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1. Taisnīgi IENĀKUMI 
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1.1. Eiropas Komisijas paziņojums  
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” paredz:  
 

          ... atbalsts labāk mērķējams, jo tā ir taisnīgāk 
 

Esošais platībmaksājumu atbalsta sadalījums atspoguļo zemes 
sadalījumu... 
 ... tādēļ lielākā daļa atbalsta apjoma koncentrējas nelielas daļas 

lauksaimnieku rokās (80% maksājumu saņem 20% saimniecību, kuri 
apsaimnieko 80% zemes); 
 

Būtu jāizskata pieejas taisnīgākai tiešmaksājumu mērķēšanai... 
 ... piemēram, atbalsta griesti, maksājumu samazinājums, pārdalošais 

maksājums; 
 

Būtu jāizskata pieejas efektīvākai tiešmaksājumu mērķēšanai... 
 ... novirzīt atbalstu reāliem lauksaimniekiem, kuri pelna iztiku, 

nodarbojoties ar aktīvu lauksaimniecību. 
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1.2. Saimniecību sadalījums ... 
 

... 20% lielie lauksaimnieki saņem 82% tiešos maksājumus 

20% lauks. 

82% tiešie 
maksājumi 

Salīdzinot ar 2012.gadu, ir notikusi lielāka atbalsta koncentrācija lielajās saimniecībās. Izskaidrojams 
ar to, ka šajā periodā palielinājās saistītā atbalsta finansējums, un to vairāk saņem lielās saimniecības.  
         2016.gads: LV 20% lielie (11 873) lauksaimnieki saņem 82% (165 milj.eur) tiešo maksājums; 
         2012.gads: LV 20% lielie (12 117) lauksaimnieki saņem 79% (103 milj.eur) tiešo maksājums. 
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1 – 5 ha 5 – 30 ha  30 – 250 ha > 250 ha

(SI 2 800) (SI 8 444) (SI 48 000) (SI 536 000)

25 27 8 1
41% 45% 12% 2%

63 328 586 709
4% 19% 35% 42%

10 36 72 84
5% 18% 36% 41%

70 228 385 536
6% 19% 31% 44%
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milj.€
Standarta izlaide , 

milj.€

ko
p

ā

61

1686

202

1219

1.3. Saimniecību sadalījums ... 
 

... 41% maksājumu saņem 2% saimniecības un apsaimnieko 42% 
zemes 
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1 – 5 ha 5 – 30 ha  30 – 250 ha > 250 ha 

Aktīvais lauksaimnieks - darbības kritēriji uz zemes hektāra? 

Mazo lauksaimnieku 
shēma 1500 €? 

Pārdalošais maksājums 50€/ha par pirmajiem 30 ha? 

VPM samazinājums par 
5% virs 150 000 € 

VPM likme zemāka no 
500ā hektāra? 

Atbalsta griesti 150 000 € 
uz saimniecību? 

1.4. Priekšlikumi labākai tiešo maksājumu 
atbalsta mērķēšanai 
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Par atbalsta griestiemGan - ganPret atbalsta griestiem

Atbalsta griesti, tūkst.€

Pārdalošais 

maksājums

Mazo 

lauksaimnieku 

1.5. DV lēmumi tiešo maksājumu pārdalei 
starp saimniecībām 
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1.6. 9 dalībvalstīs noteikti tiešo maksājumu 
atbalsta griesti  
 

  DV TM summu kas 
pārsniedz 

Samazinājuma % Aptuvenais 
ha slieksnis 

1 Beļģija Flanders € 150 000 100% ~ 405  

2. Bulgārija € 300 000 100% ~1400  

3 Īrija € 150 000 100% ~ 560 

4. Grieķija € 150 000 100% ~ 300 

5. Itālija € 150 000 50% ~ 430 

€ 500 000 100% ~ 1425 

6. Ungārija € 176 000 100% ~ 690 

7. Austrija € 150 000 100% ~ 560 

8. Polija € 150 000 100% ~ 700 

9. UK Northern Ireland  € 150 000 100% ~ 630 

  UK Scotland € 600 000 100% ~ 2530 

  UK Wales € 300 000 100% ~ 1265 

  UK Wales € 150 000 15% ~ 630 

  UK Wales € 200 000 30% ~ 840 

  UK Wales € 250 000 55% ~1052 
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1.8. Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas un 
pārdalošā maksājuma īstenošanas scenāriji 
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Saimniecības hektāri 

Maksājums uz hektāru atkarībā no hektāru skaita saimniecībā 

VPM + ZAL likme 140 EUR/ha Pārdalošais: 50EUR/30 ha MLS 
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1.9. Sabiedriskajā apspriešanā tika uzsvērtas 3 
ilgtspējības dimensijas (ekonomiskā, vides un sociālā), 
un tās saistītas ar plašāku vajadzību modernizēt un 
vienkāršot politiku. 
 
 

Sociālais 
mērķis 

Ekonomiskais 
mērķis 

Vides un 
klimata mērķis 

-MLS=100- EUR 
-Pārdalošais 50 EUR/ 30 ha 
-Samazinājums: 5% (150 000) 
                           15% (300 000) 

8% 
26 milj.€ 

62% 
185 milj. € 

30% 
91 milj.€ 
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• Turpinām mazo lauksaimnieku shēmas maksājumu 
500 EUR uz saimniecību. 
 

• Ieviešam pārdalošo maksājumu, piemēram, 50 EUR 
par pirmajiem 30 ha. 
 

• 5% atbalsta samazinājums VPM summai virs 150 tūkst. 
EUR. 

 

1.10. Piedāvājums sarunai – TIEŠIE 
MAKSĀJUMI 
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Saņēmēju skaits Apstiprinātais finansējums 
  

1.11. LAP pasākumu 2007.-2017. gadā atbalsta 
saņēmēju skaits un apstiprinātais finansējums, 
milj. EUR sadalījumā pa saimniecību lieluma 
grupām (SI `000 EUR) 
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1.6. Piedāvājums sarunai – TAISNĪGI IENĀKUMI 

Saimniecību skaits 2016. gadā sadalījumā pa saimniecību lieluma grupām (SI 
`000 EUR) un to saimniecību skaits, kas saņēmušas investīciju atbalstu 2007. -

2017. gadā, procentos no kopējo saimniecību skaita grupā 
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1.12. DV piemēri investīciju atbalsta 
griestiem 

EE – 500 000 EUR, cūkkopībai 1,5 milj. EUR 

AT – 200 000 -400 000 EUR, kooperācijai  - 800 000 EUR 

LUX – 150 000 EUR - tikai būvniecībai 

LT – 50 000 EUR – max atbalsts vienā kārtā vienam 
atbalsta saņēmējam 
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• Investīcijās: 
o saglabāt šobrīd esošo pieeju, paredzot atsevišķu aploksni lielajām un 

mazajām saimniecībām; 
o saglabāt reģionalizācijas principu; 
o maksimālie atbalsta griesti vienai saimniecībai periodā 1 milj. EUR. 
 

• Diferencēt atbalsta % likmes – augstāku piemērojot mazo saimniecību 
grupā (lieliem – 20 – 30%. 
 

• Specifiski papildus % likmes noteikt – klimata un vides pasākumiem 
(energoefektivitātei, SEG, atjaunojamiem energoresursiem).  
 

• Pamatlīdzekļu iegāde - tikai specifiskiem mērķiem (vide, SEG). 
 

• Projektu atlases kritērijos prioritāte – vide, SEG, jaunie, mazie 
lauksaimnieki, kas nav saņēmuši atbalstu, būvniecība 

1.13. Piedāvājums sarunai - INVESTĪCIJU 
ATBALSTA MĒRĶĒŠANAI 
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2. PĀRTIKAS nodrošinājums 
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2.1. Eiropas Komisijas paziņojums  
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” paredz 

• Risināmas sabiedrības vēlmes par ilgtspējīgu pārtikas ražošanu... 

 

• Nodrošināt pieejamību pārtikas produktiem, kurus raksturo plašāks 
sabiedriskais ieguvums – bioloģiskiem produktiem, mājražotāju 
produktiem u.c. 

 

• Vairāk jāpalīdz lauksaimniekiem gūt lielāku peļņu no tirgus... 
...stiprinot lauksaimnieku vietu pārtikas ķēdē; 
...domājot kādai vajadzētu būt ražotāju organizāciju funkcijai un kā 
uzlabot to darbības efektivitāti; 

 

• KLP būtu jāturpina ar lauku attīstības līdzekļiem atbalstīt... 
 specifisku un īpaši vērtīgu [lauksaimniecisko] ražošanu, kā arī veicināt 
un uzlabot tās starptautisko atpazīstamību; 
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2.2. Eiropas Komisijas paziņojums  
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” paredz 

• KLP popularizēšanas darbību galvenajam punktam jābūt... 
veselīgas ēšanas ieradumus popularizējošām un augļu un dārzeņu 
patēriņu palielinošām kampaņām; 
 

• Politikas svarīgākais uzdevums ir... 
 ...palīdzēt lauksaimniekiem paredzēt ēšanas ieradumu pārmaiņas un 
attiecīgi savu ražošanu pielāgot tirgus signāliem un patērētāju 
prasībām; 
 

• KLP var palīdzēt samazināt pārtikas izšķērdēšanu un pārtikas 
zudumus... 
...stimulējot labāku ražošanas un pārstrādes praksi un atbalstot 
iniciatīvas, kas tradicionālo patēriņa modeli “saražoja-izmantoja-
izmeta” pārveido aprites bioekonomikā. 
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17% eksports -  dzīvas cūkas 
54%  eksports -gaļa 

Patēriņš kopā 

62%  patērēts LV 

Patēriņš kopā 

22% eksports - dzīvi liellopi 

21%  eksports - gaļa 

24% patērēts LV 

Patēriņš kopā 

84% - graudu eksports 

46% patērēts LV 
Patēriņš kopā 

48% eksports - svaigpiens 

16% patērēts LV 

52% eksports – piena produkti 

Kopā saražots: 43,9 tūkst. t Kopā saražots: 25 tūkst. t 

2.3. Vai lauksaimnieciskā ražošana ir ilgtspējīga?... 
...ja 27% piena, 22% dzīvu liellopu, 80% graudu 
eksportējam nepārstrādātus 
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2.4. Piedāvājums sarunai – PĀRTIKAS nodrošinājums 

• Nodrošināt investīciju atbalstu pārstrādes nozarei, tai skaitā kooperatīvu 
veidotai pārstrādei, bioloģisko produktu pārstrādei, inovācijām, jaunām 
tehnoloģijām, tostarp bezatkritumu. 
 

• Nodrošināt pievienotās vērtības radīšana vietējai izejvielai –atbalstīt tos 
pārtikas pārstrādes uzņēmumus, kas pārstrādā vietējo izejvielu. 
 

• Atbalsts kopīgai produktu uzglabāšanas infrastruktūrai un loģistikai. 
 

• Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta sasaiste ar produkcijas ražošanu. 
Prioritāri atbalstīt bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas pārstrādi un 
veicinot tās eksportu. 
 

• Turpināt izmantot efektīvos pasākumus (skolu apgādes programmas – piens, 
augļi un piens, produktu veicināšanas programmas). 
 

• Veicināt reģionālo produktu noietu un īsās piegādes ķēdes – veicināšanas un 
investīciju pasākumi. 
 

• Kāpēc turpināt saistīto atbalstu, kas rada pārprodukciju un vājina tirgus 
orientāciju? 
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3. VIDRŪPE un KLIMATS 
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3.1. Eiropas Komisijas paziņojums  
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” paredz 

• KLP resursefektivitātes, vidrūpes un klimata darbu jomā būtu jāvirza 
augstāki mērķi 

• Jāizmanto pētniecības rezultāti, zināšanas, konsultācijas, inovācijas, 
modernās tehnoloģijas, vieda laukkopība 

• Sabiedriskais labums un ekosistēmu pakalpojumi, kas saistīti ar 
augsni, ūdeni, bioloģisko daudzveidību, gaisa kvalitāti, klimata darbiem 
un ainavas elementiem 

• KLP ieguldījums - stratēģisks un izmērāms 

• Konkrēta uz mērķiem orientēta, vērienīgāka, taču elastīga pasākumu 
sistēma 

• EK vēl nāks klajā ar detalizētiem nosacījumiem 



24 24 

Nodrošināt īpaši atlasītu pasākumu ieviešanu un SEG emisiju samazinājumu par 
343 kt CO2 eq. pret prognozēto situāciju.   
 

Avots: VPP EVIDEnT pētījumu rezultāti 

Latvijas lauksaimniecības SEG emisijas (2005.-2016. gads), to prognozes (2017.-2030. gads) un samazināšanas iespējas ar pasākumiem 

(2017.-2030. gads), kt CO2eq 

Esošie pasākumi, kas iekļauti 

prognozē un kuru īstenošana tiks 

turpināta, ievērojot pašreizējo 

ieviešanas tempu: 

• Kūtsmēslu uzglabāšanas 

nosacījumi 

• Biogāzes ražošana 

• Pākšaugu iekļaušana augsekā 

• Bioloģiskā un integrētā 

lauksaimniecība 

• Precīzā augkopība un lopkopība 

• Mēslošanas plāni 

• Slāpekļa apsaimniekošanas 

nosacījumi īpaši jutīgajās 

teritorijās un prasības kūtsmēslu 

izkliedei 

3.2. Stratēģiskie klimata mērķi lauksaimniecībā 
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3.3. Pasākumi, kurus ieviešot, tiktu panākts SEG 
emisiju samazinājums 2030.gadā 

Nr. Pasākums Ietekmēti ha/l/s dzīvnieki SEG samazināšanas potenciāls, kg 

CO2eq uz 1 ha vai dzīvn. gadā 

Reālistiskais scenārijs 3042.7 kt CO2eq (343 kt CO2eq samazinājums pret bāzi Nr.2) 

1. Slāpekļa piesaiste (tauriņziežu iekļaušana 

rotācijā) 

332 875 ha 258 

2. Mēslošanas plānošana 932 804 ha 77 

3. Barības devu plānošana 58 420 slaucamās govis 625 

4. Šķidro kūtsmēslu separēšana 65 120 liellopi, 87 000 cūkas 198 liellopi, 12 cūkas 

5. Barības bagātināšana ar taukvielām 58 420 slaucamās govis 419 

6. Zaļmēslojuma augu audzēšana (rudens 

starpkultūras zaļmēslojumam) 

207 275 ha 280 

7. Tieša organiskā mēslojuma iestrāde 836 ha vai 368 040 ha atkarībā no 

izvēlētas tehnoloģijas 

37 

8. Precīza minerālmēslojuma lietošana 164 369 ha 66 

9. Nitrifikācijas inhibitoru lietošana 97 745 ha 47 

10. Barības kvalitātes uzlabošana 40 600 slaucamās govis 72 

Maksimālais scenārijs 2682.9 kt CO2eq (702.8 kt CO2eq samazinājums pret bāzi Nr.1) papildus ieviešamie pasākumi 

11. Ilggadīgo zālāju ierīkošana organiskajās augsnēs 102 526ha 1430 

12. Biogāzes ražošanas veicināšana 157 666 liellopi, 86 520cūkas, 

1 600 000mājputni 

248 liellopi, 25 cūkas, 0,4 mājputni 

13. Meliorācijas sistēmu uzturēšana 639 023 ha 99 

14. Intensīva rotācijveida ganīšana 7100 dzīvnieki 235 

Pasākumi ieviešami papildus šobrīd esošiem īstenotajiem pasākumiem 
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3.3. Iespējamā jaunā KLP zaļā arhitektūra  
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3.6. Pasākumu sniegums klimata un vides mērķu sasniegšanai (I) 

Darbības 

Klimata mērķis 

(SEG) 

Vides mērķis 

AMONJAKS 

TM LAP 

Ne-ETS ZIZIMM Zaļināšana, SA 

Agrovide & 

klimats / BLA 

/ Meži 

Investīciju 

/konsultācijas 

Precīzā minerālmēslojuma lietošana  x x x 

Minimāla augsnes apstrāde  x x x x 

Mēslošanas plānošana  x x x x x 

Nitrifikācijas inhibitoru lietošana  x x 

Tieša organiskā mēslojuma iestrāde augsnē  x x x x 

Meliorācijas sistēmu uzturēšana  x x x x 

Skābu augšņu kaļķošana  x x 

Slāpekļa piesaiste (tauriņziežu iekļaušana kultūraugu rotācijā)  x x x x x 

Zaļmēslojuma augu audzēšana x x x x x 

Ilggadīgo zālāju ierīkošana organiskajās augsnēs  x x x 

Biogāzes ražošanas veicināšana  x x x 

Barības bagātināšana ar taukvielām  x x 

Barības devu plānošana  x x x 

Barības kvalitātes uzlabošana  x x x 

Kūtsmēslu separācija x x 

Intensīva ganīšana (notiek bieža liellopu rotācija pa ganībām)  x x x x 

Ganību sezonas pagarināšana  x x x 

Kūtsmēslu un minerālmēslu iestrādes laika ierobežošana     x       

 Minerālmēslu kombinēšana (urīnviela + amonija sulfāts) x    x        

 Kūtsmēslu uzglabāšanas sistēmu uzlabojumi (pārklājuma izmantošana kūtsmēslu 

krātuvēm, lagūnu aizstāšana ar cilindriskām krātuvēm) 

 x   x        

Lauks.dzīvnieku novietņu sistēmu uzlabojumi (guļvietu kaisīšana ar salmiem, režģu 

grīdu izmantošana, biofiltri, vircas novadīšana, ķīmisko/bioloģisko piedevu 

izmatošana šķidrmēsliem) 

     x       

 Slāpekļa bilance x    x        

 Urīnvielas aizstāšanas ar amonija nitrāta mēslojumu x    x       

 Šķidrmēslu paskābināšana     x       



Darbības 

Klimata mērķis 

(SEG) 

Vides mērķis 

AMONJAKS 

TM LAP 

Ne-ETS ZIZIMM Zaļināšana, SA 

Agrovide & 

klimats / BLA / 

Meži 

Investīciju 

/konsultācijas 

Jaunu augļu dārzu ierīkošana x x x x 
Meža meliorācijas sistēmu būvniecība/uzturēšana x x 
Meža ieaudzēšana un audžu kvalitātes uzlabošana dabiski 
apmežotās teritorijās 

x x 

Mežaudžu atjaunošana pēc meža ugunsgrēkiem un citām 
dabas katastrofām, kā arī profilakses pasākumi mežos  

x x 

Meža ekosist. ekoloģ. vērtības un noturības uzlabošana x x 
Kūdras karjeru  apmežošana x 
Mežaudžu mēslošana x 
Enerģētiskās koksnes audžu ierīkošana (organ. un  nabadz) x 
Kultūraugu dažādošana x 
Ilggadīgo zālāju saglabāšana x x 
Ekoloģiski nozīmīgas platības x x x 
BIO lauksaimniecība x x 
ES nozīmes zālāju biotopi x x x 
NATURA 2000 meži  x x 

3.7. Pasākumu sniegums klimata un vides mērķu 
sasniegšanai (II) 
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3.8. Piedāvājums sarunai – VIDRŪPE un 
KLIMATS 

• Obligāti un brīvprātīgi ieviešamie pasākumi, lai sniegtu ieguldījumu klimata un 
vides, t.sk. amonjaka emisiju, noteikto mērķu izpildei. 

• Esošo atbalsta pasākumu pārskatīšana: 

o bioloģiskā lauksaimniecība – maksimāli sasaistīt atbalstu ar produkcijas ražošanu; 

o ES nozīmes zālāju biotopu un putnu dzīvotņu apsaimniekošana atbilstoši biotopu 
vadlīnijās noteiktajām ieteicamām darbībām, iespēja īstenot kolektīvo pieeju īpaši 
aizsargājamās teritorijās. 

• Jaunu atbalsta pasākumu īstenošana: 

o jaunu atbalsta pasākumu izstrāde mērķtiecīgu pasākumu īstenošanai, piemēram: 
pasākums minerālmēslu lietošanas samazinājumam, augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas samazinājumam, kas būtu vērsts uz plašāku lauksaimnieku loku, ne tikai 
dārzkopībā (obligātas agroķīmiskās augsnes analīzes un mēslošanas plāni); 

o mērķtiecīgu pasākumu īstenošana specifiskās teritorijās – īpaši jutīgajā teritorijā, 
piemēram, mitrzemju izveidošana. 

• Maksājums teritorijās ar dabas un citiem specifiskiem ierobežojumiem pēc 
2020: neieviest un finansējumu novirzīt citu vides pasākumu īstenošanai. 

• Nepalielināt obligāto minimālo finansējuma apjomu vides pasākumiem abos 
pīlāros ietvaros - 30% no kopējā finansējuma. 
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4. IZTURĒTSĒJĪGA 
lauksaimniecības nozare 
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4.1. Eiropas Komisijas paziņojums  
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” paredz, ka 

Jāceļ lauksaimnieku ilgtspēju, konkurētspēju un izturētspēju... 
... jāpastiprina ieguldījumi lauku saimniecību pārstrukturēšanā, inovācijā, 
dažādošanā, jauno tehnoloģiju ieviešanā; 
... jāizveido noturīga sistēma, kas ļautu laukkopībā sekmīgi novērst riskus un 
krīzes vai adekvāti reaģēt riska vai krīzes situācijā; 

 

Vairāk jāpalīdz lauksaimniekiem gūt lielāku peļņu no tirgus... 
...stiprinot lauksaimnieku vietu pārtikas ķēdē; 
...domājot kādai vajadzētu būt ražotāju organizāciju funkcijai un kā uzlabot 
to darbības efektivitāti; 
 … atzītas ražotāju organizācijas = starpnieks, kas lauksaimniekiem ļauj 
aizstāvēt savas sarunu pozīcijas, sadarboties konkurētspējas uzlabošanā; 
 … dažādot  saimniecisko darbību, ierobežojot riskus un gūt papildu 
ienākumus tādās lauku ilgtspējīguma jomās kā  uz bioloģiskajiem resursiem 
balstīta rūpniecība, bioenerģija, aprites ekonomika, ekotūrisms; 
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4.2. Risku veidi 

Normālas ražošanas, cenu, 
klimata svārstības. 

Lauksaimnieks pats pārvalda 
riskus, diversificējot 
ražošanu, veidojot 

uzkrājumus - apdrošināšana 
bez subsīdijas 

Riski, kurus var pārvaldīt 
izmantojot tirgus instrumentus 

(klimats, lielākas cenu svārstības) 
– apdrošināšana, nākotnes 

līgumi, kooperēšanās, valsts 
iepirkumi intervencē 

Reti, katastrofiskas ietekmes 
gadījumi, kas ietekmē lielu 
skaitu lauksaimnieku plašā 
teritorijā – sausums, plūdi, 

slimību uzliesmojums. Izmanto 
pēcmaksājumus (Krievijas 
embargo, ĀCM atbalsti) 
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4.3. Ražotāju tirgus vara 
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2016.gadā Eiropas Savienībā: 
• 41% visa iepirktā piena iepirka kooperatīvi; 
• Rakstiski piena piegādes līgumi – obligāti 13 dalībvalstīs (BE, ESP, FR, IT, CY, LT, HR, HU, PT, RO, SI, 

SK, PL), no tām minimālais obligātais līgumu termiņš noteikts 10 valstīs: 
o 6 mēneši – BE, HR, HU, PT, RO 
o 1 gads – ESP, IT, CY, SI 
o 5 gadi – FR 

ES vidējā cena 

Avots: Eiropas Komisija  
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4.4. Problēmas attiecībā uz kooperāciju 

• Atsevišķās nozarēs nav motivācijas veidot kooperatīvus 

• Viedoklis, ka savu produkciju tirgū var pārdot dārgāk – (augļi, dārzeņi, gaļa) 

• Nav vēlmes, iniciatīvas savstarpēji sadarboties no lauksaimnieku/mazo vidējo 
ražotāju puses 

• Nav līdera, kas uzņemtos kooperatīva vadību 

• Biedru izpratnes un atbildības noturība – nav lojalitātes pret kooperatīvu / 
iekšēja neuzticība 

• Nav kooperatīva darbības/biznesa ilgtermiņa stratēģijas (tirgus diversifikācija)  

• Vāja sagatavotība nopietnām biznesa investīcijām vai nav vēlmes 
attīstīties/augt 

•  Nav skaidra rīcība krīzes situācijās - nav risku vadības plāna 

•  Saimniecību darbības efektivitāte (efektīva pieejamo resursu izmantošana, 
produkcijas ražošana ar zemākām izmaksām) 

•  Vidēja vai zema preces konkurētspēja (cena/atbilstība tirgus pieprasījumam 
u.c.) 
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4.5. Kanādas AgriStability programma  - piemērs: 
1. Ikgadējā maksa par dalību: iepriekšējā gada ienākumi  x 0,45% x 70% + 55 admin.izd.maksa 

120 000 (2017.g.ienākums) x 0,45% x 70% = 378 + 55 = 433 (dalības maksa 2018.g.) 

 

2. References ienākums: vidējais ienākums pēdējos 3-5 gados 

 
L/s 

ieņēmumi 
L/s 

izdevumi 
Korekcijas (dēļ 

krājumu izmaiņām u.c.) 
L/s  

Neto ienākums 
 

2013 140 000 80 000 +20 000 80 000 

Izslēdz gadu ar lielāko un 
mazāko ienākumu 

2014 90 000 50 000 -10 000 30 000 
2015 140 000 60 000 + 20 000 100 000 
2016 200 000 90 000 +15 000 125 000 

2017 190 000 65 000 -5000 120 000 

      

References ienākums 100 000 
(80 000 + 100 000 + 
120 000)/3 

Ienākumu līmenis, zem kura sāk aprēķināt atbalstu 70 000 100 000 x 70% 

 

3. Atbalsta maksājuma aprēķins: 70 % no ienākumu zaudējuma, kas ir vismaz -30% no references 

atbalsta 
gads 

L/s 
ieņēmumi 

L/s izdevumi Korekcijas Neto ienākums 
  

2018 130 000 95 000 + 5000 40 000 (C)  

 

Ienākumu samazinājums zem līmeņa, no kura sāk 
aprēķināt atbalstu 

30 000 70 000- 40 000 

Kompensējamais ienākumu samazinājums 21 000 30 000 x 70%  

 

Sniedz atbalstu, 
kad rodas liels 

ienākumu 
samazinājums - ja 

kārtējā 
programmas gadā 
ienākumu apmērs 
krītas zem 70% no 

references gada 
ienākumiem 

 
Programmā var 

piedalīties 
individuāli vai caur 

kooperatīvu 
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4.6. Kanādas AgriStability programmas vērtējums 

Plusi: 
+ atbalsts nodokļu maksātājiem 
(izmanto VID datus nodokļu 
mērķiem) 

+ vairāk tirgus orientēts nekā BSA 

+ mērķētāks atbalsts (tikai 
saimniecībām ar zaudējumiem, 
katram pēc vajadzības) 

Mīnusi: 
- Administratīvais slogs 

- Vajadzīga detalizēta 
grāmatvedība, ražošanas jaudu 
aprēķins ik gadu 

- Atbalstu var saņem ražošanas 
cikla beigās (vismaz 6 mēn.) 

- Sedz tikai daļu no zaudējumiem 
(efektivitātei vajadzīga 
kombinācija ar citiem risku 
pārvaldības rīkiem) 



39 

• Nav valsts kompensācijas 
 

• Risku apdrošināšanas atbalsts un atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem 
un ražošanas potenciāla atjaunošanai – nākotnē saglabāt un paplašināt 
riskus (piem., iekļaut ekonomiskos riskus) 
 

• Kā veicināt apdrošināšanu – sasaistīt ar tiesībām uz investīciju atbalstu, 
stiprināt zināšanas un konsultācijas par risku pārvaldību, ieviest inovācijas – 
jaunas šķirnes, savlaicīga slimību diagnosticēšana 
 

• Jauna riska pārvaldības kopfonda izveide, kas būtu balstītas uz obligātām 
iemaksām un ES tiešmaksājumu novirzīšana noteiktā apjomā, atsakoties no 
brīvprātīgi saistītā atbalsta 
 

• Meliorācija kā prioritāte investīcijās (pārmērīga mitruma radītu risku 
mazināšanai) 
 

• Turpināt izmantot ES tirgus atbalstu (intervence un privātā uzglabāšana, 
ārkārtas atbalsts u.c.) 

4.7. Piedāvājums sarunai – IZTURĒTSPĒJĪGA 
lauksaimniecības nozare 
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• Jaunu kooperatīvu veidošana nozarēs, kurās kooperācijas nav (ja ir tirgus 
nepieciešamība). 
 

• Vertikālā kooperācija, lai ļautu ražot produkciju ar augstāku pievienoto 
vērtību, kā arī palielinātu kooperatīvo sabiedrību apgrozījumu un peļņu 
(pieejams atbalsts investīcijās arī jaundibinātajiem kooperatīviem).  
 

• Horizontālā kooperācija - kooperatīvu apvienošana. 
 

• Mājražotāju kooperatīvi - īsās piegādes ķēdes, lai apvienotu piemājas 
saimniecībās saražotās  un mājas apstākļos pārstrādātās produkcijas 
ražotājus, vienlaikus veicinot šīs produkcijas pieejamību tirgū (pieejams 
atbalsts kooperatīvu mazumtirdzniecības veikalu izveidošanai Leader 
ietvaros).  
 

• Starpnacionālā kooperāciju - starpvalstu kooperācijas veidošana. 
 

• Kooperatīva vadītāju (Līderu) apmācība (zināšanas pārnese un 
informācijas pasākumi).  

 

4.8. Piedāvājums sarunai – IZTURĒTSPĒJĪGA 
lauksaimniecības nozare 



Normāls risks Komerciāls risks Katastrofu risks 

Sa
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ab
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iln
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o
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• Apdrošināšana 
• Uzkrājumu veidošanu - neapliek 

ar UIN (reinvestētā peļņa) 
• Ilgtermiņa līgumattiecības 
• Apmācības, konsultācijas, izpēte 
• Inovācijas 

• Apdrošināšana 
• Kooperēšanās, t.sk. vertikālā kooperācija un jauni 

sadarbības veidi starp dažādām nozarēm 
 
Lauku attīstība: 
• Risku apdrošināšana pret nelabvēlīgiem klimatiskiem 

apstākļiem 
 
Tirgus kopējā organizācija: 
• Intervences iepirkums un privātā uzglabāšana 
• Krīžu pasākumi augļu un dārzeņu ražotāju 

organizācijām 

Lauku attīstība: 
• Saglabāt atbalstu 

profilaktiskajiem pasākumiem 
un ražošanas potenciāla 
atjaunošanai 
 

Tirgus kopējā organizācija: 
• Ārkārtas atbalsta pasākumi 

(piem. Krievijas embargo, 
Āfrikas cūku mēra 
pretpasākumi) 

P
o
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Valsts līmenī: 
• Neparedzēt valsts 

kompensācijas 
 

ES līmenī: 
• Tirgus monitērēšana visās 

nozarēs 
• Tirgus transparence visā 

pārtikas ķēdē, nodrošinot tirgus 
datu pieejamību 

 
 
 

• Neparedzēt valsts kompensācijas 
 

Lauku attīstība: 
• Paplašināt apdrošināšanas risku segumu 

(ekonomiskie riski) 
• Investīcijas – priekšrocība, ja piedalās apdrošināšanā 
• Veidot kopfondus jeb ienākumu stabilizācijas rīku 
• Investīcijas meliorācijas sistēmas uzturēšanai, 

pilnveidei un sakārtošanai 
 

Tirgus kopējā organizācija: 
• Nosacījums augļu un dārzeņu RO darbības 

programmu īstenošanai – obligāti jāīsteno krīžu 
pasākumi 

• Obligātas ilgtermiņa (vismaz uz gadu?) 
līgumattiecības ar cenas un apjoma elementiem 

• Tirgus vērtības sadales klauzulu 
• Finansiāls atbalsts RO visās nozarēs 
• Atbalsts administratīviem izdevumiem SO darbībai 

• % no tiešmaksājumiem krīzes 
rezerves veidošanai 
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4.9. Kādus pasākumus saglabāt un kādi papildus pasākumi būtu nepieciešami? 
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5. ZINĀŠANAS un INOVĀCIJA 
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5.1. Eiropas Komisijas paziņojums  
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” paredz … 

 
Izšķiroša nozīme nākotnē noturīgas KLP darbībā būs zināšanām, inovācijai un 

tehnoloģijai sniegtam atbalstam 
 
- Ekonomiskajiem, sociālajiem, vides un klimata pārmaiņu jautājumiem sasaiste ar 

konsultācijām, prasmēm un inovācijām. 
 

- EIP-AGRI panākumi ir atkarīgi no konsultantiem, lauksaimniecības apmācības un 
izglītības sistēmas, pētniekiem un lauksaimnieku organizācijām, t.i. Lauksaimniecības 
zināšanu un inovācijas sistēma (AKIS)*. 

 

- modernai KLP jāstiprina lauku saimniecību konsultāciju pakalpojumus AKIS sistēmās. 
Tam vajadzētu kļūt par KLP stratēģisko plānu apstiprināšanas priekšnosacījumu. 
 

- nākamajai KLP vislielākajā mērā jāizmanto pētniecības rezultāti, jānodrošina, lai 
zināšanas būtu apritē un tiktu pielietotas, un jāatbalsta moderno tehnoloģiju 
izplatīšana. 
 

- jāstiprina ieguldījumi lauku saimniecību pārstrukturēšanā, inovācijā, dažādošanā un 
jauno tehnoloģiju un digitālo tehnoloģiju izmantošanā (precīzā lauksaimniecība, lielie 
dati un nepiesārņojoša enerģija).  
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5.2. Eiropas Komisijas paziņojums  
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” paredz: 

 Uzsvars uz zināšanu, prasmju un konsultāciju, pieejamības nodrošināšanu un 
izmantošanas veicināšanu, kā arī inovāciju attīstību: 

 

- Zināšanas, prasmes (mācības grupās): 
- jaunie lauksaimnieki; 
- risku pārvaldības instrumenti; 
- cilvēkkapitāla attīstība, nodarbinātības iespējas lauku apvidos; 
- viedie ciemati; 
- savstarpējā pieredzes apmaiņa, tīklošanās; 

 

- Konsultācijas (individuāli, 1-pret-1): 
- sociālekonomiskās vides, uzņēmējdarbības attīstībai; 
- vide; 
- klimats; 
- pārtikas piegādes ķēdes  un ražotāju organizācijas; 
- risku pārvaldības instrumenti, lauksaimnieciskā apdrošināšana; 
- inovāciju attīstība; 
- moderno tehnoloģiju izplatīšana un pielietošana; 

 

- Inovācijas: 
- pētniecības un inovācijas pielietošana praksē un ieviešana ražošanā; 
- lielāka sinerģija ar pētniecības un inovācijas politiku inovācijas veicināšanas jomā; 
- tehnoloģiju attīstība un digitalizācija. 
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Ar augstāko 
lauksaimniecisko 
izglītību; 5 260; 

8% 

[CATEGORY 
NAME]; [VALUE]; 

[PERCENTAGE] 

[CATEGORY 
NAME]; [VALUE]; 

[PERCENTAGE] 

[CATEGORY 
NAME]; [VALUE]; 

[PERCENTAGE] 

5.3. Sadalījums pēc izglītības līmeņa un pēc 
saimniecības vadītāju vecuma grupām, 2016. gada dati* 

65 gadi un 
vecāki; 21 106 

45 – 64 gadi; 36 
555 

18 - 44 gadi; 12 
271 

Kopējais lauku saimniecību vadītāju skaits – 69 933 
*CSP dati 

45 
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5.4. LV ir viszemākais produktivitātes rādītājs (l/s 
izlaide uz LIZ ha), sastāda tikai 626 EUR/ha 

(25% no ES vidējā): 

46 
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5.5. LV ir viens no zemākajiem atbalsta atdeves 
rādītājiem Eiropā – 1 EUR atbalsts rada 3,3 EUR l/s 

izlaidi: 
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5.6. ES dalībvalstu inovāciju rādītāji 



49 • * DG GROWTH ikgadējais ziņojums «European Innovation Scoreboard 2017» 49 

5.7. ES dalībvalstu inovāciju sistēmu darbības rezultāti, 
izvērtējot pēc 27 kritērijiem, 2017. g, dati* 
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5.8. Piedāvājums sarunai – ZINĀŠANAS un INOVĀCIJAS 
 

• Zināšanu, konsultāciju un inovāciju jomai piešķiramās finanšu aploksnes 
palielinājums. 
 

• Zināšanu un konsultāciju pasākumu sasaiste ar citiem atbalsta veidiem  
vai sasaistes paplašināšana (obligātās prasības atbalsta saņemšanai citos 
pasākumos). 
 

• Konsultācijas atsevišķās specifiskās jomās (klimats, SEG) nosakāma kā 
obligāta prasība cita atbalsta veida saņemšanai. 
 

• Konsultāciju, mācību atbalsta sadale atkarībā no saimniecības lieluma 
un plānotās tēmas (100% atbalsts tikai MVU; 100% atbalsts tikai vides 
un klimata jautājumiem, pārējo saimniecības sedz pašas). 
 

• Prioritāte inovāciju izstrādei un ieviešanai praksē (nozares sektori, 
vide,  klimats u.c.). 
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6. PAAUDŽU nomaiņa 
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6.1. Eiropas Komisijas paziņojums  
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” paredz … 

• Lauksaimniecības nozare uzplaukt var tikai tad, ja tajā ir nodrošināta reāla 
paaudžu maiņa 
 

• Novecojošajai lauksaimnieku saimei ir vajadzīgi svaigi un gados jauni 
papildspēki 
 

• Gados jaunie lauksaimnieki un citi jaunpienācēji, kas mēģina sākt 
lauksaimniecisku darbību, saskaras ar vērā ņemamiem šķēršļiem 
 

• Jaunā politikas satvarā paaudžu maiņai būtu jākļūst par prioritāti 
 

• Atbalstīt prasmju attīstīšanu, zināšanu apguvi, inovāciju, darījumdarbības 
sākšanu un ieguldījumus 
 

• Piekļuve finanšu instrumentiem 
 

• Labvēlīgāks zemes un nodokļu tiesiskais regulējums  



6.2. Saimniecības īpašnieku vecumu izmaiņas  



6.3. Jauno lauksaimnieku atbalsts un vecuma struktūra 
2015-2020: 27 milj. EUR  

54 
54 

13% 

51% 

29% 

7% 

65 un vairāk gadi 

45 – 64 gadi 

55 788 75 365 102 516  
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Apsaimniekotā platība JAL skaits 

JAL pretendentu skaits un apmaksātā platība 

Līdz 34 gadi 

35 - 44 gadi 

12,5 tūkst. 

2016.gads: 2012.gads: 
13,9 tūkst. 

15% 

49% 

29% 

7% 

Prasība ar šo atbalstu sasniegt paaudžu nomaiņas 
mērķi ir nesamērīga, jo atbalsta apjoms tiek 
paredzēts ne vairāk kā 2% apmērā no tiešo 
maksājumu apjoma. 

Atbalsta mērķis ir piešķirt papildus ienākumu 
atbalstu gados jauniem lauksaimniekiem, kas 
uzsākuši saimniekot, ļaujot lauksaimniekam 
pašam izlemt, kā to izmantot savā 
saimnieciskajā darbībā.  
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6.4. Piedāvājums sarunai – PAAUDŽU maiņa 
 

• Atbalsts jaunu uzņēmumu dibināšanai kā vienreizējs maksājums 
biznesa plāna īstenošanai. 

 

• Prioritāte investīcijās. 

 

• Kredītresursu pieejamības nodrošināšana saimnieciskās darbības 
uzsākšanai. 

 

• Turpināt jauno lauksaimnieku atbalstu no tiešmaksājumiem. 
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7. PLAUKSTOŠI lauku apvidi 
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7.1. Eiropas Komisijas paziņojums  
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” paredz … 
 
 

• KLP ar savu lauku attīstības politiku ir galvenā Savienības lauku lietu kārtotāja 

• KLP ir vērsta uz lauku apvidu pārticības vairošanu, un tai jāuzlabo savstarpējā 
papildināmība ar citām ES rīcībpolitikām (piem. Kohēzijas politika) 

• Lauku apvidi cieš no tādām strukturālām problēmām kā pievilcīgu darba iespēju 
trūkums, prasmju deficīts, vāji attīstīta savienojamība un pamatpakalpojumi un 
jauniešu darbaspēka aizplūšana 

• Lauku apvidos nepieciešama labāka piekļuve publiskajiem pakalpojumiem, veselības 
aprūpei, arodmācībām, jaunu prasmju izkopšanas programmām 

• bioekonomika un aprites ekonomika — un ekotūrisms lauku apvidiem spēj piedāvāt 
labas izaugsmes un nodarbinātības iespējas 

• nepieciešama viedo ciematu veidošana visā Savienībā, kas risinās darba iespēju un ar 
pakalpojumu sasniegšanu saistītos jautājumus 

• LEADER nozīmīgā loma KLP, kas savu efektivitāti pierādījusi kā vietējo spēju veidotāja 
un sociālās iekļautības, nabadzības mazināšanas un darbvietu radīšanas veicinātāja 
vietējās ekonomikas mērogā 
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7.2. Lauku teritorija 
 
 

• Lauku teritorijā 2017. 
gadā, pēc CSP datiem, 
dzīvoja 617,6 tūkstoši 
iedzīvotāju jeb 31,6% 
no visiem 
iedzīvotājiem.  

• Latvijas lauku teritorijā ir vērojama izteikta apdzīvotības blīvuma samazināšanās (trešais zemākais 
rādītājs starp ES valstīm), it īpaši attālinoties no galvaspilsētas un virzienā uz austrumiem, kā arī 
vairākas vietās Kurzemē 

• Latvijas lauku reģionos IKP uz vienu iedzīvotāju ir tikai 14-20% no ES-27 vidējā rādītāja 
• Vislielākais iedzīvotāju blīvums, neskaitot lielās pilsētas, ir Rīgas reģiona novados (Stopiņu, 

Salaspils Mārupes un Saulkrastu) un Vidzemes reģiona Cēsu novadā, kur dzīvo vairāk kā 100 
iedzīvotāji uz 1 km2) 

• Iedzīvotāju skaita lielākais samazinājums 2016. gadā (salīdzinot ar 2015. g.) bija Latgales reģionā - 
par 6,1 tūkst. iedzīvotājiem (-1,97%) 



59 

7.3. Lauku teritorija un tās definīcija 
 
 

Par lauku teritoriju tiek uzskatīta visa Latvijas teritorija, izņemot 
republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar 
iedzīvotāju skaitu virs 5000. 
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7.4. Piedāvājums sarunai – PLAUKSTOŠI lauku apvidi 
 

• Definēt atbalstāmo lauku teritoriju. 

• Pamatojoties uz papildinātību ar citām politikām, lauku teritorijā veicināt 
nelauksaimniecisko aktivitāti, uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību. 

• Multifondu pieejas ieviešana ar Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
(SVVA) pieeju (LEADER) īstenot arī citu ESI fondu pasākumus. 

• Nosacījumu pārskatīšana: 

– Attiecībā uz minimālo iedzīvotāju skaitu LEADER teritorijā no 10 000 uz 15 000; 

– Ieguldījumiem uzņēmējdarbībā noteiktais ierobežojums (šobrīd jānovirza 50% no 
vietējās rīcības grupas finansējuma); 

– Atbalstāmo uzņēmumu lielums (šobrīd ar apgrozījumu līdz 70 000 EUR). 

• SVVA pieejas izmantošana arī citu LAP pasākumu ieviešanai: 

– Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos; 

– Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā. 
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PALDIES PAR UZMANĪBU! 


