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Prasība Saeimai un valdībai saistībā ar ārkārtas situāciju 
 

LOSP pagājušajā nedēļā rosināja diskusiju sakarā ar ārkārtas situācijas 
pagarināšanu. To apkopojot tika nosūtīta vēstule Saeimai, Ministru prezidentam un 
Zemkopības ministrijai, kurā LOSP LAUKSAIMNIEKU VĀRDĀ IEBILST PRET ĀRKĀRTAS 

SITUĀCIJAS PAGARINĀŠANU, IEPRIEKŠ NENODROŠINOT CAURSPĪDĪGUMU UN 

LATVIJAS CILVĒKU IESAISTI SAVAS TAUTAS NODROŠINĀŠANĀ! Viss vēstules saturs 
šeit: http://www.losp.lv/node/6385 
 

  
 
Vēl aizvien aktīva ir masu mediju un darba meklētāju interese par darba 

iespējām laukos.   
 
Paralēli vakanču izvietošanai NVA mājas lapā, kā vienu no platformām, kurā 

iespējams gūt informāciju par saimniecībām, kam nepieciešami darbinieki, iesakām 
izmantot bezmaksas https://www.darbabirza.com/ un reģistrēties aizpildot anketu 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0-
YwQeHtd7BLEX9QgAnK1pfn8Wh-WBgbOwIyipx2vGV3I0Q/viewform 

 

  

LOSP MEDIJOS 
 

“Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome nosūtījusi prasību Saeimai un 
valdībai” 
“Neatkarīgā Rīta Avīze”03.04.2020 
https://nra.lv/latvija/310011-lauksaimnieku-organizaciju-sadarbibas-padome-
nosutijusi-prasibu-saeimai-un-
valdibai.htm?fbclid=IwAR0NnaYNa1SX8SNlTR5CWh8xEJSIYyn5889Kc24234R20FxQ
8xWBVC-7yyM 
 
“Lauksaimnieki: Ārkārtējo situāciju būtu jāpagarina nevis uz trim mēnešiem, bet 
pēc situācijas” 
“Latvijas Avīze” 03.04.2020 
https://laukos.la.lv/lauksaimnieki-arkartejo-situaciju-butu-japagarina-nevis-uz-
trim-menesiem-bet-pec-situacijas 
 
 
 

http://www.losp.lv/node/6385
https://www.darbabirza.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0-YwQeHtd7BLEX9QgAnK1pfn8Wh-WBgbOwIyipx2vGV3I0Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0-YwQeHtd7BLEX9QgAnK1pfn8Wh-WBgbOwIyipx2vGV3I0Q/viewform
https://nra.lv/latvija/310011-lauksaimnieku-organizaciju-sadarbibas-padome-nosutijusi-prasibu-saeimai-un-valdibai.htm?fbclid=IwAR0NnaYNa1SX8SNlTR5CWh8xEJSIYyn5889Kc24234R20FxQ8xWBVC-7yyM
https://nra.lv/latvija/310011-lauksaimnieku-organizaciju-sadarbibas-padome-nosutijusi-prasibu-saeimai-un-valdibai.htm?fbclid=IwAR0NnaYNa1SX8SNlTR5CWh8xEJSIYyn5889Kc24234R20FxQ8xWBVC-7yyM
https://nra.lv/latvija/310011-lauksaimnieku-organizaciju-sadarbibas-padome-nosutijusi-prasibu-saeimai-un-valdibai.htm?fbclid=IwAR0NnaYNa1SX8SNlTR5CWh8xEJSIYyn5889Kc24234R20FxQ8xWBVC-7yyM
https://nra.lv/latvija/310011-lauksaimnieku-organizaciju-sadarbibas-padome-nosutijusi-prasibu-saeimai-un-valdibai.htm?fbclid=IwAR0NnaYNa1SX8SNlTR5CWh8xEJSIYyn5889Kc24234R20FxQ8xWBVC-7yyM
https://laukos.la.lv/lauksaimnieki-arkartejo-situaciju-butu-japagarina-nevis-uz-trim-menesiem-bet-pec-situacijas
https://laukos.la.lv/lauksaimnieki-arkartejo-situaciju-butu-japagarina-nevis-uz-trim-menesiem-bet-pec-situacijas
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“Krīze liek aizmirst par ambīcijām un iedomību”; atlaistie cilvēki darbu meklē 
vietās, ko iepriekš pat neapsvēra 
TV3 Ziņas 2. aprīlī 20:17  

https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/krize-liek-aizmirst-par-ambicijam-un-
iedomibu-atlaistie-cilveki-darbu-mekle-vietas-ko-ieprieks-pat-neapsvera/ 

 
 
 
“Pārtikas ražotāji iztur pircēju ažiotāžu un paradumu maiņu”  
“Dienas Bizness” 31.03.2020 
https://www.db.lv/zinas/partikas-razotaji-iztur-pirceju-aziotazu-un-paradumu-

mainu-495749 

 

 

“Biedrība: Pērn Latvijā siera patēriņš uz vienu iedzīvotāju audzis līdz 21 
kilogramam”  
https://laukos.la.lv/biedriba-pern-latvija-siera-paterins-uz-vienu-iedzivotaju-
audzis-lidz-21-kilogramam 

 

 DALĪBORGANIZĀCIJU PASĀKUMI 
 

 

Latvijas Biškopības biedrībā 
 

Labdarības akcijas norise “Dāvini medu mediķiem un Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestam” 

Latvijas Biškopības biedrībā (LBB) pēc biškopes Ivetas Fricsones 

ierosinājuma 23.martā tika izsludināta labdarības akcija “Dāvini medu mediķiem un 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam” uz kuru ir atsaukušies 148 Latvijas 

biškopji. 

Labdarības akcijas mērķis ir atbalstīt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestus 

un mediķus, kuri šajā saspringtajā laikā strādā paaugstināta riska apstākļos un 

visvairāk ir pakļauti inficēšanās riskam ar vīrusu Covid-19. Tādā veidā mēs Latvijas 

biškopji sniegsim atbalstu mediķiem, kas rūpējās par mūsu iedzīvotāju veselību. 

Kopā biškopji no visas Latvijas ir sarūpējuši 2197 kg medus, kas, iesaistot 

LBB nodaļu vadītājus un aktīvus biškopjus tiks nogādāts Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestam un slimnīcām visā Latvijā sākot no 02.04.2020.  

Latvijas Biškopības biedrība pateicas visiem biškopjiem un LBB nodaļu 

vadītājiem, kuri ir palīdzējuši un atbalstījuši šo labdarības akciju. 

https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/krize-liek-aizmirst-par-ambicijam-un-iedomibu-atlaistie-cilveki-darbu-mekle-vietas-ko-ieprieks-pat-neapsvera/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/krize-liek-aizmirst-par-ambicijam-un-iedomibu-atlaistie-cilveki-darbu-mekle-vietas-ko-ieprieks-pat-neapsvera/
https://www.db.lv/zinas/partikas-razotaji-iztur-pirceju-aziotazu-un-paradumu-mainu-495749
https://www.db.lv/zinas/partikas-razotaji-iztur-pirceju-aziotazu-un-paradumu-mainu-495749
https://laukos.la.lv/biedriba-pern-latvija-siera-paterins-uz-vienu-iedzivotaju-audzis-lidz-21-kilogramam
https://laukos.la.lv/biedriba-pern-latvija-siera-paterins-uz-vienu-iedzivotaju-audzis-lidz-21-kilogramam
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Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija 
 

 
 
 

Iznācis žurnāla “Bioloģiski” 2.numurs 
 
 

KONKURSS 
 

Ir sākusies pieteikšanās ikgadējam Pasaules Dabas fonda konkursam "Gada 
lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2020". Pieteikšanās konkursam ir līdz 5. maijam, 
neieskaitot. Konkursa galvenā balva ir 10 000 eiro. 

Konkursam var pieteikties plašs lauksaimnieku loks – dažāda mēroga 
lopkopības, augkopības saimniecības Latvijas teritorijā, kas nodarbojas gan ar 
konvenciālo, gan bioloģisko ražošanu. Vairāk info šeit: 

https://lv-pdf.panda.org/?230310/Izsludinm-pieteikanos-konkursam-Gada-
lauksaimnieks-Baltijas-jras-reion-2020 
  

https://lv-pdf.panda.org/?230310/Izsludinm-pieteikanos-konkursam-Gada-lauksaimnieks-Baltijas-jras-reion-2020
https://lv-pdf.panda.org/?230310/Izsludinm-pieteikanos-konkursam-Gada-lauksaimnieks-Baltijas-jras-reion-2020
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Zemkopības ministrija  
 

Precizēti atbalsta tiesīgie pasākumi un nosacījumi ES atbalsta saņemšanai 
augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām.  

Noteikumu grozījumi precizē atbalsta tiesīgos pasākumus un nosacījumus ES 
atbalsta saņemšanai ražošanas organizāciju (RO) darbības programmās. 
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/precizeti-atbalsttiesigie-

pasakumi-un-nosacijumi-es-atbalsta-sanemsana?id=11166anizācijām 

 
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta sagatavotajā 

dokumentā apkopota lakoniska informācija par atbalstu uzņēmējiem Covid-19 
ietekmes mazināšanai. 

 
Lauku atbalsta dienests  (LAD) 

 
Pieteikšanās platību maksājumiem no 8.aprīļa 

Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir ieviestas jaunas funkcionalitātes, kas ļauj 
klientiem pašiem veikt noteiktas darbības sistēmā.  
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/eps-ieviestas-
jaunas-funkcionalitates-1014 
 

PVD 
 

Izmeklējumu veikšanas termiņš līdz 2020. gada 30. novembrim ir pagarināts 
Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka, ņemot vērā valstī noteikto 

ārkārtējo situāciju, tiek veiktas izmaiņas lauksaimniecības dzīvniekiem 

nepieciešamo plānveida laboratorisko izmeklējumu veikšanas termiņos.  

Lauksaimniecības dzīvnieku novietnēm, kurām 2020. gadā saskaņā ar 

Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē esošo informāciju, ir plānoti kārtējie 

dzīvnieku laboratoriskie izmeklējumi. Vairāk info: 

https://zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/jaunumi/vairakus-

lauksaimniecibas-dzivnieku-laboratoriskos-izmeklejumus-vares-?id=11173 

 
 

VID 
 

VID sniedz atbalstu vēl plašākam COVID-19 krīzes skarto uzņēmumu lokam  

Lai Valsts ieņēmumu dienests (VID) varētu nodrošināt dīkstāves pabalstu 
darbiniekiem un nodokļu samaksas atlikšanu vai sadalīšanu termiņos vēl plašākam 
krīzes skarto darba devēju lokam, ir papildināti. 

https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/precizeti-atbalsttiesigie-pasakumi-un-nosacijumi-es-atbalsta-sanemsana?id=11166anizācijām
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/precizeti-atbalsttiesigie-pasakumi-un-nosacijumi-es-atbalsta-sanemsana?id=11166anizācijām
https://zm.gov.lv/public/ck/files/Atbalsts_lauksaimniekiem_COVID19_270320.pdf
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/eps-ieviestas-jaunas-funkcionalitates-1014
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/eps-ieviestas-jaunas-funkcionalitates-1014
https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
https://zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/jaunumi/vairakus-lauksaimniecibas-dzivnieku-laboratoriskos-izmeklejumus-vares-?id=11173
https://zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/jaunumi/vairakus-lauksaimniecibas-dzivnieku-laboratoriskos-izmeklejumus-vares-?id=11173
https://www.vestnesis.lv/op/2020/67A.13
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2020. gada 26. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 165 “Noteikumi par 

Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves 
pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai 
uz laiku līdz trim gadiem”. Grozījumi ļauj sniegt atbalstu arī jaunākiem uzņēmumiem, 
kā arī palielina pieļaujamo nodokļu parāda apmēru. 
 

 
LLKC : ES apmaksātām konsultācijām var pieteikties tiešsaistē. 
http://new.llkc.lv/sites/default/files/baskik_p/pielikumi/kp_majas_lapai.pdf 

 
 
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.vestnesis.lv/op/2020/67A.13
http://new.llkc.lv/sites/default/files/baskik_p/pielikumi/kp_majas_lapai.pdf
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/

