INFOLAPA Nr. 21/2021
LOSP AKTUALITĀTES
Šīs nedēļas LOSP aktivitātes:
LR Zemkopības ministrijas (ZM) tematiskās darba grupu sanāksmes “Lauku telpa” un
“Zināšanas, inovācijas un sadarbība” kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskā
plāna periodam no 2023. līdz 2027.gada ietvaros
Otrdien, 25.maijā, notika ZM darba grupas sanāksme “Lauku telpa” un trešdien, 26.maijā, notika
darba grupas sanāksme “Zināšanas, inovācijas un sadarbība” KLP stratēģiskā plāna periodam no
2023. līdz 2027.gada ietvaros. Sanāksmēs tika diskutēts par ZM sagatavotajiem piedāvājumiem.
Grupu mērķis bija sadarbībā ar organizācijām apzināt trūkumus un vajadzības dažādās ar
lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas nozaru attīstību, kā arī lauku telpas attīstību saistītās
jomās.
Sanāksmēs piedalījās LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis un
LOSP dalīborganizāciju pārstāvji.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
Otrdien, 25.maijā, LOSP valdes loceklis G.Gūtmanis piedalījās Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas
novēršanas komisijas sēdē par Grozījumiem “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un
proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā”. Darbs pie likumprojekta izskatīšanas tiks turpināts.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) attīstības konsultatīvās padomes sēde
Otrdien, 25.maijā, LOSP valdes locekle L.Caune piedalījās VID attīstības konsultatīvās padomes
sēdē, kurā tika runāts par VID attīstības stratēģijas 2020.-2022.gadam īstenošanas gaitu un VID
aktuālajām likumdošanas iniciatīvām.
LR Aizsardzības ministrijas (AM) sanāksme par pārtikas iepirkumu
Trešdien, 26.maijā, pēc AM uzaicinājuma LOSP, LOSP ģenerāldirektors G.Vilnītis, LOSP valdes
locekle Dz.Lejniece, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja I.Šure un
valdes locekle L.Turnere, Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība valdes priekšsēdētājs J.Šolks,
kā arī ražotāju organizāciju pārstāvji, kopumā ap 40 dalībniekiem piedalījās AM sanāksmē, lai
diskutētu par pārtikas iepirkumiem Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS). Piedalījās un virzību
izteica ministrs Artis Pabriks.
Galvenās G.Vilnīša atziņas:
 pēc A.Pabrika ziņotā esot panākts, ka degvielas rezerves turpmāk glabāsies Latvijā, nevis
ārpusē Nīderlandē;
 pēc AM redzējuma turpmāk tiek mainīti publiskā iepirkuma principi un tiks izvēlēts viens
partneris, kuram būs jānodrošina visa pārtikas sortimenta piegāde NBS. Līdz šim līgumi tika
slēgti atsevišķi pa maizi, gaļu, pienu, dārzeņiem-augļiem, olām, miltu izstrādājumiem u.t.t.
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līdz ar to līgumslēdzējs ar NBS visticamāk būs kāds no lielveikalu ķēdes loģistikas centriem,
kurš slēgs apakšlīgumus ar piegādātājiem;
AM sola rūpēties, lai NBS tiktu apgādāts ar vietējo audzētāju un ražotāju produkciju. Kā to
nodrošināt palika neatbildēts jautājums, bet diskusija ir sākusies un turpināšoties;
AM veido autonomu NBS apgādes sistēmu, neanalizējot vai Materiālās rezerves iekļaušanu vai
neiekļaušanu apgādes modelī. Materiālās rezerves ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā un tā ir
cita "republika"!;
notika ideju ģenerēšana, bet netapa skaidrs par laika periodu, kad tas varētu rezultēties jaunā
NBS apgādes modelī!;
mums nelielajiem ražotājiem ir jāsaprot, ka tikai savstarpēji kooperējoties varēsim savu
produkciju ieraudzīt uz NBS kopgalda.

LOSP Pārstāvju sanāksme
Trešdien, 26.maijā, notika LOSP Pārstāvju sanāksme, sanāksmē piedalījās vairāk kā 50
dalībrganizāciju pārstāvji un LR Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
direktors Z.Ķikāns, kurš atbildēja un sanāksmes dalībnieku jautājumiem par KLP Atbalsta
Kalkulatoru 2023-2027. Rezultātā sanāksmes dalībnieki saņēma atbildes uz saviem jautājumiem un
ZM solīja izvērtēt un iespēju robežās ņemt vērā LOSP dalīborganizāciju izteikto viedokli par
uzlabojumiem KLP Atbalsta Kalkulatorā 2023-2027.
LOSP DALĪBORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES

Lauku Ceļotājs
"Atvērtās dienas laukos" notiek 10.-13. jūnijā!
Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
aicina uz pasākumu "Atvērtās dienas laukos 2021".
Tradicionālais Latvijas apceļošanas un iepazīšanas pasākums „Atvērtās dienas laukos” arī šogad
aicina brīvdienās nepalikt pilsētā un doties ciemos pie lauku uzņēmējiem. Šogad pasākuma laiks ir
pagarināts – tas noritēs četras dienas, no ceturtdienas, 10. jūnija līdz svētdienai – 13. jūnijam.
Viesos gaida vairāk kā 240 lauku tūrisma uzņēmēji - naktsmītnes, amatnieki, pirtnieki, pārtikas
ražotāji, biškopji, stādu audzētāji, lielās lauku saimniecības, pilis un muižas, lauku krodziņi un
restorāni, dabas takas un daudzi citi.
„Atvērtās dienas laukos” notiek visā Latvijā: Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, Sēlijā, Latgalē un Pierīgā.
Pasākuma dienās saimnieki piedāvā atlaides, īpaši sagatavotas programmas, ekskursijas, spēles,
gardumu degustācijas, kā arī īpaši draudzīgas cenas saviem ražojumiem un pakalpojumiem.
Lai brauciens būtu izdevies, ieteicams sākt plānošanu jau tagad. Visus pasākuma dalībniekus var
atrast pasākuma vietnē www.celotajs.lv/atvertasdienas. Tajā ir atrodama informācija par pasākumu,
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pasākuma karte un dalībnieku piedāvājumi šajās dienās.
No 24. maija drukātā pasākuma karte būs pieejama visos Latvijas tūrisma informācijas centros, uz
vietas pie pasākuma dalībniekiem, “Lauku ceļotāja” birojā Rīgā un no 29. maijā visās Circle K Latvia
degvielas uzpildes stacijās.
Plānojot savu “Atvērto dienu” braucienu, jāņem vērā, ka nepieciešams apmeklējumus saimniecībās
pieteikt iepriekš. Pasākuma standarta norises laiks ir no plkst. 10:00-18:00 , taču saimniecībām var
būt arī individuāli norādīti apmeklējumu laiki.
Saimnieki ir gatavi uzņemt viesus, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Arī viesiem jāizturas atbildīgi pret sevi, saimniekiem un citiem apmeklētājiem.
Vēlam visiem pasākuma apmeklētājiem izdevušos atklājumus un aizraujošu laiku laukos!
Asnāte Ziemele, Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente
Saziņai: Anna Palelione pasākuma “Atvērtās dienas laukos” koordinatore (tel. 29451717).

Jauna ceļojumu tēma vasarai – militārais mantojums Latvijā un Igaunijā
Šovasar ceļotājus aicinām iepazīt vietas, kurās risinājušies Latvijas un Igaunijas vēsturē svarīgi
notikumi laikā no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā un abu valstu neatkarības iegūšanas
1918. gadā līdz tās atjaunošanai 1990./1991. gadā. Apmeklētājiem atvērtas vairāk kā 300 militārā
mantojuma vietas Latvijā un Igaunijā - muzeji, nocietinājumi, militārais aprīkojums, takas,
bunkuri, cīņu vietas, militāras pilsētas, infrastruktūra, piemiņas vietas.
Latvijas un Igaunijas vēsturē ir daudz kopīga, jau sākot ar kopīgām cīņām par neatkarību, cauri abiem
pasaules kariem un padomju laiku, kad bijām Dzelzs Priekškara rietumu robeža. Lai šo vēsturi
saglabātu apziņā, mūsdienās daudzas militārā mantojuma vietas pielāgotas tūrismam, piedāvajot
mūsdienīgas ekspozīcijas, aizraujošas pieredzes un pārsteidzošus stāstus.
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Militārā mantojuma ceļojumu brošūra un karte
Klajā laista jauna ceļojumu karte, kurā ietvertas 150 interesantākās militārā mantojuma apskates
vietas Latvijā un Igaunijā. Starp tām ir gan lieli un labiekārtoti bijušie militārie objekti ar plašu
ekspozīciju un gida stāstījumu, gan arī objekti dabā - kauju vietas, ierakumi un mežabrāļu bunkuri,
kuru apmeklējumu var apvienot ar pastaigām mežā un dabas takās.
Katra apskates vieta saistīta ar noteiktu vēstures posmu. Tie ir:
 Pirmais pasaules karš/ Neatkarības kari 1914. – 1920.
 Otrais pasaules karš 1939. – 1945.
 Nacionālo partizānu kustība – mežabrāļi 1944. – ~1957.
 Padomju okupācija un neatkarības atjaunošana 1945. – 1991.
Vēstures posmi īsi raksturoti kartei pievienotajā brošūrā, kura tapusi sadarbībā ar Latvijas un
Igaunijas vēstures ekspertiem. Tajā atrodama arī informācija par kauju rekonstrukciju pasākumiem,
militārām parādēm un valstu neatkarībai veltītiem svētkiem Latvijā un Igaunijā.
Karte un brošūra lejuplādējama https://militaryheritagetourism.info/lv/info/publications latviešu,
angļu, igauņu, vācu un krievu valodās. Papīra formātā karti un brošūru varēs saņemt:
 Latvijā – tūrisma informācijas centros, pie tūrisma informācijas sniedzējiem vairākās
pašvaldībās, kā arī vairākumā militārā mantojuma tūrisma objektos.
 Igaunijā – tūrisma informācijas centros, Igaunijas Kara Muzejā Vīmski, militārajos tūrisma
objektos un tūrisma uzņēmumos visā Igaunijā.
Militārā mantojuma vietas gatavojas tūrisma sezonai
Ievērojami uzlabojumi, sagatavojoties tūrisma sezonai, tiek veikti jau vairākos bijušajos militāros
objektos. Minot tikai dažus piemērus Latvijā un Igaunijā:
- 2021. gada 23. aprīlī, iesākot tūrisma sezonu, apmeklētājiem tika atvērts Ventspils 46. krasta
aizsardzības baterijas uguns koriģēšanas tornis. Tas ir pilnībā atjaunots un kļuvis par skatu
torni ar vēstures izziņas iespējām. Apmeklētājiem ir pieejama āra skatu platforma, no kuras
paveras skats uz jūru, blakus tornim ir uzstādīts informatīvais stends ar QR kodu, kur
mobilajā aplikācijā redzama animācija par vēstures notikumiem.
-

Olaines vēstures un mākslas muzejā būtiski papildināts Pirmā pasaules kara vēstures izziņas
maršruts. Šobrīd maršruta teritorijā ir pabeigti būvniecības darbi, kuru laikā tika rekonstruēta
zemnīca – uguns punkts. Būvniecības laikā izveidota stilizēta dzelzsbetona vitrīna – skapis,
kurā atrodas arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti; ir pagarināta pastaigu laipa,
izveidots jauns informācijas stends ar zinātniskās izpētes rezultātā iegūto informāciju.

-

Mores kauju muzeja brīvdabas ekspozīcijas teritorijā ir izbūvēts žogs, eksponāti norobežoti ar
dekoratīvu norobežojumu, kā arī izbūvēti vairāki grants celiņi un eksponātu pamatnes, kas
ļaus apmeklētājiem daudz ērtāk piekļūt un apskatīt brīvdabas eksponātus, no kuriem
visiecienītākais – padomju armijas tanks T-34.

-

Igaunijā pie Sāremā augstākās virsotnes – Pangas klints izveidota militārās vēstures taka un
informācijas stends, iepazīstinot ar Otrā pasaules kara notikumiem šajās vietās.
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-

Atjaunots kādreizējais Kudani robežapsardzības punkts un izveidota ikvienam pieejama
atpūtas vieta bijušajā Spithami radaru stacijā Rietumigaunijā. Abos objektos ir informācijas
stendi apmeklētājiem.
- Osmusāres salā apskatāmi Otrā pasaules kara laika uguns vadības tornis, 180 mm un 130
mm kalibra krasta aizsardzības bateriju lielgabali. Apmeklētāju drošībai ierīkotas barjeras, ir
pārsegtas torņa šahtas un uzstādīti informācijas stendi.

-

Hījumā militārais muzejs ir ierīkots kādreizējā Tahkunas robežsardzes punktā. Muzejā
atjaunotas papildu telpas un papildināta galvenā ekspozīcija No jauna izveidota padomju
radio un radaru iekārtu ekspozīcija. Apskatāma Hījumā salas krasta aizsardzības
infrastruktūra, ieroči un munīcija.

Militārā mantojuma vietas darbojas saskaņā ar Latvijā un Igaunijā noteiktajām epidemioloģiskās
drošības prasībām, tādēļ iepriekš noteikti jāpārliecinās, vai apmeklējums iespējams un kādā kārtībā
tas var notikt. Saziņai katrai vietai kartē norādīts nosaukums, īss apraksts, adrese un tālruņa numurs.
Vairākām vietām, kas apskatāmas dabā, piemēram, kauju un piemiņas vietām, kādreizējām militārām
būvēm, adrese un tālruņa numurs neeksistē, tādēļ tas nav norādīts. Visām vietām ir norādītas GPS
koordinātas.
Militārā mantojuma tūrisma vietne internetā
Regulāri
papildinām
arī
militārā
mantojuma
tūrisma
interneta
vietni
https://militaryheritagetourism.info, kurā pašreiz ievietota informācija par 300 apskates vietām un
karte. Vietnes informācija tiek papildināta ar objektiem un ar tiem saistītiem vēstures aprakstiem un
atmiņu stāstiem.
Aicinām ikvienu iesaistīties šī vēstures mantojuma saglabāšanā un militārā mantojuma vietnes
informācijas papildināšanā, iesūtot ziņas par sev zināmiem objektiem, stāstus, foto, ceļojumu
piedzīvojumus un vēstures faktus, kas saistīti ar militāro mantojumu military@celotajs.lv.
"Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts (EST-LAT156)" projektu
līdzfinansē Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā
sadarbība" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma.
Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās
informācijas iespējamo izmantošanu.
Jauna informācijas sadaļa, kur meklēt vietējos ražotājus un audzētājus
Jauna informācijas sadaļa PRODUKCIJAS IEGĀDE ir izveidota 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?
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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.
 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.
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1102
"Lauku ceļotāja" e-avīze, 2021. gada pavasaris’ pieejama šeit:
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1116
Iznācis jauns pārgājienu ceļvedis: Mežtaka – Ziemeļu daļa
Laba ziņa pārgājienu cienītājiem – esam izdevuši Mežtakas ziemeļu daļas pārgājienu ceļvedi. Tas
domāts dažāda garuma pastaigu un pārgājienu plānošanai un īstenošanai skaistākajos mežu apvidos
Mežtakā– marķētā pārgājienu maršrutā, posmā Rīga-Tallina.
Mežtaka ir pārgājienu maršruts, kas ved cauri Latvijas, Igaunijas un Lietuvas skaistākajām dabas
vietām – mežiem, nacionālajiem parkiem, dabas parkiem un lauku ainavām. Tā ir Eiropas garo
distanču pārgājiena maršruta E11 daļa. Mežtakā var doties gan īsā pastaigā, gan dienas vai nedēļas
nogales pārgājienā, gan aizstaigāt cauri mežainiem apvidiem no Rīgas līdz pat Igaunijas un Lietuvas
robežām.
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1117
Naktsmītņu darbība Latvijā - vadlīnijas
Ir sagatavots atjaunots dokuments-vadlīnijas "Naktsmītņu darbība Latvijā", kas ir saskaņots ar
Veselības ministriju, Veselības inspekciju un Slimību profilakses un kontroles centru. Šobrīd vēl tiek
gaidīts saskaņojums no Ekonomikas ministrijas.
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Šis dokuments satur svarīgu informāciju par to, kas ir atļauts izmitināšanas pakalpojumu
sniedzējiem, kas ir jāievēro un jānodrošina uzņemot viesus, atbildības uzņemšanās, kā arī klienta
apliecinājums par noteikumu ievērošanu.
Papildu vēršam uzmanību, ka sagatavotā informācija tiks nosūtīta arī policijas tīklam, lai iespēju
robežās nodrošinātu esošo epidemioloģisko drošības normu vienveidīgu piemērošanas skaidrojumu.
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1119

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija
2021.gada 31. maijā, plkst. 16:00 Tiešsaistē zoom platformā notiks Latvijas Lauksaimniecības un
meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.
Darba kārtībā:
 LVMI Silava zinātnes starptautiskā izvērtējuma panākumu atslēga, informāes Silava
direktors Jurģis Jansons;
 Konkursa Sējējs 2021 nominācijas “Zinātne praksē un inovācijas” pretendentes Dr. agr.
Dzintras Dēķenas “Plūmju potcelmu ietekme uz šķirņu ziemcietību un ražu” prezentācija.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Latvijas Meža īpašnieku biedrība ir izsludinājusi
pieteikšanos konkursam “Sakoptākais mežs” 2021
Daudziem meža īpašniekiem meža apsaimniekošanas pieredze nu jau ir vairāk kā 20 gadi. Ir
pieaugušas viņu zināšanas par labu meža apsaimniekošanas praksi un viņu īpašumi var kalpot par
labu piemēru citiem meža īpašniekiem, tādēļ Latvijas meža īpašnieku biedrība arī katru gadu rīko
konkursu “Sakoptākais mežs”. Šāds konkurss Latvijā pirmo reizi notika 2017. gadā, pateicoties Meža
attīstības fonda atbalstam.
Konkursa mērķi ir apzināt labas mežsaimniecības prakses, rādīt labus piemērus citiem meža
īpašniekiem, tādējādi popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu kā arī informēt sabiedrību par
pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku
kultūrvide saglabāšanu. Konkursanti vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un
noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža
infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā
meža apsaimniekošanā.
Pieteikšanās atvērta līdz 5. jūlijam.
Informācija par konkursu un nolikums www.mezaipasnieki.lv
Saite - https://mezaipasnieki.lv/lv/sakoptakais-mezs-2021
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Siera klubs
Siera klubs pasākumu plāns maijā:
 Gatavojam drukāšanai bukletu "Eiropas Aizsargāto produktu reģistros iekļautie Latvijas
labumi".
 Pirmo reizi Latvijā profesionālās meistarības konkursi "ĒDIENOS - Eiropas Savienības
Aizsargāto produktu reģistros iekļautie Latvijas labumi " :
19.maijā konkurss Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā,
25.maijā konkurss Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā.
 (Par katru konkursu būs filma 15-20 min. garumā, publicitāte vietējos medijos un vietējā TV).
Turpinām siera un biezpiena popularizēšanu medijos: raksts žurnālā "Saimnieks" par siera
ražotni "SierŠtelle", siera ēdienu bloks žurnālā "Praktiskais Latvietis", praktiski padomiraksts par kefīru žurnālā "Praktiskais Latvietis", problēmu raksts par Jāņu sieru laikrakstā
"Latvijas Avīze", (raksti ir katru mēnesi, tos varat izlasīt www.sieraklubs.lv sadaļā
AKTUĀLI).
 TV sižets par Jāņu sieru LTV-1 "4.studija".

Latvijas cūku audzētāju asociācija
Aicinām visus interesentus 2021. gada 2. jūnijā plkst. 9:00 piedalīties tiešsaistes konferencē
Latvijā audzēta soja+kailgraudu mieži = inovācija cūku ēdināšanā
Noslēgumam tuvojas projekts “Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās
lopbarības ražošanai cūkkopībā: ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu vietējo lopbarības miežu
šķirņu audzēšana Latvijā” (ELFLA programma “Sadarbība” 16.1.).
Šis starpnozaru izpētes projekts četrus gadus kopīgam darbam apvienoja 13 Eiropas inovāciju
partnerības (EIP) grupas partnerus - zinātniekus, ekonomistus, nozares konsultantus, ražotājus,
ekspertus no augkopības, barības sagatavošanas un cūkkopības nozarēm. Pateicoties šim projektam
veikti plaši sojas un lopbarības miežu audzēšanas pētījumi Stendē, Viļānos, vērtēti ražošanas sējumi
vairākās saimniecībās dažādos Latvijas reģionos, kā arī veikti cūku ēdināšanas pētījumi zemnieku
saimniecībās, izmantojot vietējo soju un kailgraudu miežus.
Aicinām visus interesentus 2021. gada 2. jūnijā plkst. 9.00 piedalīties tiešsaistes konferencē
Latvijā audzēta soja + kailgraudu mieži = inovācija cūku ēdināšanā




uzzināsim par pētījumu rezultātiem,
uzklausīsim pieredzes stāstus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas,
piedalīsimies diskusijās ar nozares ekspertiem.

Vairāk informācija pieejama šeit: http://www.lcaa.lv/actual-news/products/555-2021-gada-2j%C5%ABnij%C4%81-plkst-9-00-tie%C5%A1saistes-konference-latvij%C4%81-audz%C4%93tasoja-kailgraudu-mie%C5%BEi-inov%C4%81cija-c%C5%ABku%C4%93din%C4%81%C5%A1an%C4%81
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Latvijas Lauku forums
Ielūdzam Jūs 16., 17. un 18. jūnijā piedalīties 5. Latvijas Lauku kopienu parlamentā - lielākajā
diskusijā par lauku telpas attīstību, kas notiek reizi divos gados. Pulcēsies vairāki simti lauku
attīstības entuziasti, pašvaldību, valsts pārvaldes un NVO pārstāvji, uzņēmēji, politikas veidotāji,
akadēmiķi, aktīvisti, lauku attīstības profesionāļi un entuziasti, lai diskutētu un kopīgi rastu
veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai.
Ieskats programmā
Trešdiena, 16. jūnijs
 Kopienu parlamenta ieskaņas pēcpusdiena, iepazīstot jaunienācējus laukos caur
radioviļņiem un izzinot 15 uzdrīkstēšanās pieredzes stāstus par to, kā kopienas
veido un attīstītās kā Viedie ciemi. Tiks paziņoti konkursa Atpazīstamības zīme
“Viedais ciems” rezultāti.
Ceturtdiena, 17. jūnijs
 5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta atklāšana un ekspertu paneļdiskusija.
 Piecas paralēlas darba grupas ar iedvesmas, labās prakses un unikāliem spēka
stāstiem no visas Latvijas.
 Trīspadsmit paralēlas darba grupu diskusijas ar ekspertu, pētnieku un pieredzējušu
praktiķu piedalīšanos par dažādiem lauku attīstības izaicinājumiem.
 Stāmerienas iepazīšana un Gulbenes novada vakara programmas baudīšana pils,
baznīcas, šaursliežu bānīša un ezera krasta tuvumā.
Piektdiena, 18. jūnijs
 Piecas paralēlas interaktīvās sarunas ar virtuālu ciemošanos pie Gulbenes novada
aktīvajiem cilvēkiem.
 Kopienu parlamenta noslēgums ar ziņojumu par nākamo 2 gadu prioritātēm un
darba grupu rezultātiem.
 Radošs pārsteigums no Gulbenes novada.
 Stāmerienas iepazīšana ar pēcpusdienas programmu.
Lai arī Kopienu parlamenta norises būs pieejamas tiešsaistē, vēl aizvien rūpīgi sekojam līdzi
epidemioloģiskajai situācijai un ceram, ka vismaz dažas aktivitātes varēs notikt arī klātienē,
piemēram, pēcpusdienas izziņas diskusijas, pieredzes viesošanās vai diskusijas ārtelpā izveidotās
grupu darba vietās. Pagaidām nevaram būt pārliecināti, ka iecere īstenosies, bet joprojām aicinām
Jūs baudīt Kopienu parlamentu no Gulbenes novada: varat ierasties jau trešdien un tiešsaistes
sarunām pieslēgties, piemēram, no viesu nama istabas ar skatu uz ezeru vai ziedošu pļavu.
Līdz 31. maijam esam atvēruši reģistrāciju klātienes aktivitātēm. Jau tagad zināms, ka ceturtdienas
un piektdienas vakara aktivitātes, baudot fantastisko Stāmerienu, noteikti būs neaizmirstama pieredze
pat gadījumā, ja arī jūnija vidū katra un kopīgās drošības dēļ citus dalībniekus varēsiet saskatīt tikai
aiz nākamā ezera loka. Par to, vai atsevišķas darba grupas un noslēguma pasākums varēs notikt
klātienē, ziņosim klātienes aktivitātēm reģistrētajiem dalībniekiem.
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Detalizēta programma, pieteikuma anketa un cita informācija: parlaments.laukuforums.lv
Programma pievienota arī pielikumā, tomēr tā tuvāko nedēļu laikā vēl tiks papildināta.

Stādu un kūdras inovāciju fonds (SKIF)
Latvijas stādu parāde Siguldā šogad notiks mazā tirgus formātā
Ierasti lielākais stādu tirgus Latvijā – Stādu parāde Siguldā - šogad, pielāgojoties
epidemioloģiskajai situācijai, notiks mazā tirgus formātā ap Siguldas pils parku 5. un 6. jūnijā
plkst. 9.00-17.00.
Stādu parādē piedalās stādu audzētāji tikai no Latvijas, popularizējot un izceļot nacionālo stādu
audzēšanas nozari un godinot tajā strādājošos. Turklāt Latvijā audzētie stādi ir labāk piemēroti tieši
mūsu klimatiskajiem apstākļiem, tie ir izturīgāki un ziemcietīgāki, nekā importētie stādi.
Šogad Stādu parāde Siguldā notiks jau desmito gadu. Kopumā apmeklētājiem tiks piedāvāts plašs
stādu klāsts - vasaras puķes, augļu koki un ogulāji, dekoratīvie koki un krūmi, kā arī daudzgadīgās
puķes un citi stādi.
Jau ierasti līdzās stādu tirdzniecībai apmeklētāji varēs arī iegādāties gan amatniecības, gan dārza
preces un tehniku, kā arī nogaršot Latvijā ražotus gardumus jebkurai gaumei.
Šogad tirgus aizritēs Siguldas Pils dārzā, Paviljona laukumā, Šūpoļu laukumā, Dīķa dārzā, Dabas
Aizsardzības pārvaldes laukumā, Ābeļdārzā, Vīriņu dārzā un Barona laukumā, lai ievērotu
noteikumus par tirdzniecības organizēšanu, saskaņā valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības
prasībām.
Sigulda ir pateicīga vieta tirgus organizēšanai, jo organiski var sadalīt tirdzniecības zonas, lai varētu
droši un ērti gan apmeklētājiem, gan tirgotājiem ievērot visus nosacījumus.
Apmeklētājus aicinām ņemt vērā piesardzības pasākumus un ievērot individuālo atbildību par savu
veselību. Pasākuma laikā būs publiski pieejami dezinfekcijas līdzekļi, tāpat lūdzam ievērot distanci
pie tirdzniecības moduļiem.
Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Stādu
parādes tīmekļa vietnē www.staduparade.lv un pasākuma kontos sociālajā tīklā Facebook, Twitter un
Instagram.
Pasākums un stāvvietas apmeklētājiem ir bez maksas.
Latvijas Stādu parādi, rīko nodibinājums “Stādu un kūdras inovāciju fonds” (SKIF), sadarbībā ar
Stādu audzētāju biedrību un Siguldas novada domi.
Informāciju sagatavoja: Sabīna Alta, Latvijas Stādu parādes vadītāja, +371 29182962, sabina@staduparade.lv
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Latvijas Jauno zemnieku klubs
Latvijas Jauno zemnieku klubs aicina piedalīties aptaujā, lai uzzinātu lauksaimniecības nozares
pārstāvju viedokli par paaudžu nomaiņu lauksaimniecības uzņēmumos un saimniecībās.
Ja esiet saimniecības, lauksaimniecības uzņēmuma vai lauksaimniecības produktu pārstrādes un
ražošanas vadītājs/-a, lūdzam aizpildīt šo anketu: https://forms.gle/5atyTo4whBwShx647
Ja esi jaunietis, kas saistīts ar lauksaimniecības nozari, lūdzu aizpildīt šo
anketu: https://forms.gle/zwadhEnUPFp2EKdX9
Aptaujas dati ir anonīmi un tiks analizēti tikai apkopotā veidā, kopā ar citu respondentu atbildēm.
Paldies par veltīto laiku, Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!
KONKURSS!!! "PIRMS un PĒC"
Vienmēr, kad kaut ko uzsāc un redzi pirmās pārmaiņas, ir tik liels prieks! Piedalies konkursā
"PIRMS un PĒC", publicē savas bildes vai video ar savu paveikto izmantojot
tēmturi #jzkpirmsunpēc.
Atceries! Ievieto to publiski redzamu, lai varam tev piesekot, ja gadījumā vēl neesi mūsu draugu
pulkā! Aicinām dalīties ar paveikto līdz 2021.gada 31.maijam.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
SARA projekts
Šonedēļ notika projekta partneru sapulce. Piedalījās arī sadarbības partneri no z/s Zīlūži un SIA
“Ogres Piens”. Pārstāvji no abām saimniecībās dalījās pieredzē ar praksē izmantotajām diagnostikas
sistēmām. Projektā iesaistītie zinātnieki informēja pārējos projekta kolēģus par veiktajiem
pētījumiem. Pamazām tuvojas brīdis, kad bolusa darbība tiks pārbaudīta laboratorijas apstākļos.
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Laboratorijas apstākļos iegūtie dati tiks analizēti, lai izvērtētu Bolusu darbību. Pārbaudītie bolusi tiks
izmēģināti saimniecībās šī gada otrajā pusgadā.
Projekts “Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa
acidozes "SARA" diagnostikai govīm” (Nr. 18-00-A01612-000004). Projekts tiek īstenots pasākumā
“Sadarbība”, apakšpasākuma 16.1. “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības
ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai”
ietvaros. To atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
LOSP projekta koordinatore Ilva Bērziņa

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
25.05.2021
Lauksaimnieki aktīvi pieteikušies platību maksājumiem
Līdz šā gada 24.maijam lauksaimnieki pieteicās platību maksājumiem, aizpildot Vienoto iesniegumu
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā - dienests ir saņēmis 55 144 iesniegumus.
Līdz 15.jūnijam vēl var pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu 1%
apmērā par katru nokavēto darba dienu.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, dienests lauksaimniekiem palīdzību sniedz pa tālruni.
Dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā aizpilda un iesniedz platību maksājumu
iesniegumu mutvārdos. Sarežģītākās situācijās, ko nevar atrisināt pa tālruni, ir iespējams pieteikties
uz klātienes vizīti LAD klientu apkalpošanas centros – vizītei ir jāpiesakās iepriekš un jāvienojas ar
dienestu par konkrētu tās laiku.
Atgādinām! Līdz šā gada 1.jūnijam norit iesniegumu pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei,
kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi. Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu
dīzeļdegvielu, lauksaimniecības produkcijas ražotājam jāiesniedz iesniegums un jāapliecina, ka viņš
veic saimniecisko darbību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts
ieņēmumu dienestā. Plašāka informācija par pieteikšanos lasāma dienesta mājaslapā izvēlnē
“Dīzeļdegviela lauksaimniekiem”.
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
28.05.2021
Ministrs Kaspars Gerhards: ES Kopējās lauksaimniecības politikas reforma nedrīkst vājināt
Latvijas lauksaimnieku konkurētspēju
26. un 27. maijā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes (LZMP) sanāksmē ES
dalībvalstu ministri apsprieda ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu. Padomē notika
aktīvas diskusijas un mēģinājums vienoties par KLP reformas priekšlikumiem, taču pagaidām
vienošanās ES Padomes un Eiropas Parlamenta starpā netika panākta.
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Diskusijās par KLP nākotni Latvija norādīja, ka vienošanās par pieņemamiem ES Zaļā kursa
nosacījumiem, kas būs jāpilda lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem, Latvijai ir prioritārs
jautājums. Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) pašreizējo nostāju lauksaimniekiem tiks uzlikts daudz
obligātu vides un klimata prasību, turklāt papildus EK vēl ir iecerējusi ievērojamu daļu no tiešajiem
maksājumiem veltīt ekoshēmām.
Ministrs Kaspars Gerhards: “Kopējās lauksaimniecības politikas reforma nedrīkst vājināt Latvijas
lauksaimnieku konkurētspēju. Tiešie maksājumi Latvijas lauksaimniekiem ir par 20% zemāki nekā
vidēji ES. Ja vēl 20% vai pat vairāk ir jānoņem no mūsu tiešo maksājumu aploksnes un jānovirza
ekoshēmām, pastāv risks, ka Latvija nespēs lauksaimniekiem nodrošināt pat šī brīža pamatienākumu
atbalsta līmeni, kā rezultātā mūsu lauksaimnieki tiks nostādīti nevienlīdzīgos konkurences apstākļos,
salīdzinot ar citu ES dalībvalstu zemniekiem. Tāpēc mēs prasām, lai noteiktais finansējuma apjoms,
kas iezīmēts zaļajiem pasākumiem, nedrīkst pārsniegt Padomes vispārējā nostājā noteiktos 20
procentus.”
Latvija uzskata, ka Padome nedrīkst piekāpties Eiropas Parlamentam vēl vairāk palielināt daļu, kas
no tiešajiem maksājumiem ir jāvelta vides un klimata pasākumu īstenošanai.
https://www.zm.gov.lv/presei/ministrs-kaspars-gerhards-es-kopejas-lauksaimniecibas-politikasreform?id=12238
25.05.2021
Gruntsūdens dziļuma kartes: nozīmīgs rīks organiskās augsnes un augsnes mitruma izplatības
modelēšanai Baltijas valstīs
LIFE OrgBalt projekta “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās
organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” ietvaros ir izstrādātas gruntsūdens dziļuma kartes
visai Baltijas valstu teritorijai. Ar aerolāzerskenēšanu iegūtie dati par Zemes virsmas reljefu ir ļāvuši
modelēt ūdens uzkrāšanās vietas, virszemes ūdens noteces virzienus, tai skaitā vismazākos strautiņus,
kā arī vispārējo gruntsūdens līmeni plašākos apgabalos, sniedzot ievērojamu atbalstu augsnes
apsaimniekošanas plānošanā un veikšanā.
Gruntsūdenim un augsnes mitrumam ir svarīga loma mežsaimniecībā, lauksaimniecībā un citās
zemes izmantošanas sfērās. “Slikti nosusināta un mitra augsne var radīt izaicinājumus šīm nozarēm
no vides perspektīvas (piemēram, ar zemu augsnes nestspēju un augstu ūdens stresu augiem), un tā
var arī ietekmēt ekonomisko darbību un radīt finansiālus zaudējumus,” uzsver Jānis Ivanovs, Latvijas
Valsts mežzinātnes institūta “Silava” zinātniskais asistents un karšu izstrādātājs pēc “Murphy et al.,
2008” metodoloģijas. Pārdomāta gruntsūdens dziļuma karšu izmantošana var veicināt viedu ūdens un
zemes apsaimniekošanas praksi, tādējādi mazinot minētos riskus un risinot citas aktuālas problēmas.
Piemēram, kartes var tikt izmantotas tādām darbībām kā mežsaimniecības tehnikas kustības
plānošana ar mērķi samazināt augsnes bojājumus; drenāžas sistēmu stāvokļa novērtēšana
lauksaimniecības platībā; virszemes ūdens noteces organizēšana, lai kontrolētu augsnes hidroloģisko
režīmu; konkrētas augsnes mitrumam piemērotu stādīšanas sugu izvēle un citas.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/gruntsudens-dziluma-kartes-nozimigs-riksorganiskas-augsnes-un-augsnes?id=12233
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27.05.2021
Precizēti iesniegumu iesniegšanas termiņi dažādu kultūraugu nebioloģisko sēklu izmantošanas
atļaujas saņemšanai
Valdība ceturtdien, 27. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā, precizējot nebioloģisko sēklu
izmantošanas atļaujas saņemšanas termiņus dažādiem kultūraugiem, pēdējo iesniegtās informācijas
atjaunošanas termiņu sēklu datubāzē, kā arī vienkāršojot vairākus citus ar sēklu datubāzi saistītus
nosacījumus.
Grozījumi arī precizē prasības lauksaimnieka iesniedzamajiem dokumentiem kontroles iestādē, lai
saīsinātu pārejas periodu uz bioloģisko lauksaimniecību:
lauksaimniekam ir jāiesniedz informācija, ka zemesgabals vismaz trīs gadus nav ticis apstrādāts ar
produktiem vai vielām, ko nav atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā, un informāciju par augu
maiņu, kas minētajā periodā īstenota katrā zemesgabalā,
kā arī jāiesniedz riska analīzes vajadzībām veikti laboratorijas izmeklējumu rezultāti, kas iegūti
akreditētā laboratorijā par kontroles iestādes ņemtiem augsnes vai augu paraugiem no katra
zemesgabala, ja ir identificēts risks, ka attiecīgajā zemesgabalā varētu būt izmantoti bioloģiskajā
lauksaimniecībā neatļauti produkti vai vielas.
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/precizeti-iesniegumu-iesniegsanas-terminidazadu-kulturaugu-nebiologis?id=12235
Nākamā nedēļa Zemkopības ministrijā
Pirmdien, 31. maijā, notiks tiešsaistes sanāksme, kurā Zemkopības ministrijas (ZM) un Kultūras
ministrijas speciālisti pārrunās plānoto atbalstu LEADER pieejas īstenošanai kultūrā no Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam papildu finansējuma pārejas laikam (2021. un
2022. gadam) un jaunajā plānošanas periodā pēc 2023. gada.
Sākums pulksten 10.00.
Pirmdien, 31. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EK tiešsaistes darba grupā par noturīgajiem
organiskajiem piesārņotājiem pārtikā, kurā notiks diskusijas par pārtikas piesārņojumu ar
perfluoralkilsavienojumiem (PFAS), heksabromciklododekāniem (HBCDD), dioksīniem un
polihlorbifeniliem (PCB), kā arī par regulas projektu par piesārņotāju kontroles plāniem.
Sākums pulksten 10.00.
Pirmdien, 31. maijā, ZM speciālisti piedalīsies EP tiešsaistes darba grupā “Vīns un alkohols”, kurā
notiks gatavošanās 12. jūnija Ģenerālās asamblejas sanāksmei un pārrunās rezolūciju projektu (par
vīndarības praksēm, metodēm) un lēmuma projektu par krievu valodas pievienošanu Starptautiskās
vīnkopības un vīna organizācijas (OIV) oficiālajai valodai.
Sākums pulksten 10.00.
Pirmdien, 31. maijā, notiks tiešsaistes sanāksme par tehnikas un iekārtu virtuālā kataloga izstrādes
progresu, ko pārrunās ZM, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, Lauku atbalsta dienesta
(LAD) un Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācijas pārstāvji. Tehnikas un iekārtu
katalogs būs pieejams kā elektroniskais rīks LAD tīmekļvietnē un tiks savienots ar elektroniskās
pieteikšanās sistēmu (EDS). Plānots, ka katalogs publiski būs pieejams jau, sākot ar jūniju.
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Sākums pulksten 11.00.
Pirmdien, 31. maijā, ZM speciālisti piedalīsies biedrības “Latvijas Lauku forums” tiešsaistes
sanāksmē, kur sniegs informāciju vietējām rīcības grupām par aktuāliem jautājumiem LEADER
pieejas īstenošanā.
Sākums pulksten 14.00.
Pirmdien, 31. maijā, ZM notiks tiešsaistes sanāksme ar Pārtikas un veterinārā dienesta,
Lauksaimniecības datu centra, institūta BIOR, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas
Lauku konsultāciju centra, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes un Latvijas
Veterinārārstu biedrības pārstāvjiem, lai gatavotos nākamajam semināram EK Strukturālo reformu
atbalsta dienesta (SRSS) apstiprinātajā projektā “Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas
rīcības plāna “Viena veselība”” ietvaros. Sanāksmē izvērtēs plānā “Viena veselība” 2019.-2020.
gadam iekļautos pasākumus un kārtos tos prioritārā secībā, lai sagatavotu darba dokumentus
turpmākajam darbam projektā.
Sākums pulksten 14.00.
Pirmdien, 31. maijā, ZM speciālisti piedalīsies ES padomes Koordinācijas darba grupas neoficiālā
tiešsaistes videokonferencē, kurā paredzēts koordinēt un izstrādāt ES nostāju par Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sēklu shēmas jautājumiem, kurus pārrunās Tehniskajā
darba grupas sanāksmē (7.-9. jūnijā) un gadskārtējā OECD sēklu shēmu sanāksmē (10.-11. jūnijā).
EK sniegs prezentāciju.
Sākums pulksten 11.30.
Pirmdien un otrdien, 31.maijā un 1.jūnijā, ZM eksperti piedalīsies Latvijas lauksaimniecības
universitātes akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Mežzinātne” Valsts eksaminācijas
komisijā.
Sākums pulksten 10.00.
No pirmdienas līdz trešdienai, no 31. maija līdz 2. jūnijam, ZM speciālisti piedalīsies vairākās
Eiropas reģionālā dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centra (ERFP) tiešsaistes darba grupās “In situ saglabāšana”, “Ex situ saglabāšana” un “Dokumentēšana un informācijas apkopošana”, lai ar
dzīvnieku ģenētisko resursu koordinatoru pārrunātu aktuālos jautājumus.
Sākums visas dienas pulksten 11.00.
No pirmdienas līdz piektdienai, no 31. maija līdz 4. jūnijam, ZM speciālisti piedalīsies EK rīkotās
mācībās par elastīguma piemērošanu pārtikas apritē (Better training for safer food, BTSF). Mācību
kursā “Labāka apmācība drošākai pārtikā” runās par pārtikas piesārņotājiem, to maksimāli
pieļaujamo normu noteikšanu un paraugu ņemšanas metodiku.
Sākums visas dienas 10.00.
Otrdien, 1. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies EK rīkotās tiešsaistes mācībās par elastīguma
piemērošanu pārtikas apritē (Better training for safer food, BTSF). Seminārā par Dzīvnieku veselības
tiesību akta ieviešanu EK pārstāvji skaidros Dzīvnieku veselības tiesību aktā un tā pakārtotajās
regulās ietvertās prasības un piemērošanas nosacījumus.
Sākums pulksten 10.00.
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Otrdien, 1. jūnijā, ZM notiks projekta “LIFE OrgBalt” tiešsaistes sanāksme par klimata pārmaiņu
samazinošiem pasākumiem Lietuvas politikas dokumentos. Latvijas ZM ierosinātajā sanāksmē ZM
un Lietuvas Lauksaimniecības ministrijas pārstāvji pārskatīs Lietuvas politikas plānošanas
dokumentus un nacionālos ziņojumus, kuros varētu potenciāli tikt iestrādāti projektā identificētie
pasākumi SEG (siltumnīcefekta gāzu) emisijas mazināšanai.
Sākums pulksten 11.00.
Otrdien, 1. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies EK Strukturālo reformu atbalsta dienesta (SRSS)
apstiprinātā projekta “Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna “Viena
veselība” tiešsaistes seminārā treneriem par biodrošības un infekcijas ierobežošanas pasākumiem
lauksaimniecības dzīvniekiem. Seminārā apmācīs trenerus, kuri turpinās informācijas tālāku
nodošanu praktizējošiem veterinārārstiem un dzīvnieku īpašniekiem/turētājiem par biodrošības un
infekcijas slimību ierobežošanas pasākumiem ar mērķi ierobežot antimikrobiālās rezistences attīstību
un izplatību.
Sākums pulksten 13.00.
Otrdien, 1.jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies Baltijas jūras telpiskās plānošanas tiešsaistes forumā.
Forums notiek ceturto reizi, lai pulcētu jūras telpiskās plānošanas (JTP) kopienu no Baltijas jūras
reģiona un ārpus tās, lai apspriestu, dalītos, mācītos un attīstītu jaunas idejas JTP uzlabošanai
reģionā. Vairāk informācijas ŠEIT.
Sākums pulksten 8.00.
Otrdien, 1.jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies BIOEAST padomes tiešsaistes darba grupā, kurā tiks
sniegta informācija par BIOEASTsUP projekta jaunumiem saistībā ar Biomateriālu tematisko darba
grupu, kuru vada Rumānijas pārstāvji, kā arī tiks ziņots par Horizon Europe programmas
aktualitātēm.
Sākums pulksten 14.00.
Otrdien, 1.jūnijā, ZM parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs piedalīsies Saeimas Aizsardzības,
iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas attālinātā sēde par likumprojektu “Grozījumi
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas
likumā”.
Sākums pulksten 10.00.
Trešdien, 2. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies projekta “LIVESEED” tiešsaistes seminārā par ES
bioloģiskās sēklas tirgus tendencēm, nozares analīzi un politikas pasākumiem, kurā projekta pētnieki
iepazīstinās ar projekta galvenajiem rezultātiem un politikas ieteikumiem bioloģisko sēklu ražošanai
un selekcijai ES. Plānotas diskusijas par pētījuma rezultātu praktisko pielietojumu.
Sākums pulksten 10.00.
Ceturtdien, 3. jūnijā, ZM notiks Projekta “LIFE OrgBalt” progresa tiešsaistes sanāksme, kurā
projekta partneri pārrunās projekta aktivitāšu progresu un nākamos pasākumus. ZM pārstāvji
informēs par darbu pie ziņojuma par priekšlikumiem politikas dokumentu uzlabošanai, lai mazinātu
SEG emisiju no organiskās augsnes.
Sākums pulksten 10.00.
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Ceturtdien, 3. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies Valsts vides dienesta rīkotās apmācībās par radiācijas
drošību 2021. gadā, kurā skatīs jautājumus par pārtikas, dzīvnieku barības un dzeramā ūdens
radioaktīvo piesārņojumu un iestāžu sadarbību robežšķērsošanas vietās, ja tiek konstatēts
paaugstināts starojums.
Sākums pulksten 14.00.
Piektdien, 4. jūnijā, ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas nodrošinājuma un
klimata pārmaiņu kopējā programmēšanas iniciatīvas (FACCE JPI) valdes tiešsaistes sēdē, kurā
pārrunās aktuālos jautājumus.
Sākums pulksten 11.00.
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