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Piemērojoties šī brīža situācijai, sakarā ar valstī izsludināto 
ārkārtas stāvokli strādājam attālināti. Strādāt šādos apstākļos ir zināms 
izaicinājums, un visiem mums tā ir jauna pieredze. Tomēr iespēju robežās 
cenšamies cītīgi sekot, apkopot un reaģēt uz aktuālāko informāciju un 
lauksaimniecībā notiekošo.  

LOSP biroja darbinieki kā vienmēr ir sasniedzami pa jau 
zināmajiem tālruņiem un e-pastiem.  
 
 
  Lai koronavīrusa izplatības dēļ uzraudzītu situācijas attīstību saistībā ar šī 
vīrusa izraisīto seku ietekmi uz lauksaimniecības un pārtikas nozarēm un pārtikas 
nodrošinājumu iedzīvotājiem, Zemkopības ministrijā izveidota krīzes vadības grupa, 
kuras sastāvā iekļauti arī LOSP valdes loceklis Guntis Gūtmanis un Latvijas 
Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks. 
  

 

LOSP DARBI 
 
 
25.martā notika LOSP valdes sēde e-vidē. Tika izskatīti dažādi jautājumi un 

pieņemti lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un pārtikas ražotājiem aktuāli lēmumi 
saistībā ar COVID-19: 

par transporta pakalpojumu nodrošināšanas iespēju pārtikas aprites un 
lauksaimniecības jomā; 

par vadlīnijām lauksaimniekiem Covid-19 ierobežošanas laikam. 
 
Nolēma nosūtīt vēstuli Saeimai, Valsts kancelejai, Finanšu ministrijai un 

Zemkopības ministrijai par Darba spēka nodokļa apmaksu no valsts budžeta. LOSP 
lūdz rast iespēju 75% darba spēka nodokļu nomaksu vismaz par trim mēnešiem segt 
no valsts budžeta. Tādejādi nodrošinot Latvijas lauksaimniekiem iespēju saglabāt 
darba vietas. 

Lūgt Zemkopības ministru Kasparu Gerhardu, pamatojoties uz Valdības 
pilnvarojumu: ārkārtējās situācijas laikā pieņemt ar Covid-19 ierobežošanas un seku 
novēršanas pasākumiem saistītus lēmumus pārtikas aprites, lauksaimniecības, meža 
nozares un zivsaimniecības jomā, sniegt skaidrojumu šajā jautājumā. Šo jautājumu 
ZM krīzes komisijā aktualizē LOSP valdes loceklis Guntis Gūtmanis. 
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Esam izplatījuši vēsti plašsaziņas līdzekļos un nosūtījuši arī biedriem, kurā 

aicinām visus, kas drīkst, var, spēj un grib atbalstīt mūsu lauksaimniekus, ne tikai 
iegādājoties viņu piedāvātos produktus, bet nepieciešamības gadījumā arī doties 
palīgā lauku darbos. Kā vienu no platformām, kurā iespējams gūt informāciju par 
saimniecībām, kam nepieciešami darbinieki, iesakām izmantot bezmaksas 
https://www.darbabirza.com/. Tāpēc aicinām saimniecības, kam nepieciešamai 
darbinieki, reģistrēt savu uzņēmumu šajā vietnē.  Arī LOSP mājas lapā un pa telefonu 
esam saņēmuši informāciju un kontaktus no potenciālajiem darba meklētājiem.  

 
 

  
LOSP izvērtēja un sagatavoja vēstules, kurās iebilst pret saskaņošanu Tieslietu 

ministrijas sagatavotos likumprojektus “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likumā” un “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”. LOSP 
iebildumi par abiem likumprojektiem ir skatāmi kopsakarā, jo NĪN tiek rēķināts pēc 
kadastrālajām vērtībām, bet jaunais piedāvātais kadastrālais vērtējums ir pilns ar 
pretrunām. 

 
 

  
Izvērtēja Ministru kabineta (MK) un NVO sadarbības memoranda padomes 

vēlēšanu procesu un secināja, ka tās ir notikušas nedemokrātiski, necaurspīdīgi, kā 
arī rezultāti ir apšaubāmi. Tāpēc nosūtīja iebildumu vēstuli MK Memoranda 
padomei, Tieslietu ministrijai, kurā aicina anulēt vēlēšanu rezultātus un organizēt 
jaunas padomes vēlēšanas, kuras būtu vienkāršas, atklātas un ar lielāku NVO 
pārstāvju līdzdalību. 
  
 
 

  

 LOSP nosūtīja “Atbalsta vēstules”, kurās apstiprina nodomu atbalstīt Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU), Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta 
izstrādes projektu, kā ieinteresētā puse. “Optimālā risinājuma atrašana proteīnu 
ražošanai”, “Mikroaļģu kultivēšana bioenerģijas ieguvei izmantojot biogāzes 
notekūdeņus”, “Piepilsētu teritoriju klimata noturības stiprināšana nodrošinot dabā 
balstītus risinājumus lauksaimniecības nozarē”. 
 

  

https://www.darbabirza.com/
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LOSP MEDIJOS 
 

“LOSP: Daudzas zemnieku saimniecības labprāt nodarbinātu bez darba palikušos” 
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/losp-daudzas-zemnieku-saimniecibas-
labprat-nodarbinatu-bez-darba-palikusos-14238412 
 

“Daudzas zemnieku saimniecības Latvijā labprāt nodarbinātu bez darba palikušos”  
Latvijas Radio 1  Guntis Vilnītis par darba iespējām lauksaimniecībā 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/daudzas-zemnieku-saimniecibas-latvija-
labprat-nodarbinatu-bez-darba-palikusos.a353746/ 
 
“Valsts ir tik bagāta, cik tai ir pašu saražotās pārtikas”  
Intervija ar LOSP valdes locekli un biedrības “Lauksaimnieku apvienība” 
priekšsēdētāju Sandru Stricku 
https://laukos.la.lv/valsts-ir-tik-bagata-cik-tai-ir-pasu-sarazotas-
partikas?fbclid=IwAR2G1uWa9Wlt4cKQqh5kamdvW5BMJa2xNoBfQT43LfkctGjJmei-
AHKy6k4 
 

 

Zemkopības ministrija 
 

Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta sagatavotajā 
dokumentā apkopota lakoniska informācija par atbalstu uzņēmējiem Covid-19 
ietekmes mazināšanai. 

 
Lauku atbalsta dienests 

 (LAD) 
 

2020.gada 20.aprīļa līdz 20.maijam izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu 
epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" putnkopības nozarei. 

 
No 2020.gada 5.maija līdz 5.jūnijam notiks projektu pieņemšana pasākuma 

„Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās 
aktivitātēs. Aktivitātē “Meža ieaudzēšana” un „Meža ugunsgrēkos un dabas 
katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana”. 
 

No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana 
pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". 
 

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/losp-daudzas-zemnieku-saimniecibas-labprat-nodarbinatu-bez-darba-palikusos-14238412
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/losp-daudzas-zemnieku-saimniecibas-labprat-nodarbinatu-bez-darba-palikusos-14238412
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/daudzas-zemnieku-saimniecibas-latvija-labprat-nodarbinatu-bez-darba-palikusos.a353746/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/daudzas-zemnieku-saimniecibas-latvija-labprat-nodarbinatu-bez-darba-palikusos.a353746/
https://laukos.la.lv/valsts-ir-tik-bagata-cik-tai-ir-pasu-sarazotas-partikas?fbclid=IwAR2G1uWa9Wlt4cKQqh5kamdvW5BMJa2xNoBfQT43LfkctGjJmei-AHKy6k4
https://laukos.la.lv/valsts-ir-tik-bagata-cik-tai-ir-pasu-sarazotas-partikas?fbclid=IwAR2G1uWa9Wlt4cKQqh5kamdvW5BMJa2xNoBfQT43LfkctGjJmei-AHKy6k4
https://laukos.la.lv/valsts-ir-tik-bagata-cik-tai-ir-pasu-sarazotas-partikas?fbclid=IwAR2G1uWa9Wlt4cKQqh5kamdvW5BMJa2xNoBfQT43LfkctGjJmei-AHKy6k4
https://zm.gov.lv/public/ck/files/Atbalsts_lauksaimniekiem_COVID19_270320.pdf
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/5-dabas-katastrofas-un-katastrofalos-notikumos-cietusa-lauksaimniecibas-razosanas-potenciala-atjaunosana-un-piemerotu-profilaktisko-pasakumu-ieviesana-226
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/5-dabas-katastrofas-un-katastrofalos-notikumos-cietusa-lauksaimniecibas-razosanas-potenciala-atjaunosana-un-piemerotu-profilaktisko-pasakumu-ieviesana-226
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-1-meza-ieaudzesana-230
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-4-meza-ugunsgrekos-un-dabas-katastrofas-iznicinatu-mezaudzu-atjaunosana-231
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-4-meza-ugunsgrekos-un-dabas-katastrofas-iznicinatu-mezaudzu-atjaunosana-231
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-221
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ALTUM 
 

Krīzes skartie uzņēmumi  var pieteikties garantijām banku kredītu brīvdienām 
un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem. 

 
Par ALTUM kredīta brīvdienu garantiju: 

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem-covid-19/garantija-kredita-
brivdienam-covid-19/par-garantiju/ 
 

 

Kur atrast svarīgu informāciju: 
 

Portālā likumi.lv  

 Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība 

 Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu 

situācija 

 Darbnespējas lapu apmaksa Covid-19 gadījumā    

 
 

 
 

https://covid19.gov.lv/ 
 

 
 
 

 

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem-covid-19/garantija-kredita-brivdienam-covid-19/par-garantiju/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem-covid-19/garantija-kredita-brivdienam-covid-19/par-garantiju/
https://likumi.lv/ta/id/313429-noteikumi-par-dikstaves-pabalstu-darbiniekiem-kurus-skar-covid-19-izplatiba
https://likumi.lv/ta/id/313429-noteikumi-par-dikstaves-pabalstu-darbiniekiem-kurus-skar-covid-19-izplatiba
https://likumi.lv/ta/id/313428-noteikumi-par-nozarem-kuram-sakara-ar-covid-19-izplatibu-ir-butiski-pasliktinajusies-finansu-situacija
https://likumi.lv/ta/id/313428-noteikumi-par-nozarem-kuram-sakara-ar-covid-19-izplatibu-ir-butiski-pasliktinajusies-finansu-situacija
https://likumi.lv/ta/id/313377-grozijums-likuma-par-maternitates-un-slimibas-apdrosinasanu
https://likumi.lv/ta/id/313377-grozijums-likuma-par-maternitates-un-slimibas-apdrosinasanu
https://covid19.gov.lv/

