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LOSP diskutēs ar Labklājības ministri par bezdarbnieku pabalstiem un slimības lapām
lauksaimniecībā
Ziņa medijiem
2019.gada 7.oktobris
10.oktobrī, plkst.15.00 Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē notiks Lauksaimniecības
organizāciju sadarbības padomes (LOSP) atklātā valdes sēde, kurā ar Labklājības
ministri Ramonu Petraviču diskutēsim par bezdarbnieku pabalstiem un darba nespējas
lapām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.
LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: “Ar ministri diskutēsim par vairākiem
Labklājības ministrijas pārziņā esošajiem jautājumiem, kas skar lauksaimniekus, tajā skaitā
par sezonas laukstrādnieka nodokļa režīmu, kas sevi lieliski ir pierādījis sezonas rakstura
darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā,
ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā. Tomēr jau labu laiku mēģinām panākt, lai
šo veicamo darbu sarakstu, kurā sezonas laukstrādnieka nodoklis ir piemērojams, tiktu
paplašināts arī tādiem darbiem, kā akmeņu lasīšana, meliorācijas un novadgrāvju apauguma
novākšana un citi nozīmīgi darbi, kas ir veicami saimniecībā un tiešām tiek veikti 20- 30 dienu
robežās gadā.”
Vienlaikus aktualizēsim jautājumu par lauksaimniecībā pašnodarbināto personu darba stāža
aprēķināšanas kārtību, lai darba stāžā tiktu iekļauti ne tikai tie mēneši, kuros zemniekam ir
ienākumi, bet viss periods, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība un veiktas sociālās iemaksas,
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātā persona sasniedzot pensionēšanās vecumu saņemtu
nopelnīto pensiju. Pretējā gadījumā sanāk, ka zemnieks un mežsaimnieks, kurš strādā visu gadu,
bet ieņēmumi ir sezonāli, attiecīgi sociālās iemaksas nav par visiem mēnešiem, var nonākt
situācijā, ka nekvalificējas pensijas saņemšanai.
________________________________
Biedrība - Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) - ir Latvijas lielākā un
nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 58
lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā
pārstāv vairāk kā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un
lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts
pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.
Informāciju sagatavoja: Krista Garkalne, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes
(LOSP) sabiedrisko attiecību speciāliste.
Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv

