INFOLAPA Nr. 1/2021
LOSP AKTUALITĀTES
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes:
LOSP nosūtīja valdībai vēstuli par ierosinājumu noņemt liegumu dārzeņu, garšaugu un puķu
sēklu tirdzniecībai
Trešdien, 06.janvārī, LOSP nosūtījas valdībai vēstuli par ierosinājumu noņemt liegumu dārzeņu,
garšaugu un puķu sēklu tirdzniecībai, jo Covid-19 izplatības ierobežošanas nolūkos Latvijā valdība
uz laiku ir aizliegusi visu preču tirdzniecība atskaitot pārtikas preces, medikamentus, tabaku,
alkoholu un dažas citas. Diemžēl uz laiku aizliegto preču sarakstā ir nonākušas arī dārzeņu un puķu
sēklas sīkpakās.
Sēklu tirdzniecības prakse pierāda, ka tirgotāji spēj nodrošināt nepieciešamo higiēnas pasākumu
ievērošanu un distancēšanās prasības. Laikus atļaujot sēklu tirdzniecību klātienē, mazumtirdzniecības
vietās, kā tas notika 2020.gada pavasarī, pilnībā iespējams novērst nevajadzīgu ažiotāžu un
drūzmēšanos. Gadījumā, ja tas tikts izdarīts novēloti, tieši sējas laikā, tas var radīt nevajadzīgu
spriedzi un pulcēšanos.
Atbalstot mūsu dalīborganizācijas Biedrības “Latvijas dārznieks” prasību (pamatojoties uz biedrības
Latvijas dārznieks 05.janvāra vēstuli), lūdzām atļaut dārzeņu, garšaugu un puķu sēklu tirdzniecību,
kā specializētajos dārzkopības preču veikalos, tā arī lielveikalos, sākot ar 2021.gada 11.janvāri.
Valdība nav ņēmusi vērā mūsu ierosinājumu.
Tikšanās ar LBBA (Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociācija)
Ceturdien, 07.janvārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis J.Irbe tikās ar
LBBA jauno vadītāju Induli Stikānu, lai pārrunātu aktualitātes nozarē.
Tika pārrunāta turpmākā sadarbība un akcentēti sadarbības virzieni :
 Nodrošināt pēc iespējas “lēzenāku” pāreju uz 2.paaudzes biodegvielām, jo 2.paaudzi LV
neražo, bet vietējie ražotāji, zemnieki un ar to saistītie uzņēmēji cietīs zaudējumus, ja pāreja
būs strauja, palielināsies imports (LV ir vismaz 113 piegādātāji, no Latvijas zemniekiem
2020.gadā iepirkts 78 tūkst t. rapša, 33,5 milj. EUR apmērā).
 Aktīvi jāiesaistās NEKP plāna pārstrādē kā panākt noteiktos mērķus 7% AER transportā.
 Būtu jāstrādā pie akcīzes nodokļa atvieglojumiem biodegvielai.
 Būtu jābūt valsts atbalstam uzņēmējiem 2.paaudzes ražošanas uzsākšanai.
FM ES fondu apakškomitejas (turpmāk – AK) sēde par finanšu instrumentu jautājumiem
Ceturdien, 07.janvārī, LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs ZOOM platformā sekoja līdzi ES
fondu apakškomitejas (turpmāk – AK) sēdei par finanšu instrumentu jautājumiem.

1

Tajā tika vērtēts Finanšu instrumentu sākotnējais (tirgus nepilnību) novērtējums un ieguldījumi
finanšu instrumentu veidā ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā, t.sk. mūs lauksaimniekus
interesējošie Atveseļošanās noturības mehanisma (ANM) iespējamie finansējumi.
Uz neko lielu cerēt mēs nevaram, bet no atvēlētā:
 Vides finansējuma valsts meliorācijai ir iezīmēti ~29 milj. EUR.
 AER un energoefektivitātes finansējuma biometāna infrastruktūrai ~ 25 milj. EUR, AER
izmantošanai enerģijas ražošanai 25.5 milj. EUR, bet valsts un daudzdzīvokļu privātīpašuma
siltināšanai 146.25 milj. EUR “valsts un ES politika"!!!.
 Neatrodam arī nekur atbalsta iespējas inovatīvu veselīgu pārtikas produktu ražošanai.
Jāsecina, ka ar ES ANM atbalsta maksājumiem tiks lāpīti valsts budžeta caurumi, nevis nodrošināta
atveseļošanās noturība un ilgtspēja.
E- pasta pielikumā varat iepazīties ar FM un citām prezentācijām.
Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes
ZM, EM par OIK un Neto uzskaiti
Pirmdien, 11.janvārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis J.Irbe piedalīsies
ZM iniciētajā diskusijā ar Ekonomikas ministrija par OIK, Neto norēķinu un tiešajiem pieslēgumiem.
Šajā situācijā ir uzslavējama Zemkopības ministrijas neatlaidība un iniciatīva, lai mēģinātu sakārtot
Enerģētikas politiku Latvijā. Tikai pēc striktas ZM un lauksaimnieku nostājas esam nonākuši līdz
faktam, ka EM ierēdņi ir gatavi skatīt OIK likvidēšanas jautājumu kontekstā ar Neto norēķinu
sistēmu, tiešajiem pieslēgumiem, AER un SEG mērķu sasniegšanu. Vai to atbalstīs politiķi un
sabiedrība pārliecības nav, bet turpināsim būt Latvijas patrioti.
LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES
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
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brīvdienu mājām parasti ir privāta āra teritorija, kur iespējams uzturēties svaigā gaisā. Brīvdienu
mājas ir piemērotas karantīnas situācijai un pašizolācijai ģimenēm, kam nepieciešama lielāka platība,
lai visi ģimenes locekļi varētu gan strādāt, gan mācīties attālināti, netraucējot cits citu. Brīvdienu
mājās parasti ir interneta pieslēgums, taču iepriekš jāpārliecinās par tā kvalitāti un jaudu. Iespējams,
ka uz brīvdienu māju viesi varēs doties kopā ar saviem četrkājainajiem mīluļiem, ja tas nepieciešams.
 Kempingi
Kempingi piedāvā atsevišķas brīvdienu mājas, kas ir pilnībā aprīkotas un apkurināmas. Āra teritorija
ir kopīga viesiem, taču tā ir pietiekami plaša, lai ievērotu distancēšanos.
 Viesu nami
Viesu nami piedāvā atsevišķas istabas vai dzīvokļus ar labierīcībām un ēdiena gatavošanas iespējām,
kā arī atsevišķus brīvdienu namiņus viesu namu teritorijā. Arī viesu nami parasti atrodas lauku
apvidū, kur iespējams uzturēties svaigā gaisā un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, ievērojot
distancēšanos.
Pakalpojumi
Rezervējot mītni, vēlams zināt, kādi papildus pakalpojumi var būt nepieciešami un par tiem laicīgi
vienoties ar saimniekiem. Ēdināšanas pakalpojumi lielākajā daļā mītņu netiks sniegti, taču var būt
iespēja vienoties ar saimniekiem par ēdienu vai produktu piegādi no tuvākās kafejnīcas vai veikala.
Cenas
Cenas var būt norādītas mītnes informācijā, taču vairumā gadījumu tās tiks noteiktas, viesiem un
saimniekiem abpusēji vienojoties, atkarībā no uzturēšanās ilguma, viesu skaita, nepieciešamajiem
pakalpojumiem un citiem apstākļiem.
Kā izvēlēties
Naktsmītnes var izvēlēties pēc atrašanās vietas kartē, iepazīstoties ar aprakstiem un foto galerijām.
Lai precizētu pakalpojumus, pieejamību, cenas un citus nosacījumus, ir jāsazinās ar naktsmītņu
saimniekiem. Kopējās sabiedrības veselības labad ir nepieciešams būt ļoti atbildīgiem un atklātiem,
informējot saimniekus par savu veselības stāvokli.
Ar cieņu
Asnāte Ziemele,
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente (tel. 29285756)
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Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
Ar prieku paziņojam, ka klajā nācis žurnāls «Ēdam BIOLOĢISKI». Tas ir pircēju auditorijai
veltīts skaidrojošs izdevums – ceļvedis bioloģiskās pārtikas pasaulē!
Žurnālu sākam ar siltu brokastu maizi, pēcāk pārliecināmies, ka, gatavotas no bioloģiskiem
produktiem, pat skolas pusdienas garšo lieliski, un noslēdzam ar vakariņām visām gaumēm. Starp
ēdienreizēm apciemojam trīs lieliskas ģimenes, kas iepērkas un ēd bioloģiski ikdienā.
Ja, pārlapojot šo žurnālu sajutīsi izsalkumu, vai bērnības smaržas un garšas sāks kņudināt, tad
būsim trāpījuši desmitniekā. Bioloģisku apetīti! (Žurnāls jau no 8. decembra bez maksas būs
pieejams:
- 9 Rimi Klēts veikalos Rīgā;
- veikalā „Idille”, Kr. Barona ielā 46, Rīgā;
- veikalā „Bio Te”, Jūrmalas ielā 14, Piņķos;
- veikalā „Būņas”, Dzirnavu ielā 34A, Rīgā;
- „Brīvais veikals”, Rīgas ielā 175, Ikšķilē;
- veikalā „Zaļā Zeme”, Raiņa ielā 35, Jelgavā;
- veikalā „Itālijas labumi”, Vidzemes šoseja 4c, Siguldā;
- Re’Chef, Mārupes ielā 3, Rīgā;
- Kafijas garāžā, Kr. Valdemāra ielā 3, Siguldā;
- Mr. Biskvīts, Ausekļa ielā 9, Siguldā;
- Āgenskalna tirgū decembra sestdienās un svētdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00;
- „Mūsu Bio tirgus” Siguldā 13. un 19. decembrī no plkst 10:00 līdz 14:00!
No 14. decembra www.biologiski.lv būs pieejama arī ŽURNĀLA ELEKTRONISKĀ VERSIJA!
Decembrī ar žurnāla saturu iepazīstināsim arī mūsu Facebook, Instagram un Twitter kontos
@BioLoģiski!
Žurnāla saņemšanas vietas noteikti vēl tiks papildinātas! Informācija sekos!
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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!
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
06.01.2021
Dienests strādās attālināti līdz 7.februārim
Ņemot vērā ieviestos drošības pasākumus valstī, Lauku atbalsta dienests (LAD), rūpējoties gan par
klientu, gan dienesta darbinieku veselību, līdz 7.februārim strādās tikai attālināti.
Klienti saņemt konsultācijas un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem var:
zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 67095000 darba dienās no plkst. 8.00-20.00;
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rakstot savus jautājumus uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Aicinām klientus izmantot Elektronisko pieteikšanās sistēmu un mobilo lietotni, kā arī portālu
Latvija.lv, lai iesniegtu nepieciešamos dokumentus. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem
sniedz arī virtuālā asistente Ieva, kas atrodas dienesta mājaslapā.
Ja nav iespēja dokumentus iesniegt elektroniski, tad papīra formā sagatavotos dokumentus var atstāt
LAD pastkastītēs. Centrālajā struktūrvienībā Rīgā LAD pastkastīte atrodas ēkas pirmajā stāvā,
savukārt reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs – pie ēkas ieejas durvīm.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/dienests-stradas-attalinati-lidz-7februarim-1106
07.01.2021
Aicinām klientus aizpildīt aptauju
Lauku atbalsta dienests veic aptauju, kurā aicina ikvienu klientu līdz 4. februārim izteikt savu
viedokli par dienesta darbu un sniegtajiem pakalpojumiem.
Aptauja ir anonīma, tās aizpildīšana aizņems 5-10 minūtes. Dienestam ir svarīgs klientu viedoklis,
iepriekšējos gados saņemtos ieteikumus esam ņēmuši vērā, lai turpmāk uzlabotu savu darbu.
Aptauja pieejama www.visidati.lv/aptauja/1671963466/
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/aicinam-klientus-aizpildit-aptauju1107
Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē:
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES
01.01.2021
Izmaiņas svarīgākajos normatīvajos dokumentos lauksaimniecībā un zivsaimniecībā, kas stājas
spēkā 2021. gada sākumā
Precizēta kārtība veterinārmedicīniskās prakses darbībai, sertifikāta izsniegšanai, apturēšanai,
atjaunošanai un anulēšanai
Veterinārmedicīnas likuma grozījumi, kas stājās spēkā 2020. gada 31. decembrī, pilnvaro Latvijas
Veterinārārstu biedrību izveidot komisiju, kura lemj par veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta
izsniegšanu, apturēšanu, atjaunošanu, anulēšanu un derīguma termiņa pagarināšanu. Savukārt
Ministru kabinetam jānosaka šīs sertifikācijas komisijas sastāvs un darbības kārtība.
Likums “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”. Skatīt ŠEIT.
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem Veterinārmedicīnas likuma grozījumiem, ir sagatavotas prasības
veterinārmedicīniskās prakses sertificēšanai, aktualizējot nosacījumus un kārtību sertifikāta
izsniegšanai, pagarināšanai, apturēšanai, anulēšanai un atjaunošanai, praktizējošu veterinārārstu
profesionālajai kvalifikācijai un sertificēto personu reģistrācijai un kvalifikācijas pārbaudei. Tāpat
arī, pamatojoties uz pilnvarojumu, noteikts sertifikācijas komisijas sastāvs un darbības kārtība.
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Ministru kabineta noteikumi “Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai” spēkā
stāsies 2021. gada janvārī. Skatīt ŠEIT.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/izmainas-svarigakajos-normativajosdokumentos-lauksaimnieciba-un-zivsa?id=11968
07.01.2021
Valdība apstiprinājusi sarakstu aizliegto augu un to daļu izmantošanai pārtikā
Valdība ceturtdien, 7. janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus
par aizliegto augu un augu daļu izmantošanu pārtikā, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzības augstu
līmeni un iesaistīto pārtikas uzņēmumu darbību, paredzot skaidrus nosacījumus noteiktu augu un to
daļu izmantošanai pārtikā (uztura bagātinātājos, tējās, sīrupos un citos pārtikas produktos).
Aizliegto augu un augu daļu, kas nav izmantojami pārtikā, sarakstu izstrādājusi ZM sadarbībā ar
Veselības ministriju, un noteikumu izstrādē piedalījies Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). PVD,
īstenojot uzraudzības pasākumus, ir konstatējis gadījumus, kas rada šaubas par attiecīgās pārtikas,
īpaši augu tēju drošumu un piemērotību visām patērētāju grupām vai atbilstību paredzētajam mērķim.
Sarakstā ir iekļauts 61 augs, kas toksisko savienojumu dēļ negatīvi ietekmē patērētāju veselību, tādēļ
nav izmantojams pārtikā. Auga iekļaušana sarakstā ir pamatota, izvērtējot auga sastāvā esošās
ķīmiski aktīvās vielas (toksiskos savienojumus), iespējamo izmantošanu pārtikā, farmācijā, lietošanu,
devas un to ierobežojumus, blakusparādības, toksicitāti. Kā papildu informācijas avots izmantoti citu
dalībvalstu pārtikā izmantojamo augu tehniskie noteikumi, vadlīnijas un ieteikumi.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/valdiba-apstiprinajusi-sarakstu-aizliegto-auguun-to-dalu-izmantosanai?id=11973
07.01.2021
Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrēšana Pārtikas un veterinārajā dienestā
kļuvusi vienkāršāka
Valdība ceturtdien, 7. janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
kārtībā, kas reglamentē noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrāciju un valsts nodevas
samaksu, tādējādi atvieglojot pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu darbību.
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) tīmekļvietnē ir izveidota tiešsaistes veidlapa paziņojumu
iesniegšanai par uztura bagātinātāju, maisījumu zīdaiņiem, īpašiem medicīniskiem nolūkiem
paredzētas pārtikas un svara kontrolei paredzētu pilnīgu uztura aizstājēju reģistrācijai.
Pēc noteikumu stāšanās spēkā uzņēmēji nepieciešamo informāciju varēs iesniegt PVD elektroniski,
aizpildot speciālu tiešsaistes veidlapu PVD tīmekļvietnē (e-pakalpojums), identifikācijai izmantojot
valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv pieejamos identificēšanās veidus. Paziņojuma
veidlapā norādāmā informācija, kas jāiesniedz pārtikas uzņēmumam, salīdzinājumā ar līdzšinējo
kārtību nav nozīmīgi mainīta.
Vienlaikus ir saglabāta iespēja paziņojumu šo pārtikas produktu reģistrēšanai iesniegt PVD tāpat kā
līdz šim, izmantojot pieejamos elektroniskos datu nesējus.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/noteiktas-grupas-ietilpstosu-partikas-produkturegistresana-partikas-u?id=11974
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Precizēta kārtība veterinārmedicīniskās prakses darbībai, sertifikāta izsniegšanai, apturēšanai,
atjaunošanai un anulēšanai
Valdība ceturtdien, 7. janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus
par prasībām veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai.
Veterinārmedicīnas likuma grozījumi, kas stājās spēkā 2020. gada 31. decembrī, pilnvaro Latvijas
Veterinārārstu biedrību izveidot komisiju, kura lemj par veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta
izsniegšanu, apturēšanu, atjaunošanu, anulēšanu un derīguma termiņa pagarināšanu. Savukārt
Ministru kabinetam jānosaka šīs sertifikācijas komisijas sastāvs un darbības kārtība.
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem Veterinārmedicīnas likuma grozījumiem, ir sagatavotas prasības
veterinārmedicīniskās prakses sertificēšanai, aktualizējot nosacījumus un kārtību sertifikāta
izsniegšanai, pagarināšanai, apturēšanai, anulēšanai un atjaunošanai, praktizējošu veterinārārstu
profesionālajai kvalifikācijai un sertificēto personu reģistrācijai un kvalifikācijas pārbaudei. Tāpat
arī, pamatojoties uz pilnvarojumu, noteikts sertifikācijas komisijas sastāvs un darbības kārtība.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/precizeta-kartiba-veterinarmediciniskasprakses-darbibai-sertifikata-i?id=11975
Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā
Pirmdien, 11.janvārī, Meža departamenta speciālisti piedalīsies tiešsaistes ekspertu sanāksmē ar
Valsts Meža dienesta, Latvijas valsts mežu, Taksatoru biedrības un Latvijas Meža īpašnieku
biedrības pārstāvjiem, kurā spriedīs par grozījumiem meža inventarizācijas noteikumos.
Sākums pulksten 13.00.
Otrdien, 12. janvārī, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies Tieslietu ministrijas rīkotā
tiešsaistes saskaņošanas sanāksmē par atbildīgās iestādes noteikšanu, lai ieviestu regulu par prasībām
autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un
apstiprināšanu.
Sākums pulksten 15.00.
Otrdien, 12.janvārī, un piektdien, 15.janvārī, Zemkopības ministrijas pārstāvji piedalīsies Saeimas
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēs, kurās turpinās skatīt likumprojektu "Grozījumi
Augstskolu likumā" pirms otrā lasījuma.
Sākums otrdien pulksten 14.00, piektdien – 10.00.
Trešdien, 13. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes seminārā Austrumeiropas valstīm par
savstarpējas informācijas apmaiņas uzlabošanu ar starptautisko organizāciju ICAR/ INTERBULL/
INTERBEEF sniegtiem datiem.
Sākums pulksten 10.00.
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Trešdien, 13. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies ES Tirgus kopējās organizācijas Horizontālo
jautājumu komitejas videokonferencē, kurā diskutēs par 2020. gadā pieņemto regulējumu tarifa kvotu
pārvaldībai. Tiks sniegta arī informācija par situāciju, Lielbritānijai aizejot no ES muitas zonas.
Sākums pulksten 10.30.
Trešdien un ceturtdien, 13.un 14. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupā par
lauksaimniecisko piesārņojumu, kurā diskutēs par dažādu lauksaimniecisko piesārņotāju, galvenokārt
mikotoksīna piesārņojuma normām pārtikā.
Sākums abas dienas pulksten 10.00.
Trešdien, 13.janvārī, Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta speciālisti piedalīsies
Ārlietu ministrijas organizētā tiešsaistes sanāksmē, kurā runās par Eiropas Savienības un Apvienotās
Karalistes vienošanās (līguma) ieviešanu.
Sākums pulksten 14.00
Trešdien, 13.janvārī, Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta speciālisti piedalīsies
Ārlietu ministrijas rīkotā tiešsaistes Vecāko amatpersonu sanāksmē, kurā runās par aktualitātēm ES
lietu koordinācijas jautājumos.
Sākums pulksten 15.00.
Ceturtdien, 14. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotā
tiešsaistes seminārā uzņēmējiem “Preferenciālā preču izcelsme: priekšrocības un ieguvumi”.
Seminārā tiks sniegta informācija par ieguvumiem, ko preferenciālā preču izcelsme var sniegt,
eksportējot vai importējot preces ES tirdzniecības telpā un ārpus tās.
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 14. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies EK Strukturālo reformu atbalsta dienesta
apstiprinātā projekta “Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanai rīcības plānā “Viena
veselība”” tiešsaistes sanāksmē, kurā plānos projekta nākamos pasākumus.
Sākums pulksten 15.00.
Ceturtdien, 14.janvārī, Zivsaimniecības departamenta speciālisti piedalīsies tiešsaistes Zivju fonda
padomes sēdē, kurā skatīs jautājumu par Zivju fondam piešķirtās 2021.gada valsts budžeta dotācijas
indikatīvo sadalījumu pa atbalsta pasākumiem, kā arī par 2021.gada pirmo projektu iesniegumu
iesniegšanas kārtu izsludināšanu Zivju fonda pasākumu īstenošanai.
Sākums pulksten 11.00.
Piektdien, 15. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētā
konkursa “Eiropas Padomes Ainavas balva” septītās sesijas Latvijas nacionālās atlases noslēguma
pasākumā, ko rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Nacionālajā atlasē iesniegto
pieteikumu vērtēšana ir noslēgusies, un pasākumā tiks paziņots Latvijas izvirzītais pārstāvis dalībai
konkursa finālā, kā arī īpašo nomināciju ieguvēji.
Sākums pulksten 10.00.
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