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INFOLAPA Nr. 12/2021 
 

LOSP AKTUALITĀTES 

 

Šīs nedēļas LOSP aktivitātes: 

 

Valsts kanceleja (VK) sadarbībā ar Konkurences padomi (KP) tiešsaistes mācību vebinārs 

“Karteļa riski publiskajā iepirkumā” 

Trešdien, 24.martā, LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs piedalījās VK un KP organizētajā 

vebinārā “Karteļa riski publiskajā iepirkumā”. Vebināru vadīja Konkurences padomes Aizliegtu 

vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite. 

 

Karteļi publiskajos iepirkumos joprojām ir viena no būtiskākajām konkurences vides problēmām, uz 

to ne pirmo gadu norāda sabiedriskās domas aptaujas rezultāti, kuru veic Konkurences padome. 

Tāpēc ir būtiski, ka pasūtītāji spēj atpazīt karteļa iespējamās pazīmes un zina, kā šādā situācijā būtu 

jārīkojas. Pasūtītājiem ir jāapzinās sava loma un atbildība organizējot iepirkuma procedūru, tāpēc 

vērtīgi zināt Konkurences padomes jaunāko praksi – ka pie noteiktiem apstākļiem arī pasūtītāju var 

vērtēt kā karteļa dalībnieku. Tāpat pasūtītājiem būtu jābūt informētiem par preventīviem rīkiem, 

kurus izstrādājusi Konkurences padome un kurus var izmantot. 

 

Vebinārs tika sniegtas atbildes uz jautājumiem: 

•Kas ir aizliegtas vienošanās? 

•Aizliegtas vienošanās izpausmes veidi. Sankcijas. 

•Karteļa pazīmes iepirkumā. Piemēri no prakses. 

•Pasūtītāja loma kartelī/ vai karteļa dalībnieks? 

•Preventīvie rīki – neatkarības apliecinājums; pašnovērtējuma rīks. 

•Atziņas no nesen veiktajām prevencijas procedūrām, kas attiecas uz pasūtītāja rīcību/lomu. 

•Kā ziņot par pārkāpumu? 

 

Prezentāciju par sanāksmē runāto, nosūtīsim Jums uz e-pastiem, tiklīdz būs atsūtīta.  

 

LR Labklājības ministrijas (LM), ZM sanāksme ar lauksaimnieku NVO pārstāvjiem par 

pašnodarbināto personu sociālo apdrošināšanu no 2022.gada 1.janvāra 

Ceturdien, 25.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās LM, ZM un lauksaimnieku NVO 

pārstāvju sanāksmē, kurā tika diskutēts par likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” pārejas 

noteikumu 85.punktu ar kuru dots uzdevums Ministru kabinetam līdz 2021.gada 1.jūlijam izstrādāt 

un iesniegt LR Saeimai likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, 

nosakot tiesisko regulējumu pašnodarbināto personu sociālai apdrošināšanai no 2022.gada 1.janvāra. 

 

Jau no š.g.1.jūliju VSAOI iemaksas pašnodarbinātām personām būs jāveic saskaņā ar 2021.g. 

budžeta paketē apstiprinātajām izmaiņām likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 

https://likumi.lv/ta/id/45466-par-valsts-socialo-apdrosinasanu  

 

3) pašnodarbinātais — persona, kura gūst ienākumu (vai ieņēmumus) kā: 

https://likumi.lv/ta/id/45466-par-valsts-socialo-apdrosinasanu
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h) cita fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura reģistrējusies kā 

saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, 

 

i) zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas 

zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs zemnieku (zvejnieku) saimniecības 

vadības funkciju, ja šajā zemnieku (zvejnieku) saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts 

(ievēlēts) pārvaldnieks (direktors), 

 

.......................... 

 

(7) Zemnieku (zvejnieku) saimniecību īpašnieki, kuri, nebūdami darba tiesiskajās attiecībās ar savas 

zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs zemnieku (zvejnieku) saimniecības 

vadības funkciju, ja šajā zemnieku (zvejnieku) saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts 

(ievēlēts) pārvaldnieks (direktors), un kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts 

vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kuri ir 

personas ar I vai II grupas invaliditāti, nav obligāti sociāli apdrošināmās personas. 

 

.............................. 

 

(31) Pašnodarbinātais no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma šā likuma 23.2 pantā minētās 

obligātās iemaksas par iepriekšējo taksācijas gadu veic līdz kārtējā gada 23. aprīlim. 

 

.......................... 

 

23.2 pants. Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai pašnodarbinātajiem 

 

(1) Pašnodarbinātie [izņemot autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) saņēmējus, par 

kuriem obligātās iemaksas veic šā likuma 23.1 pantā noteiktajā kārtībā] obligātās iemaksas pensiju 

apdrošināšanai veic vismaz piecu procentu apmērā: 

 

1) ja pašnodarbinātā ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz Ministru kabineta noteikto obligāto 

iemaksu objekta minimālo apmēru, — papildus šā likuma 14. panta otrajā daļā noteiktajam obligāto 

iemaksu objektam reizi ceturksnī veic obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai no brīvi 

izraudzīto obligāto iemaksu objektu un faktisko ienākumu starpības; 

 

2) ja pašnodarbinātā ienākumi mēnesī nesasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu 

objekta minimālo apmēru, — reizi ceturksnī veic obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. 

Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai pašnodarbinātais veic, sākot ar to taksācijas gada mēnesi, 

kurā ienākumi no gada sākuma sasniedz 50 euro, bet obligātās iemaksas neveic no ienākuma, kas no 

gada sākuma nepārsniedz 50 euro. 

 

(2) Pašnodarbinātais no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma obligātās iemaksas pensiju 

apdrošināšanai aprēķina un veic vienu reizi gadā vismaz piecu procentu apmērā no taksācijas gada 

brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta un faktiskā ienākuma starpības. 
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Izmaiņas ar 01.07.2021. ir saistītas ar to, ka iepriekšējo 5% vietā būs jāmaksā 10%. 

 

Diskusija bija par to vai obligātās sociālās iemaksas pašnodarbinātai personai t.sk. zemnieku 

saimniecībai ir jāveic katru mēnesi vai reizi gadā. Par to LM kopā ar FM vērtēs kādi ir iespējamie 

risinājumi, kuri vienlaikus apmierinās pašnodarbinātās personas.  

 

LM prezentācija tiks nosūtīta uz LOSP dalīborganizāciju e-pastiem. 

 

LR Zemkopības ministrijas (ZM) sanāksme par ziņojumu “Kompleksa atbalsta sistēma 

biometāna ražošanai un izmantošanai transportā” 

Ceturdien, 25.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un LOSP valdes loceklis J.Irbe piedalījās ZM 

organizētajā sanāksmē par pasākumiem biogāzes elektrostaciju darbam ārpus elektroenerģijas 

obligātā iepirkuma komponentes.  

 

Uzskatām, ka ir jāizstrādā regulējumu elektroenerģijas piegādes tiešo līgumu sistēmas ieviešanai, 

paredzot to, ka ražotājs (biogāzes stacijas, kurām izejvielu īpatsvarā vairāk kā 70% ir kūtsmēsli vai 

pārstrādes atlikumprodukti) kļūst par elektroenerģijas tiešo piegādātāju un varētu piegādāt elektrību 

netālu esošajiem patērētājiem. Tiek slēgti enerģijas pārdošanas līgumi ražotājam ar piegādātāju. Tā 

kā šāda decentralizēta elektroenerģijas ražošana būtiski samazina sadales tīkla izmaksas, tad šim 

regulējumam būtu jānosaka atšķirīgi Papildu izdevumi ir pārvades un sadales tīkla  noteiktie tarifi.  

 

Kā arī nepieciešams papildināt normatīvos aktus ar atvieglotiem nosacījumiem AER elektroenerģijas 

pārdošanai tiešajiem klientiem visā Latvijas Republikas teritorijā, izmantojot arī Pārvades tīklu. Arī 

šajā mehānismā līdzīgi iekļaujams nosacījums, ka uz to var pretendēt biogāzes stacijas, kurām 

izejvielu īpatsvarā vairāk kā 70% ir kūtsmēsli vai pārstrādes atlikumprodukti.  

 

Papildus iepriekšminētajam ir jāizstrādā regulējumu neto norēķina sistēmas ieviešanai, kas paredzētu 

komersantiem (arī biogāzes stacijām), sev piederošās vai saistītās saimniecības apgādi ar AER ražotu 

elektroenerģiju un siltumenerģiju, un attiecīgi izstrādāt regulējumu tās ieviešanai. Neto uzskaite ir 

paredzēta tām biogāzes stacijām, kas var patērēt gan siltumu, gan elektrību savā saimniecībā uz 

vietas (piemēram, cūkkopības saimniecības, mazas liellopu fermas no 100 līdz 500 govīm, ar 

kūtsmēslu un lauksaimniecības ražošanas un pārstrādes atlikumproduktu īpatsvaru 70%). 

  

Starptautiskā konference Latvijas produktu tirgus spēks pārtikas ķēdēs 

Ceturdien, 25.martā, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis piedalījās Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs  rīkotajā Starptautiskā konferencē Latvijas produktu tirgus spēks pārtikas ķēdēs.  

 

Ciešāka savstarpēja sadarbība, sabiedrības pieprasījums pēc dažāda veida pārtikas, nepieciešamība 

domāt  par to, kā ar pārtiku nodrošināt aizvien pieaugošo pasaules iedzīvotāju skaitu – šie ir tikai daži 

no jautājumiem, par kuriem tika diskutējs. 

 

“Nākotnes pircēju vairāk interesēs nevis tas, kā kartupelis, burkāns vai ābols izskatās veikala plauktā, 

bet gan informācija – kur un kā tas audzis. Tieši tādēļ jau tagad jāsaprot, ka patērētājs meklē 

kvalitatīvu un izsekojamu pārtiku,” atklājot konferenci, uzsvēra LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš 

Cimermanis. 
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Runājot par izaicinājumiem pašmāju pārtikas produktu ražotājiem, Zemopības ministrijas Valsts 

sekretāra vietniece P.R. Krieviņa atzina, ka tādi globālie izaicinājumi kā pieaugošais pasaules 

iedzīvotāju skaits, sabiedrības pieprasījums pēc bezglutēna, vegānu, veģetāriešu pārtikas ražotājiem 

mudinās pielāgoties. “Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācija (OECD) norāda uz 3 

būtiskiem izaicinājumiem, kuros jārod līdzsvars. Pirmais, kā panākt, lai augstāka pārtikas cena 

neietekmē mazturīgos iedzīvotājus? Otrais, ja vides saudzēšanai jāsamazina liellopu skaits, kā aizvien 

nodrošināt pieejamību gaļai? Trešais – kā, palielinot ienākumus, pārlieku intensīvi neizmantot dabas 

resursus? Šis skar arī mūs.” 

 

Lai sekmīgi iekļautos globālajās pārtikas tirgus ķēdēs, ražotāji nevar iztikt bez dažādiem, saražotās 

produkcijas kvalitāti apliecinošiem sertifikātiem. “Sabiedrība beidzot ir sākusi teikt, kāda veida 

pārtiku tā vēlas iegādāties. Tāpēc prasība pēc “zaļākas” ražošanas tikai pieaugs, ko ietekmē arī 

izmaiņas klimata un tirdzniecības politikā. Tādēļ risinājumu, kā mazināt spriedzi starp ražotājiem un 

patērētājiem, kopīgi jāmeklē kā investoriem un lielajām pārtikas ķēdēm, tā mazajiem tirgotājiem, 

vides grupām un mājsaimniecībām,” uzsvēra A.Lapiņš, Latvijas pārstāvis OECD. 

 

Vairāk varat uzzināt šeit:  http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/aizvadita-konference-latvijas-

produktu-tirgus-speks-partikas-kedes  

 

LDDK sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) informatīvā kampaņa dažādības 

veicināšanai “Atvērtība ir vērtība” 

Piektdien, 26.martā, LOSP biroja vadītāja Z.Jonaite piedalījās LDDK sadarbībā ar SIF informatīvajā 

kampaņā dažādības veicināšanai “Atvērtība ir vērtība” tiešaistes lekcijā “Dzimumu līdztiesība: 

izaicinājumi un ieguvumi darba devējiem”. 

 

Lekcijas laikā tika apskatītas šādas tēmas: 

 Kāda ir situācija dzimumu līdztiesības jomā Latvijas darba tirgū? 

 Kāpēc 21. gadsimtā joprojām ir jārunā par dzimumu līdztiesību? 

 Kādi ir būtiskākie izaicinājumi, ar ko saskaras darba devēji, nodarbinātie un sabiedrība 

kopumā? Kā tos pārvarēt? 

 Ko varam mācīties no labās prakses piemēriem? 

 

Nākamās nedēļas LOSP aktivitātes: 

 

LOSP Valdes sēde 

Trešdien, 31.martā, plkst.10:00, notiks attālinātā LOSP Valdes sēde.  

Darba kārtība un sanāksmes saite tiks nosūtīta tuvākajā laikā Jums uz e-pastiem.  

 

Lūgums iesūtīt savus iekļaujamos jautājumus darba kārtībā LOSP ģenerāldirektoram 

G.Vilnītim uz e-pastu: guntis.vilnitis@losp.lv līdz 2021.gada 29.martam.  

 

Memoranda padomes sēdē 

Trešdien, 31.martā, LOSP sabiedrisko attiecību speciālists G.Jankovs piedalīsies Memoranda 

padomes sēdē.  

 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/aizvadita-konference-latvijas-produktu-tirgus-speks-partikas-kedes
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/aizvadita-konference-latvijas-produktu-tirgus-speks-partikas-kedes
mailto:guntis.vilnitis@losp.lv
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Darba kārtība: 

1. Diskusijas uzsākšana par sociālo uzticēšanos. 

2. Saimnieciskā darbība SLO konceptā. 

3. Ziņojums par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānu 2021.-2023.gadam un 

informatīvo ziņojumu “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas 

īstenošanas plāna 2019.-2020.gadam izpilde un sasniegtie rezultāti”. 

4. Par konkursa komisiju Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa atlasei. 

5. Dažādi: 

 Diskusija par Memoranda padomes sadarbību ar tās deleģētajiem pārstāvjiem; 

 Informācija par kustību “Dažādībā ir spēks”; 

 Aktuālais COVID-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā; 

 par pārstāvja deleģēšanu Dziesmu un deju svētku padomes pretendentu vērtēšanas 

komisijā. 

 

 

LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES 

 

Latvijas Zemnieku Federācija 

 

Aicinām uz sarunu ciklu par Latvijas laukos ražotajiem pārtikas produktiem 

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” (LZF) aicina uz sarunu ciklu par Latvijas laukos ražotajiem 

pārtikas produktiem. Š.g. 30.martā plkst. 15:00 tiešsaistes platformā ZOOM notiks saruna  par 

MEDU UN ZĀĻU TĒJĀM. 

Sarunu cikla ietvaros plānotas vēl 5 tematiskās sarunas par produktu grupām: Gaļa, zivis, olas; Augļi 

un ogas; Dārzeņi un sēnes; Piens; Graudaugi un maize. 

Produktu labākās īpašības izzināsim kopā ar uztura speciālisti Andu Radziņu, bet mūsu 

lauksaimnieki iepazīstinās ar savu produkciju. 

Sarunas par MEDU UN ZĀĻU TĒJĀM norises gaita : 

 Produkta labākās vērtības /Uztura speciāliste Anda Radziņa 

 Medus un zāļu tēja/ Ivars Geiba (Krāslavas novads) 

 Apiprodukti/ Ilona Parinova (Gulbenes novads) 

 Bišu māšu peru pieniņš/  Aivars Zaikovskis (Balvu novads) 

 Bišu produkti šokolādē/ Diāna Briede (Krustpils novads) 

 Tējzāles medū, bišu maize un ziedputekšņi/ Gunta Some (Daugavpils novads) 

 Medus produkti/ Liena Muceniece, Liāna Limora, Laima Garā, Leons Kaļāns 

 SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) veidotais vietējās pārtikas 

katalogs www.novadagarsa.lv  /Elīna Ozola 

Sarunu moderēs LZF lauku attīstības eksperte Agnese Hauka 

Piedāvājam iespēju pieteikties dalībai mūsu pirmajā pasākumā, lai saņemtu atgādinājumu un saiti uz 

ZOOM tiešsaisti savā e pastā. Reģistrācija šeit :  https://forms.gle/koUsNjVpGrMbsomk8 

http://www.novadagarsa.lv/
https://forms.gle/koUsNjVpGrMbsomk8
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Papildus informācija: LZF birojs T.26536985, info@lzf.lv 

 

 
 

 

Lauku Ceļotājs 

 

"Lauku ceļotāja" biedru kopsapulce, 29. marts 

 

2021.gada 29. martā aicinām tikties "Lauku ceļotāja" biedru kopsapulcē, kas arī šoreiz norisināsies 

tiešsaistē -  platformā Zoom, plkst. 11:00-13:00. 

  

Lai saņemtu saiti uz sapulci, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu: 

https://forms.gle/DmEBUuG9N1MtJFNp6  

 

Kopsapulces tēmas: 

 Aktuālā situācija nozarē. 

 LLTA “Lauku ceļotājs” gada pārskata un bilances apstiprināšana. 

 Aktualitātes asociācijā un jaunie biedri. 

 Apgrozāmo līdzekļu granti: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1107. 

 "Lauku Dzīvestila uzņēmuma" priekšlikuma gaita 

 Jaunumi no Konkurences padomes LaIPa sakarā.  

 Projektu jaunumi. 

 "Atvērtās dienas laukos" – 10.-13. jūnijs: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1104. 

 "Mājas kafejnīcu dienas" – vasaras 

izskaņā/rudenī: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1103. 

 Aicinām dalīties ar militāriem vēstures stāstiem Militārā mantojuma projekta 

ietvaros: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1105. 

 Lauku tūrisma uzņēmēji aicināti atsaukties “Hospiss” labdarības akcijai “Atelpa 

savējiem”: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1101. 

 Jauna informācijas sadaļa www.celotajs.lv, kur meklēt vietējos ražotājus un audzētājus, iespēja 

pievienoties: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1102. 

 

Sapulce tikai "Lauku ceļotāja" biedriem. 

 

mailto:info@lzf.lv
https://forms.gle/DmEBUuG9N1MtJFNp6
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1107
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1104
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1103
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1105
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1101
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1102
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"Atvērtās dienas laukos" BŪS arī šogad - 10.-13. jūnijā! 

 

"Atvērtās dienas laukos" (ADL) ir Latvijas lauku apceļošanas un iepazīšanas pasākums ar mērķi 

popularizēt laukus - laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus, pakalpojumus, kā arī ieinteresēt 

iedzīvotājus iepazīt lauku dzīvi, nobaudīt lauku labumus, atrast saimniecības, no kurām iegādāties 

laukos audzētus un ražotus produktus, kā arī atpūsties un izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko var 

piedzīvot laukos. 

 

Aicinām ikvienu lauku tūrisma uzņēmēju pievienoties šim pasākumam: naktsmītnes, amatnieki, 

pirtnieki, pārtikas ražotāji, biškopji, stādu audzētāji, lielās lauku saimniecības, pilis un muižas, 

atrakciju parki, lauku krodziņi un restorāni, dabas takas un daudzi citi. 

 

Mēs aicinām Jūs pieteikt savu dalību, aizpildot elektronisku PIETEIKUMA ANKETU. Pieteikšanās 

līdz 19. martam. 

 

Pasākumu organizē LLTA "Lauku ceļotājs" un  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1104  

 

Mājas kafejnīcu dienas - šogad visā Latvijā! 

 

Aicinām vietējos koordinātorus pieteikt sava reģiona dalību Mājas kafejnīcu dienām. 

Māju kafejnīcu dienas ir reģionāla tūrisma galamērķa popularizēšanas pasākums, un to 

organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar LLTA "Lauku ceļotājs". 

 

Katra galamērķa koordinatoru lūdzam aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU līdz 2021. gada 31. 

martam. 

Mājas kafejnīcu dienu ideja ir aizgūta no Igaunijas, kur šādas dienas notiek jau vairākus gadus un 

dažādos reģionos. 2019. gadā šādas mājas kafejnīcu dienas pirmo reizi tika rīkotas arī Latvijā, kam 

2020. gadā pievienojās jauni reģioni. Mājas kafejnīcu dienas iepriekšējos gadus guva lielu atsaucību, 

un dalība tajās ir laba iespēja popularizēt savu novadu vai kultūrtelpu kā interesantu tūrisma 

galamērķi, tāpēc šogad šādas Mājas kafejnīcu dienas nolemts organizēt visā Latvijā. 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1103 

 

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. 

 

 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1104
https://forms.gle/Q62zGh52LEsHZFLZ9
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1103
http://www.celotajs.lv/
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Latvijas Maiznieku biedrība 

 

Konkurss ‘’Uzcep savu dzīvesprieka maizi!’’ 

virtuālā un radošā veidā uzkrājot pieredzi un gaidot pavasari. 

 

Organizē: Latvijas Maiznieku biedrība (LMB) 

Aicināti:  Visi Latvijas profesionālo izglītības   iestāžu audzēkņi un jaunieši/interesenti vecumā  no 

17 - 23 gadiem, kuri vēlas izcept savu īpašo maizi. 

                    

Konkursa norises laiks: no 15. marta līdz 20. aprīlim  

 

LMB aicina pedagogus novērtēt visus, kas piedalīsies konkursā, ar pozitīvu vērtējumu (no 7 līdz 10 

ballēm) profesionālajos mācību priekšmetos                                                       

 

 Konkursa uzdevums: 

1. Izveidot receptūru un izcept jauktu miltu maizi ar vai bez piedevām (pēc katra iedvesmas un 

fantāzijas), kas atbilstu nosaukumam ‘’Dzīvesprieka maize’’ ar neto daudzumu no 0,500 – 

1,00 kg; 

2. Gatavošanā iespējams izmantot dažādu veidu un tipu miltus (kviešu, rudzu, pupu, zirņu, auzu, 

griķu u.c.), var pievienot žāvētus augļus, sēklas, riekstus, graudus, pārslas, dārzeņus, 

garšaugus u.c.; 

3. Papildu punktus iespējams iegūt, ja maizes gatavošanā izmantoti pilngraudu milti 

(PILNGRAUDU milti ir produkti ar augstu uzturvērtību – bagātīgi ar šķiedrvielām, satur 

daudz B grupas vitamīnus, minerālvielas (cinku, fosforu, magniju un dzelzi) un bioloģiski 

aktīvus savienojumus (antioksidantus u.c.));  

4. Darba iesniegšana: Video (ne garāku kā 3 min) vai PDF formātā  (jāiekļauj konstruktīva 

fotosesija par maizes gatavošanu no izejvielām līdz gatavam produktam) un 

viedoklis/pamatojums – kāpēc jāēd maize (visradošākajā izpildījumā, iekļaujot to Video vai 

PDF).  

Papildu prezentācijai (video vai PDF) jāiesniedz receptūra un tehnoloģiskā procesa apraksts 

ar titullapu, kur minēts konkursanta vārds, uzvārds, mācību iestāde, grupa, kurss un pedagogs.  

Darbi jāiesūta: līdz š.g. 15. aprīlim uz e-pastu : birojs@maizniekubiedriba.lv 

mailto:birojs@maizniekubiedriba.lv
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Tiks piešķirtas balvas 1., 2., 3. vietām, kā arī Veicināšanas un Žūrijas simpātiju balvas. 

Konkursu atbalsta: visi LMB biedri/ražošanas uzņēmumi 

Darbus vērtēs: 

Gunta Duka – LMB izpilddirektore, Maiznieka amata meistare 

Linda Bekmane – Maiznieka amata meistare, SIA ‘’Puratos Latvia’’ tehnoloģe/konsultante 

Toms Blumbergs – Maiznieka amata zellis, SIA ‘’Saldus maiznieks’’ ražošanas vadītājs. 

 

Šeit varat uzzināt vairāk par konkura nolikumu:  

https://maizniekubiedriba.lv/  

 

Uzkrāsim pieredzi ar cerību, ka 2021. gada rudenī tiksimies konkursā ‘’’Jaunais maiznieks - 

2021’’. 

 
 

Latvijas Jauno Zemnieku klubs 

2021.gada 17.februārī attālināti noritēja biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” 39.kongress, kurā 

atkārtoti tika ievēlēts iepriekšējais valdes sastāvs. Lai stiprinātu jau iesākto, biedrības valdes 

priekšsēdētājas pienākumus arī turpmāk pildīs Sandra Eimane. Valdē turpinās darboties arī Daiga 

Dambe – Kļaviņa, Elīza Ilze Malceniece, Sintija Osīte un valdes priekšsēdētājas vietnieks Rūdolfs 

Pulkstenis. Esam gandarīti par spēcīgo valdes sastāvu, kas veiksmīgi jau ir sasnieguši izvirzītos 

mērķus. 

Mums rūp Latvijas lauku reģionu attīstība, tāpēc organizācijas darbība tiks vērsta uz lauku reģionu 

labklājības līmeņa paaugstināšanu un jauniešu integrēšanu sociālu, ekonomisku un kultūras procesu 

norisē lauku reģionos, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu informēšanai,   izglītošanai un iesaistīšanai 

dažādu lēmumu pieņemšanā. 

Sandra Eimane: “Kopā mēs varēsim attīstīt lauksaimniecību, paši sevi, daudz atklāt un īstenot. 

Svarīgi ir nebaidīties darīt un realizēt savas idejas, jo iespēju ir daudz. Nepieciešams ir izprast 

patiesos faktus par lauksaimniecības procesiem. Nākamo gadu mērķis – izglītot sabiedrību, biedrus 

un citus lauksaimniekus. Veidot diskusijas, informatīvus materiālus, parādīt piemērus, kā var 

saimniekot laukos un cik dažādas idejas var realizēt lauku vidē.Es uzskatu, ka jebkuras saimniecības, 

https://maizniekubiedriba.lv/
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uzņēmuma, organizācijas pamatā ir jābūt stiprai komandai, kurā pārstāvētas vairākas jomas, līdz ar to 

tiek veidoti dažādi viedokļi un plašāks redzesloks.” 

 

 

Latvijas Lauku Forums 

 

Inovatīvi digitālie risinājumi kultūrvēstures mantojuma saglabāšanā – noskaidroti laureāti 

projektu konkursā “Dižprojekts 2020” 

 

Latvijas lauku partnerību balvai “Dižprojekts” šogad tika izvirzīti 29 ilgtspējīgi, radoši un 

praktiski projekti no visas Latvijas. Tie ir vietējo rīcības grupu lepošanās stāsti, kuri iedvesmo 

vietējos iedzīvotājus reģionos rīkoties un īstenot vietējai teritorijai nozīmīgus risinājumus. 

Latvijas Lauku forums (LLF) konkursu rīko jau desmito reizi ar mērķi dižojoties rādīt 

piemēru uzņēmējiem, pašvaldībām un iniciatīvu grupām. Šogad laureātu vidū ir projekti no 

Saldus, Ventspils un Gulbenes un novadiem. 

Ik gadu ar Eiropas Savienības fondu (ELFLA un EJZF*) līdzfinansējumu un LEADER jeb 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieeju visā Latvijas lauku teritorijā tiek uzsākti un īstenoti 

vairāki simti daudzveidīgu iniciatīvu. Katra vietējā rīcības grupa (VRG) savā darbības teritorijām ir 

identificējusi vajadzības, uz kurām balstoties ir izstrādāta vietējās attīstības stratēģija. Atbalstoši tām 

ir noteikti kritēriji projektu atlasei. Visu aktivitāšu mērķis ir spēcināt vietējo kopienu un teritorijas 

attīstību: sekmēt ekonomisko attīstību, radot jaunas darba vietas un veicinot apkaimē ražotu produktu 

apmaiņu, atbalstīt pilsoniskās sabiedrības aktivitātes un kultūras norises, sakārtot ļaužu brīvā laika 

pulcēšanās vietas, iedrošinot uzņēmēju, iedzīvotāju un pašvaldību sadarbību pie vienotas nākotnes 

vīzijas īstenošanas. 
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Galveno titulu LEADER “Dižprojekts 2020”, kā arī lielāko atbalstu sabiedrības vidū ar lielu 

sociālo mediju balsotāju skaitu, saņēma  projekts “Digitālie rīki inovatīviem pakalpojumiem 

Jaunauces pilī”, kuru organizācijas „Saldus rajona attīstības biedrība” darbības teritorijā 

Saldus novadā īstenoja biedrība “Mēs-Jaunaucei”. Jaunauces pilī radīts laikmetīgs piedāvājums, 

ļaujot interaktīvi iepazīties ar pils kultūras mantojumu – izveidota aplikācija, kas ļauj noraudzīties 

papildinātās realitātes digitālajā ekspozīcijā “Vārti”. Fakts, ka 19. gadsimtā Jaunaucē atradusies 

izcilākā mākslas darbu kolekcija, kāda jebkad bijusi Latvijā, biedrību iedvesmoja veikt izpēti un rast 

veidus, kā šo stāstu uzburt un izstāstīt citiem. Projekta īstenotāji atzīst, ka izaicinājums bijis atrast 

marķieru vizuālo risinājumu, kurus skenējot, planšetē rodas papildinātā realitāte – tiem bija jāatbilst 

gan tehniskajiem parametriem, gan jāiekļaujas pils zāles klasicisma interjerā. Aplikācija radīta tā, lai 

būtu ērti lietojama visām paaudzēm. Tā iekļauta arī Kultūras ministrijas kultūrizglītības programmā 

“Latvijas skolas soma”. Nozīmīgi, ka risinājuma izveidē un īstenošanā iesaistīti arī vietējie 

iedzīvotāji. 

Biedrības “Mēs-Jaunaucei” vadītāja Inguna Balcere stāsta, ka inovatīvais risinājums raisījis patiesu 

interesi: “Tūristi ir pārsteigti gan par to, ka Latvijas laukos kādreiz bijusi pasaules mēroga mākslas 

darbu kolekcija ar  Rafaela un  Leonardo da Vinči gleznām, gan par ekspozīcijas laikmetīgo, digitālo 

risinājumu. Lai piedzīvotu papildināto realitāti, ir jādodas uz Jaunauci!” 
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Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” lepojas ar konkursa “Dižprojekts 2020” otrās 

vietas ieguvēju: SIA “MS Avlo”, kas īstenoja projektu “Pasiekstes vējdzirnavu vēsturiskā 

tūrisma attīstīšana” Ventspils novadā. Pateicoties Veinbergu ģimenes neatlaidīgajam darba 

sparam, no necila un brūkošā stāvoklī esoša vēstures pieminekļa ir atdzimušas jaunas un skaistas 

vējdzirnavas un to apkārtne. Pasiekstes vējdzirnavas ir atguvušas savu agrāko spozmi – ar lielu 

uzmanību saglabāta un atjaunota katra vēsturisko dzirnavu detaļa, kas iedod šim atjaunotajam 

objektam īpašu vērtību. 

 
 

Konkursa “Dižprojekts 2020” trešo vietu ieguva SIA “Pakalnieši” par īstenoto projektu “Mājas 

siera ražošanas telpu paplašināšana” biedrības “SATEKA” teritorijā Gulbenes novadā. SIA 

“Pakalnieši” saimniecei Inetai Dambrovai ir izdevies piepildīt sen lolotu sapni par siera māju. Tā 

izveidota 1926. gadā būvētā ēkā, kur nu notiek gardā siera ražošana, tā uzglabāšana un izsniegšana, 

kā arī izveidota plaša degustācijas zāle ar aprīkojumu. Arī šis projekts guva lielu atsaucību sociālajos 

medijos, kas liecina par tā īstenotāju pieprasīto produkciju. Biedrības “SATEKA” pārstāves, 

lepojoties ar izvirzīto projektu, atzīmē: “SIA “Pakalnieši” ieguldījuši daudz laika un enerģijas, 

līdzekļu, neredzamo asaru un pārdzīvojumu! Uzņēmums savu ražošanu uzsākuši mazā mājas 

istabiņā, un nu ir izauguši!” 

Laureāti tika noteikti, ņemot vērā iedzīvotāju balsojumu LLF sociālajos medijos, vietējo rīcības 

grupu un ekspertu vērtējumu . Ar visiem pozitīvajiem piemēriem, konkursam nominēto projektu 

aprakstiem un fotogrāfijām, var iepazīties šeit: https://laukuforums.lv/lv/archives/11560 

 

LAUKU ATBALSTA DIENESTA AKTUALITĀTES 

 

22.03.2021 

Viss aktuālais lauksaimniekiem datorā un viedierīcē! 

No 22. līdz 26. martam jau 12. reizi norisinās Eiropas Digitālā nedēļa Latvijā. To organizē Latvijas 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju. 

https://laukuforums.lv/lv/archives/11560
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Arī šogad Lauku atbalsta dienests ir pasākuma dalībnieks un piedalās Digitālajā nedēļā ar video 

materiālu, kas sniedz ieskatu par dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu un mobilo aplikāciju, 

robotizēto kolēģi Vari, kā arī par palīgu, kas nenoguris strādā visu diennakti - virtuālo asistenti 

IEVU. 

LAD nepārtraukti domā par attīstību un ikdienā strādā pie tā, lai visi sniegtie e-pakalpojumi ir 

klientiem viegli saprotami, intuitīvi un ērti lietojami. Dienestam ir būtiski, lai lauksaimnieki, 

zivsaimnieki un mežsaimnieki elektroniskajā vidē varētu paši gan iegūt nepieciešamo informāciju, 

gan arī sev ērtā veidā – datorā vai viedierīcē - to iesniegt dienestam. 

Digitālā nedēļa 2021 ir organizēta kā tiešsaistes pasākumu kopums. Nedēļas laikā notiks gan 

centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdz interneta tiešraidēs, gan arī citi tiešsaistes 

pasākumi, ko organizēs partneri visos Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās 

organizācijas, pašvaldībās un uzņēmumos. Plašāka informācija un pasākumu karte 

pieejama: https://eprasmes.lv/. 

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

datora-un-viedierice!-1129  

24.03.2021 

Tiešsaistes vebināri - uzzini aktuālo! 

Lai informētu par aktualitātēm, Lauku atbalsta dienests (LAD) organizē tiešsaistes vebinārus. 

Lielākajai daļai vebināru, lai varētu piedalīties, ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. Pēc 

pasākumu norises vebināru video ieraksti tiek publicēti dienesta mājaslapā, kā arī LAD YouTube un 

Vimeo kontos. 

 

Plānotie vebināri 

"Platību maksājumu sezonas aktualitātes", 2021.gada 8.aprīlis plkst.10.00 

Vebinārā dienesta speciālisti informēs par pieteikšanos platību maksājumiem, izmaiņām 

nosacījumos, svarīgiem datumiem jaunajā platību maksājumu sezonā un citām aktualitātēm. 

Pasākumu varēs vērot arī YouTube un Facebook-live kanālos. 

 

Vebināru ieraksti 

2021.gada 17.martā LAD kopā ar Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvjiem organizēja vebināru par 

plānotajiem biodrošības pasākumiem un atbalstu profilaktiskajiem pasākumiem putnkopības nozarē. 

https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/tiessaistes-vebinari-uzzini-aktualo-

1130  

 

Vairāk ar LAD aktualitātēm varat iepazīties šeit:  

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

 

 

 

 

 

 

https://eprasmes.lv/
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/viss-aktualais-lauksaimniekiem-datora-un-viedierice!-1129
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/viss-aktualais-lauksaimniekiem-datora-un-viedierice!-1129
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/tiessaistes-vebinari-uzzini-aktualo-1130
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/tiessaistes-vebinari-uzzini-aktualo-1130
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/
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ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS AKTUALITĀTES 

 

22.03.2021 

Konference “Nākotne gudrā lauksaimniecībā” 

Lai veicinātu skolu jauniešu informētību par iespējām jau pēc 9. klases iegūt profesionālu izglītību un 

ātrāk iekļauties darba tirgū, kā arī mudinātu profesionālās izglītības iestādes fokusēties uz mūsdienu 

darba tirgū pieprasītu mācību piedāvājumu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) 

rīko tiešsaistes konferenci "Nākotne gudrā lauksaimniecībā". 

 

Konference notiks 30.martā no pulksten 10.00 līdz 13.30 un būs skatāma www.llkc.lv, kā arī LLKC 

feisbuka un youtube kontā.  

 

Ikviens interesents šajā dienā varēs iepazīt aktuālo profesiju pieprasījumu lauksaimniecībā, kā arī 

uzzināt, kurās skolās Latvijā tās iespējams apgūt. Pasākumā būs pieejama informācija kā par 

atalgojumu un izaugsmes iespējām dažādās lauksaimniecības profesijās, tā par veiksmes stāstiem, 

izvēloties savu dzīvi un darbu saistīt ar laukiem. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/konference-nakotne-gudra-lauksaimnieciba-

?id=12112   

 

23.03.2021 

Taurenes pagastā šogad notiks augsnes kartēšana Latvijas augsnes klasifikācijas sistēmas 

pilnveidošanai 

Zemkopības ministrijas (ZM) īstenojamais projekts “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības 

uzlabošana lauksaimniecībā” paredz šāgada pavasarī, tikko laikapstākļi to atļaus, uzsākt augsnes 

kartēšanu Vecpiebalgas novada Taurenes pagastā.  

 

Lai varētu izstrādāt augsnes kartēšanas metodiku, nepieciešams veikt dziļrakumus, tos aprakstīt, 

ievākt augsnes paraugus no ģenētiskajiem horizontiem* un tos analizēt atbilstoši šā projekta 

metodikai. Rezultātā tiks pilnveidota nacionālās augsnes klasifikācijas sistēma un augsnes 

aprakstīšanas, klasificēšanas un kartēšanas metodika, lai nākotnē varētu veikt plašāku augsnes 

kartēšanu pēc vienotas metodikas visā valstī.  

 

Taurenes pagastā, kas raksturo Latvijas augstieņu teritoriju, augsnes paraugu ievākšana norisināsies 

šogad, bet Latvijas teritorijā, kas raksturo līdzenuma augsni – Jelgavas novada Platones pagastā – 

kartēšanu plānots veikt 2022. gadā. Darbus veiks projekta partneris – Latvijas Universitāte. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/taurenes-pagasta-sogad-notiks-augsnes-

kartesana-latvijas-augsnes-klasi?id=12116  

 

24.03.2021 

Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā vistas gaļai noteiktas prasības putnus audzēt bez 

antibiotikām 

Valdība trešdien, 24. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

pārtikas kvalitātes shēmu, to ieviešanas, darbības un uzraudzības prasībās, nosakot stingrākas 

prasības Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vistas gaļai nosakot prasības jaunam produktu veidam 

- zivju konserviem (makrelēm) savā sulā.  

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/konference-nakotne-gudra-lauksaimnieciba-?id=12112
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/konference-nakotne-gudra-lauksaimnieciba-?id=12112
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/taurenes-pagasta-sogad-notiks-augsnes-kartesana-latvijas-augsnes-klasi?id=12116
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/taurenes-pagasta-sogad-notiks-augsnes-kartesana-latvijas-augsnes-klasi?id=12116
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Ņemot vērā sabiedrības veselības nodrošināšanu, noteikumos ir iekļauta prasība Nacionālajā pārtikas 

kvalitātes shēmā iekļautos putnus audzēt bez antibiotikām.  

 

Ar grozījumiem arī noteikti kvalitātes rādītāji zivju konserviem – makrelēm savā sulā, tostarp 

nenosakot apakšējo robežu vārāmā sāls procentuālajam daudzumam produktā, lai neierobežotu 

ražotāju iespējas samazināt sāls procentuālo saturu, ja vien tas neapdraud pārtikas produkta drošumu, 

un dotu iespēju patērētājiem iegādāties produktu ar samazinātu sāls saturu. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/nacionalaja-partikas-kvalitates-shema-vistas-

galai-noteiktas-prasibas-?id=12118  

 

24.03.2021 

Zemkopības ministrija: ES dalībvalstīm pašām jālemj par savas lauksaimniecības attīstību, 

nevis Eiropas Komisijai centralizēti 

22. un 23. martā notika ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes (LZMP) sēde, 

kurā dalībvalstis intensīvās sarunās turpināja spriest par nozīmīgiem ES Kopējās lauksaimniecības 

politikas (KLP) likumdošanas nosacījumiem, kas būs spēkā no 2023. līdz 2027. gadam, bet par ko 

pagaidām diemžēl nav izdevies panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu (EP). Ieilgušo diskusiju dēļ 

no 2021. līdz 2023. gadam spēkā ir KLP pārejas perioda nosacījumi. 

 

2020. gada 19. un 20. oktobra LZMP sanāksmē tika panākta Padomes kopēja nostāja par KLP 

turpmāko darbību, kas sniedz Padomei politiskas pilnvaras turpināt sarunas ar EP, lai beidzot panāktu 

gala vienošanos par nākotnes KLP. Līdz šim ir noticis ļoti intensīvs darbs ar EP, taču sarunas ir 

sarežģītas, jo vairākos būtiskos KLP jautājumos institūcijām ir atšķirīga vai pat pretēja nostāja. EP ir 

arī ierosinājis vairākus jaunus priekšlikumus, par kuriem Padomei vēl ir jāpanāk vienošanās 

dalībvalstu starpā. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-es-dalibvalstim-pasam-

jalemj-par-savas-lauksaimn?id=12119  

 

Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā 

 

Pirmdien, 29. martā, Zemkopības ministrijā (ZM) notiks tiešsaistes sanāksme par turpmākajiem 

pasākumiem antimikrobiālās rezistences ierobežošanai Latvijā (LATOHOP) Eiropas Komisijas (EK) 

Strukturālo reformu tehniskā atbalsta programmā “Viena veselība”, kurā tiks plānoti nākamie 

pasākumi un pārrunāti aktuālie programmas jautājumi un apmācību semināru temati. 

Sākums pulksten 9.30.   

 

Pirmdien, 29. martā, ZM notiks tiešsaistes sanāksme ar Valsts ieņēmumu dienesta, Pārtikas un 

veterinārā dienesta (PVD) un Lauksaimniecības datu centra (LDC) pārstāvjiem par LDC uzturētās 

mājas (istabas) dzīvnieku datubāzes pilnveidošanu, lai nodrošinātu Latvijā ievesto mājas (istabas) 

dzīvnieku (suņu) izsekojamību.  

Sākums pulksten 10.00.   

 

Pirmdien, 29. martā, ZM eksperti piedalīsies EK veterināro ekspertu tiešsaistes darba grupā, kurā 

diskutēs par ES normatīvo dokumentu piemērošanu akvakultūras uzņēmumu reģistrācijai, lietvedībai 

un reģistrācijas prasību izņēmumiem.  

Sākums pulksten 11.00. 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/nacionalaja-partikas-kvalitates-shema-vistas-galai-noteiktas-prasibas-?id=12118
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/nacionalaja-partikas-kvalitates-shema-vistas-galai-noteiktas-prasibas-?id=12118
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-es-dalibvalstim-pasam-jalemj-par-savas-lauksaimn?id=12119
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zemkopibas-ministrija-es-dalibvalstim-pasam-jalemj-par-savas-lauksaimn?id=12119
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Pirmdien, 29. martā ZM speciālisti piedalīsies FAO (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations/ Pārtikas lauksaimniecības organizācija) koordinācijas darba grupas tiešsaistes 

sanāksmē. Sanāksmē plānots turpināt diskusijas par ES prioritātēm ANO Pārtikas sistēmu samitā, kā 

arī gatavoties FAO Padomes 166. sesijai.  

Sākums pulksten 11.00. 

 

Pirmdien, 29. martā,  ZM speciālisti piedalīsies Finanšu ministrijas un Valsts Kases organizētā 

tiešsaistes darba grupā “Par Latvijas valsts ilgtspējīgo valsts vērtspapīru ietvara izveidi“. Latvijas 

ilgtspējīgo valsts vērtspapīru ietvara izveidē ir iesaistītas starptautiskās investīciju bankas ar pieredzi 

“zaļo” un “ilgtspējīgo” obligāciju emisijās – “Credit Agricole”  un “BNP Paribas”, kas asistēs, 

konsultēs un aktīvi iesaistīties darbā pie ietvara izveidošanas, komunikācijā ar investoriem un pirmo 

obligāciju emisijās.   

Sākums pulksten 14.00. 

 

Pirmdien, 29. martā, ZM speciālisti piedalīsies Kultūras ministrijas rīkotā attālinātā sanāksmē par 

"Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānu". Plāna projektu ir plānots prezentēt 

2021.gada 31.marta Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru Kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes sēdē, pirms kuras ar darba grupas locekļiem tiks pārrunāta šī brīža Plāna 

projekta redakcija.  

Sākums pulksten 15.00. 

 

Otrdien, 30. martā, ZM eksperti piedalīsies Japānas Lauksaimniecības, meža un zvejsaimniecības 

ministrijas tiešsaistes sesijā par Japānas pārtikas piesārņojuma jautājumiem pēc Fukušimas 

atomelektrostacijas avārijas. Japānas pārstāvji informēs par situāciju radioloģiskās drošības jomā un 

veiktajiem pasākumiem saistībā ar Fukušimas atomelektrostacijas avārijas sekām ar mērķi panākt EK 

īstenoto piesardzības pasākumu mīkstināšanu Japānas pārtikas eksportam uz ES. 

Sākums pulksten 10.00.   

 

Otrdien, 30. martā, ZM notiks tiešsaistes sanāksme ar Lauku atbalsta dienesta un Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centra (LLKC) pārstāvjiem par metodikas izstrādi pasākuma “Vienreizējs 

maksājums sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai” apakšpasākumiem.  

Sākums pulksten 10.00.   

 

Otrdien, 30.  martā, ZM speciālisti piedalīsies EK un Portugāles prezidentūras sadarbībā ar Eiropas 

Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) rīkotā tiešsaistes darba grupā, kuras laikā apspriedīs jautājumus 

par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas ķēdē.  

Sākums pulksten 11.00.  

 

Otrdien, 30. martā, ZM speciālisti piedalīsies biedrības “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas 

uzņēmumu asociācija” rīkotajā tiešsaistes seminārā par jauno ES regulējumu dzeramā ūdens 

kvalitātei.  

Sākums pulksten 12.50. 

 

Otrdien, 30. martā, ZM speciālisti piedalīsies LLKC  organizētā attālinātā konferencē 

“Lauksaimniecības nozaru profesionālo izglītības iestāžu e-konference "Nākotne gudrā 
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lauksaimniecībā"”. Konference organizēta, lai veicinātu skolu jauniešu informētību par iespējām jau 

pēc 9. klases iegūt profesionālu izglītību un ātrāk iekļauties darba tirgū, kā arī mudinātu profesionālās 

izglītības iestādes fokusēties uz mūsdienu darba tirgū pieprasītu mācību piedāvājumu.  

Sākums pulksten 10.00. 

 

Otrdien, 30.martā, ZM speciālisti piedalīsies LIFE integrētā projekta (IP) “GoodWater” C14 

aktivitātes “Kapacitātes un zināšanu veidošana ilgtspējīgā virszemes ūdeņu apsaimniekošanā” 

projekta partneru sanāksmē. Sanāksmē tiks prezentēti un pilnveidoti mācību materiāli sabiedrības 

zināšanu pilnveidošanai saistībā ar lauksaimniecību, ko sagatavojuši projekta partneri.  

Sākums pulksten 15.30. 

 

Trešdien, 31. martā, ZM notiks tiešsaistes sanāksme par turpmākajiem pasākumiem antimikrobiālās 

rezistences ierobežošanai Latvijā (LATOHOP) EK Strukturālo reformu tehniskā atbalsta programmā 

“Viena veselība”, kurā pārrunās aktuālos jautājumus un plānos turpmākos projekta pasākumus, kas 

skar vairāku nozaru sadarbības jautājumus saistībā ar antimikrobiālo rezistenci un programmu.  

Sākums pulksten 9.30. 

 

Ceturtdien, 1. aprīlī, ZM ZM notiks tiešsaistes sanāksme ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) 

pārstāvjiem par elektroniskā rīka “Tehnikas katalogs” ieviešanu, kas darbosies uz LAD elektroniskās 

pieteikšanās sistēmas bāzes, lai atvieglotu iepirkumu procesu tehnikas iegādei Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laika pasākumiem.  

Sākums pulksten 13.00. 


