreja; 

http://lathemp.lv/
https://www.celotajs.lv/lv/producer/list
http://www.celotajs.lv/


 

 
 

 

 

5 

olas; gaļa; zivis; medus un biškopības produkti; bezalkoholiskie un  alkoholiskie dzērieni; 

saldumi; sēnes tēja un kafija. 

 

 saimniecības informācija 

Viena saimniecība var ražot un piedāvāt vairākus produkcijas veidus, piemēram, gan 

dārzeņus, gan piena produktus – tad tā atrodama vairākās produktu grupās. Norādīta arī 

plašāka informācija par pašu saimniecību, specializācija, lielums, kontakti saziņai un 

atrašanās vieta, kā arī veikali, tirdziņi, e-veikali un citas vietas, kur ārpus saimniecības var 

iegādāties tās ražojumus. 

 

 karte 

Visas ražojošās saimniecības ir atzīmētas arī kartē ar meklēšanas atlasi - „Ražotāji”, kur tās 

iespējams meklēt pēc galvenajām produktu grupām vai pēc katra konkrēta produkta. 

 

Pārtikas produktu audzētāji un ražotāji aicināti pievienoties 

Produkcijas iegādes informācija būs noderīga gan individuāliem pircējiem, gan uzņēmējiem (bizness 

-biznesam) – veikaliem, restorāniem, viesu mājām, lai savā ēdienkartē arvien vairāk izmantotu 

vietējos ražojumus, varbūt pat no kaimiņa saimniecības. Pievienoties ir aicināti ne tikai tūrismā 

iesaistītie pārtikas ražotāji, bet ikviens, kurš vēlas paplašinat savu sadarbību ar citiem uzņēmējiem un 

iegūt jaunus klientus. 

 Informācija tiek regulāri papildināta un ražotāji ir aicināti pievienoties, sūtot informāciju par savu 

audzēto vai ražoto produkciju uz e-pastu lauku@celotajs.lv. 

 

Ielūgums uz tiešsaistes diskusiju 

Šī gada 11. martā, plkst. 14.00 – 15.30 „Lauku ceļotājs” un LOSP aicina uz tiešsaistes diskusiju par 

Latvijas uzņēmēju pieredzi: kā veicas ar savas produkcijas realizāciju tiešajiem apmeklētājiem, 

citiem uzņēmumiem – veikaliem, ēdinātājiem, cik nozīmīgs ir interneta veikals un sociālie tīkli, kā 

producijas izplatībā palīdz kooperatīvi. Parādīsim arī mūsu  jauno informācijas sadaļu, un tās 

piedāvātās iespējas produkcijas virzībai tirgū un pārdošanai.  

Lūdzam skatīt diskusijas programmu šeit: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1100.  

 

„Baltic Sea Food” noslēguma konference (angliski) 

Pārtikas ražotāju informācijas sadaļa izveidota projekta „Baltic Sea Food ” ietvaros, ko veica partneri 

10 Baltijas jūras reģiona valstīs. Latvijā informācijas sadaļu turpmāk uzturēs „Lauku ceļotājs”. 

Interesenti var pieteikties projekta noslēguma konferencei tiešsaistē no Igaunijas:  PROJECT 

„BALTIC SEA FOOD“ CLOSING CONFERENCE – 25.03.2021 plkst. 11.00 – 15.00 angļu valodā. 

Dzirdēsiet projekta pieredzes apkopojumu 10 valstīs, vīziju un perspektīvu, kurp virzās Eiropas 

kulinārais tūrisms, un ko no kulinārā tūrisma piedāvājuma sagaida ceļotāji.  

Lūdzam skatīt diskusijas programmu šeit: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1100.  

 

Uz abiem pasākumiem reģistrācija ir kopēja, atzīmējot sev interesējošo, līdz 7. martam - 

pieteikuma forma: https://forms.gle/NWnZrWjCEcsaRpfSA. Pēc pieteikšanās saņemsiet savā e-pastā 

saiti, lai pievienotos diskusijai vai konferencei (vai abām). 

 

 

 

https://www.celotajs.lv/lv/geo/map?7&prodcatId=-1
mailto:lauku@celotajs.lv
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1100
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1100
https://forms.gle/NWnZrWjCEcsaRpfSA
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Par projektu 

Noslēdzam 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 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 nākotnē.  

Inormācija par projektu un tā rezultātiem: 

https://www.celotajs.lv/lv/project/17 

 

Asnāte Ziemele 

LLTA „Lauku ceļotājs” (tel. 29285756) 

 

Aktivitātes organizētias 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 

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. 

https://www.celotajs.lv/lv/project/17
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1092
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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.  

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. 

 

https://www.celotajs.lv/lv/geo/map
http://www.celotajs.lv/
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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) 

 

 
 

Zied Zeme un Latvijas Lauku Forums 

 

Aicina pieteikt Latvijas ciemus atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai 

 

Latvijas lauku reģionu kopienas un ciemi līdz 2021. gada 9. martam tiek aicināti pieteikties 

atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai. Atpazīstamības zīmes piešķiršana norisinās 

komunikācijas kampaņas “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” ietvarā.  

 

Iniciatīva piešķirt atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems” Latvijā tiek izsludināta pirmo reizi. Tās 

mērķis ir atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot 
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iedzīvotāju centienus un jau ieviestos risinājums, kas īstenoti, lai veidotu aktīvāku, iesaistošāku 

kopienas dzīvi un inovatīvus risinājumus esošajiem izaicinājumiem.  

 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" vadītāja Linda Cīrule skaidro: “Viedo 

ciemu koncepts Latvijā kļūst arvien zināmāks, ir vairākas kopienas, kas sevi jau dēvē par viediem 

ciemiem, ir piemēri arī daudzviet Eiropā, kas rāda, ka iedzīvotāji izvēlas paši uzņemties dažādu 

iniciatīvu rosināšanu, īstenošanu, lai kopienas infrastruktūra varētu nodrošināt arvien vairāk kopienai 

nepieciešamo pakalpojumu.” 

 

Kampaņas organizatori ir izstrādājuši kritērijus un vadlīnijas atpazīstamības zīmes piešķiršanai un 

pulcējuši starpdisciplināru žūriju, kas izvērtēs pieteikumus un paziņos pirmos atpazīstamības zīmes 

“Viedais Ciems” saņēmējus. Atpazīstamības zīmes piešķiršanas žūrijas komisijā dalību līdz šim 

apstiprinājuši: Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos 

Ieva Ilvesa, Latvijas Universitātes Telpiskās attīstības plānošanas studiju programmas koordinatore 

un lektore Gunta Lukstiņa, biedrības “Latvijas lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka, biedrības 

“Jūras Zeme” vadītājs Āris Ādlers, biedrības “Pierīgas Partnerība” valdes locekle Alīna Lukjanceva, 

vides žurnāliste Anitra Tooma, arhitekts, antropologs un pētnieks Matīss Šteinerts, biedrības 

“NEXT” vadītājs, video projektu producents un līdzdalības eksperts Vilis Brūveris. 

Savu ciemu atpazīstamības zīmes piešķiršanai, pirms tam informējot pārējos kopienas dalībniekus, 

var pieteikt jebkurš kopienas pārstāvis, neatkarīgā no juridiskā statusa. Pieteikumus var iesniegt šajā 

saitē: https://forms.gle/kikcSNhRUhFz5JZc9 

Kritēriji atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai: https://ej.uz/7kp4  

Valdīnijas atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai: https://ej.uz/whh4  

Komunikācijas kampaņas iniciatori ir publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme" 

sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu 

īsteno “LLF sadarbnīca”.  

 

Kampaņa tiek īstenota projektā „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.  

 

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! 

https://forms.gle/kikcSNhRUhFz5JZc9
https://ej.uz/7kp4
https://ej.uz/whh4
https://ej.uz/ATLAS_aptauja
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Plašāka informācija par ATLAS projekta mājas lapā: https://www.atlas-h2020.eu/ 

 

 

LAUKU ATBALSTA DIENESTA AKTUALITĀTES 

 

23.02.2021 

Atbalsta pasākums “Inovācijas” – informācija vebināra ierakstā! 

Vidzemes inovāciju nedēļas laikā šā gada 23.februārī LAD stāstīja par atbalsta pasākumu 

“Inovācijas”. Informatīvais pasākums platformā “Zoom” tika organizēts tiem interesentiem, kuri 

apsver iespēju pieteikties minētajam atbalsta pasākumam. Vebinārs skatāms arī tā video ierakstā. 

 

Šī ir iespēja inovācijām Latvijas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. LAD Lauksaimniecības un 

lauku attīstības departamenta direktora vietnieks Juris Cvetkovs, kurš ir pasākuma “Inovācijas” 

eksperts, aicināja tiešsaistes informatīvajā pasākumā piedalīties lauksaimniekus, mežsaimniekus, 

lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas pārstrādātājus, zinātniekus, augstskolu ekspertus, 

nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī visus interesentus, kuri vēlas strādāt inovatīvi! 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsta-pasakums-inovacijas-

informacija-vebinara-ieraksta!-1122  

 

25.02.2021 

Iespēja mācībām, ja vēlas saņemt bioloģiskos maksājumus 

Šā gads 3. februārī un 5.februārī Lauku atbalsta dienests organizēja vebinārus lauksaimniekiem par 

aktualitātēm. Viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem bija par iespējām iegūt nepieciešamo izglītību, 

lai saņemtu kādus konkrētus LAD administrētos atbalsta maksājumus. Daudz jautājumu bija par 

izglītību, lai varētu saimniekot bioloģiski. 

 

Viena no iespējām apgūt nepieciešamo izglītību, ir apmeklēt Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra (LLKC) rīkotās tiešsaistes mācības vai tālmācība. 

 

Lai saimnieki, kuri šogad uzņemas jaunas saistības bioloģiskajā lauksaimniecībā un kuriem šajā jomā 

nav pieredzes, saņemtu platību maksājumus, jāapgūst vismaz 160 stundu ilgs mācību kurss par 

bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm. 

 

Nepieciešamās zināšanas tālmācībā vai tiešsaistes mācībās  iespējams gūt LLKC reģionālo biroju 

rīkotajās mācībās. Programmas noslēgumā pēc eksāmena nokārtošanas tiek izsniegta apliecība par 

profesionālās pilnveides izglītības programmas “Bioloģiskā lauksaimniecība” apgūšanu 180 stundu 

apjomā. Šīs programmas apgūšana nodrošina arī atbilstību nosacījumam “apguvis lauksaimniecības 

pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā”, kas tiek izvirzīts lielākajā daļā saimniecības attīstības 

projektu, piesaistot to īstenošanā ES finanšu līdzekļus. 

 

Vairāk ar LAD aktualitātēm varat iepazīties šeit:  

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

 

 

 

 

https://www.atlas-h2020.eu/
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsta-pasakums-inovacijas-informacija-vebinara-ieraksta!-1122
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsta-pasakums-inovacijas-informacija-vebinara-ieraksta!-1122
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/
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ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 

 

23.02.2021 

Mājputnu īpašniekiem un turētājiem putni jātur slēgtās telpās un jāievēro citi papildu 

biodrošības pasākumi 

Valdība otrdien, 23. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto grozījumu 

noteikumos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām, nosakot, ka mājputni 

jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem, un jāievēro citi papildu 

biodrošības pasākumi novietnēs, kurās tur mājputnus.  

 

Par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav un kura 

no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, īpaši ūdensputnu, kā arī citu 

dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Telpa var būt 

norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume.  

 

Tiek arī aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām, piedalīšanās tirgos, 

izstādēs, skatēs un citos pasākumos, kuros iesaistīti mājputni, aizliegts izmantot virszemes 

ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni mājputnu dzirdināšanai un aizliegta mājputnu izlaišana savvaļā medījamo 

putnu krājumu atjaunošanai. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/majputnu-ipasniekiem-un-turetajiem-putni-

jatur-slegtas-telpas-un-jaiev?id=12064  

 

25.02.2021 

Izstāde “Gulfood 21” Dubaijā nesusi divas inovāciju balvas Latvijas ražotājiem 

Ceturtdien, 25. februārī, noslēdzas pārtikas izstāde “Gulfood 21” Dubaijā (AAE), kur Latvijas 

ražotāji nopelnījuši Inovatīvo produktu balvu divās nominācijās. SIA “Cannelle Bakery” ieguvusi 

“Gulfood 21” balvu saldēto produktu kategorijā (Finalist - Most Innovate Frozen or Chilled Food), 

savukārt SIA “Felici” - inovatīvā iepakojuma dizaina kategorijā (Finalist - Best Packaging Design 

Impact). Izstādes balva pavisam izcīnīta 10 dažādās kategorijās, tika iesniegti 265 produkti no 44 

valstīm.  

 

Latvijas pārtikas ražotāji jau astoto gadu piedalās izstādē “Gulfood”, un šogad savu produkciju, 

ievērojot visus Covid-19 ierobežošanas nosacījumus, turp aizveduši seši Latvijas pārtikas ražotāji - 

SIA “Cannelle Bakery”, SIA “Markol”, SIA “King Coffee Service”, SIA “Nordic Food”, SIA 

“Pernes L” un SIA “Felici”.  

 

Četri no izstādes dalībniekiem - SIA “Markol” (“Zaķumuižas ūdens”), SIA “King Coffe Service” 

(“Rocket Bean Rostery” kafija), SIA “Pērnes L” (“Long chips” jeb kartupeļu plāksnītes) un SIA 

“Felici” (funkcionālais muslis “Graci”) jau veic produktu eksportu uz Tuvo Austrumu zemēm, tajā 

skaitā arī uz AAE tirgu. Par eksporta uzsākšanu pārrunas sākusi SIA “Cannelle Bakery” (saldētie 

miltu konditorejas izstrādājumi) un SIA “Nordic Food” (ar vitamīniem bagātināts dzeramais ūdens). 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/izstade-gulfood-21-dubaija-nesusi-divas-

inovaciju-balvas-latvijas-razo?id=12066  

 

 

 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/majputnu-ipasniekiem-un-turetajiem-putni-jatur-slegtas-telpas-un-jaiev?id=12064
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/majputnu-ipasniekiem-un-turetajiem-putni-jatur-slegtas-telpas-un-jaiev?id=12064
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/izstade-gulfood-21-dubaija-nesusi-divas-inovaciju-balvas-latvijas-razo?id=12066
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/izstade-gulfood-21-dubaija-nesusi-divas-inovaciju-balvas-latvijas-razo?id=12066
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25.02.2021 

Svaigu cūkgaļu un tās izstrādājumus Latvijā no Rumānijas un Bulgārijas drīkstēs ievest tikai 

ar atbildīgo iestāžu apliecinājumu 

Valdība ceturtdien, 25. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumu 

klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā, nosakot prasības ievedamai svaigai 

cūkgaļai un cūkgaļas izstrādājumiem no Rumānijas un Bulgārijas, lai ievestā produkcija neradītu 

klasiskā cūku mēra izplatīšanās risku Latvijā.  

 

Turpmāk svaigu cūkgaļu, kā arī produktus un izstrādājumus, kas iegūti no cūkām Rumānijā un 

Bulgārijā, drīkstēs ievest Latvijā tikai ar šo valstu dzīvnieku veselības kontroles iestāžu 

apliecinājumu. Apliecinājumā jābūt norādītam, ka cūkām ir veiktas veselības kontroles, bet svaiga 

cūkgaļa, kā arī produkti un izstrādājumi, kas iegūti no šīm cūkām, ir iegūti atbilstoši tieši 

piemērojamiem ES tiesību aktiem par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/svaigu-cukgalu-un-tas-izstradajumus-latvija-no-

rumanijas-un-bulgarijas?id=12067  

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 1. martā, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies Pasaules Tirdzniecības 

organizācijas (PTO) Sanitāro un fitosanitāro jautājumu (SPS) komitejas Eiropas Komisijas (EK) 

sagatavošanās sanāksmē, kurā apspriedīs un gatavos aktuālos jautājumus par tirdzniecības 

ierobežojumiem, kurus ES piemērojusi trešajām valstīm un kurus trešās valstis piemērojušas ES.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Pirmdien, 1.martā, ZM speciālisti piedalīsies Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) koordinācijas tiešsaistes darba grupā, kurā 

plānotas diskusijas par ES prioritātēm gaidāmajā ANO (Apvienoto Nāciju Organizācija) Pārtikas 

sistēmu samitā, kā arī Pasaules Pārtikas nodrošinājuma komitejas 47. sesijas izvērtējums. 

Sākums pulksten 11.00. 

 

Otrdien, 2. martā, ZM eksperti piedalīsies EK Bioloģiskās lauksaimniecības ekspertu tiešsaistes 

sanāksmē, kurā turpināsies diskusijas par normatīvajiem aktiem, kas papildinās jauno bioloģiskās 

lauksaimniecības regulu, lai nodrošinātu bioloģiskās ražošanas dokumentācijas kārtošanu, kritērijus 

un procedūru kontroles iestādēm, kas nepieciešamas regulas ieviešanai.  

Sākums pulksten 9.30.   

 

Otrdien, 2. martā, ZM notiks diskusija par LEADER pieejas ieviešanu un Vietējo rīcības grupu 

(VRG) darbību. ZM, Lauku atbalsta dienesta speciālisti un VRG pārstāvji sniegs informāciju par 

LEADER pieejas ieviešanu un VRG darbības principiem finanšu nozares asociācijai, lai veidot 

vienotu izpratni un lai VRG darbības nodrošināšanas darījumi komercbankās notiktu pēc iespējas 

efektīvāk. 

Sākums pulksten 14.00.  

 

Otrdien, 2. martā, ZM eksperti piedalīsies EK tiešsaistes forumā par akrilamīdu, 3-MCPD esteriem 

un glicidilesteriem pārtikā. EK iepazīstinās ES dalībvalstu ekspertus ar jaunākajiem zinātniskajiem 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/svaigu-cukgalu-un-tas-izstradajumus-latvija-no-rumanijas-un-bulgarijas?id=12067
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/svaigu-cukgalu-un-tas-izstradajumus-latvija-no-rumanijas-un-bulgarijas?id=12067
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pētījumiem šajā jomā un uzklausīs profesionālo organizāciju viedokli par aktualitātēm saistībā ar 

šiem pārtikas piesārņotājiem. 

Sākums pulksten 10.00.  

 

Otrdien, 2. martā, ZM speciālisti piedalīsies Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 

tiešsaistes sēdē. Darba kārtībā iekļauti jautājumi: Pieaugušo izglītība Latvijā. Tirgus dalībnieki.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 2. martā, ZM parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs un ZM speciālisti piedalīsies Saeimas 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē par likumprojektu “Grozījumi 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas 

likumā” (872/Lp13) 2. lasījumā. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 2. martā, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes sanāksmē ar lauksaimniecības un 

mežsaimniecības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem (NVO) par EK iniciatīvu un regulas projekta 

izstrādi par taksonomijas regulējumu - kas ir svarīgs tiesību akts, kurš veicinās Eiropas zaļā kursa 

īstenošanu, veicinot privātā sektora ieguldījumus videi draudzīgos un ilgtspējīgos projektos. 

Sākums pulksten 13.00.  

 

No otrdienas līdz ceturtdienai, no 2. līdz 4. martam, ZM speciālisti piedalīsies ANO Pārtikas un 

lauksaimniecības organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības ģenētisko resursu komisijas nacionālo 

kontaktpunktu tiešsaistes sanāksmē, kurā tiks pārskatīts vajadzību projekts un iespējamās darbības 

saistībā ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un resursu ilgtspējīgu izmantošanu pārtikā un 

lauksaimniecībā. Sanāksmē arī tiks pārskatīts 2021.-2023. gada Rīcības plāna projekts FAO 

stratēģijas īstenošanai bioloģiskajā daudzveidībā visā lauksaimniecībā.  

Sākums visas dienas pulksten 10.00.   

 

Otrdien un piektdien, 2. un 5. martā, ZM eksperti piedalīsies EK ekspertu tiešsaistes grupas sanāksmē 

Bioekonomikas politikas atbalsta mehānisma īstenošanai, kur kopīgas mācību aktivitātes ietvaros 

dalīsies pieredzē par Nacionālās bioekonomikas stratēģijas izstrādi Latvijā, kā arī sniegs viedokli par 

bioekonomikas lomu Eiropas Zaļā kursa īstenošanā. 

Sākums abas dienas pulksten 10.00.    

 

Trešdien, 3. martā, ZM speciālisti piedalīsies Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijas 

tiešsaistes seminārā par aktualitātēm valsts un ES atbalstā, kurā informēs lauksaimniekus par KLP 

pārejas perioda 2021. – 2022. gadā atbalsta saņemšanas nosacījumiem un normatīvo regulējumu, kā 

arī par valsts atbalsta nosacījumiem 2021. gadā un nodokļu aktualitātēm, kas ir saistošas 

lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem.  

Sākums pulksten 10.00.  

 

Trešdien, 3. martā, ZM speciālisti tiksies ar Valsts zemes dienesta vadību, lai pārrunātu ZM 

īstenojamo projektu “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” un 

projektam nepieciešamo datu apmaiņu.  

Sākums pulksten 10.30.  
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Trešdien, 3. martā, ZM speciālisti piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas 

rīkotā tiešsaistes seminārā par pakalpojumu informācijas izvietošanu portālā www.latvija.lv.  

Sākums pulksten 14.00. 

 

 Trešdien, 3. martā, ZM speciālisti piedalīsies BALTFISH Augsta līmeņa tiešsaistes darba grupā, 

kurā spriedīs par  cūkdelfīnu aizsardzības pasākumiem Baltijas jūras zvejniecībā. 

Sākums pulksten 14.00. 

 

Trešdien un ceturtdien, 3. un 4. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK bioloģiskās ražošanas tiešsaistes 

darba grupā, kurā turpināsies diskusijas par normatīvajiem aktiem, kas papildinās jauno bioloģiskās 

lauksaimniecības regulu, lai nodrošinātu regulas ieviešanu. Runās par augu reproduktīvo materiālu, 

iesniedzamajiem datiem, bioloģiskās ražošanas trešajās valstīs dokumentāciju, tirdzniecības, 

starptautiskajiem u.c. jautājumiem.  

Sākums pulksten 9.15.  

 

No trešdienas līdz piektdienai, no 3. līdz 5. martam, ZM speciālisti piedalīsies Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Jaunās pārtikas un barības drošuma tiešsaistes darba 

grupā, kurā izskatīs aktualitātes jaunās pārtikas, ģenētiski modificētas pārtikas un barības un jauno 

genomikas tehnoloģiju jomā. 

Sākums visas dienas pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien, 4.martā, ZM speciālisti piedalīsies LIFE OrgBalt projekta (Klimata pārmaiņu 

samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā) 

Progresa sanāksmē, kurā ar LIFE OrgBalt projekta partneriem tiks pārrunāts projekta aktivitāšu 

progress un gaidāmie pasākumi. ZM informēs par darbu pie ziņojuma par priekšlikumiem politikas 

dokumentu uzlabošanai, lai mazinātu SEG (siltumnīcefekta gāzu) emisijas no organiskām augsnēm. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Ceturtdien, 4. martā, ZM speciālisti piedalīsies Latvijas Universitātes rīkotā projekta par 

apdraudētām un īpaši aizsargājamām sugām “LIFE FOR SPECIES” atklāšanas tiešsaistes seminārā, 

kurā tiks sniegta informācija par projekta mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem. 

Projekta mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, izstrādāt zinātniski 

pamatotus kritērijus sugu apdraudētības pakāpes novērtēšanai un aizsardzības statusa noteikšanai, kā 

arī sagatavot priekšlikumus attiecīgām normatīvo aktu izmaiņām. 

Sākums pulksten 11.00. 

 

Ceturtdien, 4. martā, ZM speciālisti piedalīsies Lielbritānijas Vides, pārtikas un lauksaimniecības 

lietu departamenta (DEFRA) rīkotā SPS tiešsaistes seminārā, kurā runās par zvejas produktu 

ievešanas nosacījumiem Lielbritānijā no ES un importa kontroles pasākumiem. 

Sākums pulksten 12.00.  

 

Ceturtdien, 4. martā, ZM speciālisti piedalīsies Latvijas Dabas fonda organizētā projekta “Mazā ērgļa 

aizsardzības nodrošināšana Latvijā” Uzraudzības grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā vērtēs projektā 

līdz šim paveikto. 

Sākums pulksten 14.00. 
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Piektdien, 5. martā, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes sanāksmē, kurā notiks informācijas apmaiņa 

par piesārņojuma klātbūtnes riskiem mēslošanas līdzekļos, uzsverot risku novērtējumu un 

sociālekonomisko ietekmi saistībā ar REACH regulas, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, 

vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu, izvērtējumu. 

Sākums pulksten 9.30. 


