INFOLAPA Nr. 2/2021
LOSP AKTUALITĀTES
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes:
LR Ekonomikas ministrijas (EM) un LOSP sanāksme par OIK un neto uzskaiti
Pirmdien, 11.janvārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis J.Irbe, LOSP valdes
loceklis K.Melnis piedalījās diskusijā ar Ekonomikas ministrijas pārstāvi E.Šaicānu par neto
uzskaites un tiešo pieslēgumu iespējām biogāzes koģenerācijas stacijām.
EM atzīst, ka biogāzes koģenerācijas stacijas OIK ietvaros saņem 16.7 euro/MWh, pie pašizmaksas
15.00 euro/MWh un tirgus iepirkuma cenas 10.00 euro/MWh. Atzīst, ka biogāzes koģenerācijas
stacijas pilda SEG emisijas samazināšanas f-ju un sniedz ieguldījumu Latvijas AER plānā, bet vai
valsts būtu gatava kompensēt šos valstiskos ieguvumus, nav gatavs, jo tas ir VARAM un politiķu
jautājums.
EM E.Šaicāna atzina, ka visi izteiktie viedokļi ir vērā ņemami un pie tiem tiks strādāts, bet MK
noteikumi Nr.560 un Nr. 561 par līmeņatzīmēm AER un ne-AER izmantojošām stacijām tiks virzīti
apstiprināšanai valdībā.
Vairāk par sanākmē runāto un dalībnieku viedokļiem varat iepazīties G.Vilnīša 14.01.2021 nosūtītajā
e-pastā.
Viedokļu saskaņošana par KLP saistībā ar Eiropas Komisijas (EK) piedāvājumu
Trešdien, 13.janvārī, LOSP ģenerāldirekors G.Vilnītis, LOSP valdes locekļi A.Kraukle, K.Melnis,
A.Hauka piedalījās viedokļu saskaņošanas sanāksmē par KLP saistībā ar EK piedāvājumu.
COPA-COGECA veic aptauju par KLP stratēģisko plānu dalībvalsts līmenī – par lauksaimnieku
viedokli attiecībā EK piedāvājumu un par plāna specifiskiem punktiem/darbībām dalībvalsts mērogā
(skatīt linkā: https://form.jotform.com/203512063735347).
Vairāk par sanākmē runāto varat iepazīties G.Vilnīša 14.01.2021 nosūtītajā e-pastā.
Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes
Viedokļu saskaņošana COPA/COGECA jautājumiem par KLP
Otrdien, 19.janvārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies sanākmē, lai turpinātu 13.01.2021
aizsākto diskusiju par NVO kopējā viedokļa saskaņošanu ar EK rekomendāciju ietekmi uz LAP
stratēģiskajiem plāniem.
Priekšlikumus G.Vilnītis
guntis.vilnitis@losp.lv
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija par Likumprojekta
“Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums”
Trešdien, 20.janvārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies Tautsaimniecības komisijas sēdē,
kur skatīs "Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumu".
EM par grozījumiem MK noteikumos Nr.560 un Nr.561
Ceturdien, 21.janvārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis J.Irbe, LOSP valdes
loceklis K.Melnis piedalīsies sanāksmē ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai diskutētu par
biogāzes koģenerācijas staciju nākotni.
LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES
Lauku Ceļotājs
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.
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.
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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
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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
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.
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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!

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
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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/
LAD AKTUALITĀTES
13.01.2021
Tiek izsludināta pieteikšanās 3.kārta piena piegādei skolām
Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2021.gada 14.janvāra līdz 2021.gada 25.janvārim tiek
izsludināta trešā kārta pieteikumu iesniegšanai atbalsta programmā "Piens un augļi skolai"
2020./2021. mācību gadam.
Pieejamais finansējums piena produktu piegādei un izdalei izglītojamiem ir 89 038,59 eiro.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/tiek-izsludinata-pieteiksanas-3-kartapiena-piegadei-skolam-1109
15.01.2021
Piedalies TIKTOK izaicinājumā!
Pieņem TIKTOK izaicinājumu - parādi, kas atrodas uz tava rakstāmgalda, un laimē lieliskas balvas.
TIKTOK izaicinājumu un skaņas celiņu atradīsi @skolaspiens TIKTOK profilā. Neaizmirsti
pievienot tēmturi (haštagu) #skolaspiensunaugļi. Savu TikToku publicē līdz 14. februārim. Starp
visiem šajā izaicinājumā publicētajiem video izlozēsim sešus balvu saņēmējus. Uzvarētājus
paziņosim 15. februārī @skolaspiens TIKTOK profilā.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/piedalies-tiktok-izaicinajuma!-1110
Visas aktualitātes pieejamas zemāk saitē:
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES
11.01.2021
Ieteikumi dārzeņu, augļu un ogu lietošanai uzturā
Veselības ministrijas (VM) izstrādātajā “Ieteikumā dārzeņu, augļu un ogu lietošanai uzturā” ir
skaidrots, kāpēc jāēd dārzeņi, augļi un ogas, kādus vitamīnus, minerālvielas, antioksidantus,
šķiedrvielas u.c. bioloģiski aktīvas vielas satur dārzeņi, augļi un ogas. Tāpat arī ir skaidrots, kādos
dārzeņos, augļos un ogās tie ir atrodami, un kādu labumu tie rada cilvēka veselībai.
2017. gada 24. novembrī ar VM rīkojumu Nr.212 tika apstiprinātas “Ieteicamās enerģijas un
uzturvielu devas Latvijas iedzīvotājiem” un, pamatojoties uz to, 2020. gada decembrī tika aktualizēti
2007. gadā apstiprinātie “Ieteikumi dārzeņu, augļu un ogu lietošanai uzturā”.
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Ieteikumos var atrast informāciju arī par to, cik dārzeņu, augļu un ogu dienā ir jāuzņem ar uzturu, kā
arī sniegta pamācība, kā uzturā vairāk iekļaut dārzeņus, augļus un ogas.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ieteikumi-darzenu-auglu-un-ogu-lietosanaiuztura?id=11985

14.01.2021
Turpināsies aizdevumu programma mazajiem lauku uzņēmējiem
Valdība ceturtdien, 14. janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos par aizdevumu programmu lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības
saimnieciskās darbības veicējiem, lai pielāgotu noteikumus grozījumiem Eiropas Komisijas de
minimis regulās, de minimis atbalsta sniegšanas termiņus un nosacījumus saskaņojot ar regulās
paredzētajiem termiņiem un nosacījumiem.
Ar izmaiņām noteiktumos ir paplašināts atbalstāmo nozaru un pretendentu loks, piemēram,
aizdevuma atbalstu turpmāk varēs saņemt arī sabiedriska organizācija, ja tā veic saimniecisko
darbību. Atbalstu varēs saņemt arī ēku nomai vai ēku uzturēšanas pakalpojumam, kā arī darījumiem
ar nekustamo īpašumu, ja tie ir daļa no īstenojamā projekta un to iegādes vērtība nepārsniedz 35
tūkstošus eiro.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/turpinasies-aizdevumu-programma-mazajiemlauku-uznemejiem?id=11990
14.01.2021
Apgrozāmo līdzekļu garantiju atbalsts kļūst pieejamāks arī maziem lauku uzņēmumiem
Valdība ceturtdien, 14. janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
garantiju programmas noteikumos lauksaimniecībai, zivsaimniecībai un lauku attīstībai.
Grozījumi noteikumos paredz lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju
programmai palielināt finansējumu garantiju nodrošināšanai līdz 725 000 eiro.
Tāpat arī apgrozāmo līdzekļu garantiju vienreizējā maksa ir aizstāta ar gadskārtēju maksu, tādējādi
padarot pieejamāku apgrozāmo līdzekļu garantiju atbalstu arī maziem un vidējiem uzņēmumiem.
Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmu administrē finanšu
institūcija ”Altum”.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/apgrozamo-lidzeklu-garantiju-atbalsts-klustpieejamaks-ari-maziem-lauk?id=11991
Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā
Pirmdien, 18. janvārī, Zemkopības ministrijas (ZM) eksperti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK)
Veterināro zāļu ekspertu darba grupas tiešsaistes sanāksmē, kurā runās par EK jaunajām iniciatīvām
labas farmakovigilances prakses prasībām un farmakovigilances pamatlietas saturu.
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Sākums pulksten 10.30.
Pirmdien, 18. janvārī, ZM eksperti piedalīsies Izejmateriālu preču darba grupas (PROBA) tiešsaistes
sanāksmē, kurā EK sniegs īsu informāciju par jaunākajām aktualitātēm graudu, kakao un kafijas
tirgū, kā arī ES Padomes prezidentvalsts Portugāle iepazīstinās ar savas prezidentūras PROBA
sanāksmju un darba programmu.
Sākums pulksten 10.30.
Otrdien, 19. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies EK rīkotā Lauksaimniecības tirgu organizācijas
komitejas tiešsaistes sanāksmē par aktualitātēm un tendencēm lopkopības produktu (piena, liellopu
gaļas, cūkgaļas, putnu gaļas, olu) tirgū dalībvalstīs. Tāpat tiks skatīti jautājumi par programmas
“Piens un augļi skolai” īstenošanu.
Sākums pulksten 10.30.
No otrdienas līdz ceturtdienai, no 19. līdz 21. janvārim, ZM speciālisti piedalīsies EK organizētā
tiešsaistes seminārā, kurā EK atbildīgie eksperti skaidros dzīvnieku veselības tiesību aktus un
pieņemto regulējumu, kā arī visu šo dokumentu veidotās vienotās tiesību bāzes kopsakarības.
Sākums pulksten 10.00.
Trešdien, 20. janvārī, ZM eksperti piedalīsies tiešsaistes EK darba grupā “Vides un industriālais
piesārņojums pārtikā”, kurā EK un dalībvalstu eksperti izvērtēs EK piedāvātās izmaiņas svina,
dzīvsudraba un kadmija, kā arī akrilamīda maksimāli pieļaujamo līmeni pārtikā, izmaiņas pārtikas
piesārņotāju kontrolei paredzēto pārtikas paraugu ņemšanas normatīvajā regulējumā un diskutēs par
piesārņotāju kontroles plānu regulas projektu.
Sākums pulksten 10.00.
Trešdien, 20. janvārī, ZM eksperti piedalīsies EK Dzeramā ūdens direktīvas darba grupas tiešsaistes
sanāksmē, kurā apspriedīs aktuālos Dzeramā ūdens direktīvas jaunās redakcijas ieviešanas
jautājumus.
Sākums pulksten 10.00.
Trešdien, 20. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Padomes tiešsaistes sanāksmē par
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD, ESAO) sēklu shēmu koordinācijas darba
grupu. Plānots, ka ES Padomes prezidentvalsts Portugāle iepazīstinās ar darba programmu un tiks
saskaņota ES pozīcija OECD sēklu shēmu Tehniskajai darba grupai.
Sākums pulksten 15.00.
Trešdien, 20. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies EK vebinārā par materiālu, kas paredzēti saskarei ar
pārtiku, normatīvās bāzes izvērtēšanas un pārstrādāšanas procesu un tā virzību.
Sākums pulksten 15.00.
Trešdien, 20. janvārī, ZM eksperti piedalīsies Baltijas valstu un Ziemeļvalstu amatpersonu tiešsaistes
sanāksmē (3+3), kurā pārrunās valstu nostāju nākamajā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības
ministru padomes sanāksmē, kas plānota 25. janvārī.
Sākums pulksten 11.00.
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Trešdien, 20. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Komisijas Lauksaimniecības fondu
komitejas tiešsaistes darba grupā, kurā skatīs dažādus ar Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP)
atbalsta instrumentu administrēšanu saistītus jautājumus.
Sākums tiks precizēts.
Trešdien, 20. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies attālinātā sanāksmē par Apvienoto Nāciju
Organizācijas (ANO) Pārtikas sistēmas samita un Augsta līmeņa enerģētikas dialoga sagatavošanu.
Sanāksme notiks Ilgtspējības nedēļas un Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA)
Asamblejas ietvaros Abu Dabī. Sanāksmes mērķis ir identificēt potenciālos rīcības virzienus pārtikasenerģētikas-klimata saiknes kontekstā, kas varētu kalpot kā Pārtikas sistēmas samita, Augsta līmeņa
enerģētikas dialoga un klimata konferences COP26 rezultāti.
Sākums pulksten 11.00.
Trešdien, 20. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies attālinātā Vecāko amatpersonu sanāksmē. Sanāksmē
plānots vienoties par Berlīnes Lauksaimniecības ministru konferences, kas notiks 22. janvārī,
paziņojuma teksta galējo redakciju.
Sākums pulksten 13.00.
Ceturtdien, 21. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies Projekta “LIFE OrgBalt” trešajā progresa
sanāksmē, kurā vispārīgu informāciju sniegs projekta vadošais partneris, bet tematisko darba grupu
līderi - ziņojumus.
Sākums pulksten 10.00.
Piektdien, 22. janvārī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies attālinātā Berlīnes
Lauksaimniecības ministru konferencē, kas norisināsies no 18. līdz 22. janvārim Globālā
lauksaimniecības un pārtikas foruma ietvaros. Konferencē piedalīsies ministri un citas augstas
amatpersonas no 74 valstīm. Konferences tēma ir “Kā nodrošināt pārtiku, neraugoties uz pandēmijām
un klimata pārmaiņām”.
Sākums pulksten 13.00.
Piektdien, 12. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies Ekosistēmu pakalpojumu tiešsaistes seminārā
“Pieredze, novērtēšanas metodes, taksonomija”, kurā izzinās pieejamās ekosistēmu pakalpojumu
novērtēšanas metodes un to izmantošanu projektos. Seminārā aplūkos šo metožu lietojumu projektos
Latvijā un dalīsies pieredzē.
Sākums pulksten 10.00.
Piektdien, 22. janvārī ZM speciālisti piedalīsies attālinātā Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē, kurā
iepazīstinās deputātus ar izskatāmajiem jautājumiem ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības
ministru padomē, kas plānota 25. janvārī.
Sākums pulksten 9.00.
Piektdien, 12. janvārī, ZM speciālisti piedalīsies Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas
2021.-2027. gadam izstrādes Konsultatīvās padomes sēdē, lai iepazītos ar attīstības programmas
stratēģisko ietvaru un programmas izstrādes gaitu.
Sākums pulksten 10.00.
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Piektdien, 22. janvārī ZM speciālisti piedalīsies attālinātā EK rīkotā darba sanāksmē dalībvalstu
ekspertiem par KLP uzraudzības un novērtēšanas aktualitātēm. Sanāksmes galvenais temats - 2021.–
2027. gada Stratēģisko plānu uzraudzības un novērtēšanas rādītāji un nepieciešamie dati.
Sākums pulksten 11.00.
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