
Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros un to īsteno 15 partnerorganizācijas no 10 Baltijas jūras 

reģiona valstīm. Latviju projektā pārstāv LLTA “Lauku Ceļotājs” un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP).  

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2017. - 01.10.2020.; Projekta budžets: kopā 2 436 479 EUR, ko veido ERAF līdzfinansējums1 

624 240,15 EUR, Norvēģijas līdzfinansējums 144 454 EUR un ENI līdzfinansējums 45 239,55 EUR.; http://www.losp.lv/node/5038  

 

 

 

 
 

Praktiskais seminārs - diskusija 
 „Kā izplatīt vietējo pārtiku Bizness-Biznesam (B2B) tīklā” 

2019.gada 13.novembrī 
Zemkopības ministrijā, 314.telpā 

 
Seminārā aicinām piedalīties vietējās pārtikas ražotājus un to apvienojošās organizācijas, kā arī vietējās 
pārtikas izplatītājus, kooperatīvo sabiedrību un citu mazo pārtikas produktu ražotāju apvienojošās 
organizācijas. Diskutēsim par projektā - B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus 
Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās – rastajiem risinājumiem.  
 

Programma 
10:00 – Ierašanās un kafija 
 
10:30 - Ko esam mācījušies un varam pārņemt no Baltijas jūras valstu projekta „Biznesa modelis vietējās 
pārtikas izplatīšanai B2B tīklā (Local Food Business-To-Business Distribution Model)”.  
Asnāte Ziemele, LLTA „Lauku ceļotājs” 
 
10:45 – Rokasgrāmata jaunajiem uzņēmējiem un pārtikas produktu izplatīšanas tīkliem „Kā izplatīt vietējo 
pārtiku Bizness-Biznesam (B2B) tīklā”. Prezentācija. 
Lelde Vilkriste, Lauksaimniecības organizāciju sabiedrības padome  
 
11:15 –LPKS „Kuldīgas labumi” pieredze -   iesaistīšanās Baltic Sea Food projektā, nākotnes plāni un 
izaicinājumi. 
LPKS „Kuldīgas labumi” valdes priekšsēdētāja Gunita Šteinberga 
 

11:30 - Ilgtermiņa stratēģija un darbības plāns LPKS „Kuldīgas labumi” -  Klientu aptaujas rezultāti par 
mazo ražotāju un mājražotāju produkcijas iegādi, B2B attīstības iespējām. 
Zanda Dimanta , SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
 
12:30 - Informācija no Zemkopības ministrijas par jaunumiem Kooperatīvu atbalstam un darbībai un 
vietējās partikas ražotāju produkcijas izplatībai: 

• Atļautais benzopirēna daudzums kūpinātos produktos; 

• Aizliegto augu saraksts izmantošanai pārtikā;  

• Pārtikas ar beigušos derīguma termiņu “ieteicams līdz” ziedošanas noteikumi; 

• ES atkāpes izmantošana šampanieša pudeļu un korķu izmantošanai citiem dzērieniem; 

• Kaņepju izmantošana pārtikas produktos; 

• Prasības kazas pienam un govju svaigpienam; 

• Kādus produktus kafejnīcām un resotrāniem atļauts iegādāties no mājražotājiem un zemniekiem. 
Dace Ugare, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece 
 
13:00 - Diskusijas un kafijas pauze. 
 
 

http://www.losp.lv/node/5038

