INFOLAPA Nr. 7/2021
LOSP AKTUALITĀTES
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes:
LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē
Otrdien, 16.februārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LR Saeimas Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, kurā tika izskatīts likumprojekta grozījumi “Par
hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”, likumprojekta grozījumi likumā “Par zemes
dzīlēm” sagatavošana trešajam lasījumam un par ES Atveseļošanas fonda Latvijas Atveseļošanas un
noturības mehānisma (ANM) plāna projektu.
G.Vilnītis ir piedalījiem vismaz sešās Finanšu ministrijas organizētajās ANM apspriešanas
sanāksmēs. Šoreiz I.Dālderi klausījās jau septīto reizi un konstatēja, ka izteiktie problēmjautājumi
nav sadzirdēti un ANM projekts ir tuvu analogs sākuma redakcijai. Konkrēti: joprojām ANM nauda
par 82- 70% ir plānots ieguldīt budžeta caurumu lāpīšanai. Plānā ir jābūt saskatāmiem konkrētiem
projektiem, kurus Latvija ir gatava atbalstīt un virzīt ANM finansējuma piešķiršanai. Mums ir
jāiegulda tehnoloģijās un projektos, kas radīs darba vietas ilgtermiņā, produkts ir pieprasīts Latvijā un
eksporta tirgos, tam jābūt saistītam ar zaļo kursu.
Ar D.Šmitu, R.Naudiņu un Tautsaimniecības komisijas vadītāju R.Nemiro atbalstu tika pieņemts
lēmums, šo ANM tēmu skatīt komisijā nākošnedēļ uzaicinot LOSP, Finanšu ministriju, Zemkopības
ministriju un Ekonomikas ministriju.
E-pasta pielikumā video, kurā var dzirdēt un redzēt G.Vilnīša teikto par ANM.
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sanāksme
Otrdien, 16.februārī, 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.
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.
Sanāksme par laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumiem (LLVN) KLP
stratēģiskajā plānā
Otrdien, 16.februārī LOSP dalīborganizāciju pārstāvji piedalījās sanāksmē, lai pārrunātu aktuālo
informāciju Copa-Cogeca un Eiropas Komisijas sanāksmēs runāto par KLP, Lauku attīstība,
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Tiešmaksājumiem un zaļināšanu, kā arī izskatītu Copa-Cogeca atsūtīto dokumentu par laba
lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumiem (LLVN) KLP stratēģiskajā plānā.
LOSP Pārstāvju sanāksme
Trešdien, 17.februārī, notika attālinātā LOSP Pārstāvju sanāksme, kurā tika skatīti aktuālie nozares
jautājumi. Tika pārrunāts jautājums par atļauju saņemšanu zosu ieguvei 2021.gada pavasara
migrācijas sezonas laikā, par 2021.gada 11.februāra Uzraudzības komitejā nolemto un KLP 20212027, par Atveseļošanās un noturības mehānismu (ANM) un par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
izmaiņām.
Vairāk par LOSP Pārstāvju sanāksmē runāto varat iepazīties protokolā un pielikumos, kurus
G.Vilnītis izsūtīja Jums uz e-pastiem.
Latvijas Darba devēju konfederācijas organizētā (LDDK) tikšanās ar LR Ekonomikas
ministriju (EM)
Piektdien, 19.februārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LDDK un EM sanāksmē, kurā
tika izskatīti iesniegtie priekšlikumi par iespējamiem jauniem nefinanšu atbalsta veidiem uzņēmējiem
COVID-19 radīto ekonomisko seku pārvarēšanai.
Ekonomikas ministrija uzskata, ka ilgstoši īstenojot Covid-19 izplatības apturēšanas pasākumus, kuru
rezultātā tiek ierobežota vai pārtraukta saimnieciskā darbība, valstij vienlaikus ir jāparedz arī
papildus kompensējoši atbalsta mehānismi uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Attiecīgi Ekonomikas
ministrija ir uzsākusi darbu pie jaunu atbalsta veidu uzņēmējiem izveides atbilstoši 2020. gada 5.
jūnija “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 1.pantā noteiktajam.
Par šo jautājumu no LOSP dalīborganizācijās ir izrādījusi interesi Latvijas Olu ražotāju asociācija,
Latvijas Augļkopju asociācija un Lauksaimnieku apvienība.
LOSP 19.02.2021 nosūtīja vēstuli LR Zemkopības ministrijai par grozījumiem MK noteikumos
Nr. 600, “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"” (nosūtītās vēstules teksts
zemāk).
Biedrība “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” (LOSP) 10.februāra Valdes sēdē
izvērtēja, kā efektīgāk iesaistīt zemniekus, mežsaimniekus, zvejniekus, pārtikas pārstrādātājus nozaru
politikas veidošanā, vienlaikus atbalstot aktīvākos, konstruktīvākos uzņēmējus par darbošanos
attiecīgajās NVO.
Esam pārliecināti, ka valsts jau sniedz un var sniegt papildus ieguldījumu augstākminēto nozaru un
sabiedrisko aktivitāšu attīstībā, atbalstot NVO kustību. Kā viens no veidiem NVO sektora attīstības
veicināšanai būtu minama papildus punktu piešķiršana par dalību nozaru, sektoru NVO, vērtējot
valsts un ES atbalsta piešķiršanu atklātiem projektiem pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam izvērtēt iespēju veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos
Nr.600, “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā
pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"”, papildinot 1.pielikuma:
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B.18.1. Atlases kritēriji apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" ar
kritēriju: Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības, mežsaimniecības vai zivsaimniecības
NVO biedrs un attiecīgajai NVO ir juridiska saistība ar Zemkopības ministriju un tā regulāri
piedalās nozares politikas dokumentu izvērtēšanā un atzinumu sniegšanā, piešķirot par minēto
kritēriju 5 punktus;
B.18.2. Atlases kritēriji apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ar kritēriju:
“Atbalsta pretendents ir “Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija” vai “Latvijas Piensaimnieku
Centrālā Savienība” biedrs, piešķirot par minēto kritēriju 5 punktus.

Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes:
Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) sanāksme par zosu postījumiem
Pirmdien, 22.februārī, visi LOSP dalīborganizāciju pārstāvji ir aicināti piedalīties DAP sanāksmē par
pavasara migrācijas laikā plānoto zosu atbiedēšanu/ieguvei paredzēto atļauju izsniegšanas kārtību.
Sanāksmē piedalīsies arī LU Bioloģijas institūta pārstāvji, kas šobrīd veic pētījumu saistībā ar
migrējošajām zosīm, kā arī LU Bioloģijas institūta viedoklis ir par pamatu limita noteikšanai.
Sanāksme piejas saiti Zane Jonaite nosūtīja visiem LOSP biedriem uz e-pastiem.
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
Otrdien, 23.februārī, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis J.Irbe piedalīsies
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, kurā tiks skatīti jautājumi par
ES Atveseļošanas fonda Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu un
Ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma.
Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) biedru kopsapulce
Otrdien, 23.februārī, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankova piedalīsies Latvijas
Pilsoniskās alianses biedru kopsapulce, kurā LPA atskatīsies uz paveikto 2020.gadā, kā arī sniegs
ieskatu svarīgākajos 2021.gada notikumos.
Memoranda padomes sēde
Trešdien, 24.februārī, LOSP sabiedrisko attiecību specialists G.Jankovs piedalīsies Memoranda
padomes sēdē.
Memoranda padomes sēdes darba kārtība:
1) Memoranda padomes darba plāna 2021.-2023.gadam projekts;
2) Valsts kancelejas izstrādātās Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa
atlases kārtības projekts – īpaši aicinām izteikt ierosinājumus kārtības pilnveidošanai tās
organizācijas, kuras ir profesionāli darbojas šajā jomā vai ir ieinteresētas šajā jautājumā;
3) Vadlīniju projekts Memoranda padomes un tās deleģēto pārstāvju sadarbībai. Sagatavotā
dokumenta mērķis ir uzsākt diskusiju par Memoranda padomes un tās pilnvaroto pārstāvju
sadarbību. Dokumentā ir identificētas problēmas un piedāvāti risinājumi. Paredzams, ka
risinājumi, par kuriem vienotos Memoranda padome, varētu tikt ietverti Nolikumā vai
Vadlīnijās.
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Zinātniski praktiskā konferencē "Līdzsvarota lauksaimniecība 2021"
Ceturdien, 25.februārī un piektdien, 26.februārī LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalīsies Latvijas
Lauksaimniecības universitātes organizētajā konferencē "Līdzsvarota lauksaimniecība 2021",,
Konferences moto: “Eiropas Savienības Zaļais kurss – gatavība nākotnei!”
Piedāvājam iespēju iepriekš pieteikties šeit dalībai konferencē, lai saņemtu atgādinājumu un saiti uz
konferences tiešraidi "YouTube" kanālā un sekciju sēdēm ZOOM platformā rakstiet uz e-pastu:
ingrida.augspole@llu.lv
Plašāka informācija: http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba
LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES
Lauku Ceļotājs
Latvijas mazo pārtikas ražotāju produkcija rod īsāko ceļu pie pircējiem
Šobrīd, kad svarīgi ir rūpēties par savu un tuvo cilvēku veselību, ikdienas uzturā arvien vairāk
vēlamies lietot kvalitatīvus vietējos pārtikas produktus ar zināmu izcelsmi. Ir daudz mazo uzņēmēju,
kuri ražo kvalitatīvu pārtiku, tomēr nav pārstāvēti lielveikalos un līdz šim savu preci pārdevuši
tirdziņos, specializētos veikalos vai savā saimniecībā. Patreizējos apstākļos pircējiem viņu produkciju
atrast un iegādāties palīdz mājražotāju kooperatīvi, tiešās pirkšanas pulciņi, dažādas pirkšanas
platformas internetā un citi jauninājumi. Katrs Latvijas produkts, kuru izvēlamies no ārvalstīm
importēto preču vietā, ir atbalsts mūsu vietējiem pārtikas ražotājiem un audzētājiem – mūsu pašu
lauku saimniekiem.
Kur meklēt vietējos ražotājus un audzētājus?
Jauna informācijas sadaļa
PRODUKCIJAS IEGĀDE ir izveidota lauku tūrisma portāla
www.celotajs.lv informācijas profilā „Lauku labumi”. Šeit atrodami jau 106 Latvijas lauku produktu
audzētāji un ražotāji, kas pieteikuši savu informāciju, un to skaits turpina augt. Līdz šim „Lauku
labumu” informācija bija veltīta tikai saimniecību apmeklēšanas iespējām. Jaunā sadaļa to papildina
un ir veltīta tieši ražotajai produkcijai un tās iegādes iespējām gan saimniecībā, gan tirdzniecības
vietās, gan e-veikalos.
Kā atrast interesējošo pārtikas ražojumu?
 produktu grupas
Saimniecības sakārtotas vairākās produktu grupās pēc galvenā ražotās produkcijas veida:
svaigi dārzeņi un zaļumi; marinējumi un konservējumi; svaigi augļi, ogas un rieksti;
ievārījumi un sīrupi; piena produkti; graudaugi, sēklas un pākšaugi; maize un konditoreja;
olas; gaļa; zivis; medus un biškopības produkti; bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni;
saldumi; sēnes tēja un kafija.
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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).
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
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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.
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!
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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.
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.
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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.
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.”
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Kampaņas organizatori ir izstrādājuši kritērijus un vadlīnijas atpazīstamības zīmes piešķiršanai un
pulcējuši starpdisciplināru žūriju, kas izvērtēs pieteikumus un paziņos pirmos atpazīstamības zīmes
“Viedais Ciems” saņēmējus. Atpazīstamības zīmes piešķiršanas žūrijas komisijā dalību līdz šim
apstiprinājuši: Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos
Ieva Ilvesa, Latvijas Universitātes Telpiskās attīstības plānošanas studiju programmas koordinatore
un lektore Gunta Lukstiņa, biedrības “Latvijas lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka, biedrības
“Jūras Zeme” vadītājs Āris Ādlers, biedrības “Pierīgas Partnerība” valdes locekle Alīna Lukjanceva,
vides žurnāliste Anitra Tooma, arhitekts, antropologs un pētnieks Matīss Šteinerts, biedrības
“NEXT” vadītājs, video projektu producents un līdzdalības eksperts Vilis Brūveris.
Savu ciemu atpazīstamības zīmes piešķiršanai, pirms tam informējot pārējos kopienas dalībniekus,
var pieteikt jebkurš kopienas pārstāvis, neatkarīgā no juridiskā statusa. Pieteikumus var iesniegt šajā
saitē: https://forms.gle/kikcSNhRUhFz5JZc9
Kritēriji atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai: https://ej.uz/7kp4
Valdīnijas atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai: https://ej.uz/whh4
Komunikācijas kampaņas iniciatori ir publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"
sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu
īsteno “LLF sadarbnīca”.
Kampaņa tiek īstenota projektā „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
Projekta ATLAS aptauja Latvijas lauksaimniekiem
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Dārzkopības institūts un Latvijas
Augļkopju asociācija aicina Latvijas lauksaimniekus piedalīties elektroniskajā aptaujā par
lauksaimnieku vēlmēm informācijas tehnoloģiju (IT) un robotikas jomās.
Aptauja tapusi projekta ATLAS “Sadarbspējas un analīzes sistēma inovatīvai, datu vadītai
lauksaimniecībai” ietvaros, kas piedāvās inovatīvus, uz datiem balstītus pakalpojumus
lauksaimniecībā, lai ilgtspējīgā veidā palīdzētu uzlabot lauksaimnieku efektivitāti.
Aptauja pieejama spiežot uz saites: https://ej.uz/ATLAS_aptauja
Būsim pateicīgi par jūsu atsaucību, piedaloties aptaujā! Tāpat novērtēsim, ja aicināsiet arī savus
kolēģus un citus lauksaimniekus tajā piedalīties, šādi stiprinot aptaujas objektivitāti!
Plašāka informācija par ATLAS projekta mājas lapā: https://www.atlas-h2020.eu/
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LAUKU ATBALSTA DIENESTA AKTUALITĀTES
Valsts subsīdijas veicinās lauksaimnieku konkurētspēju un uzņēmējdarbību laukos
Ceturtdien, 18. februārī, valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai, akceptējot 8 720 490 eiro atbalsta finansējuma
piešķiršanu lauksaimniekiem lopkopības un augkopības attīstībai, starptautiskai un savstarpējai
sadarbībai, tirgus veicināšanai, dalībai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmās, lauksaimniecības
profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai un iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu
izpildes finansēšanai.
Ņemot vērā līdzšinējo pasākumu efektivitāti, valsts atbalsta līmeni un valsts ekonomisko situāciju,
lauksaimniekiem valsts atbalsts ļoti nozīmīgs ir jomās, kuras stimulē lauksaimnieku konkurētspēju.
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/valsts-subsidijas-veicinaslauksaimnieku-konkuretspeju-un-uznemejdarbibu-laukos-1120
19.02.2021
LAD stāstīs par atbalsta pasākumu “Inovācijas” Vidzemes inovāciju nedēļā
Vidzemes inovāciju nedēļas laikā šā gada 23.februārī plkst.13.00-14.00 LAD stāstīs par atbalsta
pasākumu “Inovācijas”. Informatīvais pasākums platformā “Zoom” tiks organizēts tiem
interesentiem, kas apsver iespēju pieteikties minētajam atbalsta pasākumam.
Šī ir iespēja inovācijām Latvijas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. LAD Lauksaimniecības un
lauku attīstības departamenta direktora vietnieks Juris Cvetkovs, kurš ir pasākuma eksperts, aicina
tiešsaistes informatīvajam pasākuma reģistrēties lauksaimniekus, mežsaimniekus, lauksaimniecības
un mežsaimniecības produkcijas pārstrādātājus, zinātniekus, augstskolu ekspertus, nevalstisko
organizāciju pārstāvjus, kā arī visus interesentus, kuri vēlas strādāt inovatīvi!
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-stastis-par-atbalsta-pasakumuinovacijas-vidzemes-inovaciju-nedela-1121
Vairāk ar LAD aktualitātēm varat iepazīties šeit:
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES
16.02.2021
ZM Krīzes vadības grupa aicina atļaut veikaliem atsākt darbību, stingri ievērojot
epidemioloģiskās prasības
Zemkopības ministrijas Krīzes vadības grupa (ZM KVG) aicina Valsts kancelejas direktora Jāņa
Citskovska vadīto Operatīvās vadības grupu bez kavēšanās pārskatīt noteiktos ierobežojumus
veikaliem un citām tirdzniecības vietām, kas spēj izpildīt visus patlaban noteiktos drošības
nosacījumus Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, lai šīs tirdzniecības vietas varētu atsākt darbu un
iedzīvotāji tur varētu iegādāties nepieciešamās preces. Tāpat ZM KVG aicina atļaut ielu tirdzniecību
un tirdzniecību āra gadatirgos, nepieļaujot tajos nekādus izklaides pasākumus.
Šobrīd spēkā esošie noteikumi nostāda nevienlīdzīgā situācijā daudzus tirdzniecības uzņēmumus,
kuri līdzīgi lielveikaliem var nodrošināt visu nepieciešamo epidemioloģisko prasību ievērošanu.
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Lēmums aicināt atļaut veikaliem atsākt darbību, stingri ievērojot epidemiologu un ekspertu
ieteikumus, pieņemts pēc šodien notikušās ZM KVG Krīzes vadības grupas sanāksmes, kurā atbalstu
šim priekšlikumam pauda visi tās pārstāvji. ZM KVG ir pārstāvētas visas Zemkopības ministrijas
pārziņā esošās nozares, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, tajā skaitā arī
mazumtirgotāji.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zm-krizes-vadibas-grupa-aicina-atlautveikaliem-atsakt-darbibu-stingri?id=12048
18.02.2021
Kūtsmēslus varēs uzglabāt arī citā kūtsmēslu krātuvē vai nodot uzglabāšanā
Valdība ceturtdien, 18. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
noteikumos, kas reglamentē īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs,
papildinot līdzšinējos nosacījumus virszemes ūdeņu un pazemes ūdeņu aizsardzībai no piesārņojuma,
ko rada kūtsmēslu un vircas noplūde.
Grozījumi nosaka regulējumu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai situācijās, kad saimniecībā iegūtie
kūtsmēsli - saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem - tiek nodoti uzglabāšanai vai pārstrādāšanai citai
personai, kā arī tad, ja īpašumā esoša kūtsmēslu krātuve atrodas ārpus dzīvnieku novietnes. Ir
paredzēts, ka kūtsmēslu krātuves tilpums var būt mazāks par noteikumos līdz šim noteikto laika
periodu - 8 mēnešiem, ja dzīvnieku novietnes īpašnieks ir noslēdzis līgumu ar citu personu par
kūtsmēslu uzglabāšanu atbilstoši noteikumu prasībām, to reģenerāciju vai apstrādi. Šajā gadījumā
krātuves tilpumu rēķina no atlikušā kūtsmēslu daudzuma. Ja tiek noslēgts līgums ar citu personu par
visu kūtsmēslu uzglabāšanu, reģenerāciju vai apstrādi, tad jānodrošina kūtsmēslu krātuves tilpums,
kas ļauj uzglabāt kūtsmēslus ne mazāk kā vienu mēnesi.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/kutsmeslus-vares-uzglabat-ari-cita-kutsmeslukratuve-vai-nodot-uzglaba?id=12055
18.02.2021
Atbalstu par mencu zvejas pārtraukšanu saņems kuģu īpašnieki un apkalpes locekļi
Valdība ceturtdien, 18. februārī, apstiprinājusi jaunos Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos
noteikumus par valsts un ES atbalstu pasākumā “Galīga zvejas darbību pārtraukšana”, nosakot
atbalsta piešķiršanas nosacījumus tiem zvejas kuģu īpašniekiem un zvejas kuģu apkalpes locekļiem,
kas zvejoja Baltijas jūras austrumdaļas mencas krājumu un saistībā ar krājuma samazināšanos 2020.
gadā pilnībā pārtrauca zvejas darbības.
Nepieciešamība sniegt publisko atbalstu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētās
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam izriet no Baltijas jūras
austrumdaļas mencas krājuma krasās samazināšanās un tā saglabāšanas nolūkā pēdējos gados
pieņemtajiem EK un nacionālā līmeņa ārkārtas pasākumiem, kā arī Eiropas Padomes pieņemtiem līdz
šim nebijušiem zvejas ierobežojumiem 2020. gadam, kas pēc zinātnieku atzinuma būs nepieciešami
vēl daudzu gadu garumā. Latvijas mencu zvejas flote, kas zvejo Baltijas jūrā, ir nenoliedzami
atkarīga no Baltijas jūras austrumdaļas mencu krājuma zvejas iespējām. Lai nodrošinātu mencu
zvejojušās flotes līdzsvarotību ar pieejamiem resursiem mencu zvejas ierobežojumu laikā, ir radusies
nepieciešamība pēc kuģu izņemšanas no zvejas flotes.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atbalstu-par-mencu-zvejas-partrauksanusanems-kugu-ipasnieki-un-apkalp?id=12056
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18.02.2021
Valsts subsīdijas veicinās lauksaimnieku konkurētspēju un uzņēmējdarbību laukos
Ceturtdien, 18. februārī, valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai, akceptējot 8 720 490 eiro atbalsta finansējuma
piešķiršanu lauksaimniekiem lopkopības un augkopības attīstībai, starptautiskai un savstarpējai
sadarbībai, tirgus veicināšanai, dalībai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmās, lauksaimniecības
profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai un iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu
izpildes finansēšanai.
Ņemot vērā līdzšinējo pasākumu efektivitāti, valsts atbalsta līmeni un valsts ekonomisko situāciju,
lauksaimniekiem valsts atbalsts ļoti nozīmīgs ir jomās, kuras stimulē lauksaimnieku konkurētspēju.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/valsts-subsidijas-veicinas-lauksaimniekukonkuretspeju-un-uznemejdarbi?id=12057
19.02.2021
Jau astoto gadu pārtikas ražotāji pārstāvēs Latviju izstādē “Gulfood” Dubaijā
Svētdien, 21. februārī, durvis vērs viena no pasaulē pieprasītākajam pārtikas izstādēm “Gulfood 21”
Dubaijā (AAE), kur Latvijas pārtikas ražotāji jau astoto gadu rādīs savu produkciju. “Gulfood 21”
šogad ir pirmā pārtikas izstāde pasaulē, kura uzņem ražotājus stendos, ļaujot izstādi aplūkot un ar
produkciju klātienē iepazīties arī apmeklētājiem.
Dubaijas Pasaules tirdzniecības centrā būs arī Latvijas ražotāju 174 kvadrātmetru kopstends, ko ar
Zemkopības ministrijas atbalstu organizējis Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI). Kopstendā,
ievērojot visus Covid-19 ierobežošanas nosacījumus, produkciju izstādīs seši Latvijas pārtikas
ražotāji - SIA “Cannelle Bakery”, SIA “Markol”, SIA “King Coffee Service”, SIA “Nordic Food”,
SIA “Pernes L” un SIA “Felici”, kura viens no produktiem ir nominēts labākā iepakojuma dizaina
balvas saņemšanai.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/jau-astoto-gadu-partikas-razotaji-parstaveslatviju-izstade-gulfood-du?id=12060
Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā
Pirmdien, 22. februārī, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies Eiropas Padomes pārtikas
jautājumu darba grupas tiešsaistes sēdē, kurā tiks sniegta informācija dalībvalstīm par plānoto darbu
pārtikas nekaitīguma un uztura bagātinātāju jomā, kā arī “No lauka līdz galdam” stratēģijas gaitu.
Sākums pulksten 15.00.
Pirmdien, 22. februārī, ZM speciālisti piedalīsies attālinātā Eiropas strukturālo un investīciju fondu
ekspertu darba grupā (EGESIF - Expert group on European Structural and Investment Funds).
Sanāksmē Eiropas Komisijas sniegs informāciju un vadlīnijas par 2014.-2020.gada programmu
finanšu instrumentu slēgšanu.
Sākums pulksten 10.00.
Pirmdien, 22. februārī, ZM eksperti piedalīsies attālinātā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības
ministru padomē par Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes divpusējo sadarbības līgumu un
nozvejas kvotām 2021. - 2022.gadā.
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Sākums pulksten 11.00.
Otrdien, 23. februārī, ZM notiks tiešsaistes sanāksme par iespējamajiem risinājumiem ievesto mājas
(istabas) dzīvnieku izsekojamības uzlabošanā, kurā Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes,
Pārtikas un veterinārā dienesta un Lauksaimniecības datu centra speciālisti pārrunās jautājumus, kas
saistīti ar mājas (istabas) dzīvnieku ceļošanas kontroli un izsekojamību, un to, kā uzlabot un atvieglot
informācijas apriti starp kontrolē iesaistītajām iestādēm.
Sākums pulksten 9.30.
Otrdien, 23. februārī, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) Pārtikas kvalitātes tiešsaistes
darba grupā par ES pārtikas kvalitātes shēmu kontroles un uzraudzības sistēmas nodrošināšanu,
uzlabošanu un shēmu novērtējumu.
Sākums pulksten 10.00.
Otrdien, 23. februārī, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Padomes (EP) Biodrošuma tiešsaistes darba
grupā, kurā izskatīs starptautiskos vides jautājums, kas saistīti ar drošu ģenētiski modificēto
organismu (ĢMO) pārrobežu apriti.
Sākums pulksten 10.30.
Otrdien, 23. februārī, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Lauku tīkla asamblejas organizētā
LEADER/sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) apakšgrupas tiešsaistes sanāksmē, kurā
apspriedīs aktuālos jautājumus par LEADER/SVVA pieejas īstenošanu.
Sākums pulksten 10.30.
Otrdien, 23. februārī, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un
inovāciju apakškomisijas sēdē, kurā izskatīs jautājumu par valsts apmaksātām studiju iespējām
Lauksaimniecības zinātņu tematiskajā grupā.
Sākums pulksten 12.30.
Otrdien, 23. februārī, ZM notiks tiešsaistes sanāksme, kurā spriedīs par Eiropas Parlamenta
priekšlikumu grozījumiem Lauksaimniecības produktu tirgus kopējās organizācijas regulā par piena
un piena produktu nosaukumu lietošanu augu izcelsmes produktiem.
Sākums pulksten 14.00.
Otrdien, 23. februārī, ZM parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs piedalīsies Saeimas Aizsardzības,
iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē par likumprojektu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” (872/Lp13) 2.
lasījumā.
Sākums pulksten 10.00.
Trešdien, 24. februārī, ZM speciālisti piedalīsies EK Lauku attīstības tiešsaistes komitejā, kurā
dalībvalstis informēs par aktualitātēm lauku attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā.
Sākums pulksten 10.00.
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Trešdien, 24. februārī, ZM speciālisti piedalīsies EK Pārtikas aromatizētāju ekspertu tiešsaistes darba
grupā, kurā apskatīs Kopienas noteikumus par aromatizētāju un noteiktu pārtikas sastāvdaļu ar
aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā.
Sākums pulksten 10.30.
Trešdien, 24. februārī, ZM speciālisti piedalīsies ES Tiešmaksājumu komitejas tiešsaistes sēdē, kurā
prezentēs regulu grozījumus par atsevišķām administratīvajām pārbaudēm un kontrolēm uz vietas
2021. gadam, jautājumu un atbilžu dokumentu par dzīvnieku atbalsta shēmām u.c. aktuālus
jautājumus.
Sākums pulksten 10.30.
Trešdien, 24.februārī, ZM speciālisti piedalīsies Ārlietu ministrijas organizētā attālinātā Breksita
darba grupas sēdē, kurā pārrunās aktuālos jautājumus saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no
ES.
Sākums pulksten 15.00.
Trešdien, 24.februārī, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes Tehniskās darba grupas seminārā Eiropas
Komisijas un dalībvalstu revīzijas iestādēm par vienkāršoto izmaksu izstrādi un ieviešanu jaunajā
2021.-2027.gada plānošanas periodā.
Sākums pulksten 9.00.
Trešdien, 24.februārī, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes Eiropas padomes Meža darba grupā.
Darba grupas ietvaros plānota gatavošanās ANO (Apvienoto Nāciju Organizācija) Meža foruma 16.
sesijai, kas norisināsies šī gada 26.-30.aprīlī, kā arī - diskusija par meža nozares jautājumiem ES
Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 kontekstā.
Sākums tiks precizēts.
Trešdien, 24.februārī, ZM speciālisti piedalīsies, Labklājības ministrijas rīkotā attālinātā Sociālās
iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē. Sēdē ziņos par būtiskākām izmaiņām 2021. gadā
sociālās iekļaušanas veicināšanai, tai skaitā par atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas seku
mazināšanai. Labklājības ministrija sniegs informāciju par sociālajā jomā ieviestajām izmaiņām
2021. gadā.
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 25. februārī, ZM notiks tiešsaistes sanāksme ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
un Veselības ministriju par Dzeramā ūdens kvalitātes direktīvas pārņemšanu nacionālajos
normatīvajos aktos
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 25. februārī, ZM speciālisti piedalīsies tiešsaistes diskusijā par finansējuma piesaisti
vietējām rīcības grupām “Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret kooperatīvām
krājaizdevu sabiedrībām un citiem alternatīviem finansētājiem”, kurā runās par iespēju izmantot
finanšu instrumentus, lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielinātu
finanšu resursu pieejamību lauksaimniecībā un lauku attīstībā.
Sākums pulksten 10.30.

14

Ceturtdien, 25. februārī, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Lauku attīstības tīkla tiešsaistes seminārā
par ekoshēmu izveidi, kurā apspriedīs pieeju ekoshēmu izstrādei, risinot galvenās vides, klimata un
dzīvnieku labturības jautājumus, un dalībvalstis dalīsies viedokļos ar EK par ekoshēmu izstrādes un
īstenošanas praktiskajiem aspektiem.
Sākums pulksten 10.30.
Ceturtdien, 25. februārī, ZM speciālisti piedalīsies EK Tirgus kopējās organizācijas Graudu un
cukura tiešsaistes komitejā, kurā tiks sniegta īsa informācija un notiks diskusijas par tirgus situāciju
graudaugu, cukura, eļļas augu un proteīnaugu tirgū, kā arī par meteoroloģisko laikapstākļu ietekmi uz
kultūraugiem. Tāpat norisināsies diskusijas par tirgus pārskatāmības iniciatīvu, kuras laikā
dalībvalstīm būs iespēja uzdot precizējošus jautājumus.
Sākums pulksten 11.00.
Ceturtdien, 25. februārī, ZM speciālisti piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības organizētā
videokonferencē par mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, kontroli, dzīvnieku
reģistrāciju un klejojošu dzīvnieku ievietošanu patversmēs.
Sākums pulksten 11.00.
Ceturtdien, 25. februārī, ZM speciālisti piedalīsies Lielbritānijas Vides, pārtikas un lauksaimniecības
lietu departamenta rīkotā Sanitāro un fitosanitāro jautājumu tiešsaistes seminārā, kurā runās par
dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanas nosacījumiem Lielbritānijā no ES un importa kontroles
pasākumiem.
Sākums pulksten 12.00.
Ceturtdien un piektdien, 25. un 26. februārī, ZM speciālisti piedalīsies zinātniski praktiskā
konferencē “Līdzsvarota lauksaimniecība 2021”, kurā tiks popularizētas jaunākās zinātnes atziņas un
praktiskā pieredze laukkopībā, dārzkopībā un lopkopībā. Vairāk informācijas ŠEIT.
Sākums abas dienas pulksten 10.00.
Piektdien, 26. februārī ZM eksperti piedalīsies EK tiešsaistes Pārsūdzības komitejā, kurā izskatīs
ieviešanas lēmumus par ģenētiski modificētas kukurūzas un kokvilnas izplatīšanu tirgū.
Sākums pulksten 9.30.
Piektdien, 26. februārī, ZM speciālisti piedalīsies EK Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku
barības pastāvīgās komitejas (PAFF) Jaunās pārtikas un toksikoloģiskā nekaitīguma pārtikas ķēdē
sekcijas tiešsaistes sanāksmē par EK sagatavoto normatīvo aktu izskatīšana pārtikas piesārņotāju,
jaunās pārtikas un pārtikas piedevu jomā, un būs balsošana par tiem.
Sākums pulksten 10.00.
Piektdien, 26.februārī, ZM speciālisti piedalīsies Baltijas valstu un Ziemeļvalstu ekspertu (3+3)
diskusijās par LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry) un klimata jautājumiem. Baltijas
valstu, Dānijas, Zviedrijas un Somijas eksperti, kas strādā ar vides un klimata jautājumiem,
apspriedīs aktuālās ES iniciatīvas un likumdošanas priekšlikumus.
Sākums pulksten 14.00.
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