AKTUĀLAIS ŠONEDĒĻ !
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ceturtdien, 12. martā, sasauktajā Krīzes
vadības padomes sēdē informēja, ka Latvijā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Ārkārtējā
situācija ir spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža līdz šī gada 14. aprīlim ar mērķi šajā
laikā ierobežot Covid-19 izplatību.
Valsts iestādes vajadzības gadījumā lūdz tuvākajā laikā sazināties attālināti.
Skat. info 4.,5. lpp.
Zemkopības ministrijā šodien, 13.martā, rīkoja
preses konferenci, kur informēja par situāciju nozarē,
tajā skaitā par pārtikas nepārtrauktu pieejamību
valstī. Konferencē piedalījās nozares pārstāvji , to vidū
LOSP valdes loceklis Guntis Gūtmanis.
Skatīties šeit: http://www.losp.lv/node/6373

LOSP 20 GADI

6.martā notika LOSP biedru
kopsapulce. Darba kārtībā bija:
• LOSP darba izvērtējums,
• biedru ierosinājumi,
• izmaiņas nozaru grupās,
• revidenta
ziņojuma
apstiprināšana,
• LOSP
valdes
sastāva
apstiprināšana,
• valdes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Valdes priekšsēdētāja amatam tika izvirzīti 2 kandidāti – Agita Hauka un Edgars
Treibergs. Īsi pirms vēlēšanām Agita Hauka savu kandidatūru noņēma.
Par LOSP valdes priekšsēdētāju uz nākamajiem 3 gadiem ar 47 balsīm par, 1
atturoties un 1 pret, ievēlēts Edgars Treibergs.
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Jaunās valdes sastāvā apstiprināti: Agita Hauka, Kaspars Melnis, Kārlis Ruks,
Jānis Dzenis, Sandra Stricka, Andrejs Vītoliņš, Aiga Kraukle, Māra Rudzāte, Dzintra
Lejniece, Guntis Gūtmanis, Lienīte Caune, Jānis Irbe.

Dienas 2.daļā pulcējāmies uz mūsu organizācijas 20 gadadienas atzīmēšanas
pasākumu. Viesu un apsveicēju vidū: Zemkopības ministrijas pārstāvji, mūsu biedri un
sadarbības partneri.

Bilžu galerija:
http://www.losp.lv/node/6371
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LOSP DARBI
26.februārī
VID attīstības konsultatīvās padomes sēde.
26.februārī
MK Memoranda padomes sēde.
27.februārī
AREI Konsultatīvās padomes sēde.
2.martā
Tikšanās ar Lauku attīstības atbalsta departamenta direktori Lieni
Jansoni un Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāju Zani Līdi par OIK
tautsaimniecības izvērtējumu.
3.martā
KLP grupas sanāksme par investīcijām.
3. martā
LOSP Dārzkopības grupas sanāksme.
3. martā
Sanāksme par A-pašgājēju mašīnu reģistrāciju.
4.martā
Ekonomikas ministrijā (EM) stapministriju sanāksme par biogāzi un
biometānu.
5. martā
Konference “Ēnu ekonomikas apslēptā nauda”.
6. marts
LOSP Kopsapulce, 20 gadu pasākums.
10.martā
LDDK organizētā tikšanās ar Eiropas sociālo partneru organizāciju
deleģētajiem ekspertiem.
11.martā Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu konsultatīvās padomes sestā sanāksme
11.martā Finanšu ministrija organizēja NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes
sanāksme.

LOSP MEDIJOS
“LOSP turpinās vadīt Edgars Treibergs”
https://laukos.la.lv/losp-turpinas-vadit-edgarstreibergs?fbclid=IwAR2Te5rMnaQR16iexMISBYZreBpQ9wZXYp7d1FDu0exQ1edO5yFftSbeqg
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DALĪBORGANIZĀCIJU PASĀKUMI
Biškopju biedrība
Biškopības biedrība ATCEĻ 13.martā plānoto pavasara konferenci.

Lauku atbalsta dienests
(LAD)
LAD līdz 14.aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē un neorganizēs
publiskos pasākumus
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Lauku
atbalsta dienests līdz šā gada 14.aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, kā arī
atceļ visus ieplānotos publiskos pasākumus – seminārus, konsultācijas un
konferences.
Dienests aicina klientus neskaidros jautājumus noskaidrot, zvanot uz klientu
apkalpošanas tālruni 67095000 vai rakstot uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Dienests aicina sekot aktuālajai informācijai dienesta mājaslapā
www.lad.gov.lv, dienesta sociālo tīklu kontos, kā arī saziņā ar dienesta virtuālo
asistenti Ievu.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-lidz-14-aprilimpartrauc-klientu-apkalposanu-klatiene-un-neorganizes-publiskos-pasakumus-1003

Valsts Mežu dienests
Valsts meža dienests iestādei adresētos iesniegumus pieņems attālināti –
tiešsaistē Meža valsts reģistrā, vai rakstot uz iestādes oficiālo e-pasta adresi, vai
izmantojot pasta starpniecību, vai atstājot pastkastē pie mežniecības, tādā veidā
maksimāli samazinot kontaktus ar klientiem
Atbildes uz iesniegumiem Valsts meža dienests sniegs, sazinoties ar katru
telefoniski, vai elektroniski, vai rakstiski.
Iespēja attālināti iesniegt iesniegumus par koku ciršanu:
1) Tiešsaistē Meža valsts reģistrā, ja ir noslēgta vienošanās ar VMD par sistēmas
tiešsaistes izmantošanu.
2) Iesniegt iesniegumu kā elektronisku dokumentu, parakstītu ar elektronisko parakstu.
3) Ar pasta starpniecību.
https://www.zm.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/valsts-meza-dienests-aicinaklientus-ar-iestadi-sazinaties-attalinati?id=11078
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Lauksaimniecības datu centrs
Lauksaimniecības datu centrs aicina izmantot attālinātu pieeju:
izmantot e-pakalpojumus, zvanīt un rakstīt e-pastā: ldc@ldc.gov.lv.

PVD
PVD uz laiku pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu. Atbildes un konsultācijas tiks sniegtas
telefoniski
vai
e-pastā.
PVD
kontaktinformācija
pieejama
šeit:
https://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontaktiun-darba-laiks/teritorialas-strukturvienibas?nid=2547#jump
Informācija medniekiem - paraugi no meža cūkām joprojām tiek pieņemti. Lūdzam
sazināties ar pārvaldi par veidu, kā to izdarīt.

Valsts augu aizsardzības dienests
Informē, ka sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu, Augu veselības
konference, kas tika plānota š.g. 27.03., tiek pārcelta uz rudeni, oktobri.
Papildu informācija par datumiem sekos.
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