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INFOLAPA Nr. 9/2021 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sanāksme 

Otrdien, 02.martā, LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis piedalījās Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un 

korupcijas novēršanas komisijas sanāksmē par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas.  

 

Likumprojekta grozījumu izskatīšana uz priekšu iet ļoti lēni un līdz LOSP iesniegtajiem 

priekšlikumiem, komisija vēl nav tikusi.  

 

Lai arī šķiet, ka šis likums nekādi neattiecas uz lauksaimniekiem, tā nav. Ja lauksaimniekam ir divi 

uzņēmumi, (piemēram ferma un tirgotājs, vai pārstrādātājs, kas ražo sieru) kuriem ir viens 

grāmatvedis, tad tas automātiski kļūst par šī likuma subjektu un lai izpildītu likuma prasības nāktos 

algot juristu/finansistu, kura alga lielā pieprasījuma dēļ ir ap 4000 EUR mēnesī. Šāds papildus slogs 

mazajiem lauku uzņēmējiem nav panesams. 

 

Zemkopības ministra iesniegtais priekšlikums šādus uzņēmumus izslēgt no likuma subjektu skaita 

Saeimas komisijā guva atbalstu, lai gan tikai ar vienas balss pārsvaru. Ceram uz likumdevēju izpratni, 

ka cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošanu necietīs vienkāršais lauku uzņēmējs. 

 

LR Zemkopības ministrijas (ZM) organizētā sanāksme par Eiropas Komisijas regulas 

priekšlikumiem 

Otrdien, 02.martā, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs, LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis  

piedalījās ZM organizētajā sanākmē, kurā tika izskatīta ZM sagatavotie priekšlikumu pozīcija par EK 

regulu, 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. 

 

Regula turpmāk paredzēs lauksaimniecības un mežsaimniecības kritērijus, pēc kuriem finanšu 

iestādes vērtēs kredītu pieteikumus. 

 

LOSP kopumā atbalsta ZM sagatavotos priekšlikumus (e-pasta pielikumā ZM prezentācija par 

sagatavotajiem priekšlikumiem).  

 

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde  

Otrdien, 02.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis J.Irbe piedalījās 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadītāja R.Nemiro iniciētajā 

sarunā, kurā skatīja likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā", sanāksmē piedalījās 

atjaunojamo energoresursu ražotāju pārstāvētās asociācijas/uzņēmumumi, lai diskutētu par 

potenciāliem soļiem par turpmāko enerģētikas politikas attīstību, OI sistēmas attīstību.  
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Sēdes mērķis bija uzsākt un veidot kopīgu dialogu par atjaunojamās enerģijas attīstību. Vienojās, ka 

nedēļas laikā iesūtīs konkrētus priekšlikumus: neto norēķinu sistēmai, biometāna izmantošanas 

optimālajiem risinājumiem, atbalts kūtsmēslu pārstrādei biogāzē un elektroenerģijas ražošanai. 

Nolēma uz nākošo sēdi uzaicināt VARAM, jo šis jautājums ir saistīts ar SEG un AER mērķu 

sasniegšanu. 

 

LOSP Dārzkopības grupa 

Ceturdien, 04.martā, notika LOSP Dārzkopības grupas attālinātā sanāksme, kurā piedalījās 22 

dalībnieki, tika pieņemts lēmums par Dārzkopības ikgadējās konferences rīkošanu 2021.gada 

22.aprīlī. Tika aktualizēts jautājums par sezonas laukstrādnieku statusa saglabāšanu un izmaiņām 

līdzšinējos nosacījumos: 

1. Paplašināt sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas tvērumu tādos sezonas 

rakstura darbos kā akmeņu lasīšanā, sējumu ravēšanā, lopbarības sagatavošanā, lopu ganīšanā 

un ganību ierīkošanā, grāvju kopšanā un krūmu griešanā, meža stādīšanā, augļu, ogu un 

dārzeņu tirdzniecībā, lauksaimniecības produktu apstrādē un pārstrādē, kā arī tādas 

traktortehnikas un lauksaimniecības pašgājējmašīnu vadīšanā, kuras izmanto augļkopības un 

dārzkopības darbos; 

 

2. Palielināt no 65 dienām līdz 120 dienām periodu, kad sezonas darbos nodarbinātā 

ienākumiem var piemērot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu. 

 

3. pieņemts lēmums, aicinot VID sniegt info par viņu 2020.gada aktivitātēm meklējot 

negodprātīgos, ēnu ekonomikā esošos dārzkopjus un augļkopjus, kas kropļo godīgu 

konkurenci. 

 

Tika nosūtīta vēstule Valsts kancelejai, Finanšu ministrijai un Zemkopības minitrijai ar atzinumu 

“Informatīvam ziņojumam "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos 

darbos nodarbināto ienākumam".  

 

Vebinārs: Kaņepes pārtikā & veselības aprūpē 

Ceturdien, 04.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās Latvijas Industriālo kaņepju 

asociācija organizētajā vebinārā: Kaņepes pārtikā & veselības aprūpē.  

 

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 prezentēja gan savu, gan starptautisko pieredzi un komentēja sektora attīstību. 

Diskutēja par to, kā pārvarēt barjeras kaņepju sektora attīstībā. 

 

Saite uz ierakstu: 

https://fb.watch/41SITiQMJJ/  

 

LR Saeimas un Nevalstisko organizāciju forums (NVO) 

Piektdien, 05.martā, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalījās LR Saeimas un 

NVO forumā. Šī gada tematiskais ietvars "Valsts un sabiedrības izturētspēja: pārvarēsim pandēmiju 

kopīgiem spēkiem!".  

 

https://fb.watch/41SITiQMJJ/
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Foruma darba kārtībā bija jautājumi par :  

1. Sabiedrības izturētspēja Covid-19 pandēmijas kontekstā 

2. Sabiedrības drošība un demokrātija pandēmijas apstākļos 

3. Sociālā slodze un sabiedrības izturētspēja krīzes laikā: ko varam darīt labāk? 

 

Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes: 

LR Finanšu ministrijas organizētajās tematiskajās diskusijas par 2021.-2027.gada plānošanas 

perioda Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) plāna atbalsta jomā Digitalizācija un 

Ekonomikas attīstība 

Pirmdien, 08.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP valdes locekļi G.Gūtmanis, J.Irbe 

piedalīsies FM organizētajā sanāksmē par ANM tematiskajās diskusijās par Digitalizāciju un 

Ekonomikas attīstību.  

 

LR Zemkopības minisrijas (ZM) un Eiropas Komisijas (EK) sanāksme par īstena 

lauksaimnieka nosacījumu ieviešanu 

Pirmdien, 08.martā, LOSP valdes loceklis K.Melnis piedalīsies ZM un EK sanāksmē, kurā tiks 

pārrunāta ZM nosūtītā prezentācija EK par īstena lauksaimnieka nosacījumu ieviešanu.  

 

Sanāksme ar Eiropas Komisiju notiks ar vienu mērķi – noskaidrot atbildes uz jautājumiem. Tostarp, 

vai prezentācijā atspoguļotais priekšlikums ir atbilstīgs plānotajam regulējumam par KLP Stratēģisko 

plānu. Katrs no dalībniekiem varēs uzdot precizējošus jautājumus saistībā ar Komisijas atbildēm par 

prezentācijā atspoguļoto priekšlikumu kā arī jautājumus par citām īstena lauksaimnieka īstenošanas 

idejām. Taču sanāksmes laikā Komisija ir lūgusi neapstrīdēt vienam otra viedokli. Tādēļ sanāksmē 

uzdodam jautājumus tikai Komisijai, neveidojam savstarpēju diskusiju un apspriedi par 

piemērotākajiem īstena lauksaimnieka īstenošanas nosacījumiem noturēsim tematiskajās darba 

grupās. 

 

LOSP un ALTUM  sanāksme par augļkopības nozares kreditēšanas attīstības instrumentiem 

Otrdien, 09.februārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP Dārzkopības grupas atsevišķi pārstāvji 

un Latvijas Augļkopju asociācijas vadība piedalīsies sanāksmē ar ALTUM pārstāvjiem, lai pārrunātu 

augļkopības nozares kreditēšanas attīstības instrumentus.  

 

Ārkārtas Memoranda padomes sēde 

Trešdien, 10.martā, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalīsies ārkārtas Memoranda 

padomes sēdē.  Sēdes sasaukšanas mērķis ir apstiprināt izstrādāto kārtību Sabiedrisko elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa atlases procesam. 

 

LR Finanšu ministrijas (FM) organizētajā tematiskajā diskusija par 2021.-2027.gada 

plānošanas perioda Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) plāna atbalsta jomā 

Nevienlīdzības mazināšana.  

Trešdien, 10.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP valdes locekļi G.Gūtmanis, J.Irbe 

piedalīsies FM organizētajā sanāksmē par ANM temetiskajā diskusijā par Nevienlīdzības 

mazināšanu. 

 

 



 

 
 

 

 

4 

Praktiskais seminārs – diskusija „Vietējās pārtikas izplatīšanas kanāli” 

Ceturdien, 11.martā, plkst.14:00-15:30, LOSP pārstāvji piedalīsies praktiskajā seminārā – diskusijā 

„Vietējās pārtikas izplatīšanas kanāli”. 

 

Seminārā aicinām piedalīties vietējās pārtikas ražotājus un to apvienojošās organizācijas, kā arī 

vietējās pārtikas izplatītājus, kooperatīvo sabiedrību un citu produktu ražotāju apvienojošās 

organizācijas vai jebkuru interesentu. 

 

Vairāk par semināru varam uzzināt šeit:  

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1100  

 

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu konsultatīvās padomes sanāksme 

Ceturdien, 11.martā, LOSP valdes locekle L.Caune piedalīsies VID nodokļu konsultatīvajā padomes 

sanāksmē.  

 

Sanāksmes tēmas: 

1. Tēma “Iespējamie grozījumi pievienotās vērtības nodokļa regulējumā par priekšnodokļa korekciju 

zaudētajiem parādiem ar mērķi paplašināt normas piemērošanu” (informēs – Finanšu ministrijas 

Netiešo nodokļu departamenta Pievienotās vērtības nodokļa nodaļas vadītāja Sintija Ozola). 

 

2. Tēma “Nodokļi no darba devēja kompensācijām par attālinātā darba izdevumiem” (informēs – 

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Pirmās metodikas 

nodaļas galvenā nodokļu inspektore Karīna Puriškeviča). 

 

3. Tēma “Debitoru parādu iekļaušana UIN bāzē saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 

9.pantu” (informēs –Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu 

grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore Diāna Kudravecs). 

 

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Lauku Ceļotājs 

 

"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. 

 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1100
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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. 

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 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 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1104
https://forms.gle/Q62zGh52LEsHZFLZ9
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1103
https://www.celotajs.lv/lv/producer/list
http://www.celotajs.lv/


 

 
 

 

 

6 

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; 

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 

iedzīvotāju centienus un jau ieviestos risinājums, kas īstenoti, lai veidotu aktīvāku, iesaistošāku 

kopienas dzīvi un inovatīvus risinājumus esošajiem izaicinājumiem.  
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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 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, 

https://forms.gle/kikcSNhRUhFz5JZc9
https://ej.uz/7kp4
https://ej.uz/whh4
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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. 

 

 

LAUKU ATBALSTA DIENESTA AKTUALITĀTES 

 

02.03.2021 

Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem putnkopības nozarē 

No 2021.gada 1.aprīļa līdz 30.aprīlim Lauku atbalsta dienests aicina pieteikties apakšpasākumā 

"Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" 

putnkopības nozarei. Šī ir desmitā projektu pieņemšanas kārta, kopējais publiskais finansējums ir 369 

tūkstoši eiro. 

 

Atbalsts ir paredzēts putnkopības nozarei ar mērķi nodrošināt biodrošības prasību ieviešanu. Atbalstu 

var saņemt Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētie mazie un vidējie uzņēmumi, kas audzē ne 

vairāk kā 80 000 mājputnus. 

 

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas. Pasākumā priekšapmaksa netiek paredzēta. Atbalstu izmaksās, 

pamatojoties uz faktiskajām attiecināmajām izmaksām atbilstoši apstiprinātajam projekta 

iesniegumam. 

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

pasakumiem-putnkopibas-nozare-1124  

 

03.03.2021 

Pieejams atbalsts par roņu radītajiem zaudējumiem 

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina iesniegt projektu pieteikumus pasākumā "Kompensācijas 

shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji". Otrās kārtas kopējais 

pieejamais finansējums ir 435 260 eiro. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 

2.aprīļa līdz 2021.gada 28.maijam. 

 

Šī gada kompensācija tiks piešķirta par 2020.gadā radītajiem zaudējumiem. Uz atbalstu var pretendēt 

gan juridiskas, gan fiziskas personas, kas nodarbojas ar komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras 

līča piekrastes ūdeņos. Atbalsta mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu, lai segtu aizsargājamo zīdītāju 

(roņu) radītos zaudējumus to zvejas rīkiem un nozvejai. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-atbalsts-par-ronu-

raditajiem-zaudejumiem-1125  

 

03.03.2021 

Inovācijas lauksaimniecībā – piemērs izaugsmei 

Ir noslēgusies vairāku inovatīvu projektu īstenošana pasākumā “Sadarbība”, kā rezultātā tika 

izstrādāti jauni un neierasti risinājumi un iegūta pieredze turpmākajā darbā lauksaimniecības un 

mežsaimniecības nozarēs. 

 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-profilaktiskajiem-pasakumiem-putnkopibas-nozare-1124
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-profilaktiskajiem-pasakumiem-putnkopibas-nozare-1124
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-atbalsts-par-ronu-raditajiem-zaudejumiem-1125
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-atbalsts-par-ronu-raditajiem-zaudejumiem-1125
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Inovāciju pamatā ir nepārtraukta un mērķtiecīga sadarbība starp dažādiem partneriem - 

lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, produktu pārstrādātājiem, pētniekiem un citām ieinteresētajām 

pusēm. Sadarbojoties un strādājot visiem kopā, var veiksmīgi realizēt iecerētos projektus un radīt 

jaunus un interesantus produktus. 

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

izaugsmei-1126  

 

Vairāk ar LAD aktualitātēm varat iepazīties šeit:  

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

 

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 

 

04.03.2021 

Jaunais augsnes izpētes projekts palīdzēs gudrāk izmantot lauksaimniecības zemi 

Zemkopības ministrija sadarbībā ar partneriem 2021. gada februārī sākusi īstenot Norvēģijas finanšu 

instrumenta projektu “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā”, lai 

uzlabotu informāciju par Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo augsni un iegūtu informāciju par 

oglekļa izmaiņām augsnē un valstij raksturīgiem siltumnīcefekta gāzu emisiju faktoriem. 

 

Iegūto informāciju plānots izmantot ilgtspējīgiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

apsaimniekošanas risinājumiem, sniedzot papildu informāciju gudrai un mūsdienīgai saimniekošanai.  

 

Atjauninātie valsts augsnes dati uzlabos ar klimatu saistīto informāciju par augsni, kas izmantojama 

klimata pārmaiņu politikā, kā arī palielinās ekspertu zināšanas par ilgtspējīgu augsnes pārvaldību. 

Vienlaikus projekta gaitā pilnveidotos nacionālos augsnes datus varēs izmantot valsts pārvaldes 

iestādes, lauksaimnieki un nevalstiskās organizācijas, un arī zinātniskās iestādes, izstrādājot un 

īstenojot klimata politiku.  

 

Zemes apsaimniekotājiem projekta rezultāti sniegs papildu informāciju par augsni, lai veicinātu 

lauksaimniecības ražošanas resursu efektīvāku izmantošanu, nodrošinātu produkcijas kvalitāti un 

saglabātu nozares konkurētspēju, vienlaikus samazinot lauksaimniecības slodzi uz vidi un saglabājot 

ekosistēmas.  

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/jaunais-augsnes-izpetes-projekts-palidzes-

gudrak-izmantot-lauksaimniec?id=12077  

 

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 8. martā, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies Valsts administrācijas skolas 

rīkotā tiešsaistes seminārā par tiesību aktu projektu izstrādi, saskaņošanu un virzīšanu apstiprināšanai 

Tiesību aktu projektu portālā. 

Sākums pulksten 9.15.   

 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/inovacijas-lauksaimnieciba-piemers-izaugsmei-1126
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/inovacijas-lauksaimnieciba-piemers-izaugsmei-1126
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/jaunais-augsnes-izpetes-projekts-palidzes-gudrak-izmantot-lauksaimniec?id=12077
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/jaunais-augsnes-izpetes-projekts-palidzes-gudrak-izmantot-lauksaimniec?id=12077
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Pirmdien, 8. martā, Zemkopības ministrijas speciālisti piedalīsies ES Padomes Pārtikas kodeksa 

(Codex Alimentarius) Pesticīdu atlieku (CCPR) komitejas tiešsaistes sanāksmē, kurā notiks 

gatavošanās CCPR 52. sesijai, kas no 26. līdz 31. jūlijam notiks Ķīnā. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 9. martā, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) dzīvnieku izcelsmes 

blakusproduktu likumdošanas darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā notiks viedokļu apmaiņa un 

diskusijas par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) zinātnisko atzinumu par alternatīvas 

metodes novērtēšanu biodīzeļdegvielas ražošanai no pārstrādātiem taukiem, kā arī EFSA 

izvērtējumam par prionu samazināšanu un jaunām prionu noteikšanas un kvantitatīvās noteikšanas 

metodēm u.c. jautājumiem.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 9. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupā “Nevēlamās vielas dzīvnieku 

barībā”, kurā strādās pie izmaiņām ES normatīvajos aktos, kas nosaka maksimāli pieļaujamo 

daudzumu nevēlamajām vielām.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 9. martā, ZM notiks tiešsaistes sanāksme par aktuālajiem veterināro zāļu ražošanas 

jautājumiem, kurā ar Pārtikas un veterināro dienestu tiks pārrunāti aktuālie veterināro zāļu ražošanas 

jautājumi.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Otrdien, 9. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku 

barības pastāvīgās komitejas (PAFF) tiešsaistes sēdē, kurā diskutēs un apstiprinās normatīvo aktu 

projektus pārtikai un dzīvnieku barības apritei. 

Sākums pulksten 11.00. 

 

Otrdien, 9. martā, ZM notiks ekspertu tiešsaistes darba grupa “Bioloģiskā lauksaimniecība”, kurā, 

turpinot darbu pie Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) Stratēģiskā plāna sagatavošanas, tiks 

analizēti ZM sagatavotie priekšlikumi bioloģiskās lauksaimniecības sektora atbalstam pēc 2023. 

gada. Pēc šīm diskusijām ZM atsāks KLP Tematiskās darba grupas ar plašu ieinteresēto personu 

dalību.  

Sākums pulksten 13.00.   

 

Otrdien, 9. martā, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes seminārā par proteīna nodrošināšanu 

bioloģiskajā saimniecībā, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā 

ar piena lopkopības saimniecību “Kārkliņi”, biedrību “Latvijas Zemnieku federācija” un Agroresursu 

un ekonomikas institūtu (AREI). Informācija par semināru izlasāma ŠEIT.  Sākums pulksten 13.00. 

Otrdien, 9. martā, ZM eksperti piedalīsies  Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas E-pārvaldības 

apakškomisijas tiešsaistes sēdē, kurā plānots izskatīt informāciju par  pieteiktajiem ANM 

(Atjaunošanas un noturības mehānisms) projektiem valsts IKT (Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas) sistēmu un pakalpojumu digitalizācijai. 

Sākums 8.30.  
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Trešdien, 10. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK Strukturālo reformu atbalsta dienesta (SRSS) 

apstiprinātā projekta “Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna “Viena 

veselība”” tiešsaistes sanāksmē, lai turpinātu plānot projekta nākamos pasākumus.  

Sākums pulksten 9.30.   

 

Trešdien, 10. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK Jaunās pārtikas tiešsaistes darba grupā, kurā 

izskatīs regulu priekšlikumus jaunās pārtikas jomā.  

Sākums pulksten 10.00.  

 

Trešdien, 10. martā, ZM speciālisti piedalīsies Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) 

Lauksaimniecības komitejas speciālās sesijas un EK koordinācijas tiešsaistes sanāksmē, kurā 

uzklausīs vadītāju ziņojumu par viņu darbu, ļaus dalībvalstīm iepazīstināt ar jauniem iesniegumiem 

un pārrunās iekšzemes atbalsta, piekļuves tirgum, eksporta konkurences u.c. jautājumus.  

Sākums pulksten 10.15. 

 

Trešdien, 10. martā, ZM speciālisti piedalīsies Latvijas valsts simtgades rīcības komitejas tiešsaistes 

sēdē, kurā plānots izskatīt un apstiprināt atskaites par īstenotajām Latvijas valsts simtgades nacionālā 

plāna norisēm. 

Sākums pulksten 13.00. 

 

Ceturtdien, 11. martā, ZM speciālisti piedalīsies  VAS "Valsts nekustamie īpašumi" rīkotajā attālinātā 

konferencē “Darba vides pārmaiņu evolūcija – pielāgoties, mainīties, turpināt”, kurā starptautiski 

nozares eksperti no Dānijas, Lielbritānijas un Latvijas stāstīs par darba vides un biznesa pārmaiņām 

pandēmijas ietekmē un dalīsies ar labās prakses pieredzi. 

Sākums pulksten 9.30. 

 

Ceturtdien, 11. martā, ZM speciālisti piedalīsies EK Nitrātu komitejas tiešsaistes sanāksmē, kurā 

apspriedīs atkāpes piešķiršanu no Nitrātu direktīvā noteiktās prasības, EK informēs par rezultātiem 

un secinājumiem par direktīvas izpildi laikaposmā no 2016. līdz 2019. gadam, diskutēs par KLP, 

Nitrātu rīcības programmu, stratēģijas “No lauka līdz galdam” mērķu sasniegšanu u.c. tematiem.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Ceturtdien, 11. martā, ZM speciālisti piedalīsies Lielbritānijas Vides, pārtikas un lauksaimniecības 

lietu departamenta (DEFRA) rīkotā Sanitāro un fitosanitāro jautājumu (SPS) tiešsaistes seminārā, 

kurā runās par salikto produktu ievešanas nosacījumiem Lielbritānijā no ES un importa kontroles 

pasākumiem. 

Sākums pulksten 12.00.  

 

 

Ceturtdien, 11. martā, ZM notiks ekspertu tiešsaistes darba grupa “Agrovide”, kurā, turpinot darbu 

pie KLP Stratēģiskā plāna sagatavošanas, tiks analizēti ZM sagatavotie priekšlikumi agrovides 

atbalsta shēmām pēc 2023. gada. Pēc šīm diskusijām ZM atsāks KLP Tematiskās darba grupas ar 

plašu ieinteresēto personu dalību. 

Sākums pulksten 13.00. 
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Ceturtdien un piektdien, 11. un 12 martā, ZM eksperti piedalīsies Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas 

nodrošinājuma un klimata pārmaiņu kopējā programmēšanas iniciatīvas (FACCE JPI) valdes sēdē, 

kurā pārrunās pētniecības virzienus “Apvārsnis Eiropa” ietvarā, kuru galvenais mērķis ir risināt 

jautājumus, saistītus ar ilgtspējīgu lauksaimniecību, pārtikas drošību un ietekmi uz klimata izmaiņām.  

Sākums abas dienas pulksten 10.00. 

 

Piektdien, 12. martā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies attālinātā Latvijas un 

Uzbekistānas Starpvaldību komisijas (SVK) 8. sēdē. Sēdes laikā plānots pārrunāt aktuālos Latvijas 

un Uzbekistānas divpusējās sadarbības jautājumus, kā arī vienoties par turpmākās sadarbības 

virzieniem. 

2006. gada 29. jūnijā Rīgā tika parakstīta Latvijas valdības un Uzbekistānas valdības vienošanās par 

ekonomisko un rūpniecisko sadarbību. Sekmīgas vienošanās īstenošanas nodrošināšanai tika 

izveidota Latvijas un Uzbekistānas Starpvaldību komisija ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski 

tehniskās sadarbības jautājumos. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Piektdien, 12. martā, ZM speciālisti piedalīsies SIA "Ernst & Young Baltic" organizētā attālinātā 

darbnīcā par pētījuma rezultātiem “Grāmatvedības uzskaites un personāla lietvedības funkciju 

centralizācijas analīze un priekšlikumi rīcības plāna izstrādei”. 

Sākums pulksten 11.00. 


