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INFOLAPA Nr. 33/2020 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

LOSP un ZM sanāksme par pārtikas ķēdi un jaunas platformas izveidošanu 

Otrdien, 03.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās attālinātā sanāksmē ar ZM 

pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes, problēmas piegādes ķēdēs un sniedza priekšlikumus jaunās 

piegādes ķēžu platformas izveidošanā.  

 

Tiešsaistes konference "Laukos var! Uzņēmējdarbības iespējas laukos", 

Trešdien, 04.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās tiešsaistes konferencē "Laukos 

var! Uzņēmējdarbības iespējas laukos", kas iezīmēs ceļa karti nākotnes atbalsta pasākumiem lauku 

uzņēmējdarbībai, tajā skaitā arī pierobežā.  

Konferencē savus piedāvājumus prezentēja Zemkopības ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) informēja par praktisko 

atbalstu lauku uzņēmējiem - no biznesa idejas radīšanas līdz atbalstam jau esošai uzņēmējdarbībai. 

Latvijas Lauku forums informēs par LEADER pieejas ieguldījumu laukos un nākotnes prioritātēm. 

Lauku atbalsta dienests – par ES finansējuma pieteikumu vienkāršošanu un uzņēmējiem draudzīgiem 

atbalsta instrumentiem. 

 

LOSP un ZM atbildes gatavošana EM par tiešiem līgumiem vai neto norēķinu elektrības 

ražošanai biogāzes koģenerācijā 

Ceturdien, 05.novembrī, LOSP ģenerālderektors G.Vilnītis piedalījās attālinātajā sanāksmē ar ZM 

pārstāvjiem, lai pārrunātu un saskaņotu atbildes EM par tiešiem līgumiem vai neto norēķinu elektrības 

ražošanai biogāzes koģenerācijā. Atbildes vēstule ir vēl izstrādes procesā.  

 

NVO sanāksme ar ZM par 2021.-2027. LAP un TM finansējuma sadali 

Ceturdien, 05.novembrī, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs un LOSP ģenerālderektors G.Vilnītis 

piedalījās attālinātajā sanāksmē ar ZM pārstāvjiem, lai piedalītos diskusijā par 2021.-2027. LAP un 

TM finansējuma sadali. 

 

LOSP Valdes sēde 

Piektdien, 06.novembrī, notika LOSP Valdes sēde, kurā piedalījās FM un LM pārstāvji, lai diskutētu 

par plānotiem nodokļiem. 

 

Nākošās nedēļas plānotās LOSP aktivitātes: 

Ekonomikas ministrijas Iekšējās tirgus komisijas sēde 

Otrdien, 10.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies EM Iekšējā tirgus komisijas sēdē.  

 

Sēdes laikā plānots izskatīt šādus jautājumus: 

1. Latvijas valsts tēls - aktuālā informācija (LIAA); 

2. Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (BREXIT) (ĀM); 

3. Būvmateriālu tirgus uzraudzība - secinājumi un perspektīvas nākotnei (PTAC); 
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4. LTRK aktuālie jautājumi (LTRK); 

5. AmCham aktuālie jautājumi (AmCham); 

6. Citi jautājumi. 

 

LDDK padomes organizētā sanāksme ar Finanšu ministru Jāni Reiru 

Trešdien, 11.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies LDDK organizētajā sanāksmē ar 

Finanšu ministru J.Reiru. 

LDDK piedāvā šādus jautājumus un sarunu tēmas ar finanšu ministru J.Reiru: 

• Par Atjaunošanas un noturības mehānisma (ANM/RRF) plāna izstrādi. 

• Par atbalstu uzņēmējiem COVID-19 krīzes pārvarēšanā (nekavējoties pagarinot COVID-19 

likumā noteikto instrumentu termiņus), piemēram: 

o   iespējami drīzāk atjaunot dīkstāves pabalstus 

o   ieviest saīsinātā darbalaika (short time work) un pagaidu atlaišanas (temporary layoff) risinājumus 

krīzes apstākļos 

• atjaunot maksātnespējas moratoriju, kas tika pārtraukts 1.septembrī. 

 

VID nodokļu konsultatīvās padomes sēde 

Ceturdien, 12.novembrī, LOSP valdes locekle L.Caune piedalīsies VID nodokļu konsultatīvajā 

padomes sēdē, kurā tik diskutēts par PVN reģistrācijas iesniegumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu 

dienestā. 
 

“Maxima mazumtirdzniecības kompass” konferenci “Produktu patriotiskums – kurš ir patiesais 

labuma guvējs? Iedzīvotāji, ekonomika un vide” 

Ceturdien, 12.novembrī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies mazumtirdzniecības nozares 

apskata “Maxima mazumtirdzniecības kompass” konferencē “Produktu patriotiskums – kurš ir 

patiesais labuma guvējs? Iedzīvotāji, ekonomika un vide”, kurā aktualizēs vietējās produkcijas 

nozīmi un kopā ar nozares ekspertiem: 

• vērtēs, kādu pienesumu tā dod valsts ekonomikai; 

• atklās jaunākos pētījuma datus par iedzīvotāju iepirkšanās paradumiem, t.sk. izvēloties starp 

vietējiem un ārzemju produktiem; 

• diskutēs par to, cik svarīga ir pašmāju ražotāju loma sabiedrības, ekonomikas un vides 

kontekstā. 

 

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Latvijas Maiznieku biedrība 

 

Konkurss “Jaunais Maiznieks 2020” 

Trešo reizi notiks profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss 

“Jaunais Maiznieks 2020”, kuru organizē LPUF Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris un Latvijas 

Maiznieku biedrība. Konkursa mērķis ir saglabāt un popularizēt maiznieka profesiju, kā arī veicināt 

audzēkņu profesionālās iemaņas un radošo domāšanu inovāciju virzienā. Šā gada uzdevums 

jaunajiem maizniekiem būs pagatavot un izcept maize izmantojot dažādu miltu maizes. Konkurss 

notiks 2020. gada 26. novembrī - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Nīcgales iela 26, 

Rīga. 
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Vairāk par konkursu un konkursa nolikumu var iepazīties Latvijas Maiznieku Biedrības mājas lapā:  

https://maizniekubiedriba.lv/konkurss-jaunais-maiznieks-2020/  

 

 
 

Foto no 2019.gada konkursa. 

 

 

Lauku Ceļotājs 

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.   

https://maizniekubiedriba.lv/konkurss-jaunais-maiznieks-2020/
http://www.celotajs.lv/
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• 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) 

 

 
 

 

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 
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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! 

Plašāka informācija par ATLAS projekta mājas lapā: https://www.atlas-h2020.eu/ 

 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 

 

SARA projekts 

Pagājušās nedēļas beigās notika projekta partneru sapulce.  Projektā iesaistītie zinātnieki informēja 

pārējos projekta kolēģus par veiktajiem pētījumiem. Joprojām notiek darbs pie bateriju izlādes 

testēšanas, lai saprastu baterijas darbības laiku. Nav atmesta cerība atrast bateriju, kura bolusa darbību 

nodrošinātu ilgāk par gadu. 

Pētot literatūru par bolusu, tika atklāts, ka bolusa darbības laikā rodas problēmas ar ilglaicīgu ph 

sensora darbības nodrošinājumu. Projektā iesaistīta komanda vēl darbojas pie šī rādītāja uzlabošanas.  

Paralēli notiek darbs, lai sagatavotu bolusa prototipu, kuru varētu jau izmēģināt laboratorijas apstākļos. 

Projekta kolēģi no LLU veterinārmedicīnas fakultātes veic saskaņošanas procedūras ar PVD par 

nepieciešamajām atļaujām, lai varētu veikt bolusa darbības izmēģinājumus laboratorijas apstākļos. 

 

Projekts “Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes 

"SARA" diagnostikai govīm” (Nr. 18-00-A01612-000004). Projekts tiek īstenots pasākumā 

“Sadarbība”, apakšpasākuma 16.1. “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības 

ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” 

ietvaros. To atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 

 

LOSP projekta koordinatore Ilva Bērziņa 
 

 

LAD AKTUALITĀTES 

 

03.11.2020 

LAD stāsta par aktuālo konferencē "Laukos var! Uzņēmējdarbības iespējas laukos" 

Šā gada 4. novembrī notiks tiešsaistes konference, kas iezīmēs ceļa karti nākotnes atbalsta pasākumiem 

lauku uzņēmējdarbībai, tajā skaitā arī pierobežā. Konferences sākums plkst. 10.00, tā būs skatāma 

tīmekļa vietnē www.laukutikls.lv. 

 

Konferencē piedalīsies arī Lauku atbalsta dienesta direktors un pastāstīs par dienesta aktualitātēm un 

atbalstu uzņēmējiem. LAD prezentācija pievienota ziņas pielikumā. 

 

https://ej.uz/ATLAS_aptauja
https://www.atlas-h2020.eu/
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Konferencē savus piedāvājumus prezentēs Zemkopības ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) informēs par praktisko 

atbalstu lauku uzņēmējiem - no biznesa idejas radīšanas līdz atbalstam jau esošai uzņēmējdarbībai. 

Latvijas Lauku forums informēs par LEADER pieejas ieguldījumu laukos un nākotnes prioritātēm, kā 

arī  Lauku atbalsta dienests. Noslēgumā plānota paneļdiskusija un atbildes uz jautājumiem. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsta-veidi-projekti-un-investicijas-

leader-vrg-darbibas-teritorijas-un-kontaktinformacija-1082  

 

04.11.2020 

Dienests sveic Gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms 2020” laureātus 

Lauku atbalsta dienests sveic savus klientus - Gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms 2020” 

laureātus – zivsaimniecības nozares labākos uzņēmējus un darbiniekus. “Lielais loms 2020” laureāti 

noteikti sešās konkursa nominācijās, kā arī piešķirta balva par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/dienests-sveic-gada-balvas-

zivsaimnieciba-lielais-loms-2020-laureatus-1083  

 

Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē: 

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

 

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 

 

03.11.2020 

Mainīts apaļo kokmateriālu uzmērīšanas standarts 

Valdība otrdien, 3. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus koku un 

apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumos. 

 

Ar grozījumiem Latvijas nacionālais standarts LVS 83:2003 “Apaļo kokmateriālu uzmērīšana” ir 

aizstāts ar standartu LVS 83:2020 “Apaļo kokmateriālu uzmērīšana”. 

  

Standartā noteikti apaļo kokmateriālu uzmērīšanas un tilpuma noteikšanas paņēmieni, tostarp 

individuālā un grupveida uzmērīšanas metode. Standarts lietojams skujkokiem un lapu koku apaļajiem 

kokmateriāliem, kā arī malkai.  

  

Projekts arī noteic, ka “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstības novērtēšanas institūcijas 

turpmāk novērtēs, akreditēs un uzraudzīs atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra 

noteikumiem Nr. 673 “Atbilstības novērtēšanas institūciju  novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības 

noteikumi”.  

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/mainits-apalo-kokmaterialu-uzmerisanas-

standarts?id=11816  

 

 

 

04.11.2020 

Pasludināti Gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms 2020” laureāti 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsta-veidi-projekti-un-investicijas-leader-vrg-darbibas-teritorijas-un-kontaktinformacija-1082
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsta-veidi-projekti-un-investicijas-leader-vrg-darbibas-teritorijas-un-kontaktinformacija-1082
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/dienests-sveic-gada-balvas-zivsaimnieciba-lielais-loms-2020-laureatus-1083
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/dienests-sveic-gada-balvas-zivsaimnieciba-lielais-loms-2020-laureatus-1083
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/kalendars/
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/mainits-apalo-kokmaterialu-uzmerisanas-standarts?id=11816
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/mainits-apalo-kokmaterialu-uzmerisanas-standarts?id=11816
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Trešdien, 4. novembrī, Zemkopības ministrija pasludinājusi Gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms 

2020” laureātus – zivsaimniecības nozares labākos uzņēmējus un darbiniekus. 

  

“Lielais loms 2020” laureāti noteikti sešās konkursa nominācijās, kā arī piešķirta balva par mūža 

ieguldījumu zivsaimniecībā. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/pasludinati-gada-balvas-zivsaimnieciba-lielais-

loms-2020-laureati?id=11817  

 

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien un otrdien 9. un 10. novembrī, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD, ESAO) Lauksaimniecības komitejas 

kārtējās sesijas tiešsaistes darbā. Sesijas laikā pārskatīs aktuālos komitejas darba grupās veiktos 

pētījumus, diskutēs par pārtikas sistēmas aktualitātēm un plānoto rīcību nākotnē. 

Sākums abas dienas pulksten 11.00. 

 

Pirmdien, 9.novembrī un trešdien, 11. novembrī Budžeta un finanšu departamenta speciālisti 

piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) horizontālo jautājumu 

ekspertu darba grupā par grāmatojumu sertifikāciju.  Sanāksmēs tiks pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar 

Lauksaimniecības jomā esošo ES fondu administrēšanas nosacījumiem. 

Sākums abas dienas pulksten 11.00.  

 

Otrdien, 10. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) 

Speciālās lauksaimniecības komitejas un ES koordinācijas tiešsaistes sanāksmē, kurā norisināsies 

diskusijas par pašreizējo situāciju sarunās, tai skaitā par iekšzemes atbalstu, tirgus pieeju, eksporta 

konkurenci un eksporta ierobežojumiem. Tāpat paredzētas diskusijas par COVID-19 ietekmi uz 

pārtikas nepietiekamību un pārtikas palīdzības programmām. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 10. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK darba grupas par materiāliem kontaktā 

ar pārtiku tiešsaistes sanāksmē, kurā turpināsies diskusijas par normatīvā regulējama izmaiņām 

plastmasu pārstrādē un grozījumiem regulā par atļautajām plastmasu sastāvdaļām. EK iepazīstinās ar 

likumdošanas plānotajām izmaiņām turpmākajos gados 

Sākums pulksten 14.00. 

 

Otrdien, 10. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK darba grupas “Vides un industriālais 

piesārņojums pārtikā” tiešsaistes sanāksmē, kurā diskutēs par dažu piesārņotāju (akrilamīda, 

glicidilesteru) normu pārtikā un apspriedīs ES piesārņotāju kontroles daudzgadu plānu. 

Sākums pulksten 10.30. 

 

Otrdien, 10. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un 

dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas (PAFF) ”Bioloģiskā drošība pārtikas apritē” darba grupas 

tiešsaistes sanāksmē, kur izskatīs ES normatīvo aktu projektus. 

Sākums pulksten 11.00.  

 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/pasludinati-gada-balvas-zivsaimnieciba-lielais-loms-2020-laureati?id=11817
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/pasludinati-gada-balvas-zivsaimnieciba-lielais-loms-2020-laureati?id=11817
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Trešdien, 11. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centra (LLKC) rīkotā reģionālā tiešsaistes konferencē “Bioloģiskā lauksaimniecība šodien un rīt”, kurā 

runās par paveikto pašreizējā budžeta periodā un vadlīnijām bioloģiskajai saimniekošanai nākotnē, 

mārketinga jautājumiem u.c. Vairāk informācijas ŠEIT.  

Sākums pulksten 9.30.  

 

Trešdien, 11. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK Tirgus kopējās organizācijas (TKO) 

Horizontālo jautājumu komitejas tiešsaistes sanāksmē, kurā turpinās caurskatīt īstenošanas regulu par 

tarifu kvotu pārvaldību FCFS (First Come First Served) regulā un īstenošanas regulu par tarifa kvotu 

pārvaldību atsevišķiem produktiem saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no ES, Ukrainas putnu gaļas un 

Kanādas liellopu gaļas tarifa kvotām. Tiks sniegta informācija par tirgus caurskatāmību 

Sākums pulksten 10.30.  

 

Trešdien, 11. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK rīkotā tiešsaistes sanāksmē par pārtikas 

izšķiešanu, kurā diskutēs par iespējām samazināt pārtikas nonākšanu atkritumos.  

Sākums pulksten 11.00.  

 

Trešdien un ceturtdien, 11. un 12. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies EK dzīvnieku barības 

komitejas tiešsaistes sanāksmē, kurā caurskatīs barības piedevu reģistrācijas un to iekļaušanas ES 

barības piedevu reģistrā normatīvo regulējumu. 

Sākums abas dienas pulksten 11.00. 

 

Trešdien, 11.novembrī Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta speciālisti 

piedalīsies Latvijas – Ukrainas starpvaldību komisijas 8.sēdē. Sēdē tiks pārrunāti ekonomiskās, 

rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumi. Sēdes gaitā nozaru ministriju un uzņēmēju 

organizāciju pārstāvji ziņos par Latvijas - Ukrainas sadarbības jautājumu virzību kopš iepriekšējās 

komisijas sēdes. 

Sākums pulksten 15.00. 

 

Trešdien, 11.novembrī Budžeta un finanšu departamenta speciālisti piedalīsies Finansiālu 

lauksaimniecības jautājumu darba grupā – AGRIFIN. Sanāksmē tiks pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar 

Lauksaimniecības jomā esošo ES fondu administrēšanas nosacījumiem. 

Sākums tiks precizēts. 

 

Ceturtdien, 12.novembrī Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta speciālisti  

piedalīsies Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padomes sēdē, ko organizē Ārlietu ministrija. 

Sēdē paredzēts pārrunāt izstrādes procesā esošo Attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2021.-

2027.gadam projektu un citus aktuālos jautājumus. 

 Sākums pulksten 13.00. 

 

Ceturtdien un piektdien, 12. un 13. novembrī, ZM eksperti piedalīsies Eiropas 

Lauksaimniecības, pārtikas nodrošinājuma un klimata pārmaiņu kopējā programmēšanas iniciatīvas 

(FACCE JPI) valdes sēdē, lai pārrunātu pētniecības virzienus pēc 2020. gada, kuru galvenais mērķis ir 

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

izmaiņām.  

Sākums ceturtdien 14.00, piektdien – 10.00. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/regionala-konference-biologiska-lauksaimnieciba-sodien-un-rit
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Ceturtdien, 12.novembrī Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta speciālisti  

piedalīsies sanāksmē, kas tiek organizēta LIFE OrgBalt projekta ietvaros par Privātā un publiskā 

sektora sadarbības modeļa izstrādi klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu finansiālam atbalstam. 

Sanāksmē plānots prezentēt izstrādāto Privātā un publiskā sektora sadarbības modeli viesiem projekta 

partneriem un apmainīties viedokļiem par nepieciešamajiem papildinājumiem vai korekcijām. 

Sākums pulksten 10.00. 

 

Piektdien, 13. novembrī, ZM speciālisti piedalīsies INTERREG projekta “WATERDRIVE” 

seminārā, kurā runās par instrumentiem, lietojamiem pasākumu atlasei, lai samazinātu augu barības 

vielu noteci ūdens objektos, un šo instrumentu visatbilstošāko izvietojumu. 

Sākums pulksten 9.00. 

 

Piektdien, 13.novembrī ZM speciālisti piedalīsies Pārtikas rūpniecības nozaru ekspertu 

apakšpadomes sanāksmē par pārtikas nozares izglītības programmu turpmāku realizēšanu tehnikumos. 

Sanāksmes darba kārtībā ir jautājumi par pārtikas nozaru profesiju realizāciju tehnikumos, par  jauniešu 

piesaistīšanu pārtikas nozarei un Izglītības un zinātnes ministrijas  ziņojums par nozaru stratēģisko 

attīstības plānu izglītības jomā. 

Sākums pulksten 12.00. 

 


