Atbalsts 45,5 miljoni
Pagājušajā nedēļā Zemkopības ministrija strādāja pie krīzes atbalsta
pasākumu instrumentu izveides. LOSP aktīvi apkopoja darba grupu priekšlikumus un
zvanus, sagatavojot vēstuli, ko iesniedza ZM ar mūsu jautājumiem, priekšlikumiem
un grozījumiem piena, gaļas, cūkkopības, aitkopības, kazkopības un olu nozarēs.
LOSP atzinīgi novērtē valdības lēmumu apstiprināt normatīvus, kas paredz
sniegt atbalstu lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem. Mūsu lauksaimniekiem ir
jāspēj sagatavoties, lai noturētu ražošanu un spētu apmierināt arī vietējā tirgus
pieprasījumu. Pēc LOSP priekšlikuma noteikumi tika papildināti ar normatīvo aktu
normām, kurus ievērojot tiek izslēgts apjoma samazinājums “uz papīra” mākslīgu
zaudējumu radīšana, kam paredzētas sankcijas par negodprātīgu rīcību.

Esam sadzirdēti!
Informācija par Covid-19 seku mazināšanai piešķirtā finansējuma izlietojumu
tiks publicēta Valsts kancelejas uzturētajā vietnē.
Ministrijām reizi nedēļā būs jāiesniedz Valsts kancelejai informācija par Covid-19
seku mazināšanai piešķirtā finansējuma izlietojumu, un tā tiks publicēta Valsts
kancelejas uzturētajā vietnē, ceturtdien, 16.aprīlī, ārkārtas sēdē lēma Ministru
kabinets.
2.aprīlī LOSP iesniedza vēstuli “Prasība Saeimai un valdībai sakarā ar ārkārtas
situāciju”.
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija ar vēstuli vērsās Ministru kabinetā,
norādot uz valsts finanšu izlietojuma pārskatāmību ārkārtējās situācijas laikā. Vēstulē
parlamenta komisija aicina centralizēti publiskot visu ārkārtējās situācijas laikā
iesaistīto
resoru
finanšu
izlietojumu.
Valsts kanceleja nodrošinās visu ārkārtējās situācijas laikā iesaistīto resoru saņemtās
informācijas par finansējuma izlietojuma publicēšanu tīmekļa vietnē
www.covid19.gov.lv.
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LOSP MEDIJOS
“Atbalsta pasākumiem lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā būs pieejami 45,5
miljoni”
Latvijas Radio 1 intervijā LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/atbalsta-pasakumiemlauksaimnieciba-un-partikas-razosana-bus-pieejami-455-miljoni.a355830/

“LOSP: Lauksaimniekiem atbalsts nepieciešams ražošanas noturēšanai un vietējā
tirgus pieprasījuma apmierināšanai”
LETA 15.aprīlis

Zemkopības ministrija
Zemkopības ministrija sniedz atbalstu 45,5 miljonu vērtībā lauksaimniekiem un
pārtikas ražotājiem COVID-19 izraisītās krīzes laikā
http://www.losp.lv/node/6389
Zvejas atļaujas (licences) zvejniekiem izsniegs pašvaldības
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zvejas-atlaujas-licences-zvejniekiemizsniegs-pasvaldibas?id=11199

Lauku atbalsta dienests (LAD)
LAD jau izmaksā ciltsdarba maksājumu par piena govīm
Lai atbalstītu lauksaimniekus ārkārtējās situācijas laikā, kad ir svarīgi nodrošināt
stabilu finanšu plūsmu saimniecībās, Lauku atbalsta dienests (LAD) jau šī gada 9.aprīlī
sāka izmaksāt ciltsdarba maksājumu piena lopkopībā. Maksājumu iepriekšējā gadā
piena lopkopības saimniecības saņēma par mēnesi vēlāk - 9.maijā.
Pieteikties akcīzes degvielas saņemšanai
No šā gada 8.aprīļa līdz 1.jūnijam dienesta klienti var pieteikties marķētās
dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi saņemšanai – ir jāaizpilda Akcīzes
degvielas iesniegums Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Iesniegumā jānorāda
ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas par 2019.gadu.
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-pieteiktiesakcizes-degvielas-sanemsanai-1022
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5 Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības
ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/5dabas-katastrofas-un-katastrofalos-notikumos-cietusa-lauksaimniecibas-razosanaspotenciala-atjaunosana-un-piemerotu-profilaktisko-pasakumu-ieviesana-226

PVD
Mājputnus joprojām nedrīkst laist ārpus telpām
https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/jaunumi/majputnusjoprojam-nedrikst-laist-arpus-telpam?id=11206
Atgādina par biodrošību cūku novietnēs
https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/jaunumi/lietuva-majascukam-konstatets-afrikas-cuku-meris-pvd-atgadina-par-bio?id=11230

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (VID)
VID izmaksā dīkstāves pabalstu arī COVID-19 krīzes skarto uzņēmumu
valdes locekļiem un strādājošiem pensionāriem.
Ir papildināti 2020. gada 26. marta MK 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 dīkstāves pabalstu varēs
saņemt arī uzņēmumu valdes locekļi, kā arī darbinieki, kuri jau saņem vecuma vai
izdienas pensiju.
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