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27.aprīlī LOSP piedalījās tiešsaistes KLP tematiskā darba grupa sanāksmē 
“Vide, klimats un bioloģiskā lauksaimniecība”, kuras laikā ZM iepazīstināja ar viņu 
izstrādāto programmu.  Diemžēl jārēķinās ar šodienas jaunajiem apstākļiem un 
visiem interesentiem tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams piedalīties tiešsaistē.  
Biedru iesūtītie priekšlikumi un jautājumi par šo tēmu tiek apkopoti un iesniegti ZM. 
 

  

 
Iesniedzām vēstuli  
“Par migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniekiem 

un pasākumiem to radīto seko mazināšanai” 
LOSP, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija un Zemnieku saeima 

uzrakstīja kopīgu vēstuli Valsts kancelejai, VARAM un Zemkopības ministrijai. Tajā 
tiek atkārtoti aicināts: “Dabas aizsardzības pārvaldi steidzīgi rast risinājumu 
kompensāciju par 2019.gadu izmaksāšanai. Saimniecībām, kuras ir reģistrējušas 
iesniegumus par zosu letālo atbaidīšanu, bet ir saņēmušas noraidījumu, izsniegt 
attiecīgās atļaujas zosu letālai atbaidīšanai. Palielināt ikgadējo finansējumu gājputnu 
nodarīto postījumu finansēšanai.” 
 

  

 
LOSP kopā ar Latvijas Lauksaimniecības Statūtsabiedrības asociāciju, 

Latvijas Zemnieku federāciju, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju, 
Latvijas Zemnieku saeimu un Baltijas valstu lauksaimnieku organizācijām kopīgi 
iesnieguši atklātu vēstuli Eiropas Komisijas prezidentei.  

Vēstulē Igaunijas, Latvijas un Lietuvas lauksaimniecības organizācijas iezīmē 
savu redzējumu uz šībrīža situāciju un mudina prezidenti izmantot nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, lai nodrošinātu spēcīgu un taisnīgu atveseļošanos pēc 
COVID-19 pandēmijas. Lauksaimniecība ir pamats, kurš spēj izvest no jebkuras krīzes, 
tāpēc lauksaimnieki aicina saglabāt finansējumu abiem KLP pīlāriem, attīstot 
turpmākos tirgus drošības instrumentus un izbeigt vēsturisko netaisnību tiešo 
maksājumu radikālajās atšķirībās starp dalībvalstīm. Vēstules saturs: 
http://www.losp.lv/node/6393 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.losp.lv/node/6393
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LOSP MEDIJOS 
 

 
LR1, Raidījums “Krustpunktā” 05/05, 
13:07 
“Ārkārtas situācijas ietekme uz 
lauksaimniecību”. 
 Sarunā piedalās LOSP valdes locekle, 
Latvijas Cūku audzētāju asociācijas 
direktore Dzintra Lejniece, Latvijas 
Bioloģiskās lauksaimniecības 
asociācijas valdes priekšsēdētājs 

Gustavs Norkārklis, Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs 
Jānis Šolks, ZM ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts.  
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/arkartas-situacijas-ietekme-uz-
lauksaimniecibu.a129502/?fbclid=IwAR3-
2775541PSUvTbDEWnodigN5RBp8s0owRkWSTqbZNA0rM2a-3ZvyiHgU 

 
 
 

TV3 Raidījums “Nekā personīga”, 19.aprīlī 
 

 
https://tv3play.skaties.lv/neka-personiga-10378059 

 
 
 
 
 

“Diena”, “LOSP atbalsta “Laflora” virzīto vēja parku ieceres projektu Jelgavas 

novadā” 

 https://www.diena.lv/raksts/uznemeja-diena/zinas/losp-atbalsta-_laflora_-virzito-
veja-parku-ieceres-projektu-jelgavas-novada-14239390 

 

 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/arkartas-situacijas-ietekme-uz-lauksaimniecibu.a129502/?fbclid=IwAR3-2775541PSUvTbDEWnodigN5RBp8s0owRkWSTqbZNA0rM2a-3ZvyiHgU
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/arkartas-situacijas-ietekme-uz-lauksaimniecibu.a129502/?fbclid=IwAR3-2775541PSUvTbDEWnodigN5RBp8s0owRkWSTqbZNA0rM2a-3ZvyiHgU
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/arkartas-situacijas-ietekme-uz-lauksaimniecibu.a129502/?fbclid=IwAR3-2775541PSUvTbDEWnodigN5RBp8s0owRkWSTqbZNA0rM2a-3ZvyiHgU
https://tv3play.skaties.lv/neka-personiga-10378059
https://www.diena.lv/raksts/uznemeja-diena/zinas/losp-atbalsta-_laflora_-virzito-veja-parku-ieceres-projektu-jelgavas-novada-14239390
https://www.diena.lv/raksts/uznemeja-diena/zinas/losp-atbalsta-_laflora_-virzito-veja-parku-ieceres-projektu-jelgavas-novada-14239390
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Latvijas meža īpašnieku biedrība 

Aicina valsts amatpersonas noteikt moratoriju mikroliegumu veidošanai un 
atcelt Mazā ērgļa sugas aizsardzības plānu līdz brīdim kamēr tiks sakārtots 
kompensāciju mehānisms un tiks ņemtas vērā zemes īpašnieku rekomendācijas.  
Aicina parakstīties par moratorija noteikšanu mikroliegumiem un Mazā ērgļa plāna 
atcelšanu.: http://saimniekssavazeme.lv/paraksties-pret-nesamerigiem-
ierobezojumiem-saimniekot-sava-
zeme/?fbclid=IwAR0pr9AQU7n3_pAKushEtY2kwV7VoIXuaHmLmI0flBoSyOyOxMAvsN
66tYQ 

Latvijas biškopju biedrība 

29.aprīlī rīkoja vebināru “DRAVAS PIERAKSTU METODES UN DIGITĀLO 
PIERAKSTU IZMANTOŠANA DRAVĀ”  

Asociācija “Lauku ceļotājs” 

Popularizē pārgājienu maršrutu “Mežtaka”, kas ved cauri Latvijas un Igaunijas 
skaistākajiem mežiem. Ir atvērta Mežtakas mājas lapa ar informāciju pastaigu un 
pārgājienu plānošanai https://baltictrails.eu/lv/forest. 

“Lauku ceļotājs” kopā ar 23 partneriem Latvijā un Igaunijā uzsāk kopīgu 
projektu, lai pēdējo simts gadu vēstures liecības ietērptu kopīgā militārā mantojuma 
tūrisma produktā. Visa informācija būs pieejama šobrīd topošā tiešsaistes platformā. 

 

Zemkopības ministrija 
 

Ražotāji piena un gaļas produkciju varēs uzglabāt un saņemt tam atbalstu 
Eiropas Komisija ieviesusi atbalsta pasākumus, lai stabilizētu lauksaimniecības 

produktu tirgus, ko spēcīgi satricinājusi Covid-19 nelabvēlīgā ietekme, samazinot 
pieprasījumu un preču tirdzniecības plūsmas un tādējādi apdraudot lauksaimniecības 
un pārtikas nozari visos tās posmos no gatavā produkta realizācijas līdz primārajiem 
ražotājiem.  
Zemkopības ministrija ir izstrādājusi noteikumu projektu, ar kuru Latvijā tiks ieviesti 
jaunie privātās uzglabāšanas nosacījumi. https://zm.gov.lv/zemkopibas-
ministrija/presei/piena-produktu-un-galas-razotaji-var-pieteikties-produktu-privatas-
uzg?id=11294&fbclid=IwAR3Plw0RCqxtfkm1J5rtSkftM8zQ5zldA8kPdJfq6mEqrwmwV
9Xql-vey0I 

https://www.facebook.com/mezaipasnieki/?__tn__=K-R&eid=ARDyxl-uy2Mbfx8F83eukVbVUXG8owRFRoCOhGw3pyG0_Tpa0xpawsaFvUoY3NoG9BvHnR884c-QGofs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD3NGMIMrdHzEVfrTpjFdouXzwCSdJYAjNFpoALxezHCrJpNTzOA6z63Kf2UUTb0CVN88Z_ne9pR5ubINEeGdy6WycuURzlSNHmZV7Pmu487E1ElYEKUfeX1369JDtJ4tebLrk_ShHY8rSh9l0Z5bW01Lqf8AIUwlpGIMqvdo0F3H2waFzP0JAZOTd8lfDhPbHbw6X4l78mKXGA
http://saimniekssavazeme.lv/paraksties-pret-nesamerigiem-ierobezojumiem-saimniekot-sava-zeme/?fbclid=IwAR0pr9AQU7n3_pAKushEtY2kwV7VoIXuaHmLmI0flBoSyOyOxMAvsN66tYQ
http://saimniekssavazeme.lv/paraksties-pret-nesamerigiem-ierobezojumiem-saimniekot-sava-zeme/?fbclid=IwAR0pr9AQU7n3_pAKushEtY2kwV7VoIXuaHmLmI0flBoSyOyOxMAvsN66tYQ
http://saimniekssavazeme.lv/paraksties-pret-nesamerigiem-ierobezojumiem-saimniekot-sava-zeme/?fbclid=IwAR0pr9AQU7n3_pAKushEtY2kwV7VoIXuaHmLmI0flBoSyOyOxMAvsN66tYQ
http://saimniekssavazeme.lv/paraksties-pret-nesamerigiem-ierobezojumiem-saimniekot-sava-zeme/?fbclid=IwAR0pr9AQU7n3_pAKushEtY2kwV7VoIXuaHmLmI0flBoSyOyOxMAvsN66tYQ
https://baltictrails.eu/lv/forest?fbclid=IwAR1wYRUHO0DxaaUnIWp3-8IH14vrEcb0Oo28vVcuopudcoBqaDF5ryyA8kI
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/piena-produktu-un-galas-razotaji-var-pieteikties-produktu-privatas-uzg?id=11294&fbclid=IwAR3Plw0RCqxtfkm1J5rtSkftM8zQ5zldA8kPdJfq6mEqrwmwV9Xql-vey0I
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/piena-produktu-un-galas-razotaji-var-pieteikties-produktu-privatas-uzg?id=11294&fbclid=IwAR3Plw0RCqxtfkm1J5rtSkftM8zQ5zldA8kPdJfq6mEqrwmwV9Xql-vey0I
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/piena-produktu-un-galas-razotaji-var-pieteikties-produktu-privatas-uzg?id=11294&fbclid=IwAR3Plw0RCqxtfkm1J5rtSkftM8zQ5zldA8kPdJfq6mEqrwmwV9Xql-vey0I
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/piena-produktu-un-galas-razotaji-var-pieteikties-produktu-privatas-uzg?id=11294&fbclid=IwAR3Plw0RCqxtfkm1J5rtSkftM8zQ5zldA8kPdJfq6mEqrwmwV9Xql-vey0I
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Atceļ papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs putnu gripas 
pārnešanas iespēju uz mājputnu novietnēm mazināšanai 
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atcel-papildu-biodrosibas-prasibas-
majputnu-novietnes-putnu-gripas-par?id=11279&fbclid=IwAR2WK5R8Iq-
fxtqTgRUk_TMgX2lmBk6ld1t5erTRWxVIJPlPpcE-QPGsk6A 

Informācija  
Lauku attīstības atbalsta departaments sagatavojis dokumentu, kur iespējams 

atrast lakonisku informāciju par atbalstu uzņēmējiem krīzes ietekmes mazināšanai: 
https://zm.gov.lv/public/ck/files/Atbalsts_lauksaimniekiem_COVID19_150420.pdf 
 

 
Lauku atbalsta dienests  

 
 

Lauksaimniekiem piešķir dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi 
2020./2021. saimnieciskajam gadam jau no 1.maija 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/no-1-maija-
lauksaimniekiem-pieskirs-dizeldegvielu-ar-samazinatu-akcizes-nodokla-likmi-2020-
2021-saimnieciskajam-gadam-1025 
 

Tiešo maksājumu vienotā iesnieguma termiņš ir pagarināts līdz 30.jūnijam 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-pieteikties-
platibu-maksajumiem-iesniegumus-lad-palidz-aizpildit-un-iesniegt-ari-pa-talruni-
1018 
 
 

Atbalsts meža ieaudzēšanai un atjaunošanai 
No 5.maija sāk iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi meža platību 

paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs - “Meža 
ieaudzēšana” un „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu 
atjaunošana”. 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-mezu-
ieaudzesanai-un-iznicinatu-mezaudzu-atjaunosanai-
1011?fbclid=IwAR3URbCZlaOS_ujLyTEaQ7GxTynFokMi_mzh33si8U8dFQmhUkqPztF
WPT0 
 
 

Apdrošināšana 
No 6.maija sākas pieteikšanās atbalstam par dzīvnieku, sējumu un stādījumu 

platību apdrošināšanu. http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-
kalendars/aktualitates/atbalsts-par-dzivnieku-sejumu-un-stadijumu-platibu-
apdrosinasanu-1030?fbclid=IwAR1AupWLXZL96nwJAwfz_AhcTh4a-
Wc2Sj2gf28hzwREqukPeqbQBaNVLCQ 

https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atcel-papildu-biodrosibas-prasibas-majputnu-novietnes-putnu-gripas-par?id=11279&fbclid=IwAR2WK5R8Iq-fxtqTgRUk_TMgX2lmBk6ld1t5erTRWxVIJPlPpcE-QPGsk6A
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atcel-papildu-biodrosibas-prasibas-majputnu-novietnes-putnu-gripas-par?id=11279&fbclid=IwAR2WK5R8Iq-fxtqTgRUk_TMgX2lmBk6ld1t5erTRWxVIJPlPpcE-QPGsk6A
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atcel-papildu-biodrosibas-prasibas-majputnu-novietnes-putnu-gripas-par?id=11279&fbclid=IwAR2WK5R8Iq-fxtqTgRUk_TMgX2lmBk6ld1t5erTRWxVIJPlPpcE-QPGsk6A
https://zm.gov.lv/public/ck/files/Atbalsts_lauksaimniekiem_COVID19_150420.pdf
https://zm.gov.lv/public/ck/files/Atbalsts_lauksaimniekiem_COVID19_150420.pdf
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/no-1-maija-lauksaimniekiem-pieskirs-dizeldegvielu-ar-samazinatu-akcizes-nodokla-likmi-2020-2021-saimnieciskajam-gadam-1025
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/no-1-maija-lauksaimniekiem-pieskirs-dizeldegvielu-ar-samazinatu-akcizes-nodokla-likmi-2020-2021-saimnieciskajam-gadam-1025
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/no-1-maija-lauksaimniekiem-pieskirs-dizeldegvielu-ar-samazinatu-akcizes-nodokla-likmi-2020-2021-saimnieciskajam-gadam-1025
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-pieteikties-platibu-maksajumiem-iesniegumus-lad-palidz-aizpildit-un-iesniegt-ari-pa-talruni-1018
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-pieteikties-platibu-maksajumiem-iesniegumus-lad-palidz-aizpildit-un-iesniegt-ari-pa-talruni-1018
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-pieteikties-platibu-maksajumiem-iesniegumus-lad-palidz-aizpildit-un-iesniegt-ari-pa-talruni-1018
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-mezu-ieaudzesanai-un-iznicinatu-mezaudzu-atjaunosanai-1011?fbclid=IwAR3URbCZlaOS_ujLyTEaQ7GxTynFokMi_mzh33si8U8dFQmhUkqPztFWPT0
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-mezu-ieaudzesanai-un-iznicinatu-mezaudzu-atjaunosanai-1011?fbclid=IwAR3URbCZlaOS_ujLyTEaQ7GxTynFokMi_mzh33si8U8dFQmhUkqPztFWPT0
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-mezu-ieaudzesanai-un-iznicinatu-mezaudzu-atjaunosanai-1011?fbclid=IwAR3URbCZlaOS_ujLyTEaQ7GxTynFokMi_mzh33si8U8dFQmhUkqPztFWPT0
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-mezu-ieaudzesanai-un-iznicinatu-mezaudzu-atjaunosanai-1011?fbclid=IwAR3URbCZlaOS_ujLyTEaQ7GxTynFokMi_mzh33si8U8dFQmhUkqPztFWPT0
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-par-dzivnieku-sejumu-un-stadijumu-platibu-apdrosinasanu-1030?fbclid=IwAR1AupWLXZL96nwJAwfz_AhcTh4a-Wc2Sj2gf28hzwREqukPeqbQBaNVLCQ
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-par-dzivnieku-sejumu-un-stadijumu-platibu-apdrosinasanu-1030?fbclid=IwAR1AupWLXZL96nwJAwfz_AhcTh4a-Wc2Sj2gf28hzwREqukPeqbQBaNVLCQ
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-par-dzivnieku-sejumu-un-stadijumu-platibu-apdrosinasanu-1030?fbclid=IwAR1AupWLXZL96nwJAwfz_AhcTh4a-Wc2Sj2gf28hzwREqukPeqbQBaNVLCQ
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-par-dzivnieku-sejumu-un-stadijumu-platibu-apdrosinasanu-1030?fbclid=IwAR1AupWLXZL96nwJAwfz_AhcTh4a-Wc2Sj2gf28hzwREqukPeqbQBaNVLCQ
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Piena produktu un gaļas ražotāji var pieteikties produktu privātās 

uzglabāšanas atbalstam 
Pieteikumus privātai uzglabāšanai var iesniegt LAD no 2020. gada 7. maija līdz 

30. jūnijam. Viens atbalsta pretendents šajā laikposmā var iesniegt neierobežotu 
skaitu pieteikumu. Atbalstu pasākuma ietvaros izmaksā pēc uzglabāšanas laika 
beigām. 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/piena-produktu-un-
galas-razotaji-var-pieteikties-produktu-privatas-uzglabasanas-atbalstam-1031 
 
 

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 
Pieteikšanās no 3.jūnija 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-
pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-
saimniecibas-221 
 
 

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS  
 

Laukstrādniekiem IIN 15% 
Lauku atbalsta dienests (LAD) un Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka 

tie lauksaimnieki, kuri laikā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim nodarbina laukstrādniekus 
sezonas rakstura darbos, no šo darbinieku algām var maksāt iedzīvotāju ienākuma 
nodokli 15% apmērā, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbināšanas dienā. 
Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devējiem jāizmanto LAD Elektroniskā 
pieteikšanās sistēma (EPS) (papildus VID minētie darbinieki nav jāreģistrē). 
https://www.vid.gov.lv/lv/sezonas-laukstradniekiem-ipass-nodoklu-rezims-
1?fbclid=IwAR1slinDcpMZqeP53ei4iO7xehilIEQNXpYsky8FQKAZVncyBuOs8rpfs9k 
 
 

Pilnveidoti dīkstāves pabalsta piešķiršanas kritērijus 
Lai VID varētu nodrošināt dīkstāves pabalstu arvien plašākam krīzes skarto 

uzņēmumu darbinieku lokam, ir pilnveidoti 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 nosaka, ka 
turpmāk, lemjot par dīkstāves pabalsta un/vai “nodokļu brīvdienu” piešķiršanu, VID 
ņems vērā uzņēmumu ienākumus un to samazinājumu COVID-19 krīzes ietekmē kopš 
brīža, kad uzņēmums uzsācis reālu saimniecisko darbību, nevis no tā reģistrēšanas 
brīža. 
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