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Žurnāls biedriem

Mūsu paveiktie darbi 2014. gadā
Saruna ar Zemkopības ministru Jāni Dūklavu
Atbilžu apkopojums visbiežāk uzdotajiem biedru
jautājumiem par modernizāciju
Tuvojas piena kvotu sistēmas gals – kas notiks?
Krievijas pārtikas produkcijas embargo un Eiropa.
Kurš kuru?

Piena ražotāji tiekas ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu.
Mūsu biedri no kreisās: Iveta Tīrumniece, Juris Cīrulis,
Ieva Alpa – Eizenberga, Ieva Rutkovska un Ilze Aizsilniece.

Mūsu seminārs Grobiņā par aktualitātēm lauksaimniecībā.

Baltijas valstu un Somijas lauksaimnieku piena aktivitātes
Briselē š.g. 3. decembrī

Piena aktivitātes Briselē š.g. 3. decembrī kopā ar Eiropas Parlamenta
deputātiem no Latvijas: Inesi Vaideri, Sandru Kalnieti un Arti Pabriku.

Konkursa “Senču aicinājums” žūrijas tikšanās.
Nosaka 2014. gada uzvarētāju.

Latvijas pārstāvji Maira Dzelzkalēja, Ieva Alpa – Eizenberga, Agnese Hauka un Uldis Krievārs sarunā ar Lauksaimniecības komisāru Filu Hoganu

mazu brīdi pirms Ziemassvētkiem!
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Pavisam drīz būsim aizvadījuši vēl vienu gadu. Gadu, kas atmiņā mums paliks
ar Eiro ieviešanu dzīvē, kailsala radītajiem
zaudējumiem, projektu rakstīšanu saimniecības modernizācijai, Krievijas Federācijas
noteikto pārtikas embargo, Eiropas Savienības Lauksaimniecības un lauku attīstības
komisāra Dačana Čološa viesošanos Latvijā, 12. Saeimas vēlēšanām un tā var turpināt
bezgala daudz, bet katram tas paliks atmiņā
ar saviem notikumiem, kas tikai viņam bija
svarīgi. Šajā Ziemassvētku žurnālā kopīgi
atskatīsimies uz notikumiem, kas ir svarīgi
lauksaimniekiem – gan uz „Zemnieku saeimas” darbu 2014. gadā, gan iepazīsimies

ar jaunumiem, kas Jums noteikti saimniekošanā noderēs arī turpmāk!
Lai arī lauksaimniecības eksperti
prognozē, ka nākamais gads būs tikpat
sarežģīts, kopā mēs to pārvarēsim, jo pēc
šādiem pārbaudījumiem vienmēr seko
daudzi labi gadi, kas sevī ietvers gan jaunus produkcijas noieta tirgus un inovatīvus produktus, gan saimniecību attīstību
jaunajā plānošanas periodā.
Lai mierīgi, harmoniski un laimīgi
Ziemassvētki un veiksmīgs, veselīgs un
ražīgs Jaunais 2015. gads!
Līva Liepniece,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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„Radīšana vispirms ir iecerēšana.
Ja gribi radīt sev pilnīgu un
skaistu gadu – ieceri to!
Tāpēc Jaunajā gadā, lai ir
arvien modri mūsu gara un
dvēseles spēki. Nepiekūstiet
cerēt un darīt!”
/Kārlis Skalbe/

Lai līksmi Ziemassvētki un
panākumiem bagāts
Jaunais 2015. gads!
Biedrības „Zemnieku saeima” valde

3

Priekšsēdētāja uzruna

Grūtības
padara
stiprākus
Šis bija sarežģīts gads, taču tieši sarežģītie gadi ir tie, no kuriem var mācīties visvairāk.
Šis gads mums parādīja, ka nevaram
ieslīgt pašapmierinātībā, ka nu jau visu
zinām un protam. Klimats mainās, tas
ietekmē mūs visus un ietekmēs lauksaimniecību aizvien vairāk. Turklāt tirgus un
starptautiskie politiskie apstākļi kļūst vēl
neprognozējamāki.
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Tādēļ šis gads pārliecina, ka turpinoties klimata izmaiņām, mums būs
nepieciešami aizvien labāki instrumenti, lai nosargātu to, ko saražojam.
Savukārt to trūkums rada dusmas. Piemēram, šis bija pirmais gads, kad bija
stājies spēkā Eiropas Savienības līmenī
politiski pieņemtais neonikotinoīdu aizliegums. Daudziem tieši tādēļ šogad bija
ļoti nepatīkama pieredze, bezpalīdzīgi
skatoties, kā par spīti daudzkārtējiem
miglojumiem, augus noēd spradži. Eiropas Komisijas līmenī uzsāktas sarunas par vēl plašāku augu aizsardzības
līdzekļu darbīgo vielu aizliegumu. To
vielu, kas varētu ietekmēt endokrīno
sistēmu. Kopā ar citu Eiropas lauksaimnieku organizācijām jau oktobrī esam
teikuši skaidru NĒ apspriešanā esošajām vielu aizlieguma izmaiņām. Jo nav
pietiekamu alternatīvu, turklāt Latvijas
apstākļos pēkšņs aizliegums var nozīmēt atsevišķu kultūraugu pilnīgu zudumu. Plašāka Eiropas mēroga diskusija ir
gaidāma jau nākamā gada sākumā, kur
pārstāvēsim jūsu intereses. Uzskatām,
ka nav pieļaujams tas, ka ražošanas process tiek padarīts ļoti dārgs, kā rezultātā
patērētājiem būs pieejama neskaidras
izcelsmes nezināmos apstākļos ražota
produkcija.
Es saprotu tirgus likumus, taču Krievijas pārtikas embargo ietekme man

šogad ir likusi jautāt – kādēļ tad, kad
tirgus preču cenas ir augstākajā līmenī,
no tā reti iegūst zemnieki, bet tad, kad
preču cenas krīt, pirmie cietēji atkal ir
lauksaimnieki. Vēl pirms LATRAPS
izveidošanas man bija līdzīgas pārdomas. Toreiz graudkopības sektorā atradām labāko risinājumu – kooperāciju.
Sektoros, kur produkcija tiek realizēta
caur veikalu tīkliem, ir sarežģītāk. Risinājums ir jāmeklē ilgtermiņa sadarbībā
starp ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju. Man prieks, ka kopēja darba rezultātā
ir izdevies panākt, papildus atpazīstamību vietējai produkcijai veikalos. Latvijā
sadarbība starp visiem spēlētajiem pārtikas ķēdē lēnām, bet veidojas.
Jāsaimnieko apdomīgi un prātīgi.
Jābūt uzmanīgiem, piesardzīgiem un
jāatliek rezerve vēl nebaltākām dienām.
Tikmēr es Zemnieku saeimā, cīnoties
par visiem zemniekiem visos sektoros,
sekošu, lai lauksaimniecība un pārtikas
ražošana būtu sirdij tuva jaunajai valdībai, lai tiktu nodrošināts politiskais un
sabiedrības atbalsts lauksaimniecībai.
Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu
Jauno gadu un uz tikšanos mūsu kopīgajā Jaunā gada ballē!
Biedrības „Zemnieku saeima”
priekšsēdētājs Juris Lazdiņš

Ziņas īsumā
Noslēdzās mūsu
semināri reģionos

Mūsu mājas lapā sadaļa
tieši jums, biedri!

Problēmas saņemt
nedēļas ziņas!

No oktobra līdz decembrim norisinājās mūsu semināri reģionos (Jēkabpilī, Gulbenē, Bikstos,
Dobelē, Grobiņā un Rēzeknē).
Paldies par Jūsu aktivitāti un atsaucību, apmeklējot seminārus.
Vēlamies atgādināt, ka seminārus organizējam arī tad, ja Jūsu
pusē jau ir izveidojies klausītāju
loks. Jauks piemērs tam šogad
bija Bikstos un Grobiņā. Ja rodas interese par mūsu semināriem tuvāk Jūsu dzīvesvietai, aicinām sazināties ar mūsu biroja
vadītāju Zandu Krūklīti, e-pasts:
zanda@zemniekusaeima.lv

Jau iepriekšējā žurnālā vēstījām, bet
šoreiz atkārtojam, ka mums ir jauna
mājas lapa: www.zemniekusaeima.
lv, kurā ir speciāli Jums izveidota sadaļa: „SAIMNIEKI RUNĀ”. Šajā sadaļā tiek ievietota aktuālākā informācija
tieši mūsu biedriem, tādēļ iesakām
to apmeklēt! Kā?! Pavisam vienkārši! Jums tika izsūtītas ienākšanas
paroles, ar kurām variet reģistrēties
šajā sadaļā. Gadījumā, ja paroli neesat saņēmuši vai tā ir aizmirsusies,
aicinām sazināties ar mūsu projektu
vadītāju Māru Sproģi, e-pasts: mara.
sproge@zemniekusaeima.lv vai zvanot uz biroju pa tālruni 67027044.

Atgādinām
norēķināties par
biedru naudām

Iespējams pieteikties
modernizācijas un
pārstrādes atbalstam

Pēdējā mēneša laikā esam saņēmuši vairākus Jūsu zvanus ar
jautājumu, kādēļ vairāk netiek
sūtītas iknedēļas elektroniskās
ziņas? Nekas nav mainījies un
ziņas katru piektdienu tiek sūtītas, bet ir problēmas tiem saņēmējiem, kuriem e-pasts ir www.
inbox.lv. Ir tā, ka www.inbox.lv
ir izveidojis jaunu izkārtojumu.
Papildus galvenajai inbox.lv mapei ir vēl abonētā, sociālā, u.c.
mape. Visi mūsu e-pasti nonāk
sadaļā abonētie, jo šī sadaļa pēc
inbox.lv izkārtojuma ir domāta
tieši jaunumu vēstulēm. Kā atzina elektronisko vēstuļu apkalpotāju firma www.mailigen.lv,
tas filtrs ir automātisks un ļoti
primitīvs, līdz ar to pagaidām to
nav iespējams apiet.

Pavisam
drīz
noslēgsies
2014. gads, tādēļ aicinām Jūs
apmaksāt biedru naudas rēķinus. Ja ir nepieciešams to izsūtīt atkārtoti, sazinieties lūdzu ar
mūsu biroja administratori Daci
Freimuti, e-pasts: birojs@zemniekusaeima.lv vai zvanot uz biroju pa tālruni 67027044.

2014. gads ir pirmais gads jaunajā
plānošanas periodā un tas nozīmē,
ka ir atvērtas pirmās kārtas, lai pieteiktos saimniecības modernizācijai.
Jau no 8.decembra ir atvērta kārta:
„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
un „Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās”. Pieteikšanās ilgs līdz
2015. gada 15.janvārim. Detalizētāka
informācija www.lad.gov.lv

Jau piekto reizi
mūsu ballē tiks
sumināti jauno
lauksaimnieku
konkursa „Senču
aicinājums
2014” dalībnieki.
Šoreiz uzvarētāju
izraudzīsim no
16 mērķtiecīgiem
un neatlaidīgiem
Latvijas zemes
patriotiem!

Mums ir jauns
sadarbības partneris
SIA „Amserv Motors”
Ar prieku varam paziņot, ka
mums ir jauns sadarbības partneris „Amserv Motors,” tādēļ šo
Ziemassvētku žurnālu Jūs saņemsiet kopā ar viņu izdevumu.

Martā mūsu
kongress un valdes
pārvēlēšanas
Atgādinām, ka 2015. gada pirmajā
marta nedēļā notiks mūsu ikgadējais kongress. Divi gadi būs pagājuši un šoreiz norisināsies valdes
un priekšsēdētāja vēlēšanas. Aicinām sākt gatavoties – apspriesties ar apkārtējiem zemniekiem
un izvirzīt savas puses līderus.

Savukārt tie biedri, kuri nav parakstījušies par elektronisko
ziņu saņemšu, aicinām pievienoties un ziņot par savu e-pastu mūsu biroja administratori
Daci Freimuti, rakstot uz e-pastu: birojs@zemniekusaeima.lv
vai zvanot uz biroju pa tālruni
67027044. Tāpat aicinām paziņot
informāciju, ja esat nomainījuši
e-pastus.

Konkursa „Senču
aicinājums” balva

Zemnieku saeimas Lauksaimnieku Jaungada balle
10. janvārī Jelgavas pilī
Šobrīd notiek aktīvi gatavošanās darbi, lai jau 10. janvārī plkst. 19:00 Jelgavas pilī pulcētos uz mūsu ikgadējo Lauksaimnieku Jaungada balli. Aicinām
pieteikties pie mūsu jaunākās projektu vadītājas Māras: zvanot t. 26626535
vai rakstot mara.sproge@zemniekusaeima.lv
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2014. gads lauksaimniecībā

2014. gads
biedrības
„Zemnieku
saeima”
vērtējumā

GADA LEPNUMS. Latvijas lauksaimnieki, kuri aug, veidojas un ieņem savu vietu pārējo Eiropas lauksaimnieku pulkā ar
savu darbu, apņēmību, uzdrošināšanos un
sasniegumiem.
Lieliski piemēri tam ir z/s „Mežacīruļi”, kuri šogad uzvarēja konkursā „Gada
lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā”.
z/s „Vecsiljāņi” iekaro Latviju un Eiropu ar savu sieru „Ievas siers”.
SIA „Very Berry” produkcija aizvien
vairāk tiek popularizēta ārpus Latvijas robežām.
Šogad no Liepājas ostas izgāja vairāki
225 m gari „Panamax” klases kuģi, kas bija
ieradušies pēc 40 000 graudu tonnām vienā
reizē.
GADA SATRICINĀJUMS. Vasaras
sākumā nemieri Ukrainā šķita tāli un mūs
neskaroši, tomēr vasaras beigās tiešā veidā
„triecienu” saņēma arī Latvijas lauksaimnieki. Vispirms to izjuta dārzeņu, augļu un
piena nozares, bet kopumā tas skāra pilnīgi
visas lauksaimniecības nozares. Krievijas
embargo ietekmē vairāk kā piecu mēnešu
laikā piena iepirkuma cena samazinājās
par 25%. Izteikti samazinājās dārzeņu cenas, vidēji par 30% (burkāniem 45%, sīpoliem 42%, kāpostiem 24%, bietēm 18%,
savukārt kartupeļiem 38%), kā rezultātā
šobrīd nozare ir uz vai pat jau zem izdzīvošanas robežas.
Cūkkopībā līdzās Krievijas noteiktajiem ierobežojumiem, satricinājumu radīja
Āfrikas Cūku mēris, kas 26.jūnijā tika konstatēts uz Latvijas – Baltkrievijas robežas,
vislielāko iespaidu atstājot uz saimniecībām Latgalē un Vidzemē.
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GADA NERAŽA. Pēc ilgstošā kailsala izsala vairāk kā 70% no apsētajiem ziemājiem. Bija saimniecības, kurām nācās
pārsēt visus ziemājus. Rezultātā daudziem
zemniekiem īsās un saspringtās pavasara
sezonas laikā bija jāpieņem izšķiroši lēmumi par lauku pārsēšanu, jāatrod sēkla un
būtiski jāpārplāno visa sezona.

GADA KOOPERĀCIJA. Mūsu kooperatīvi ienāk nākamajā līmenī – ne tikai
zemnieki, bet arī kooperatīvi spēj kooperēties. Lielisks piemērs tam ir graudu kooperatīva LPKS „Latraps” ienākšana piena
ražotāju kooperatīviem piederošajā piena
pārstrādes uzņēmumā „Latvijas Piens”.
GADA PRIEKS POLITIKĀ. Zemkopības ministre Laimdota Straujuma kļūst
par Ministru prezidenti un saglabā šo augsto amatu arī jaunajā valdībā.
GADA KUSTĪBA. Gada satricinājums ir radījis arī gada ”pozitīvo kustību”,
jo Latvijas lauksaimnieku ražotie produkti, pateicoties kampaņai „Latvijas Labums”, kļūst pamanāmi Latvijas veikalos.
„Latvijas Labums” nav īstermiņa kampaņa, bet tā ir ilgtermiņa domāšana, kas
apvieno vairāk nekā 150 partnerus visā
Latvijā un nodrošinās Latvijas produktu
popularizēšanu arī turpmāk.
GADA AKTUALITĀTE. Zeme ir
viens no svarīgākajiem Latvijas resursiem.
Visu gadu strādājām pie tā, lai lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiktu izmantota tam paredzētajam nolūkam – lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai un
nonāktu lauksaimnieku rokās, kuri godprātīgi šo zemi apstrādā un spēj sniegt pievienoto vērtību tautsaimniecībai. Šo darbu
turpināsim arī jaunajā gadā.

GADA PRIEKS. Latvijā turpina pieaugt sējumu platības un kopējais dzīvnieku skaits, kas pierāda lauksaimniecības
nozares attīstību.
GADA NEUZTICĒŠANĀS LAUKSAIMNIEKIEM. Pašā gada nogalē Ministru Kabinets pieņēma lēmumu, ka
lauksaimniecības traktoriem būs jābrauc
ar krāsoto dīzeļdegvielu. Jau šobrīd ir
noteikti bezakcīzes dīzeļdegvielas limiti
saimniecībām, kas darbojas kā kontroles
mehānisms. Ar jauno lēmumu tiek ieviesta degvielas krāsošana, kas uzliek papildus
izmaksas gan individuāliem lauksaimniekiem, gan degvielas tirgotājiem, gan valstij
kopumā. Mums ir jautājums, kas maksās
par šīm izmaksām – vai tikai lauksaimnieki vai visi Latvijas degvielas lietotāji?
2015. GADA APŅEMŠANĀS. Neatslābt un turpināt iesāktos darbus, sekot
līdzi likumdošanas procesiem Latvijā un
Eiropā. Apņemamies aktīvi līdzdarboties
Kopējās lauksaimniecības politikas ieviešanā jaunajā plānošanas periodā, gan
skaidrojot jaunās prasības un iespējas
biedriem, gan nākot ar saviem priekšlikumiem politikas veidošanai Latvijā un
Eiropā.
Autors: biedrības „Zemnieku saeima”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Līva Liepniece

2014. gads lauksaimniecībā

2014. gads biedru saimniecībās
z/s „Jokas”
saimnieks Jānis Uzulēns no
Kuldīgas novada par gaļas
liellopu nozari:
„Izvērtējot aizejošo gadu, tas
ir vērtējams ar
pozitīvu zīmi.
Varētu
teikt,
ka manā saimniecībā šis bija zemes sakopšanas gads, kura laikā tika veikti meliorācijas darbi, no laukiem novākti koku
apaugumi, iztīrīti grāvji, tādējādi paplašinot lauksaimniecībā izmatojamās zemes.
Saimniecībā audzēju gaļas liellopus un šis
gads vērtējams kā attīstības gads. Turpinu
izkopt ģenētisko materiālu. Šobrīd notiek
aktīva nākamā gada plānošana – plānos
ir iegādāties papildus lauksaimniecībā
izmantojamās zemes. Tuvākajā apkārtnē
nav brīva zeme, bet ir cilvēki, kuri saprot,
ka ar lauksaimniecību vairāk nenodarbosies un zemi pārdod. Skatoties uz gaļas lopkopību Latvijā, bioloģiskā liellopu
audzēšana uzņem apgriezienus un cenas
gada griezumā ir stabilas. Jaunajā gadā
lauksaimniekiem vēlos nevis divas reizes
palielināt lauksaimniecībā izmantojamās
zemes, bet uz esošās platības divas reizes
palielināt ražību.”
z/s „Vilciņi –1”
saimnieks
Arnis
Burmistris no
Jelgavas novada par graudkopību:
„Šis
gads visiem ir
bijis pārbaudījumu gads, arī
manai saimniecībai. Gads sākās ar ļoti lielām cerībām,
vēl 2. janvārī sirdi priecēja nebijuši skaistie ziemāju lauki, bet pavasaris atnāca ar
80% izsalušiem ziemājiem. Atstātie ziemas
rapši deva tikai 1,7 t/ha ražu. Vajadzēja sev pierādīt, ka spējam pavasarī atrast
papildus resursus, apsēt lielas platības un
izaudzēt augstu ražu. Arī grūtākos gados
svarīgi veikt pareizus un plānveidīgus ieguldījumus nākamā gada ražai. Šobrīd
apsēti ir 93% lauku ar ziemas kviešiem un
ziemas rapsi, atlikušo atstājot lauku pupu
sējumiem pavasarī. Sagatavota lauku pupu
sēkla, iegādāti minerālmēsli un tiek labota
tehnika pavasara darbu veikšanai.

Latvijas un Eiropas prasības uzliek
papildus pienākumus, jo jāievieš integrētā augu aizsardzība un zaļošana. Vairāku
kultūru audzēšana, minerālmēslu lietošanas ierobežojumi, augu aizsardzības
līdzekļu pamatota smidzināšana, prasīs
lielākus cilvēkresursus, lai to praktiski izdarītu. Daudzās prasības sadārdzina ražošanu, tādēļ nemitīgi jāmeklē, kā nopelnīt
vairāk. Tā kā hroniski Latvijā trūkst pētījumu, kas iedotu atbildes uz daudzajiem
jautājumiem, jāeksperimentē pašiem!
Šoruden saimniecībā ir iekārtoti vairāki
ražošanas izmēģinājumi –rapšu šķirņu
salīdzinājumi, dažādu mēslošanas līdzekļu
pielietošana ziemāju sējumos. Paplašinu
precīzās lauksaimniecības dotās iespējas,
precīzi identificējot problēmvietas uz lauka un tad veicot gan meliorācijas sistēmu
sakārtošanu, analizējot patērēto degvielu,
gan diferencējot mēslojumu. Sezonas laikā
iegūtā lielā dažādu datu bāze, dod iespēju
ziemas mēnešos analizēt, gan iegūtās ražas
un kvalitāti, gan iztērēto degvielu un plānot darbus nākamajai sezonai.
Sākusies jaunā modernizācijas kārta
un šobrīd man svarīgi apzināt savas iespējas un pareizi saplānot nākamo gadu
ieņēmumus, lai nodrošinātu izaugsmi un
neaizmirstu par vājajiem posmiem ražošanas procesā.
KS „Mūsmāju dārzeņi”
valdes priekšsēdētāja Edīte
Strazdiņa no
Ogres novada
par dārzeņkopību: „Attiecībā
uz dārzeņkopības nozari – vispārējā situācija
nav lutinājusi šogad dārzeņkopjus un, tieši
tāpat kā visā Eiropā uzskata, ka dārzeņkopības nozare ir visvairāk cietusī no Krievijas embargo, tāpat to var krietni izjust visā
Latvijā.
Pie tam Latvija (arī Baltijas valstis) ir
vienas no nepateicīgākajām valstīm attiecībā uz augļu un dārzeņu nozari, tāpēc, ka
vienmēr pastāv risks kādai kultūrai pazaudēt ražu pavasara (pat jūnija) salnu dēļ,
sabojāt kvalitāti rudens novākšanas laikā, jo jau oktobrī var uznākt sals līdz –10
C, kā tas bija šogad, vai kādos lietusgāžu
plūdos vienkārši noslīkst. Pārējās ES valstīs rietumu un dienvidu virzienā tik krasi
laika apstākļi nemēdz būt un raža netiek

apdraudēta, bet vairāk uz ziemeļiem vietējie dārzeņi un augļi tiek cienīti daudz
vairāk un zemnieks var saņemt pat divreiz
lielāku cenu, kā tas ir importa produktiem.
Latvija ir zonā, kur ir pietiekoši nelabvēlīgi
laika apstākļi vismaz katru trešo gadu un
mums ir jākonkurē ar Polijas vislētākajiem
dārzeņiem ES.
Jau no 2008. gada visām izejvielām,
materiāliem, sēklām, minerālmēsliem,
degvielai un elektrībai cenas ir kāpušas par
40%, dārzeņu cenas šajā laikā ir palikušas
praktiski nemainīgas un šogad tās ir kritušās vēl vidēji par 30% (burkāniem 45%; sīpoliem 42%; kāpostiem 24 %; bietēm 18%;
kartupeļiem 38%). Nozare ir uz –vai pat
jau zem izdzīvošanas robežas un ES kompensācijas ir vienas saimniecības saražotā
apjoma ietvaros. Nedaudz labāka situācija
ir siltumnīcu produkcijas audzētājiem, tur
cenu kritums nav vērojams tik liels un arī
modernajās siltumnīcās, kas aprīkotas ar
biogāzes un koģenerācijas iekārtām, ražošana ir ar pluss zīmi.”
z/s
„Robežnieki”
saimniece Ieva
Alpa – Eizenberga no Salacgrīvas novada par piena
lopkopību: „Šī
gada sākuma
negatīvā tendence bija kailsala radītie zaudējumi graudaugiem un
proteīnaugiem. Līdz Krievijas Federācijas
noteiktajam pārtikas embargo lopkopējiem bija pieņemamas lopbarības graudu
cenas. Vasara kā jau vasara – laikapstākļi
bija gan par sausiem, gan par mitriem,
bet visas saimniecības lopbarību savāca
laikā. Lielās saimniecības pat septembrī
vēlreiz vāca lopbarību. Pēc TĀS STUNDAS iestāšanās augustā, piensaimnieki
bija šokā un nesaskatīja valdības izpratni un palīdzības sniegšanu, tādēļ sekoja
skaidrojošs darbs masu medijos. Pēc neilga laika valdība noreaģēja ar ciltsdarba
maksājuma atbalstu un piensaimnieki ir
gandarīti par šādu soli. Ziemassvētki ir
cerību laiks un mēs ceram uz mūsu kooperatīviem, kuri jau iepriekš pierādīja,
ka spēj izvest mūs no krīzes situācijām.
Tāpat gaidām turpmāku rīcību no Eiropas Savienības, jo mēs Briselē savu darbu
esam izdarījuši, tagad ir jārīkojas Eiropas
un Latvijas vadībai.”
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2014. gads lauksaimniecībā

Mūsu paveiktie darbi
2014. gadā

Autors: biedrības „Zemnieku
saeima” lauksaimniecības
eksperte Rita Ignāte
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Atskats par paveikto 2014. gadā un joprojām darīto nozaru atbalstam.
Esam apkopojuši daļu no veiktajiem darbiem šajā gadā dažādu nozaru
atbalstam. Lai iestrādātu optimālos risinājumus, esam veidojuši koalīcijas ar citiem jautājuma risināšānā ieinteresētajiem spēkiem, organizācijām un līdzdomātājiem Latvijā un ārvalstīs

Lauku attīstības
programmas
2014-2020. gadam
programmu izstrāde

Pabeigts veidot finanšu ietilpīgākos projektveida un specializētos atbalsta mehānismus. Esam pārstāvējuši ražojošo lauksaimnieku intereses, tām bieži saduroties ar citu interešu grupu interesēm. Aizstāvēts līdzekļu sadalījums starp atbalsta pasākumiem un sfērām – rezultātā ieguvums biedriem neatkarīgi no nozares – pieejami vairāk līdzekļi ideju realizācijai, tādējādi ieguvēji būs plašāka grupa ražojošo
lauksaimnieku. Arī turpmāk ražojošie lauksaimnieki būs galvenie atbalsta saņēmēji, kas nodrošinās
sektora izaugsmi līdz 2020. gadam. Katrā pasākumā, ne tikai lauksaimnieciskajos mehānismos, detalizēto nosacījumu izstrādē pārstāvējām jūsu intereses (no lauksaimniecības zemes nosargāšanas –
panācām ierobežojumus platībām, kuras būs iespējams apmežot – līdz Leader programmai, uzsverot,
ka pasākumos jāietver arī lauksaimnieki).

Lauku attīstības
programma –
investīcijas lauku
saimniecībās

322 miljonu Eiro vērtas atbalsta programmas nosacījumu izstrāde, līdzsvarojot vēlmes, vajadzības un
iespēju saņemt atbalstu neatkarīgi no uzņēmuma darbības nozares. Veikto dabību rezultatā var iegūt visi biedri caur uzlabotajiem prioritārajiem atlases kritērijiem, atbalsta intensitātes, attiecināmo
izmaksu nosacījumiem un detalizētajiem nosacījumiem kopumā. Piemēram, panākta sasniedzamo
mērķu (kas ir teju būtiskākais nosacījumus izstrādē un izpildē) ekonomisko faktoru veiktās investīcijas
rezultātā mazināšana no 20% uz 10%. Radīta iespēja piemērot SEG emisiju mazināšas virzienā orientēto mērķi visu veidu saimniecībām (ne tikai specifiskām nozarēm), tādējādi radot vienlīdzīgus apstākļus
saimniecībām, konkurējot uz atbalstu.

Lauku attīstības programma – investīcijas
pārstrādes uzņēmumos

Papildus atbalsta intensitātes nosacījumu izstrāde tā, lai maksimāli iegūtu tieši Latvijas ražotāji, un
kooperatīvi, tātad – ieguvēji var būt visi biedri, bet īpaši kooperatīvu biedri un mājražotāji.

Lauku attīstības
programma –
Investīcjas
infrastruktūrā

Eiropas Komisijas iebildumu rezultātā, ZSA ideju ģenerēšana videi labvēlīgākas meliorācijas būvniecības papildus atbalstīšanai, ir kļuvusi par teju vienīgo cerību meliorācijas atbalsta pasākuma īstenošanai. Ieguvēji – visi tie biedri, kuriem saimnniecībās jāatjauno meliorācija neatkarīgi no nozares, jo
citādāk pasākums ļoti iespējams vispār nebūtu – to nevarētu aizstāvēt Eiropas Komisijā.
Nosacījumu izveide programmas pasākumam, t.sk. pievedceļu, dzelzceļu, laukumu iekļaušana pasākumā kooperatīviem, no kā var iegūt visi kooperatīvu biedri neatkarīgi no nozares.

Lauku attīstības
programma – Mazāk
labvēlīgo apvidu
atbalsts

Lai nodrošinātu augstākus atbalsta maksājumus pēc iespējas plašākā Latvijas daļā, esam ierosinājuši
atbalsttiesīgās teritorijas paplašināšanu, taču, diemžēl, pasākums neaptver visu Latvijas teritoriju (tādēļ rosinājām izveidot jaunu Agrovides pasākumu – ziemāju lauks ziemas periodā). ZSA darba rezultātā
ir atvairīts spiediens un MLA atbalsta saņemšanai joprojām ir ietverti ražošanas kritēriji. Esam uzsākuši debates ar ZM par pavasarī solīto kompensāciju 2014. gada MLA maksājumiem, no kā ministrija
grib šobrīd atkāpties.

Lauku attīstības
programma – Agrovides atbalsts

Lai nodrošinātu vienlīdzību starp teritorijām, kas ir MLA un nav MLA, panācām jauna Agrovides pasākuma izveidi – ziemāju lauks ziemas periodā, tādējādi radot iespēju saņemt augstākus atbalsta maksājumus lielākai ražojošo lauksaimnieku daļai.
Visos agrovides pasākumos ZSA darba rezultātā ietverti nopietnāki ražošānas kritēriji, piemēram, bioloģiskajā lauksaimniecībā produkcija jārealizē bioloģiskajā pārtikas ķēdē, bioloģiskajā lauksaimniecībā un integrētajā augkopībā jānodrošina standarizlaide. Ieguvēji no procesa – visi lauksaimniecības
produkcijas ražotāji, jo pieejamais atbalsts tiek izmantots mērķtiecīgāk, tiek radīta pievienotā vērtība,
rezultātā – ceļas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas prestižs.

Tiešie maksājumi –
zaļināšana

Latvijai labvēlīgu nosacījumu lobēšana, iekļaujot 10 metrīgus grāvjus kā ekoloģiskās nozīmes teritorijas. Lobēts un panākts 0.3 kofecienta nomaiņa uz 0.7 proteīna augiem.

Augu aizsardzības
līdzekļu iespējamais
aizliegums

Eiropas Komisijas līmenī uzsākta sabiedriskā apspriešana par endokrīno sistēmu bojājošo vielu aizliegumu. Tas varētu nest smagas sekās Latvijas lauksaimniecībai, līdzīgi kā nesenais neonikotinīdu aizliegums. Negribam to pieļaut, tādēļ esam gatavojuši skaidrojumus, kādēļ Latvijas apstākļos tas nozīmētu
sociālo un ekonomisko krīzi lauku reģionos.

Laukaugi

Lopkopība

Dārzeņkopība un augļkopība

Tiešie maksājumi – saistītais
atbalsts

Izstrādājām atbalsta pasākumu
vasaras rapsim, ņemot vērā neonikotinīdu aizliegumu un tadējādi
bažas, ka rapsis no Latvijas laukiem varētu but pazūdoša kultūra.
Rapša zudums mazinātu izpildīt
zaļināšanas trīs kultūru prasību,
papildus atbalsts rada iespēju turpināt audzēt kultūru līdz neonikotinīdu aizlieguma pārskatīšānai.

Piena lopkopībā ar ražošanu
saistītā atbalsta kritēriji ir krietni orientētāki uz ražošanu, nekā
tie būtu, ja Zemnieku saeimas
nebūtu – ieguvējas ir saimniecības ar lielākiem izslaukumiem

Aicinājām neveidot papildus lieku,
neizkontrolējamu kritēriju saistītajā
atbalstā, nosakot ieņēmumus no
hektāra, ņemot vērā, ka vairums
saimniecības jau piedalīsies integrētās audzēšanas shēmā – divi
līdzīgi, bet tomēr atšķigīri kritēriji
radītu papildus nepieciešamību gatavot dokumentus ražotājiem un to
analizēt Lauku atbalsta dienestam.

Atbalsta nosacījumu veidošana
nozarei, kad tā
nonāca grūtībās

Panācām, ka Zemkopības ministija vērsās Eiropas Komisijā,
lai prasītu atbalstu izsalušajiem
ziemājiem. Lai gan atbalsts netika gūts (Eiropas Komisijas argumentēja, ka cietušais reģions
bija pārāk mazs), tomēr iegūts
arguments turpmākām sarunām
ar Eiropas Komisiju par nevienlīdzīgu attieksmi pret jaunajām un
vecajām dalībvalstīm.

Aicinājām Latvijas valdību paredzēt ārkārtas atbalstu Krievijas
embargo cietušajam piena lopkopības sektoram, kā arī vairākkārtīgi vērsāmies Eiropas Komisijā,
veidojot koalīciju ar Baltijas valstīm un Somiju, lai skaidrotu situācijas sarežģītību nozarē. Saimniecību līmenī atbalsts tika saņets
septembrī un decembrī, Eiropas
Komisijas finansējuma sadalīšanas nosacījumi tiek veidoti.

Skaidrojām situāciju nozarē
Krievijas embargo rezultātā.
Skaidrojām, ka Eiropas Komisijas piedāvātā atbalsta shēma pirmais brauc – pirmais maļ atšķirīgo ražas novākšanas termiņu dēļ
nav piemērota ES. Ieguvām 3000
t kvotu atbalstāmajiem augļiem
un dārzeņiem, panācām, ka atbalsta shēmā tika iekļauti arī kāposti un ziedkāposti .

Nozarei
specifiskais

Palīdzējām VAAD izstrādāt integrētās augkopības vadlīnijas,
lai būtu vienkāršak ieviest nosacījumus. Tā kā nosacījumu
izpildi plānots nākamā gadā sasaistīt ar tiešo maksājumu saistītā atbalsta nosacījumiem, šķita
būtiski, lai nosacījumi būtu ražotājiem pēc iespējas labvēlīgāki.

Piena kvotu pārsniegšanas jautājums – esam vienīgā organizācija, kas kategoriski iebilst praksei, ka pārstrādes uzņēmumi
var sākt ieksasēt soda naudas
par piena kotas pārsniegumu
pat nezinot, vai un kādā apmērā
valsts kvota tiks pārsniegta.

Visu gadu, regulāri strādājām pie
negodīgas konkurences novēršanas
likuma nosacījumiem. Jutīgākais
strīdus objekts – norēķinu termiņi,
kādos pircējam jānorēķinās par piegādāto produkciju. Sākusi darboties
sezonas laukstrādnieku sistēma,
kas būtiski uzlabojusi darbaspēka
nodrošināšanu augļkopībā un dārzeņkopībā.

Pelēkā tirgus
mazināšana

Valsts ieņēmumu dienests un Finanšu policija gada sākuma bija
uzņēmusi kursu pastiprināti kontrolēt laukaugus audzējošas saimniecības un kooperatīvus, ņemot
vērā nelāgo Igaunijas PVN shēmu
pieredzi. Sadarbojāmies ar institūcijām un pārvirzījām uz augļu un
dārzeņu sfēru, kur pelēkā tirgus
ietekmē sezonas laikā nozari bija
nolikusi uz izdzīvošanas sliekšņa
negodīgas konkurences dēļ.

Normalizējām Zemkopības ministrijas izstrādātos un piedāvātos nosacījumus, kas būtu
varējuši leģitimizēt teju jebkura
apjoma kontrabandu mājlopu izcelsmes produktiem.

Skaidrojām Valsts ieņēmumu
dienestam, Finanšu policijai,
Pārtikas un veterinārajam dienestam pelēkā tirgus nozīmīgumu augļu un dārzeņu sektorā.
Rezultātā – pārbaužu pastiprināšana sektorā.

Darbi, kas nekad
nebeidzas un
ir “Zemnieku
saeimas”
redzeslokā

Panācām, ka sākotnējo 77 l piešķīrumu palielina uz 88 l, risinās sarunas par likmes palielināšanu līdz 100 l/
ha vairākkārtīgi esam aicinājuši ieviest diferencētu dīzeļdegvielas likmi atkarībā no ražošanas nozares darbietilpīguma.
Esam radījuši iespēju biedriem vēl veiksmīgāk piedalīties savvaļas dzīvnieku skaita un postījumu kotrolēšanā,
piedaloties savu pašvaldību medību komitejās kā lauksaimnieku organizāciju pārstāvim (ja gribiet deleģējumu, dodiet ziņu).
Saeimā pieņemti zemes iegādes kritēriji, kas mazina iespēju, ka Latvijas lauksainiecības zeme varētu tikt
pirkta bez mērķa ražot – kā investīciju objekts. Nostiprināta zemes nomnieku loma – tiem uzreiz aiz zemes
kopīpašnieka ir priekšroka zemes iegādē kopā ar Latvijas zemes fondu. Ministru kabineta noteikumi, kā nosacījumi tiks īstenoti dzīvē, tiek izstrādāti. Noteikts minimālais zemes nomas termiņš – 5 gadi.
Eiropas Komisija bija izstrādājusi piedāvājumu, saskaņā ar kuru lauksaimniecības sektoram pēc 2020. gada
varētu būt jāīsteno būtisks ražošanas samazinājums. Izdevās pierādīt, kādēļ Latvijai, kurai ir vismazākās emisijas uz vienu iedzīvotāju, šādi samazinājumi nav vēlami, taču diskusiju turpinājums gan par SEG emisiju nosacījumiem, gan vides prasībām kopumā sagaidāmas ļoti intensīvas arī nākamajā gadā.
Esam strādājuši, lai aizsargjoslu likums būtu lauksaimniekiem pēc iespējas labvēlīgāks – aizsargjosla tiktu
noteikta vien 2 m, nevis vairāk, kā gribētu vides organizācijas.
No 1. jūlija sākta piemērot iedzīvotāju ienākumu nodokļa atlaide zemes pārdevējam, ja zemi pērk lauksaimnieks.
Nosūtījām jūsu pašvaldībai vēstuli aicinot jums kā mūsu biedram piemērot Nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Pašvadību reakcijas ir bijušas dažādas, taču kopumā process virzas pareizajā virzienā – rezonanse ir
izraisīta un jau nākamajā gadā ticamākais būs vairāk pašvaldības, kas saviem lauksaimniekiem piemēro likumdošanā pieļautās atlaides.
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Mūsu saruna

Aicinu parādīt, ka
„Latvija var”
10

Pirmo reizi amatā viņš stājās 2009. gadā. Iniciators lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes izveidei,
kur tiktu izteikts daudzpusīgs lauksaimnieku viedoklis. Viņš ir
par konstruktīvu jautājumu risināšanu. Ja būs problēma, tad tā
tiks atrisināta. Saruna ar šogad atkal apstiprināto Zemkopības
ministru Jāni Dūklavu.

Ikdienā Zemkopības ministrija roku
rokā strādā ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām. Kā vērtējat šo sadarbību un ko Jūs sagaidāt no lauksaimnieku organizācijām?
Sadarbība ir konstruktīva un uzskatu,
ka tieši tādai tai jābūt. Savulaik izveidoju
Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju
konsultatīvo padomes sēdi, kurā ietilpst
visas vadošās lauksaimnieku organizācijas un šajās sanāksmēs mēs konstruktīvi
apspriežam, pieņemam lēmumus un pieliekam punktu daudziem jautājumiem.
Protams, gala vārds un lēmums pieder ministrijai, bet lauksaimnieku viedoklis tiek
uzklausīts. Taču man ļoti gribētos, lai or-

ganizācijas nāk ar izdiskutētu visas organizācijas, nevis pāris biedru viedokli. Bieži
vien organizācijas atnāk un prasa neiespējamas lietas, bet mans uzstādījums – lai
tiek skaidrībā paši savā starpā un tad nāk
konsultēties ar ministrijas pārstāvjiem.
Konkrēts vēlējums mums, biedrībai
„Zemnieku saeima”?
Arī uz Zemnieku saeimu attiecās iepriekš minētais, tiklīdz ir problēmjautājums, tā jābūt kopējam organizācijas viedoklim. Lai nav tā, ka šis jautājums skar
maksimums trīs līdz četras saimniecības,
bet tiek definēts kā organizācijas viedoklis. Ja tu nāc pārstāvēt organizāciju, tad
viedoklim ir jābūt saskaņotam un apstiprinātam, tādējādi būtu arī mazāk iekšējo
ķīviņu un nesaskaņu.
Vairāku gadu garumā kopā ar Zemkopības ministriju strādājām pie grozījumiem likumā „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos”. Vai, Jūsuprāt, nav nepieciešami vēl stingrāki ierobežojumi, lai
cīnītos ar ārvalstu investoriem, kas zemi
iegādājas spekulatīviem darījumiem?
Vienmēr esmu bijis pret spekulatīviem
darījumiem. Vai ir nepieciešami papildus
ierobežojumi, grūti teikt, vispirms mums
jāredz, kā šis likums darbosies vai nedarbosies dzīvē. Grozījumu veidošanas procesā lauksaimnieki kopā ar deputātiem
diskutēja un pieņēma tobrīd labākos variantus. Ierobežojumi ir izstrādāti, bet, kamēr nav bijuši pirmie piemēri dzīvē, ir lieki teikt – pareizi vai nepareizi. Es negribu,
lai likumu plosa pirms tas ir stājies spēkā.
Jā, ļoti lielas pilnvaras būs pašvaldību komisijām un, iespējams, te var rasties pirmās problēmas, jo pašvaldības ir nelielas,
viens otru pazīst, ģimeņu lietas...
Kurā brīdī mēs varēsim sākt sekot līdzi šiem notikumiem?
No pirmā darījuma. Ja es gribēšu pārdod savu zemi, tad man tas būs jādara visiem zināms un arī jānosauc cena.
Kad grozījumi likumā varētu stāties
spēkā?
Tas ir jautājums deputātiem. Mēs redzējām, cik ilgi ritēja darbs pie saskaņošanas, tādēļ to pašlaik ir grūti prognozēt.
Nacionālajā attīstības plānā un Lauku attīstības programmā 2014.-2020.
gadam ir noteikti stratēģiskie mērķi
līdz 2020. gadam panākt divu miljonu
hektāru lauksaimniecībā izmantojamās
zemes iesaistīšanu ražošanā. Vai ir pietiekami mehānismi, kā to sasniegt?
Es domāju, ka izvirzīto mērķi – līdz
2020. gadam panākt divu miljonu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes
iesaistīšanu ražošanā, bija ļoti ambiciozs
mērķis. Pašreizējā situācijā nekas nelieci-

na, ka visi rautos apgūt jaunas zemes. Tādu
procesu es neredzu un uzskatu, ka mākslīgi to radīt ir neiespējami. Mehānismi, lai
apgūtu jaunas platības ražošanā, varētu
būt granti vai papildus naudas. Mēs iedodam atbalstu, lai cilvēks redz, ka viņam
tas ir izdevīgi. Jaunajā plānošanas periodā
jaunajiem zemniekiem ir vesela pakete,
kas arī varētu veicināt jaunu zemju apgūšanu. Tikai ar šādiem papildus labumiem
varētu veicināt papildus zemju apgūšanu.
Runājot par plāna izpildi, esmu skeptiski
noskaņots, jo tā ir ļoti liela platība.
Vai tas ir saistīts arī ar maksājumiem?
Ne tikai ar maksājumiem, bet arī ar
gāzu emisijām. Mēs nepiekrītam par emisijas kvotu rēķināšanu un īpaši Latvijai,
kur ir izteikta mežainība. Tā šajos aprēķinos vispār netiek ņemta vērā. Ja mēs rēķinam paši, tad sanāk, ka vairāk tiek absorbēts, nekā saražots. Tāpat mēs varam teikt
par kūtsmēsliem. No vienas puses mēs
atbalstām jaunu fermu veidošanos, bet no
otras puses grasāmies uzlikt soda naudas
par kūtsmēsliem. Ar vienu roku dodam,
bet ar otru ņemam nost.
Kā to risināt?
Pašlaik šo jautājumu Eiropas līmenī
risinām ar ekspertiem.
Vai mums izdosies pierādīt, ka esam
zaļi, ja nav īstu un pamatotu pētījumu?
Mežsaimniecībā ir pētījumi, bet lauksaimniecībā, diemžēl, nav. Pētījumi tiek
veikti Vides un reģionālās attīstības ministrijas paspārnē, un viņi joprojām savu
darbu nav paveikuši. Uzskatu, ka uz visām
sarunām Eiropā mums ir jābrauc ar aprēķiniem, pierādījumiem un jāmēģina sava
taisnība pierādīt.
Kā lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas var iesaistīties šajā jautājumā?
Šobrīd ir grūti teikt, kā nevalstiskās organizācijas var iesaistīties, jo šeit ir nepieciešami aprēķini. Šeit neder paziņojumi –
ka nepiekrītam un viss, jo dati jāpamato ar
konkrētiem aprēķiniem. Jau iepriekš citos
jautājumos mēs esam pierādījuši savu taisnību un ceram, ka šoreiz nekas nemainīsies.
Piena kvotu atcelšana. Kā Jūs komentējat šo jautājumu?
Satraukums beigsies nākamā gada
maijā, kad noteikti būs arī kāds pārsteigums. Jau šobrīd Eiropas valstīs ir uzceltas
jaunas fermas, kas pašlaik stāv tukšas, bet
no nākamā gada tur tiks ražots piens. Es
negribu būt gudrāks, kā esmu un nevaru
pateikt, kas notiks tālāk. Latvijai ir mazs
saules stars tuneļa galā saistībā ar Ķīnas
tirgu. Tāpat Gruzijā 85% no visiem piena
produktiem tiek ražoti no piena pulvera.

Uzskatu, ka mums vajadzētu padomāt arī
par jaunām tehnoloģijām.
Kam par to ir jādomā?
Piena pārstrādes uzņēmumiem. Zemnieka uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu
pienu un viņš neietekmē, kur to ved tālāk. Tas ir kooperatīvu un lielo uzņēmumu
jautājums.
Kā pārstrādātājiem to pateikt?
Mēs atrodamies tādā valsts iekārtā,
kur ministrijai nav tiesības norādīt – tev
šodien ir jāražo piena pulveris vai cits produkts. Mēs pārstrādātājus varam aizvest
uz starpvalstu pārstāvju tikšanos, pārliecināt, parādīt, bet gala lēmums tomēr jāpieņem pārstrādātājiem.
Kurai lauksaimniecības nozarei, Jūsuprāt, ir liela perspektīva?
Uzskatu, ka lopkopības nozarei ir ļoti
lielas iespējas, jo tādas cenas, kā ir šobrīd,
noteikti nepaliks. Piemēram, ar aitas un
liellopu gaļu mēs nevaram nodrošināt pat
Latviju. Perspektīvas ir. Tāpat mums ir ļoti
lielas iespējas savā zemē audzēt bioloģisko
pārtiku
Kādas pārdomas pēc Jūsu vizītes
Gruzijā. Kādas perspektīvas Latvijas
lauksaimniekiem ir Gruzijas tirgū?
Gruzijas ministrs ir gatavs atbraukt uz
Latviju un iepazīties ar mūsu lauksaimniekiem. Viņi nav tālu tikuši ne ražošanā,
ne pārstrādē. Protams, katrai valstij ir savi
ēšanas paradumi, bet uzskatu, ka tirgus ir
visam. Tikai jārēķinās, ka pa vidu ir Krievija un cik ekonomiski pamatoti būs šie
darījumi. Šādas vizītes dod iespēju satikt
uzņēmējus vienuviet un ātri saprast, vai
tevi tas interesē, vai neinteresē. Piemēram,
viņiem ir ļoti liela interese par zivīm, jo viņiem ir tikai viena zem jumta radīta akvakultūras saimniecība. Viņi ir gatavi algot
speciālistus, investēt piena lopkopībā, viņi
ir gatavi uz visu, bet pirms tu pasaki, HOP,
ir jāsarēķina izdevumi un ieņēmumi un
jāatrod partneris, kam tu uzticies.
Jūsu novēlējums lauksaimniekiem
Jaunajā 2015. gadā!
Lai pietiek spēks un enerģija izturēt
krīzes, turēties un nepadoties. Zemniekiem izturību, bet pārstrādātājiem veiksmi jaunu tirgu apgūšanā. Pirmajā pusgadā Latvijā būs daudz viesu saistībā ar
prezidējošo gadu. Aicinu būt atvērtiem,
nežēloties, bet parādīt, ka LATVIJA VAR!
Aicinu rakstīt jaunus projektus un domāt
par saimniecības attīstību. Ar vienu vai
otru krīzi dzīve neapstājas, būs jauni tirgi,
jauni uzņēmumi un produkti. Lai zemnieki turas un lai izdodas piepildīt!
Ar Zemkopības ministru
Jāni Dūklavu sarunājās Līva Liepniece
un Iveta Grudovska.
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Apkopoja: biedrības
„Zemnieku saeima”
lauksaimniecības politikas
eksperts Mārtiņš Trons

Atbilžu apkopojums
biedru uzdotajiem
jautājumiem
par modernizāciju

Esam uzsākuši jauno plānošanas periodu, kas ilgs līdz 2020. gadam. Šajā laikā tiks atvērtas jaunas
projektu kārtas, nupat pirmā kārta ir atvērta modernizācijas un pārstrādes projektu pieņemšanai. Kā
parasti, sākot ko jaunu, veidojas daudz jautājumu, tādēļ esam vienviet apkopojuši biežāk dzirdētos
biedru neskaidros jautājumus un sniedzam arī atbildes par modernizāciju saimniecībās.
Vai būvniecība uz esošajiem pamatiem tiek uzskatīta par rekonstrukciju/
pārbūvi vai tomēr jaunu būvniecību?
Būvniecības veidu konkrētajai būvei
nosaka būvvalde.
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Ja nākamajā vai nākamajās kārtās
lauksaimnieks sniegs 5 atsevišķus projektus vai katra ietvaros nebūs jāsasniedz rezultatīvais rādītājs 10% pieaugums?
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.600
11.punktu atbalsta pretendentam pēc
projekta īstenošanas ir jāsasniedz projekta mērķus, proti, pēc izvēles jāsasniedz
vismaz vienu no šajā punktā minētajiem
saimnieciskās darbības rādītājiem. Ja
saimniecība izvēlas sasniegt ekonomiskos mērķus, pēc KATRA projekta īstenošanas atbalsta pretendentam vismaz par
10% vai par pusi no ieguldīto investīciju
apjoma jāpalielina vai nu saimniecības
ražošanas (vai neto) apgrozījumu, vai nu
ražošanas efektivitāti (tomēr, ir ar rādītājiem ir iespējams manevrēt, dažādus rādītājus attiecinot pret dažādām ražošanas
vienībām). Norādām, ka īstenojot projektu, atbalsta pretendentam ir jāizvērtē
un jāievēro lietderības princips attiecībā
uz katras ieguldītās investīcijas atdevi,
turklāt atgādinām, ka ir iespējams sasniegt ne tikai ekonomiskos mērķus, bet
arī vides mērķus, kas bieži saimniecībās
ir mazāk riskanta alternatīva, zinot, ka
10% izmaiņas nav vienkārši panākt jebkurā kategorijā.

Ja savulaik ir nodibināts mazkapitāla SIA par 1 LVL, tad, ja zaudējumi
sasniedz pusi no pamatkapitāla (0,5
LVL), tad pēc esošās MK redakcijas
uzņēmums tiek/tiks uzskatīts par grūtības nonākušu uzņēmumu?
Neatkarīgi no uzņēmuma pamatkapitāla lieluma, grūtībās nonākuša uzņēmuma statuss tiek izvērtēts, ņemot vērā
2014. gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumu NR.599 53.punktā norādītās pazīmes. Minētās prasības tiek
piemērotas visiem pieteicējiem vienādi,
pretējā gadījumā tiktu radīta nevienlīdzīga situācija pieteicēju starpā.
Vai Ad Blue tehnoloģija traktortehnikai tiek uzskatīta par videi draudzīgu, energoefektīvu?
Šāda veida tehnoloģija netiks uzskatītas par videi draudzīgu vai energoefektīvu. Ja tiks iegādāts traktos, tad būs
jāizvēlas kāds sasniedzamais radītājs vai
nu neto apgrozījuma pieaugums, fiziskie
rādītāji vai ražošanas efektivitāte.
Kā LAD vērtēs nominālo jaudu? Ja
nominālās jaudas bieži vien tehnikai ir
pat divas un atšķirīgas, viena ar, otra
bez inteleģentās vadības sistēmas! Vai
nav jāievieš tāds jēdziens, ka reģistrācijas jauda, lai vēlāk nav pārpratumu?
Jauda tiks vērtēta pēc traktortehnikas reģistrācijas apliecībā norādītās
jaudas, jo saskaņā ar MK 12.05.2010.
noteikumiem „Traktortehnikas un tās

piekabju reģistrācijas noteikumi” reģistrācijas apliecībā tiek norādīta nominālā
jauda.
Vai tiks summētas 2014. gada realizēto projektu summas iepirkumiem, ja
tie būs veikti esošā plānošanas periodā
ietvaros un jaunā plānošanas perioda
ietvaros? Piemēram, tehnikai līdz šim
bija noteikts, ka iepirkums nav jāveic
līdz 70 tūkst. LVL vai arī skatījās, lai
vairāku projektu summas gada ietvaros tehnikai nepārsniedz 70 tūkst. LVL
Iepirkuma paredzamo līgumcenu
nosaka kā atbalsta pretendenta plānoto
kopējo samaksu par preci vai pakalpojumu (līguma izpildi) vismaz 12 mēnešos.
Līdz ar to, veiktajiem un plānotajiem
iepirkumiem preču un pakalpojumu
summas (ja tā ir viena preču grupa)
JĀSKAITA KOPĀ neatkarīgi no plānošanas perioda, lai noteiktu, vai ir jāveic
iepirkuma procedūra.
Ņemot vērā, ka projektu pieteikšanās
kārta noteik pirmo reizi, ja jūtiet, ka pietiekšās fomā (piemēram, formulās) vai
kādos citos nosacījumos ir problēmas –
dodiet ziņu, palīdzēsim risināt.
Ja ir jautājumi – dodiet ziņu, palīdzēsim rast atbildes. Regulārus apkopojumus uzdotajiem jautājumiem ievietojam www.zemniekusaeima.lv biedriem
paredzētajā slēgtajā sadaļā, lai risinājumi būtu redzami visiem kolēģiem.

Skaidrojumi par zaļināšanu

Jaunajā plānošanas periodā ir ieviesta jauna prasība – zaļināšana. Jau iepriekš esam rakstījuši par
zaļināšanas nosacījumiem un ieviešanu dzīvē, bet šoreiz piedāvājam iepazīties ar skaidrojumiem uz
Jūsu uzdotajiem jautājumiem mūsu reģionālajos semināros visā Latvijā.
Lauku atbalsta dienesta reģionālajos pasākumos lauksaimniekiem esot
skaidrots, ka 2 m joslas proteīnaugu
audzēšana attieksies arī uz mazajiem
grāvīšiem, kas atrodas, piemēram, starp
lauku un ceļu. Vai tā ir tiesa?
Šobrīd tā ir paredzēts, ka attieksies uz
visiem ūdensobjektiem. Esam skaidrojuši
LAD, kādēļ tik ļoti nepieciešams, lai prasība tiktu attiecināta tikai uz ŪSIK (proti, nav iespējams formāli identificēt, ko
var uzskatīt par ūdensobjektiem, kuriem
būtu jāatstāj 2 m buferjosla, kuriem ne),
lēmumi joprojām nav pieņemti, kad tie
tiks virzīti, pieskatīsim, lai rezultāts būtu
ražotajiem labvēlīgs.
Vai gadījumā Lauku atbalsta dienesta sistēmā neparādās 2 jēdzieni: ŪSIK
un ūdensobjekti?
Tiešām, LAD ir izmantojis divus jēdzienus – ŪSIK un ūdensobjekti, risinām,
lai normas attiecināt tikai uz ŪSIK.
Kultūraugu kodi: zaļināšanas kalkulātorā ir pieejama tikai viena veida tritikāle, lai gan dabā pastāv gan ziemas, gan
vasaras tritikāle.
Zaļināšanas kalkulators ir tikai indikatīvs aprēķina mehānisms, kas var radīt
priekšstatu par to, kā jāievieš zaļināšanas
prasības. Kalkulatorā kļūda tik tiešām ir
radusies kļūme, taču kultūraugu kodu
sarakstā ir pareizi nodalīta vasaras un ziemas tritikāle.
Vai kultūraugu kodos ir ietverta arī
auzeņairene?
Kultūraugu kodu saraksts ir tapšanas
procesā. Paredzēts, ka ar atsevišķu kodu
tiks izdalītas tikai tās stiebrzāles, kuru platībām piemēros saistīto atbalstu. Pārējās

stiebrzāles atspoguļos zem viena koda ar
nosaukumu “citur neminētas stiebrzāles”,
kur šobrīd ir iekļauta arī auzeņairene.
Informācija par kultūraugiem, par kuriem varēs saņemt saistīto atbalstu, jau ir
saskaņota ar Eiropas Komisiju tādējādi
sarakstu šobrīd ar auzeņaireni papildināt
nav iespējams, taču Zemkopības ministrija problēmu ir fiksējusi, lai to risinātu
nākotnē.
Vai nav paredzēta iespēja atzīmēt vasaras tritikālei piesēju?
Tiks paredzēts.
No kurienes tieši tiks mērīta buferjosla?
Buferjoslas platumu skatīs no krotes
vai vidējā ūdens līmeņa augstuma, buferjoslai jābūt vismaz 2 m platai. Vispārīgie
nosacījumi saka, ka buferjoslu augu segumam jābūt atšķirīgam no aramzemē
sētā kultūrauga, buferjoslā var iekļaut arī
piekrastes veģetāciju. Tādēļ Lauku atbasta
dienests mērījumus veiks, ņemot vērā arī
minētos noteikumus.
Vai zaļināšanai atbildīs arī objekts,
kas ir virs 0,3 ha, bet tajā ir 2 savstarpēji
nesaistīti koku puduri?
Pamatnosacījums – koku vai krūmu
pudurim jāatrodas uz aramzemes, tam ir
jābūt pilnībā aramzemes ieskautam, tas
nozīmē, ka pudurim visapkārt jābūt platībai, kas pieteikta LAD kā aramzeme,
nederēs zemes platība, kas nav labā lauksaimniecības stāvoklī, piemēram, kurā
bus samesti akmeņi.
Koku pudurī pēc regulas nosacījumiem, lai varētu kvalificeties zaļināšānas prasībām, nevar atrasties arī cilvēku
veidotas būves, tātad visbiežāk arī vecās

mājvietas, kur, piemēram, sagalbājušies
pamati, formāli nevarētu uzskatīt par
prasībai atbilstošām (nesaktoties uz to,
ka LAD, skatoties no ortofoto, iespējams
māju palieku esamību nav pamanījis un ir
iezīmējis puduri kā atbilstošu jūsu kartē)
Vai papuvi varēs arī tikai appļaut?
Papuves pamatnosacījums – to nevar
izmantot ražošanai, t.i. nevar no tās novākt ražu, nevar novākt sienu, nevar ganīt,
utt. Papuvi drīkst kopt un ir paredzēti pat
obligāti pasākumi – jāapkaro nezāles, augi
līdz 15.septembrim ir jāiestrādā augsnē.
Lauku atbalsta dienests Kurzemes
pusē neesot blokos ienesis platības, kurās ir esošā gada atvases, arguments esot
bijis, ka tās ir gadu vecas. Jautājums, vai
ir iespēja piedomāt, lai turpmāk nerodas šādas situācijas? Vai nav iespēja izstrādāt dažus kritērijus, kā noteiktu vai
konkrētās atvases ir esošā gada vai vairāk kā gadu vecas?
Lauksaimniecības zemei un aramzemei ir definīcijas 1307/2013 4.pantā, lai
platību iekļautu atbalsttiesīgajā platībā,
Lauku atbalsta dienstam ir jānokontrolē,
ka zeme atbilst noteiktajām defenīcijām.
Saskaņā ar regulu, lauksaimniecības zeme
ir platība, kuru aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji un pastāvīgās ganības vai illgadīgie stādījumi. Savukārt aramzeme ir
zeme, ko apstrādā kultūraugu audzēšanai
vai zeme, kas pieejama kultūraugu audzēšanai, bet atstāta papuvē, arī platības, kas
atstātas atmatā. Tātad vairāku gadu vecas
atvases platībā, ko vēlas iekļaut atbalsttiesīgajā platībā, kategoriski nav pieļaujamas,
taču attiecīgā gada atvašu gadījumā ir jāizvērtē, vai zeme joprojām atbilst aramzemes definīcijai.
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Tuvojas piena kvotu
sistēmas gals – kas notiks?

Autore: biedrības
„Zemnieku saeima”
lopkopības speciāliste
Ligita Bite

14

Daudzus lauksaimniekus uztrauc jautājums, kas notiks nākamgad, kad tiks atceltas piena kvotas. Aicinām iepazīties ar Jūsu aktuālajiem jautājumiem un ceram,
ka atbildes sniegs skaidrāku skatu uz notiekošo.

Daudziem piena ražotājiem visaktuālākais jautājums ir: Vai valsts pārpildīs
piešķirto piena kvotu?
Sekojot līdzi Lauksaimniecības datu
centra informācijai, redzam, ka salīdzinājumā ar 2013. gadu, piegādes kvotas izpilde
2014. gada 1.decembrī bija 71,26 procenti
savukārt iepriekšējā kvotas gadā šajā periodā izpilde bija 68,14 procenti. Atgādinām,
ka 2013/2014.piena kvotas gadā kvotas izpilde bija 99,1 procents.
No Lauksaimniecības datu centra sniegtās informācijas izriet, ka Latvijas piena ražotāji valsts piešķirto piena kvotu pārpildīs.
Kas maksās soda naudu par pārsniegto piena kvotu?
Saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem par piena
kvotas pārsniegšanu un soda naudas nomaksu atbildīgs ir piena ražotājs, savukārt
piena pircējs piegādes piena kvotas pārsniegšanas gadījumā nodrošina maksājuma
(soda naudas) iekasēšanu no ražotāja un
pārskaitīšanu Lauku atbalsta dienestam.
Kas aprēķinās maksājuma lielumu
par pārsniegto piena kvotu?
Maksājuma lielumu par pārsniegto piena kvotu katram piena ražotājam aprēķinās
Lauksaimniecības datu centrs.
Kad piena pircējs var uzsākt maksājumu iekasēšanu no piena ražotāja?
Piena pircējs maksājuma iekasēšanu no
piena ražotāja par pārsniegto piena kvotu
var uzsākt TIKAI PĒC Lauksaimniecības
datu centra paziņojuma saņemšanas, kurā
būs norādīta maksājuma (soda naudas)
summa, kas jāiekasē no ražotāja.
Ja esmu izpildījis savai saimniecībai
piešķirto piegādes kvotu, bet pārpildījis
piešķirtās tiešās tirdzniecības kvotu, vai
soda nauda šajā gadījumā ir jāmaksā?
Jūsu saimniecībai ir jāmaksā soda nauda par pārsniegto tiešās tirdzniecības kvotu,
jo kvotu sistēma nosaka, ka katru kvotu (t.i.,
piegādes un tiešās tirdzniecības) administrē
atsevišķi, tāpēc, valsts mērogā pārsniedzot
šos ierobežojošos daudzumus, katram piena ražotājam, kurš pārsniedzis savu piena
kvotu, ir jāmaksā soda nauda. Soda naudas

apmērs nav mazs – 278.30 euro par katru
pārsniegto kvotas tonnu.
Vai valsts var nomaksāt aprēķināto
soda naudu par pārpildīto piena kvotu?
Tas nav iespējams, jo Eiropas Savienības
normatīvajos aktos ir noteikts, ka par pārsniegto piena kvotas soda naudas nomaksu
ir atbildīgs piena ražotājs.
Kas notiks ar kvotām, kuras lauksaimnieki neizpildīs (jo kā zināms, ne vienmēr
visas saimniecības izpilda kvotu 100% apmērā)
Par neizpildītās kvotas apjomu tiks proporcināli samazināts soda naudas apjoms
tām saimniecībām, kas kvotu būs pārsniegušās.
Vai valsts rezervē ir saglabājušās kvotas, ja jā – kā tās tiks sadalītas?
Valsts rezervē nav saglabājušās kvotas.
Piena ražotājiem, kas nepilda savu piegādes
kvotu, t.i. nav piegādājuši nevienu piena kilogramu līdz 01.02.2015, tad 85% no viņa
piešķirtās kvotas tiek noņemts un ieskaitīts
valsts rezervē, bet 25% šim piena ražotājam
saglabā līdz kvotas gada beigām.
Ja valsts rezervē būs piena kvotas, tās
tiks dalītas pēc proporcionalitātes principa
starp visiem piena ražotājiem.
Atgādinām, ka iesniegums Lauksaimniecības datu centrā ir jāiesūta līdz
2015. gada 1. februārim.
Ko Zemnieku saeima ir darījusi, lai
saimniecībām, kuras pārsniedz kvotas,
situācija būtu vieglāka?
Esam skaidrojuši situāciju Eiropas Komisijā, prasījuši Zemkopības ministriju veidot koalīcija ar citam dalībvalstīm, lai pēdējā kvotas gadā soda nauda nebūtu jāmaksā.
Neskatoties uz to, valstis, kas ilgstoši soda
naudas jau maksājušas, sistēmu nav gribējušas mainīt.
Vēl pavisam nesen, oktobrī, pēc mūsu
iebildumiem Zemkopības ministram, ka
atsevišķu pārstrādes uzņēmumu uzsāktajā
prakse iekasēt soda naudas no lauksaimniekiem ir absolūti nelikumīga, Zemkopības
ministrijas Lopkopības un ciltsdarba nodaļas darbinieki izstrādāja grozījumus Ministru kabineta Ministru kabineta noteikumu
projektā „Grozījumi Ministru kabineta
2009. gada 8. septembra noteikumos Nr.
1040 „Piena kvotu administrēšanas noteikumi””. Šajā Ministru kabineta noteiku-

mu grozījumos tie rosināja iestrādāt šādas normas, kam kategoriski iebildām, jo
tās ir pretrunā ar regulas nosacījumiem:
• ja piena ražotājs ir pārsniedzis piešķirtās
piena piegādes kvotu, viņš nevar pāriet pie
cita piena pircēja, kamēr nav nomaksājis
vēl neaprēķināto soda naudu par piegādāto virskvotas pienu;
• piena pircējs var iekasēt avansa maksājumu no piena ražotāja par pārsniegto piena
kvotas apjomu līdz pilnīgai saistību izpildei, ieturot ne vairāk par 50% no samaksas par pienu, kas pienākas ražotājam.
Bijām vienīgā no visām Nevalstiskajām
lauksaimnieku organizācijām, kas iebilda
par šo Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektu, jo uzskatījām, ka pašreizējā
situācijā, kad piena iepirkuma cena ir katastrofāli zema, vēl atļaut piena pircējam ieturēt
no piena ražotāja par virskvotas saražoto
pienu līdz 50% ir absurds.
Jo šajos noteikumos ir jau iestrādāts, ka
piena ražotāji, kas ir pārsnieguši piena kvotu no Lauksaimniecības datu centra saņems
rakstisku paziņojumu līdz 2015. gada 1.augustam. Par pārpildīto piena kvotu ar Eiropas Komisiju ir jānorēķinās līdz 2015. gada
1. novembrim, turklāt ES Regula 1234/2007
nosaka, ka: „pircēji ir atbildīgi par attiecīgo
iemaksu iekasēšanu no ražotājiem atbilstīgi
papildu nodevām, un tie pirms Komisijas
noteiktā datuma un, ievērojot Komisijas
noteikto kārtību, samaksā dalībvalsts kompetentajai iestādei attiecīgo summu, kas
atskaitīta no piena cenas, kura samaksāta
par robežlieluma pārsniegšanu atbildīgajiem ražotājiem vai, ja tas nav iespējams,
savākta ar jebkuriem citiem atbilstošiem
līdzekļiem”. Tādēļ aicinājām Zemkopības
ministriju noteikumos iestrādāt normas,
kas identificētu „citus atbilstošos līdzekļus”,
piemēram:
• piena ražotājs atver darījumu kontu kredītiestādē, kur uzkrāj naudas līdzekļus,
kurus pēc Lauksaimniecības datu centra
saņemtā aprēķina par pārsniegto piena
kvotu, pārskaita uz Lauku atbalsta dienesta kontu;
• ja piena ražotājs ir noslēdzis vienošanos ar
piena pircēju par avansa ieturējumu par
virskvotas piegādāto pienu, tad šo ieturēto
avansa maksājumu piena pircējs pārskaita
uz Lauku atbalsta dienesta kontu;

• ir iespējams, ka katram piena ražotājam
par pārsniegto piena kvotu, aprēķināto
soda naudu, ietur Lauku atbalsta dienests
no tiešo maksājumu apjoma;
• piena ražotājs par pārsniegto piena kvotu
var maksāt pa daļām piecu gada periodā
no tiešajiem maksājumiem, bet tad viņam papildus ir jāmaksā 1% no pārsnieguma summas, ko ietur Lauku atbalsta
dienests.
Jautājums joprojām ir atvērts, cīņas par
to notiks tuvāko nedēļu un menešu laikā.
Kā tās virzīsies – ziņosim.

Ko darīt tām saimniecībām, kam jau
pārstrādes uzņēmumi iekasē soda naudas par kvotas pārsniegumu?
Esam informējuši Zemkopības ministru par piena pircējiem, kā, piemēram, A/S
„Smiltenes piens”, Rīgas Piena kombināts,
Jēkabpils piena kombināts, kas nelikumīgi
no saviem piena ražotājiem, kas piegādā
virskvotas pienu, ietur piena kvotas soda
naudas avansa maksājumus 50% apmērā. Šo piena pircēju sastādītajiem piena
iepirkumu līgumiem nav tiesiska pamata
jeb juridiskās slodzes, jo MK noteikumos

nav noteikta šāda prasība. Ministram vērsām uzmanību, ka pircēju līgumos bieži
nav norādīts, ka šo iekasēto soda naudu atmaksās atpakaļ piena ražotājam, ja
valsts piena kvota netiktu pārsniegta, vai
samaksājamā soda nauda būtu mazāka kā
iekasētā.
Saimniecību līmenī varam aicināt kārtējo reizi ļoti rūpīgi izvērtēt dokumentus,
kurus jums aicina parakstīt. Ja nebutu valstī embargo situācija un no tā izrietošs piena pārpalikums, savos rosinājumos mēs
noteikti būtu vēl radikālāki.

Katram piena pircējam līdz 2015.gada 15. maijam būs jāiesniedz gada deklarācija Lauksaimniecības datu centram, tad divu nedēļu laikā Lauksaimniecības datu centrs koriģēs saņemto informāciju, lai līdz 1. Jūlijam katram piena ražotājam, kurš ir pārsniedzis savu piena kvotu varētu aprēķināt
soda naudu. Pēc tam katrs piena ražotājs, kurš ir pārpildījis savu piena kvotu, saņems administratīvo lēmumu un aprēķināto summu, kas līdz 15.
Septembrim būs jāsamaksā savam piena pircējam, kurš līdz 1.oktobrim to pārskaitīs Lauku atbalsta dienestam, kas līdz 30. novembrim šo iekasēto
soda naudu pārskaitīs Eiropas Komisijai.

Iespējams būs jauna kārtība
bezakcīzes marķētās
dīzeļdegvielas apritei
Neskatoties uz mūsu un pat Zemkopības ministrijas iebildumiem, Ministru
kabinets ir apstiprinājis, ka no 2015. gada
1.jūlija ir plānots uzsākt krāsotās jeb marķētās degvielas sistēmas ieviešanu lauksaimniecībā. Jautājums vēl jāskata Saeimā,
taču Finanšu ministrija uz sistēmas maiņu
ļoti uzstāj, tādējādi skaidrojam piedāvātās
pārmaiņas. To, kā situācija attīstīsies, ziņosim.
Kam, ja likumprojektu, kas iezīmē
jauno sistēmu, apstiprinās Saeima, būs
pieejama lauksaimnieku marķētā dīzeļdegviela?
Samazināto akcīzes nodokļa likmi – 50
euro par 1000 litriem, piemēros dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un dīzeļdegvielai (gāzeļļai),
kurai ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ja attiecīgie naftas
produkti tiek iezīmēti (marķēti) un ja tos
izmanto traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, lauksaimniecības
zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes
vai mellenes, un zemes zem zivju dīķiem
apstrādei, ja ir nodrošināti minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas.
Kādā apjomā lauksaimnieku marķētā
dīzeļdegviela būs pieejama?
Dīzeļdegviela būs diferencēta pa nozarēm:
• augkopībai ir paredzēti 100 l/ha;
• lopkopībai – 130 l/ha

•

dārzeņu, augļu un ogu audzēšanai –
130 l/ha,
• zemes zem zivju dīķiem, un patstāvīgām
pļavām un ganībām, kā arī ilggadīgajiem sētajiem zālājiem, par kuriem nav
nodrošināts lauksaimniecības dzīvnieku
blīvums, kā arī citam platībām, kas deklarētas un apstiprinātas Vienotā platību
maksājuma saņemšanai – 60 l/ha.
Vai pietiks līdzekļu, lai nodrošinātu
130 l/ha marķēto dīzeļdegvielu saimniecībām?
Likumprojekts paredz svītrot dīzeļdegvielas maksimālo kopējo daudzumu
vienam saimnieciskajam gadam, tas ir 85,5
milj. litri.
Kad ir plānots, ka jaunā marķētās dīzedegvielas sistēma sāks darboties?
Ja likumprojekts tiks apstiprināts Saeimā, iekrāsotās degvielas sitēma lauksaimniecībā sistēma sāks darboties no
2015. gada 1. jūlija, līdz 30.jūnijam darbosies līdzšinējā sistēma.
Kā pāreja uz jauno sistēmu notiks
praksē?
Marķētās degvielas pieejamību būs jānodrošina degvielas izplatītājiem, tādējādi
par faktisko pieejamību būs vērts konsultēties ar saviem piegātājiem.
No nākamā gada 1.jūlija būs jābūt uzmanīgākiem pasūtot lauksaimniecībai
plānoto dīzeļdegvielu – ja lauksaimnieki
saimniecībā uzglabās dīzeļdegvielu ne tikai
lauksaimniecības tehnikai, bet arī vieglajam

autotransportam, pārvadājumiem vai tamlīdzīgam ne-lauksaimnieciskajam transportam, nāksies iegādāties otru degvielas
uzglabāšanas tvertni, lai nodalītu krāsoto
un nekrāsoto dīzeļdegvielu, jo marķēto dīzeļdegvielu ir jāuzglabā atsevišķi no nemarķētās dīzeļdegvielas. Esam rēķinājuši, ka
valsts līmenī kopumā tas varētu izmaksāt
pat 15 milj.eiro, par ko esam jau skaidrojuši
un turpināsim saidrot Finanšu ministrijai
un citām atbildīgajām institūcijām.
Kas notiks, ja marķētā dīzeļdegviela
netiks izmantota atbilstoši mērķim?
Lauksaimniecībai izmantojamā dīzeļdegviela plānota marķēt Solvent Yellow 124
krāsā. Soda apmērs, gadījumā, ja konstatēs,
ka dīzeļdegvielu neizmanto atbilstoši jau
šobrīd ir noteikts Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā (159.4 pants):
159.4 pants. Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) un iezīmēto (marķēto)
naftas produktu aprites noteikumu pārkāpšana.
Par naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) vai iezīmēto (marķēto) naftas
produktu aprites noteikumu pārkāpšanu
— uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 euro, bet juridiskajām
personām — no 350 līdz 7100 euro, konfiscējot attiecīgos naftas produktus un transportlīdzekļus, kuru degvielas tvertnēs tiek
konstatēti attiecīgie naftas produkti, vai bez
konfiskācijas.
Tātad, ja marķētās degvielas sistēmu
lauksaimniecībā ieviesīs, tas nozīmēs, ka
būs jābūt uzmanīgiem, kādiem pasākumiem marķēto dīzeļdegvielu tehnikā izmantos. Piemēram, izpalīdzot pagastam un
šķūrējot nākamajā ziemā sniegu, kontrolējošā institūcija varētu apšaubīt marķētās
degvielas izmantošanu atbilstoši mērķim.
Autors: biedrības „Zemnieku saeima”
lauksaimniecības eksperte Rita Ignāte
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4.decembrī noslēdzās akcija Briselē,
kurā Eiropas Savienības augstākajām
amatpersonām dāvājot „solidaritātes
pienu”, ir demonstrēta nepieciešamība
Baltijas valstu un Somijas piena sektoram paredzēt papildus atbalstu tiem 20
miljoniem Eiro, kas tika piešķirti Baltijai, taču spēs kompensēt vien pāris mēnešus radušos zaudējumus.
Krievijas Federācijas pārtikas produkcijas embargo, kas aizsākās augustā,
turpinās jau ceturto mēnesi. Process ir
tieši vai netieši ietekmējis teju visus lauksaimniekus? Eiropas Komisija novembrī
izdarīja paziņojumu, atzīstot, ka embargo
ir ietekmējis 4.2% no kopējā ES eksporta
5 miljardu Eiro apmērā, taču, piemēram,
piena lopkopībā cenas vidēji kritušas pat
par 15%.
Eiropas Komisija, lai mazinātu embargo ietekmi dažādās lauksaimniecības
sfērās ir iedarbinājusi atbalsta mehānismus teju 400 miljonu Eiro apmērā, tomēr
būtiski uzlabojumi Eiropas pārtikas tirgū
nav jūtami. Drīzāk gluži pretēji – vērojama pārtikas pārprodukcija un risinājumi
nav redzami. Šī situācija izraisījusi rezonansi dažādu Eiropas valstu lauksaimnieku vidū.
Ko jūt un kā rīkojas citu Eiropas valstu
lauksaimnieki Eiropas mēdijos nodēvētā
tirdzniecības kara rezultātā starp Eiropu
un Krieviju:
Apvienotās Karalistes Nacionālā lauksaimnieku apvienība novembra beigās paziņojusi, ka piena cena ir
kritusi līdz pašizmaksas līmenim, vietām
nokrītot zem tās (piena cena, piemēram,
ARLA biedriem uz 1.decembri tika samazināta par 6.3 pensiem/l biedram cenu
veidojot 26.8 pensus/l). Apvienība aplēsusi, ka cenas tupinās krist vēl vismaz tuvāko
pusgadu. Līdzīgi kā Latvijā, arī britu lauksaimnieki risinājumu problēmai aicina
meklēt veikalos – precīzāk norādot izcelsmes valsti, aicinot patērētājus lietot pienu un aicinot veikalus nesamazināt piena
cenu (izsakoties, ka piens jau tā maksā
vien 1/3 daļu, nekā pirms 40 gadiem). Savukārt augļu un dārzeņu sektors ļoti smagi pārmetis britu atbildīgajai institūcijai
Defra par izvēlēšanos neiesaistīties augļu
un dārzeņu izņemšanas shēmā no tirgus.
Poļu lauksaimnieki, kuriem Krievijas embargo rezultātā lieki kļuvuši 300

000 t āboli un bumbieri (tas ir vairāk
nekā, piemēram, Nīderlandes un Lielbritānijas kopējais izaudzētais apjoms, tādējādi šāds liels lieks produkcijas apjoms
tiek uzskatīts par tirgu kropļojošu Eiropas
Savienības līmenī, neskatoties uz nesen
atvērto tirgus Kanādā), organizēja novembrī protestus Varšavā, un grasās vērsties Eiropas Komisijā, lai lūgtu papildus
palīdzību tam atbalstam, ko EK jau tika
piešķīrusi. Poļi organizējuši interesantas
augļu patēriņa akcijas – aicinot ēst ābolus
un dzert sidru ar moto – „patriotisms nekad nav garšojis tik labi”.
Francija – tirgū jūtama galvenokārt Krievijas embargo izraisīta netieša
ietekme. Mēdijos izteiktas bažas, ka Francijas tirgū var just būtisku konkurences
pieaugumu un cīņu par franču veikalu
plauktiem, ko izraisījusi Krievijai paredzētās produkcijas pārvirzīšana iekšējā
tirgū no Baltijas valstīm, Polijas un Vācijas. Uz to asi reaģējusi Carrefour veikalu
ķēde paziņojot, ka turpmāk realizēs tikai
Francijas augļus un dārzeņus. Tomēr, pat
netieša ietekme ir uzskatīta par nopietnu
draudu, lai Francijas lauksaimnieki dalītu
Parīzē dārzeņus pa brīvu, izgāztu mēslus
pie pašvaldību ēkām un 5.novembrī uz
vilciena sliedēm dedzinātu augļu un dārzeņu koka paletes un riepas, lai tādējādi
aizkavētu Francijai tranzītā izvest marokāņu tomātus.
Dienvidu valstis, kas tradicionāli eksportējušas augļus un dārzeņus, embargo
izraisa patiesas galvassāpes. Itālijā,
izmantojuši Eiropas Savienības augļu un
dārzeņu shēmas atbalstu, ražotāji gatavojas smagam nākamajam gadam. Ir uzņēmumi, kas zaudējuši vairāk nekā 30%
sava noieta tirgus (piemēram, svaigu vīnogu eksports), turklāt ir saistīts ar ekonomikas apstākļiem Itālijā kopumā, kas
prasa spēju pārorientēties ļoti sarežģītos
apstākļos.
Līdzīgi kā Itālijā, Spanijā visvairāk
skarts augļu un dārzeņu sektors. Šobrīd
aktivizējušies Kanāriju salu lauksaimnieki, kuriem tomātu novākšanas termiņš ir
vēlāks nekā kontinentālajā Eiropā, un pieprasījuši sev atbalsta mehānismu, līdzīgu
šobrīd īstenotajam, bet jau pilnībā izsmeltajam Spānijā. Līdzīga situācija ir arī
Portugālē, Grieķijā, pat Kiprā
ietekme un spriedze ir jūtama – tā līdzši-

nēji vedusi augļus un dārzeņus uz Krieviju, bet nu tiem jāēd pašiem. Vācijā un
Austrijā, lai gan piena cenas ir kritušās, tomēr šajās valstīs par smagāk skarto
sektoru tiek uzskatīta augļu un dārzeņu
nozare.
Dānijā, kur cūku skaits pārsniedz
iedzīvotāju skaitu 2:1 un cūkkopības produkti sastāda 5% no valsts kopējā eksporta, no kura liela daļa ir eksportēta tieši uz
Krieviju, embargo varētu izraisīt pat banku konsolidāciju, lai tās varētu tikt galā ar
embargo radītajām sekām. Savukārt piena kooperatīvs Arla veicis tik izmisuma
pilnus soļus, ka dalījis tonnām ekskluzīva, Krievijas tirgum paredzēta, delikatešu
sieru dāņu bezpajumtniekiem.
Mazliet ārpus Eiropas Savienības –
Krievija tur aizdomās Šveici par palīdzēšanu Eiropas ražotājiem. 26.novembrī
sagatavots paziņojums, ka embargo varētu paplašināt arī uz Šveici. Tajā pašā laikā
Johannes Hahn, Eiropas Savienības paplašināšanās komisārs novembrī savā vizītē Serbijā aicinājis arī šo valsti ieviest
līdzvērtīgas sankcijas pret Krieviju, kas
beidzās ar pārtikas embargo. Tas tikai apliecina, ka abas tirdzniecības karā iesaistītās puses meklē sabiedrotos un negrasās
kara cirvjus tuvākajā laikā likt sāņus.
Kamēr tirdzniecības cīņas turpinās,
pārtikas nozares eksperti izsaka nopietnas
bažas, ka Eiropas Savienības lomu Krievijas tirgū pakāpeniski aizņem Turcija un
Maroka, un arī Brazīlija, Čīle Ekvadora,
tādējādi jaunā situācija Eiropas tirgū var
saglabāties ilgtermiņā. Ar bažām tiek
vērots kā Brazīlijas piena nozares kompānijas tiek sertificētas Krievijas tirgum.
Piemēram, saskaņā ar Dairy Markets informāciju, Brazīlijas uzņēmumi oktobrī
paplašinājuši sviesta eksportu uz Krieviju
par 260 t un trīs jauni Krievijas sertifikāti tiks izsniegti tuvākajā laikā). Rezultātā
Eiropas pārtikas uzņēmumiem un lauksaimniekiem 2015. gads draud būt sarežģīts un jaunu noieta tirgu meklējumu
pilns, jo to šobrīd meklē teju visi Eiropas
lielie uzņēmumi.
Lai mums, latviešiem, neskatoties uz
to, ka visi Eiropas lauksaimnieki šobrīd ir
izmisumā – vienā laivā esoši, šajā sarežģītajā konkurencē veicas labāk nekā citiem.
Autors: biedrības „Zemnieku saeima”
lauksaimniecības eksperte Rita Ignāte

Skaidrojums par de minimis
Pēc kredītprocentu daļējas dzēšanas maksājumu saņemšanas, saņēmām
daudz jautājumu, tāpēc sniedzam skaidrojumu par de minimis atbalstu, jeb par
to, kāpēc kontā ieskaitītā summa ir mazāka, nekā cerēts.
De minimis ir atbalsts, kuru drīkst izmaksāt uzņēmumiem samērā vienkāršotiem noteikumiem un to neuzskata par
konkurenci kropļojošu. Ar de minimis
atbalsta arī tādas programmas, kuru ieviešana nav iespējama saskaņā ar ES regulām,
jo attiecīgā veida atbalsts netiek paredzēts
(piemēram, atbalsts zemes un vaislas dzīvnieku iegādei).
Lauksaimniecības nozarē kopējais
de minimis atbalsts, ko viena dalībvalsts
var piešķirt vienam uzņēmumam jebkuru trīs gadu periodā, nedrīkst pārsniegt
15 000 Euro. (Ārpus lauksaimniecības
sektora (nelauksaimnieciskā de minimis)
piešķirtais kopējais bruto atbalsts jebkurā
trīs gadu laikā nedrīkst pārsniegt 200 000
Euro). Summas nav lielas, tādēļ lauksaimniecībā ieviesto ierobežojumu ir iespējams
viegli izsmelt, piesakoties kaut vai vienam
atbalsta pasākumam, kurš tiek realizēts de
minimis shēmas ietvaros. Daļa no jums
teiks, ka vēl pirms pāris gadiem de minimis bija lielāks – 30 000 Euro apmērā, taču
diemžēl tā bija īslaicīga pretīmnākšana
iepriekšējās piena krīzes ietvaros. Arī šoreiz gan Zekopības ministrija, gan mēs,
gan pārējo Baltijas valstu lauksaimnieki ir
Eiropas Komisijai prasījuši, lai de minimis
atbalsta summa tiktu palielināta, taču dzirdīgas ausis pagaidām nav atradušās.
Ko de minimis summā ieskaita?
Summā tiek ierēķināts viss atbalsta
apjoms, ko de minimis shēmu ietvaros
saņēmis uzņēmums. De minimis atbalsts
var būt kā tiešie maksājumi no valsts vai
pašvaldības budžeta (subsīdijas), nodokļu
vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu jomā veiktie pasākumi, valsts vai
pašvaldības galvojums, kredītu procentu
likmju subsidēšana, valsts vai pašvaldības
ieguldījums komercsabiedrībā, parādu
norakstīšana, preferenciālo likmju noteikšana valsts komercsabiedrību sniegtajiem
pakalpojumiem, nekustamā īpašuma pārdošana par cenu, kas ir zemāka par tā tirgus vērtību, vai pirkšana par cenu, kas ir
augstāka par tā tirgus vērtību, kā arī cita finansiālā palīdzība, ko piešķir vai sniedz no
valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības
līdzekļiem. Attiecīgajā atbalsta programmā gan ir atrodama piebilde, ka šo atbalstu
uzskaita kā de minimis atbalstu.

Arī lauksaimniecības sektorā šādas
shēmas, kur atbalsts tiek izmaksāts de minimis atbalsta ietvaros, ir visdažādākās.
Kredītprocentu daļējas dzešanas atbalsts
ir pati populārākā shēma, taču ir uzņēmumi, kas ir arī pieteikušies Valsts ieņēmumu
dienesta nodokļu nomaksas atvieglojumiem, kas ieviesti Krievijas Federācijas
noteiktā pārtikas produktu embargo ietvaros vai subsidētās elektroenerģijas nodokļu atlaidēm utml., un arī šis atbalsts tiek
uzskaitīts kā de minimis atbalsts (gan jau
kā nelauksaimnieciskais de minimis).
Kā saimniecībai pieejamo de minimis
summu aprēķina lauksaimniecībā?
Saimniecība var saņemt pilnā apmērā
dažādās atbalsta shēmās noteikto atbalstu,
kamēr atbalsta kopsumma visu de minimis
shēmu ietvaros lauksaimniecībā trīs gadu
periodā nepārsniedz 15 000 Euro. Ja saimniecības de minimis atbalsts tiek pārsniegts
(piemēram, saimniecība piesakās atbalstam, kur kopsummā trīs gadu periodā
tiktu pārsniegti 15 000 Euro), izmaksātā
atbalsta summa tiek samazināta līdz 15
000 Euro. Šādi atbalstā pieejamo līdzekļu
apjomu vērtē katru gadu, kad pretendents
piesakās finansējumam.
Tāpat arī tiek vērtēta visu saņemto de
minimis atbalstu kopsumma trīs gadu laikā un tā nedrīkst pārsniegt 200 000 euro.
Piemēram, saimniecība, kura ražo biogāzi un saņem subsidētā enerģijas nodokļa
atlaidi, kuru uzskaita nelauksaimnieciskā de minimis ietvaros, ir pieteikusies arī
kredītprocentu daļējai dzēšanai, kur kā
lauksaimniecisko de minimis uzskaita kredītprocentus zemes iegādei, lopu iegādei
un apgrozāmo līdzekļu kredītprocentus.
Tātad saņemot kredītprocentu daļējas
dzēšanas atbalstu par zemes iegādes aiz-

devumu 15 000 EUR apmērā, tas, ko varēs
saņemt kā nelauksaimniecisko de minimis,
piemēram, subsidētās enerģijas nodokļa
atvieglojuma veidā būs 185 000 EUR triju
gadu periodā.
Vai piešķirot de minimis atbalstu vērtē saistītos uzņēmumus?
Saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu
Nr.1408/2013, piešķirot de minimis atbalstu tik tiešām ir jāvērtē saistītie uzņēmumi,
arī tas var ietekmēt jūsu saņemtā atbalsta
apjomu. Proti, par vienu un vienotu uzņēmumu, de minimis atbalsta saņemšanai
lauksaimniecībā, uzskata visus uzņēmumus, kuru starpā pastāv vismaz vienas no
šādām attiecībām:
a) uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā uzņēmumā;
b) uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist
cita uzņēmuma pārvaldes, vadības vai
uzraudzības struktūras locekļu vairākumu;
c) uzņēmumam ir tiesības īstenot dominējošu ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas
līguma klauzulu vai statūtiem;
d) uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski
kontrolē akcionāru vai dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta
ar pārējiem minētā uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem.
Uzņēmums, kuram minētās attiecības
pastāv ar viena vai vairāku citu uzņēmumu
starpniecību, arī ir uzskatāms par vienu
vienotu uzņēmumu.
Autors: biedrības „Zemnieku saeima”
lauksaimniecības eksperte Rita Ignāte
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priekšsēdētāja vietniece
Maira Dzelzkalēja
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Latvijas Lauku attīstības
plāna jaunais statuss un
provizoriskās izmaiņas

Šobrīd, kad žurnāls uzsāk savu ceļu
pie Jums, mūsu jaunais Lauku attīstības plāns ar korekcijām tiek iesniegts
Eiropas Komisijai. Pēdējo nedēļu laikā
notikušas dažas iepriekš neprognozētas
un neizdiskutētas izmaiņas. Kāpēc tā?
Laika trūkuma dēļ, jo nākamā iespēja plānu iesniegt Eiropas Komisijā būs tikai pavasara otrā pusē. Tātad apstiprināšana ne
ātrāk kā vasaras vidū. Pie šāda scenārija
plāna pasākumi tiktu atlikti vēl par gadu
(15 gadā turpinātos vecais MLA, nevarētu
uzņemt jaunas agrovides un bioloģiskās
lauksaimniecības saistības u.c.).
Tas ir iemesls, kāpēc šobrīd tiek iesniegts LAP bez sekojošiem pasākumiem:
1. Sadarbība (pasākums, kurā paredzēti
sadarbības projekti starp zinātniekiem,
zemniekiem, konsultantiem);
2. Jaunie „Agrovides” pasākumi (buferjoslas, ziemzaļās teritorijas, tauriņziežu
platības)
3. Kooperatīvu atbalstā nav ietverts atbalsts dzelzceļu pievadu izveidei;
Būtiskas izmaiņas ir tādos pasākumos
kā nosacījumi Bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam un MLA atbalstam, kuros
nav saglabāta prasība par minimāliem
ieņēmumiem, ir vienīgi 0,3 dzīvnieku
vienību prasība attiecībā uz zālājiem. Bioloģiskajā lauksaimniecībā atbalsts sadalīts
pārejas periodā esošajām saimniecībām
(ar kvotu 20 tūkst ha) un jau sertificētajām saimniecībām (ar kvotu 180 tūkst ha
un ikgadēju kāpumu 5 % līdz 2018. gadam).
Vislielākās bažas bija par jauno MLA
teritoriju apstiprināšanu. Bija ļoti liela
varbūtība, ka no jaunās MLA teritorijas
tiks izņemta visa Latvijas dienvidu daļa.
Šoreiz mūsu Zemkopības ministrijas
speciālisti nostrādāja godam un izdevās
pierādīt, ka 90 % no Latvijas teritorijas
atbilst jaunajiem MLA kritērijiem!
Liels satraukums bija par meliorācijas atbalsta pasākumu. Pēc ļoti ilgām un
sarežģītām sarunām, kuru pamatojumu
meklēšanā arī mēs Zemnieku saeimā

aktīvi līdzdarbojāmies, šis pasākums ar
nelielām korekcijām ir saskaņots! Izmaiņas ir sekojošas – teritorijās, kurās ir upju
apsaimniekošanas plāni (tātad Lielupes,
Daugavas, Ventas un Gaujas upju baseinu
teritorijās) būs specifisks ierobežojums
par to, ka meliorāciju varēs veikt tikai ar
vides elementiem, tādiem kā divpakāpju
grāvji, sedimentācijas dīķi u.c. Te ceram
uz produktīvu sadarbību ar melioratoru
biedrību vēl citu vides elementu piemeklēšanā atbilstoši Latvijas klimatiskatiskajiem apstākļiem.
Aktuālais pasākums „Jaunie lauksaimnieki” izskatīsies sekojoši:
Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunā lauksaimnieka darbības plāna ieviešana jaunas saimniecības izveidošanai
vai esošas saimniecības pārņemšana savā
īpašumā, veicinot tālāku saimniecības
attīstību. Atbalstu piešķir pamatojoties
uz iesniegto darījuma darbības plānu un
darījuma darbības plānā noteiktajiem sasniedzamajiem rādītājiem. Saimniecības
izveidošanas process (setting up) – kad
jaunais lauksaimnieks:
1. Saimniecības izveidošanas gadījumā:
a) Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai iegūtas mantojuma tiesības ne ilgāk kā
12 mēnešus pirms darījumu darbības
plāna iesniegšanas vai tā tiek reģistrēta
sešu mēnešu laikā pēc darījumu darbības plāna apstiprināšanas (12 mēneši
noteikti, ņemot vēra laiku, kas nepieciešams darījumdarbības plāna sagatavošanai, ka arī darbību veikšanai, kas
nepieciešamas, lai reģistrētu saimniecī-

bu vai to pārmantotu, kā arī sasniegtu
ražošanas resurss standarta izlaides
vērtību vismaz 15 000 EUR apmērā);
b) Pirmā pieteikuma iesniegšana platībmaksājumu saņemšanai kā saimniecības vadītajam. Pieteikums nevar tikt
iesniegts pirms projekta iesnieguma/
darījumdarbības plāna iesniegšanas;
c) Atbalsta saņēmējs reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, ja nepieciešams, kā PVN maksātājs.
2. Saimniecības pārņemšanas gadījumā
a) 
Pārreģistrēts uzņēmumu reģistrā ne
ilgāk kā 12 mēnešus pirms darījumu
darbības plāna iesniegšanas vai tas tiek
pārreģistrēts sešu mēnešu laikā pēc darījumu darbības plāna apstiprināšanas
(12 mēneši noteikti, ņemot vēra laiku,
kas nepieciešams darījumdarbības plana sagatavošanai, ka arī darbību veikšanai, kas nepieciešamas, lai reģistrētu
saimniecību vai to pārmantotu, kā arī
sasniegtu ražošanas resurss standarta
izlaides vērtību vismaz 15 000 EUR apmērā);
b) Pirmā pieteikuma iesniegšana platībmaksājumu saņemšanai kā saimniecības vadītajam. Pieteikums nevar tikt
iesniegts pirms projekta iesnieguma/
darījumdarbības plāna iesniegšanas;
c) Atbalsta saņēmēja reģistrācija kā saimnieciskās darbības veicējs, ja nepieciešams, kā PVN maksātājs.
Projekta rezultātā saimniecības atbalsta saņēmējām kā dalībniekam pieder
vismaz 51 procents pamatkapitāla daļu
un ir uzņēmuma valdē ar paraksttiesībām
atbilstoši LR Komerclikumam.
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No 1. janvāra aizaugušās LIZ platības
uzskatīs par mežu

20

2015. gada 1. janvārī stāsies spēkā
pirms trīs gadiem pieņemtie grozījumi
“Meža likuma” 3.pantā un pārejas noteikumu 22.punktā, kas nosaka, ka par
mežu tiks uzskatīta 0,5 ha un lielāka platība, uz kuras ir izveidojusies mežaudze
ar koku vidējo augstumu vismaz pieci
metri un, kur mežaudzes šķērslaukums
ir vienāds ar vai lielāks par mežaudzes
minimālo šķērslaukumu.
Šī likuma 3.panta un pārejas noteikumu 22. punkta stāšanās spēkā radīs sarežģītus birokrātiskus un finansiālus šķērsļus
lauksaimniekiem, kā arī kavēs lauksaimniecībā izmatojamās zemes atgriešanu
lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā.
Veiktie grozījumi Meža likuma 3.pantā
un pārejas noteikumu 22. punktā netika
apspriesti ar lauksaimnieku nevalstiskajām
organizācijām. Arī darba grupā, kur tika
skatīti attiecīgie grozījumi, netika pieaicināti lauksaimnieku organizāciju pārstāvji.
Pie mums ir vērsušies vairāku novadu
lauksaimnieki un pašvaldību pārstāvji ar
lūgumu rosināt izmaiņas Meža likuma 3.
panta 1 daļas 2 punktā, kas attiecas uz aizaugušu lauksaimniecībā izmatojamo zemi,
tādēļ mēs rīkojāmies.
Vairākkārt šo jautājumu esam pārrunājuši gan ar Zemkopības ministru Jāni
Dūklavu, gan Meža departamenta vadītāju
Arvīdu Ozolu un Zemkopības ministrijas
Parlamentāro sekretāru Armandu Krauzi. Ministrijas vadība, diemžēl, problēmu,
atšķirība no Zemnieku saeimas un lauksaimniekiem, šajā jautājumā nesaskata un
nav gatava veikt izmaiņas Meža likumā.
Aicinot veikt grozījumus un Meža
likuma normas spēkā stāšanās termiņu
pārcelt uz 2025. gadu, esam nosūtījusi
vēstuli, Valsts prezidentam, premjerei,
Zemkopības ministrijai, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei, Latvijas
Pašvaldību savienībai.
Lūdzam arī Jūs iespēju robežās uzrunāt savas pašvaldības iesaistītajām
pusēm nosūtīt vēstules, lūdzot veikt grozījumus likumā. Ja pašvaldības to nav
gatavas darīt, tad aicinām pašiem lauksaimniekiem pagasta vai novada ietvaros
uzrunāt savus kolēģus, lauksaimniekus
un savākt parakstus zem šādas vēstules!
Pēc Zemkopības ministrijas publiski
sniegtās informācijas no 2015. gada 1. jan-

vāra būs apgrūtināta aptuveni 150 tūkstoši
hektāru lauksaimniecībā izmatojamās zemes atgriešana lauksaimnieciskajā ražošanā, kas ir līdzvērtīga 15 pagastu platībai.
Tādēļ lūdzam steidzamības kārtā veikt
izmaiņas Meža likuma 3. panta 1.daļas
2.punktā un pārejas noteikumu 22. punktā, mainot termiņu prasības, kas uzskatīs
aizaugušas platības par mežu, no 2015.
gada 1. janvāra uz 2025. gada 1. janvāri.
Termiņa pagarinājums ir nepieciešams, lai
ļautu veiksmīgi atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā aizaugušās lauksaimniecībā
izmatojamās zemes platības.
Atgādinām, ka Zemkopības ministrija
ir noteikusi stratēģisko mērķi līdz 2020.
gadam panākt 2 miljonu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes atgriešanu lauksaimnieciskajā ražošanā. Daļa
no šīs platības patlaban ir aizaugusi ar
krūmiem, mazvērtīgām mežaudzēm, un
lauksaimnieki pakāpeniski veic šo platību
atgriešanu lauksaimnieciskajā ražošanā,
nodrošinot produkcijas ražošanu, eksporta pieaugumu un papildus ienākumus
valsts budžetam. Šī mērķa sasniegšana radītu iespēju saražot par 1,8 reizes vairāk
lauksaimniecības produkcijas, salīdzinājumā ar 2014. gadu. Līdz ar to lauksaimniecības, pārtikas rūpniecības un ar tām
saistītajās nozarēs tiktu radītas jaunas darbavietas un sekmēta lauku apdzīvotība.
Pēdējo gadu statistika liecina, ka ar
katru gadu pieaug lauksaimnieciskajā
ražošanā izmantotā zemes platība. 2013.
gadā lauksaimniecība bija otrs straujāk
augošais ražošanas sektors Latvijā, ar 5,6%
izaugsmi. Pēdējos gados attīstās visas
lauksaimniecības nozares, it īpaši augkopība, piena lopkopība un gaļas lopkopība.
Latvijā ir daudz lauksaimnieku, kuri
no lauksaimniecībā izmatojamās zemes
novāc apaugumus. To nevar izdarīt ne
gada, ne divu, nedz arī trīs gadu laikā, jo
tas ir gadiem ilgs process, ko īpaši piekopj
jaunie lauksaimnieki, kuri vēlas dzīvot un
strādāt Latvijas laukos.
Šobrīd Latvijā meža platības jau sasniedz 58% no kopējās valsts platības un
to paplašināšana uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes rēķina ir nepārdomāta
un tuvredzīga rīcība, tādējādi var tikt samazināts saražotās lauksaimniecības produkcijas apjoms, valsts pašnodrošinājums
ar pārtiku, apdzīvotība un nodarbinātība
lauku reģionos.

Lūdzam „Meža likuma” pārejas noteikumu 22. pantu lūdzam izteikt šādā
redakcijā:
22. Grozījumi šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā, kas paredz šā punkta
izteikšanu jaunā redakcijā, stājas spēkā
2015. 2025. gada 1. janvārī. Līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs, kokus
cērt šā likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā.
Kāpēc Meža likuma norma tapa un
kas apauguma noņēmējiem būs jādara
pēc 1. janvāra?
Lūdzām Zemkopības ministriju sniegt
skaidrojumus, kā Meža likuma norma
tapa, kādas būs lauksaimniekiem veicamās darbības, ja tā stāsies spēkā 1.janvārī.
Skaidrojumu sniedz Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktora
vietniece Ilze Silamiķele.
Kāpēc pirms trīs gadiem tika pieņemti attiecīga redakcija Meža likuma
3. panta 2.punktam, kas attiecīgi stāsies
spēkā ar 2015. gada 1. janvāri?
Līdz grozījumu izdarīšanai Meža likumā nebija noteikti loģiski kritēriji, kad zemes apsaimniekošanā jāsāk ievērot Meža
likums. Tādēļ bija gadījumi, kad zemes
īpašnieki netīši pārkāpa Meža likumu un
uzsāka koku ciršanu bez saskaņošanas un
atbilstošu atļauju saņemšanas no Valsts
meža dienesta (VMD) un tika sodīti. Otrs
aspekts grozījumu nepieciešamībai – būtiskā atšķirība starp mežu platībām de jure
(zeme lietošanas veids zemes kadastrā –
mežs) un platībām de facto (zemes lietošanas veids cits). Lai risinātu situāciju, tika
izdarīti grozījumi Meža likumā, nosakot
pazīmi/kritēriju, kad jāsāk ievērot likums
(Meža likuma 3.panta pirmās daļas otrais
apakšpunkts), turklāt, paredzot laiku līdz
2015. gada 1. janvārim zemju īpašniekiem
lēmuma pieņemšanai par turpmāko zemes apsaimniekošanas mērķi un atbilstoši
tam sakārtotu informāciju zemes kadastra
sistēmā.
Kādas darbības turpmāk lauksaimmniecības zemes īpašniekiem būs jāveic, ja
attiecīgā platība pēc 2015. gada 1. janvāra atbildīs Meža likuma 3. panta 2. punktam, bet būs vēlme zemi atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā?
Ar nākamā gada 1.janvāri zemes
īpašnieka pienākums platības lielākās kā

0,5 ha, kurās koku augstums ir virs 5m
un kur mežaudzes šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par mežaudzes minimālo
šķērdlaukumu, vajadzēs reģistrēt Meža
valsts reģistrā. To iespējams izdarīt: veicot meža inventarizāciju savā īpašumā vai
iesniedzot Valsts mežu dienestā pārskatu
par meža ieaudzēšanu. Ieteicams „jauno”
mežu reģistrēt par plantāciju mežu – tas
atvieglos zemes atgriešanu lauksaimnieciskai ražošanai, ja zemes īpašniekam būs
tāda vēlme.
Lai mežā ierīkotu lauksaimniecības
zemi šobrīd spēkā ir 2014. gada 5. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.118
„Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”. Noteikumi izstrādāti
domājot par lauksaimniecības zemes ierīkošanu meža platībās, kur mežs ir audzis
ilgāk kā 20 gadus.
Šobrīd strādājam pie vienkāršota risinājuma plantāciju mežu gadījumā. Atbilstoši Mežu likumam, plantāciju meža
gadījumā īpašnieks var sākt koku ciršanu
tikai pirms tam paziņojot par savu vēlmi
Valsts mežu dienestam (uz plantāciju mežiem Mežu likuma prasības attiecas daļēji). Gatavojam grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.118 un 2012. gada
2.maija Ministru kabineta noteikumos
Nr.308. „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”,
lai vienkāršotu plantāciju mežu platību
atgriešanu lauksaimnieciskai ražošanai.
Atmežošanas kompensācija par plantāciju
mežu platību atgriešanu lauksaimniecībai
saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav jāmaksā.
Kādas ir iespējamās izmaksas pēc
ZM aplēsēm šos darbību veikšanai?
Ņemot vērā iepriekš minēto, šobrīd
nevaram objektīvi novērtēt iespējamās zemes īpašnieka izmaksas.
Kuros gadījumos LIZ īpašnieki var
tikt sodīti par attiecīga likuma punkta
neievērošanu un kādi ir iespējamie soda
apmēri?
Atbilstoši Mežu likumam zemes īpašnieks var tikt sodīts par patvaļīgu meža
ciršanu (APK 67.pants fiziskām personām 70 –140 euro, juridiskām personām
140 –1400 euro), ja tā tiks uzsākta, neievērojot iepriekš aprakstīto kārtību. Turklāt
tiks aprēķināti nodarītie zaudējumi, katrā
gadījumā individuāli.
Kā noteikt vai mežaudze atbilst Meža
likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktam
1.	
Jānosaka vai aizaugušajā teritorijā
koku vidējais augstums ir 5 metri vai
lielāks par pieciem metriem:
• Ja augstums mazāks par 5 metriem, teritorija nav ML objekts

1.tabula. Mežaudzes minimālajam šķērslaukumam atbilstošais koku skaits
Nr.
p.k.

Koku
vidējais
augstums
(m)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

5
6
7
8
9
10
11

Valdošā koku suga
priede

egle un citi
skuju koki,
izņemot
priedi

bērzs, liepa

apse, mel- ozols, vīksnalksnis,
na, goba,
baltalksnis kļava, dižskābardis,
skābardis

osis

Nmin

Ksk

Nmin

Ksk

Nmin

Ksk

Nmin

Ksk

Nmin

Ksk

Nmin

Ksk

1500
1400
1400
1300
1200
1100
900

7,5
7
7
6,5
6
5,5
4,5

1400
1300
1300
1200
1200
1200
1100

7
6,5
6,5
6
6
6
5,5

1300
1300
1300
1200
1200
1200
1000

6,5
6,5
6,5
6
6
6
5

1300
1300
1200
1100
1000
900
800

6,5
6,5
6
5,5
5
4,5
4

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Nmin – Mežaudzes minimālam šķērslaukumam
atbilstošais koku skaits
Ksk – Attiecīgajam mežaudzes minimālam
šķērslaukumam atbilstošais vidējais koku skaits
3,99 metru rādiusa
parauglaukumā

•

Ja augstums ir 5 metri un lielāks, pāriet
pie 2.punkta
2.	Jānosaka vai aizaugušās teritorijas platība ir
0,5 hektāri vai
vairāk:
• Ja platība mazāka
par 0,5 hektāriem,
teritorija nav ML objekts
• Ja platība ir 0,5 hektāri vai vairāk,
pāriet pie 3.punkta
3. Jānosaka vai mežaudzes šķērslaukums
atbilst minimālajam šķērslaukumam
vai ir lielāks par to:
• Jānosaka valdošā koku suga (kuras
koku sugas koki ir pārsvarā)
• Jānosaka mežaudzes vidējais augstums
(ja nevar citādi – novērtē aptuveni
kurš koks raksturotu vidējo augstumu,
nozāģē to un nomēra)
• Jānosaka vidējais koku skaits uz hektāra mežaudzē (skat zemāk, aiz 1.tabulas)
Pēc valdošās koku sugas un koku vidējā
augstuma nosaka vai mežaudzes šķērslaukums atbilst minimālajam šķērslaukumam vai ir lielāks par to
• Ja vidējais koku skaits uz hektāra ir
mazāks par tabulā minēto Nmin, teritorija nav ML objekts.
• Ja vidējais koku skaits uz hektāra atbilst tabulā minētajam Nmin vai ir lielāks par to, teritorija ir ML objekts.
Kā noteikt vidējo koku skaitu uz hektāra
• Paņem 3,99 metrus garu striķīti, kuram vienā galā piesiets mietiņš;

•
•

•

Iedur mietiņu parauglaukuma centrā
un saskaita kokus parauglaukumā;
Pa diagonāli iziet cauri aizaugušajai
platībai un saskaita kokus parauglaukumos. Nepieciešamo parauglaukumu skaits noteikts 2.tabulā;
Nosaka vidējo koku skaitu parauglaukumā (Ksk) un sareizina ar koeficentu
200 Iegūtais rezultāts ir mežaudzes vidējais koku skaits uz hektāra (šķērslaukums).

Apkopoja: biedrības „Zemnieku saeima”
lauksaimniecības politikas eksperts
Mārtiņš Trons
2.tabula. Minimālais mērījumu punktu
skaits atkarībā no platības
platība Mērījumu
(ha)
punktu
skaits
< 1,0
1,1–2,0
2,1–3,0
3,1–4,0
4,1–5,0
5,1–6,0

4
6
7
9
11
12

platība
(ha)

Mērījumu
punktu
skaits

6,1–7,0
7,1–8,0
8,1–10,0
10,1–15,0
> 15,0

13
14
15
16
17
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Darījumi ar zemes īpašumiem pēc
2014. gada 1. novembra
Kopš 1.novembra stājās spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos”, kas paredz jaunu pieeju
tiesiskajam regulējumam darījumos ar
lauksaimniecības zemi. Grozījumi vērsti
uz lauksaimniecības zemes saglabāšanu
un izmantošanu lauksaimnieciskajai ražošanai, kā arī spekulatīvo darījumu ar
zemi mazināšanai. Diemžēl jāsaka, ka
speciālais tiesiskais regulējums Ministru
kabineta līmenī ir pieņemts tikai 2.decembrī. Mēs ceram, ka tuvākajā laikā
attiecīgie Ministru kabineta noteikumi
stāsies spēkā pēc publikācijas Latvijas
vēstnesī, lai pašvaldībām ir iespēja veidot
komisijas, kuras turpmāk lems par to, vai
konkrētai personai ir tiesīgas iegādāties
LIZ.

Bez pašvaldības komisijas izziņas,
Zemesgrāmatas nebūs tiesīgas reģistrēt
Jūsu īpašumu!
Novembra mēnesī tika nobremzēta
īpašumu, kuru sastāvā ir LIZ, reģistrēšana Zemesgrāmatā! Saņēmām pirmos
zvanus no biedriem, kuri bija neizpratnē
par radušos situāciju. Ar Zemkopības un
Tieslietu ministriju veicām sarunas, lai
Zemesgrāmatas atļauj reģistrēt bez komisiju atzinuma vismaz tos LIZ īpašumus,
kuru darijuma līgumi ir noslēgti līdz 1.
novembrim! Lai šo īpašumu reģistrētu
Zemesgrāmatā, ir nepieciešams pirkuma
līgums, kas ir noslēgts līdz 1.novembrim
un attiekums no pašvaldības par pirmpirkuma tiesībām, kas var būt izsniegts
arī novembra, decembra mēnesī.

Tomēr ceram, ka šāda kārtība nebūs
noteikta uz ilgu laiku.
Lauksaimnieku pienākums – veikt
pārrunas ar pašvaldībām, lai tās, uzreiz
pēc noteikumu apstiprināšanas, sāk veidot komisijas!
Lai atvieglotu Jūsu darbu, ir sagatavots skaidrojošs materiāls, kā pašvaldībām rīkoties lauksaimniecības zemju
atsavināšanas jeb pārdošanas gadījumos,
skat. zemāk!
Atgādinām, ka veicot pārrunas ar
Zemkopības minnistriju, ir iespējas pilnveidot un uzlabot gan konkrēto likumu,
gan ministru kabienta noteikumus. Neskaidrību, jautājumu vai priekšlikumu
gadījumā lūdzam zvanīt Mārtiņam Tronam mob. tel. 29805456

2014. gada 1.novembrī stājās spēkā
grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas paredz īpašu
kārtību lauksaimniecības zemju atsavināšanas jomā.

zemes vienībām, dominējošā zemes
lietošanas kategorija ir tā zemes lietošanas kategorija, kuras aizņemtās platības summa zemes vienībās ir lielāka
par citu atsevišķo zemes lietošanas
kategoriju aizņemto platību summu
zemes vienībās.
• Attiecīgās zemes lietošanas kategorijas platību nosaka, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus par darījuma
objekta zemes lietošanas kategorijām
un to platībām.
Personas, kas ir tiesīgas iegūt zemi,
kurā dominē lauksaimniecības zeme:
1. fiziskās personas, kas atbilst to personu statusam, kuras ir tiesīgas iegūt zemi
(skat. augstāk) un vienlaikus atbilst visiem šādiem nosacījumiem:
a) ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji Latvijas Republikā,
b) vismaz gadu pēdējo 3 gadu laikā ir
saņēmušas vienotos platības maksājumus
vai ir ieguvušas lauksaimniecisko izglītību vai tai pielīdzināmu izglītību arodizglītības programmā, profesionālās vidējās
izglītības programmā vai profesionālās
pilnveides izglītības programmā, apgūstot
augkopības, lopkopības vai citus atbilstošus priekšmetus ne mazāk kā 160 stundu
apmērā,
c) rakstveidā apliecina, ka šīs zemes
izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā
uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā

vai tekošajā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu
laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme
iepriekšējā vai tekošajā gadā nav bijusi
pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem,
d) iesnieguma iesniegšanas dienā tām
nav nodokļu parādu Latvijā vai valstī,
kurā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta;
2. juridiskās personas, kas atbilst to personu statusam, kuras ir tiesīgas iegūt
zemi (skat. augstāk) un vienlaikus atbilst visiem šādiem nosacījumiem:
a) vismaz gadu pēdējo 3 gadu laikā
ir saņēmušas vienotos platības maksājumus;
b) rakstveidā apliecina, ka šīs zemes
izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā
uzsāks 1 gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā
vai tekošajā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem, vai uzsāks
3 gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk –
ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā nav
bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem,
c) vismaz vienam īpašniekam vai
pastāvīgajam darbiniekam ir atbilstoša
profesionālā izglītība attiecīgajā juridiskās personas darbības jomā, kas iegūta ne
mazāk kā arodizglītības programmā vai
profesionālās vidējās izglītības programmā
d) var norādīt patiesos labuma guvē-

Uz kuriem zemes darījumiem1 attiecas ierobežojumi
• Ierobežojumi attiecas uz:
1. lauksaimniecībā izmantojamo zemi;
2. zemi, kuras sastāvā dominējošā zemes
lietošanas kategorija ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, salīdzinot tās
aizņemto platību ar citām zemes lietošanas kategorijām atbilstošo darījuma
objekta platību summu;
3. darījuma objekta sastāvā esošas atsevišķas zemes vienības platību, kā arī
šo zemes īpašumu domājamo daļu.
• Dominējošā zemes lietošanas kategorija darījumā ar lauksaimniecības
zemi ir tā zemes lietošanas kategorija, kuras aizņemtā platība darījuma
objektā ir lielāka par citu atsevišķo
zemes lietošanas kategoriju aizņemto
platību.
• Ja darījuma ar lauksaimniecības zemi
objekts ir divi vai vairāki patstāvīgie
nekustamie īpašumi, dominējošo
zemes lietošanas kategoriju katram
nekustamajam īpašumam nosaka atsevišķi.
• Ja darījuma ar lauksaimniecības zemi
objekts ir viens nekustamais īpašums,
kas sastāv no divām vai vairākām
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1

Par darījumiem ar zemes īpašumiem uzskatāmi jebkuri darījumi, kuru rezultātā mainās zemes īpašnieks. Lai veiktu darījumus ar zemi, tai jābūt nostiprinātai zemesgrāmatā.

jus un apliecināt, ka visi patiesie labuma
guvēji ir šā likuma 28.panta pirmās daļas
1.punktā minētās personas,
e) šā likuma 30.1 panta pirmajā daļā
minētā iesnieguma iesniegšanas dienā
tām nav nodokļu parādu Latvijā vai valstī,
kurā tās ir reģistrētas.
Maksimālā lauksaimniecības zemes
platība, kas drīkst būt vienas fiziskas vai
juridiskas personas īpašumā:
Viena fiziskā vai juridiskā persona var
iegūt īpašumā līdz 2000 hektāriem lauksaimniecības zemes. Šis nosacījums neattiecas uz valsti, valsts kapitālsabiedrībām,
tostarp Latvijas zemes fonda pārvaldītāju, kas iegūst īpašumā lauksaimniecības
zemi ar likumu deleģēto funkciju īstenošanai, kā arī uz maksātnespējas procesā
iegūstamu lauksaimniecības zemi.
Maksaimālās platības limitā neietilpst
lauksaimniecības zeme, kuru persona
nomā vai par kuru persona saņem vienotos platības maksājumus pēc situācijas uz
01.11.2014.
Novada pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt atšķirīgu vienas fiziskās vai juridiskās personas īpašumā esošās lauksaimniecības zemes maksimālo
platību savā administratīvajā teritorijā,
pamatojoties uz pašvaldības ilgtermiņa
attīstības redzējumu un prioritātēm, stratēģiskajiem mērķiem un telpiskās attīstības perspektīvu, bet nepārsniedzot 2000
ha robežu.
Lēmumu pieņemšanas kārtība par
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
1. Novada pašvaldība izveido pašvaldības komisiju lēmumu pieņemšanai
par lauksaimniecības zemes iegūšanu
īpašumā vismaz septiņu komisijas locekļu sastāvā, iekļaujot tajā pašvaldības pārstāvjus, un uzaicinot dalībai
tajā vismaz vienu tiešās valsts pārvaldes institūcijas pārstāvi.
2. Pašvaldības pārstāvjus komisijas sa-

stāvā ievēlē atbilstoši likumā „Par
pašvaldībām” noteiktajai kārtībai. Lēmumus komisija pieņem ar vienkāršu
balsu vairākumu. Balsīm vienādi daloties, izšķir priekšsēdētāja balss.
3. Komisija no sava vidus ievēlē komisijas sekretāru. Komisijas darbu materiāltehniski nodrošina attiecīgā novada pašvaldība.
4. Ja komisijas loceklim vai pieaicinātajam ekspertam saskaņā ar likumu
„Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” rodas
interešu konflikts saistībā ar vērtējamo iesniegumu, minētais komisijas
loceklis vai eksperts nav tiesīgs piedalīties attiecīgā lēmuma pieņemšanas
procesā.
Komisijas pienākumi:
1. informēt komisijas locekļus, zemes
pircēju, zemes pārdevēju un citas
uzaicinātās personas par sēdes norises laiku un darba kārtības jautājumiem (MK noteikumu projektā ir
paredzēts – ne vēlāk kā 5 darbdienas
pirms attiecīgās sēdes).
2. nosūtīt lēmuma atvasinājumu tai novada pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas atsavināmā
zeme, par kuru ir pieņemts attiecīgs
komisijas lēmums, ja viena darījuma
akta sastāvā esošā atsavināmā zeme
atrodas citas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Komisijas tiesības:
1. uzaicināt uz komisijas sēdi citu institūciju ekspertus;
2. pieprasīt iesniedzējam (MK noteikumu projektā ir paredzēts – 3 darbdienu laikā) pēc pieprasījuma saņemšanas novērst konstatētās neprecizitātes
iesniegtajā informācijā, papildināt
iesniegto informāciju vai iesniegt iztrūkstošos dokumentus, kas apliecina
personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.

Attiecībā uz termiņi un kārtība,
kādā zemes nomnieks vai iznomātājs
pašvaldību informē par noslēgtajiem
lauksaimniecības zemes nomas līgumiem.
1. Pašvaldībām jāievieš zemes nomas līgumu reģistrs (to ievieš tādā formātā, kādā
pašvaldība uzskata par nepieciešamu,
pieņemama arī zemes nomas līgumu
reģistrācijas žurnāla ieviešana vienkāršā
pierakstu sistēmas veidā).
2. 
Zemes nomnieks vai iznomātājs pēc
zemes nomas līguma noslēgšanas lauksaimniecības zemes nomas līguma atvasinājumu iesniedz personīgi vai zemes
nomas līguma atvasinājumu elektroniski vai pa pastu nosūta tai novada pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas iznomātā zeme.
3. Novada pašvaldība, saņemot zemes nomas līguma atvasinājumu:
1) izdara atzīmi uz lauksaimniecības
zemes nomas līguma atvasinājuma
par reģistrēšanu pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu
reģistrā, ja zemes nomas līguma atvasinājums iesniegts personīgi;
2) nosūta iesniedzējam desmit darbdienu laikā izziņu par zemes nomas
līguma reģistrēšanu pašvaldības
lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, norādot zemes nomas līguma reģistrācijas datumu un
reģistra numuru, ja zemes nomas
līguma atvasinājums saņemts elektroniski vai pa pastu.
4. Ja zemes nomas līgumā, kas reģistrēts
pašvaldības lauksaimniecības zemes
nomas līgumu reģistrā, tiek izdarītas izmaiņas līguma būtiskajās sastāvdaļās vai
zemes nomas līgums tiek lauzts vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomniekam vai iznomātājam par to būtu
jāinformē attiecīgo novada pašvaldību.
5. 
Pašvaldība ir tiesīga reģistrēt zemes
nomas līgumu reģistrā arī tos zemes
nomas līgumus, kuri noslēgti pirms
01.11.2014.
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Noderīga informācija saimniekošanā

Rosinām izmaiņas traktortehnikas
vadītāju apliecību kategorijās
Decembra sākumā tikāmies ar pārstāvjiem no Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas. Kopīgi vienojāmies rosināt traktortehnikas vadītāja apliecības
sistēmas maiņu, vienkāršot pastāvošo
sistēmu un rosonot noteikt tikai divas
kategorijas, attiecīgi A un B, visas pārējās pievienot A un B kategorijai, pārējos
sadalījumus C-H likvidēt.

Jaunais piedāvājums:

traktortehniku – šāds kategoriju sadalījums rada tikai un vienīgi sarežģījumus
un papildus izmaksas, kad, piemēram,
lauksaimniecības sezonalitātes dēļ darbiniekiem ir jāveic darbi citā uzņēmuma
ražošanas virzienā.
Kā redzams tabulā zemāk, Eiropas
valstu (izņemot Latvijas) pieeja traktortehnikas jautājumā raksturojas ar to, ka
atsevišķa kategorija tiek izdalīta tikai tā-

dēļ, lai traktoru legāli varētu vadīt jaunieši jau no 15 – 16 gadu vecuma. 18 gados,
iegūstot B kategoriju, viņam jau automātiski ir tiesības vadīt traktortehniku. Atsevišķos gadījumos tehnika tiek izdalīta pēc
jaudas (Lietuva) vai maksimālā pārvietošanās ātruma (Vācija).
Apkopoja: biedrības „Zemnieku saeima”
lauksaimniecības politikas eksperts
Mārtiņš Trons

A – traktori, komunālā pašgājēja
traktortehnika, universālās pašgājējmašīnas, ekskavatori un pašgājēji iekrāvēji,
lauksaimniecības pašgājējmašīnas, autogreideri, meža izstrādes un kopšanas
mašīnas, ceļu būves mašīnas, cita speciālā
pašgājējtehnika ar pilnu masu līdz 7500kg
(no 15 gadiem);
B – visi traktori, komunālā pašgājēja traktortehnika, buldozeri, universālās
pašgājējmašīnas, ekskavatori un pašgājēji
iekrāvēji, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, autogreideri, meža izstrādes un kopšanas mašīnas, ceļu būves mašīnas, cita
speciālā pašgājējtehnika (no 17 gadiem).

Esošās kategorijas:
A – traktori, komunālā pašgājēja traktortehnika un universālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500kg;
B – visi traktori, komunālā pašgājēja
traktortehnika, buldozeri un universālās
pašgājējmašīnas;
C – ekskavatori un pašgājēji iekrāvēji;
D – lauksaimniecības pašgājējmašīnas;
E – autogreideri;
F – meža izstrādes un kopšanas mašīnas;
G – ceļu būves mašīnas;
H – cita speciālā pašgājējtehnika.
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Mūsu skatījumā esošā kategoriju sadrumstalotība nekādā veidā neveicina
nedz uzņēmēju iespējas iegūt kvalificētus
darbiniekus, nedz satiksmes drošību kā
tādu. Nereti kategoriju ieguvušais cilvēks
attiecīgajai tehnikai ir bijis tikai tuvumā
un vēl biežāk tas nav apmācību iestādes
nopelns, ja ar konkrēto tehniku persona
tiešām prot apieties. Lauksaimniecības
nozarē nereti ir sastopami daudznozaru
uzņēmi, kas operē ar vairāku kategoriju

Dažādu Eiropas Savienības valstu traktortehnikas kategoriju salīdzinājums
Valsts
Vācija

Somija

Zviedrija
Igaunija
Lietuva
Lielbritānija
Latvija

Traktortehnikas kategorijas
L – Lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehnika ar vai bez piekabes, kuru maksimālais pārvietošanās ātrums ir līdz 32 km/h (ar piekabi
25km/h);
T - Lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehnika ar vai bez piekabes,
kuru maksimālais pārvietošanās ātrums ir virs 32km/h, bet nepārsniedz
60 km/h;
Tiesības var iegūt no 16 gadu vecuma.
T - Lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehnika ar vai bez piekabes tikai
īslaicīgai braukšanai pa koplietošanas ceļiem (no 15 g.v.);
LT – traktortehnika ar piekabi ilgstošai braukšanai pa koplietošanas ceļiem
(no 18 g.v.);
Pēc būtības meža mašīnu operatoriem traktortehnikas tiesības nav obligātas, pietiek ar B kategoriju.
Traktortehnikai nav izdalītas atsevišķas kategorijas, pietiek pat ar mopēda
tiesībām
T – viena kategorija traktortehnika, bet pietiek arī ar B kategoriju.
TR1 – traktortehnika ar jaudu līdz 60kW (der arī B kategorija)
TR2 – traktortehnika ar jaudu virs 60 kW (der arī C un D kategorijas)
F – viena kategorija traktortehnikai, bet pietiek arī ar B kategoriju.
Atsevišķa vadītāja apliecība un 8 traktortehnikas kategorijas:
A – traktori, komunālā pašgājēja traktortehnika un universālās
pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500kg;
B – visi traktori, komunālā pašgājēja traktortehnika, buldozeri un
universālās pašgājējmašīnas;
C – ekskavatori un pašgājēji iekrāvēji;
D – lauksaimniecības pašgājējmašīnas;
E – autogreideri;
F – meža izstrādes un kopšanas mašīnas;
G – ceļu būves mašīnas;
H – cita speciālā pašgājējtehnika.
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COPA COGECA Vides un
Pētījumu darba grupas
Autors: biedrības
„Zemnieku saeima” biroja
vadītāja Zanda Krūklīte
12-13. novembrī COPA Vides un
Pētījumu darba grupās piedalījās Zanda Krūklīte. Vides darba grupā īpaši
aktīvas diskusijas par Klimata pārmaiņu un Gaisa kvalitātes politikām.
Nevienas valsts lauksaimnieki nav
apmierināti ar emisiju samazinājuma mērķiem 2020. un 2030. gadiem.
Sk.grafikā.

situācijā vienīgais risinājums lauksaimnieku interešu aizstāvībai ir gatavot uz
zinātniskiem pētījumiem balstītus pamatojumus. Tas ir ļoti būtiski, jo vides
prasības kļūs tikai stingrākas un savas
intereses aizstāvēt kļūs arvien grūtāk.
Pētījumu darba grupā Eiropas Komisijas pārstāvji iepazīstināja ar oficiālo
inovāciju partnerības mājas lapu: http://
ec.europa.eu/eip/agriculture/. Šeit var
atrast ziņojumus par dažādām aktivitātēm lauksaimniecības inovāciju jomā,

kā arī piedalīties inovāciju veidošanas
procesā. Pētījumu tēmas lauksaimniecībā lielā mērā virza zinātnieki. Rezultātā
daudzos gadījumos tās ļoti atrautas no
reālajām lauksaimnieku vajadzībām. Izveidotā mājas lapa dod iespēju jebkuram
reģistrētam lietotājam izteikt savu viedokli. Tāpat, notiek pētījumu projektu
veidošanas HORIZON 2020 programmā
un nākošajā gadā inovāciju atbalsts būs
pieejams arī valsts līmenī no Lauku attīstības plāna.

Emisiju samazināšanas mērķi, salīdzinājumā ar 2005. gadu

Lai arī šoreiz Latvijai mērķi ir salīdzinoši zemi, arī mūs tie neapmierina, jo kā
references gads noteikts 2005. gads. Šobrīd Latvijā lauksaimniecība ir attīstības
stadijā un mēs, atšķirībā no attīstītajām
valstīm, domājam par ražošanas paplašināšanu.
Savukārt saistībā ar Nitrātu direktīvas ieviešanu un citiem ūdens aizsardzības pasākumiem, COPA lauksaimnieku
organizācijas ir vienprātīgas, ka nevar
lauksaimnieki strādāt pēc „kalendāra”,
bet gan jāstrādā pēc reālajiem laika apstākļiem. Mēsli uz laukiem jāizved tad
kad var un tas ir atbilstoši agrotehnikai.
Tomēr šādu viedokli nesaprot un nevēlas
pieņemt Eiropas Komisijas ierēdņi. Šajā

Zemnieku saeima uzsāk jaunu projektu –
vietējā proteīna nodrošināšanai
Zemnieku saeima uzsākusi dalību
Ziemeļu valstu ministru padomes finansētā aktivitātē „Baltijas un Ziemeļu
valstu ilgtspējīga proteīna ražošanas
iniciatīva (The BSR/Nordic Sustainable Protein Production Initiative). Sadarbībā ar Dānijas Agrobiznesa Parku,
Kopenhāgenas, Arhusas un Zviedrijas
universitāšu pētniekiem, kā arī citiem
partneriem no Islandes, Somijas un Polijas izvērtēsim reģiona iespējas un esošo
zināšanu bāzi vietējo proteīna avotu ražošanai un izmantošanai, lai lūkotos pēc
alternatīvām importētā sojas proteīna
aizvietošanai lopbarībā.

Šobrīd arvien aktīvāk zinātnieki
pēta proteīna ieguves iespējas no dažādiem avotiem – proteīnu augiem, mežsaimniecības produktiem, akvakultūras
produktiem, atlikumu produktiem, u.c.
Piemēram, mīdijas tiek vērtētas kā, iespējams, labs risinājums proteīnu nodrošināšanai putnkopībā. Tomēr šeit
joprojām trūkst ražošanas līmeņa tehnoloģijas pilna barības sagatavošanas
cikla nodrošināšanai. Netiek aizmirsta
arī tradicionāli zināmā lucernas, pupu,
zirņu, u.c. proteīnu ražošanas iespēja.
Šeit tiek uzsvērta nepieciešamība stratēģiskai plānošanai ES mērogā, dodot

katrai valstij izmantot savus resursus un
ražošanas situāciju. Kopā ar iniciatīvas
partneriem gatavosim ziņojumu – atskaiti, kas vienlaicīgi būs pamats jauna
projekta pieteikuma gatavošana, lai ilgtermiņā strādāsim pie tehnoloģiju attīstīšanas, lauksaimnieku informēšanas
un izglītošanas, kā arī saistītās politikas
veidošanas.
Ja kāds no ZSA biedriem vēlas iesaistīties projektā ar zināšanām, vai kā
demonstrējumu vieta – šis ir īstais brīdis informēt par to ZSA biroju, Zandu
Krūklīti, zanda@zemniekusaeima.lv.
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Šis rudens ir iesācies ar pārmaiņām
kārtībā, kādā Eiropas lauksaimnieku organizācijas iesaistās sarunās ar Eiropas
Komisiju. Nozaru konsultatīvās padomes
nomainītas uz sociālā dialoga grupām. It
kā nav lielas izmaiņas – tikai nosaukums,
lielākā daļa no satura palikusi tāda pati kā
iepriekš. Mums lielākā izmaiņa ir tā, ka
lauksaimnieku organizācijām ir būtiski samazināts vietu skaits šajās grupās, tādejādi
mazinot iespēju paust mūsu pozīciju, jo
daudzās būtiskās grupās vietu skaits ir mazāks kā dalībvalstis, rezultātā tādās nozarēs
kā piena lopkopība, graudkopība, gaļas
nozare, dārzeņkopība Latvijas lauksaimniekiem nav iespējas piedalīties sarunās.
Šī situācija ir rosinājusi pat tādas sarunas,
vai vispār ir vērts turpināt būt COPA-COGECA sastāvā?! Protams, ka ir, jo tas dod
mums iespēju saņemt visu informāciju par
likumdošanas izmaiņu procesu un sniegt
savu skatījumu/pozīciju.
Šobrīd no Zemnieku saeimas aktīvi
Eiropas līmenī darbojas – Edīte Strazdiņa
(starptautiskā tirdzniecība), Aigars Šutka
(graudaugi un eļlas augi), Aija Rozenfelde (lopu labturība un dzīvnieku barība),
Zanda Krūklīte (lauksaimniecība un vide,
zinātne un inovācijas), Maira Dzelzkalēja
(Lauku attīstība, tiešmaksājumi un zaļināšana).
Šoruden visās darba grupās galvenais
diskusiju punkts bija jaunās lauksaimniecības politikas ieviešana. Pirmo reizi
Eiropā ir tik liels „bardaks”, jo dalībvalstis
mēģina ieviest jaunos nosacījumus gandrīz vienlaicīgi ar Komisijas gatavotajiem
skaidrojumiem. Ir ļoti daudz neskaidrības
vēl aizvien! Tieši tādēļ Eiropas Parlamenta deputātu grupa ir nosūtījusi jaunajam
Lauksaimniecības un Lauku attīstības komisāram vēstuli ar aicinājumu par 2 gadiem atlikt zaļināšanas prasību ieviešanu.
Komisārs gan jau ir paziņojis, ka tas nav iespējams, jo deputāti paši ir nobalsojuši par
tik sarežģītu politiku, un viņam kā, tikko
amatā stājušam, izpildvaras pārstāvim nav
tiesību kaut ko atlikt! Tā, ka vairāk vai mazāk sāpīgi, bet visas prasības ir jāievieš. Mēs
no COPA-COGECA puses vienīgi prasām
Komisijai, lai pārskata maksājumu samazināšanas naudas par pārkāpumiem saistībā
ar zaļināšanas ieviešanu. Tas nav normāli, ka zemnieki nākamgad varētu saņemt
maksājumu samazinājumus, jo kļūdījušies
prasību ieviešanā, par kurām uzzinās (vai
kuras juridiski stājušās spēkā) pēc jaunās
lauksaimniecības sezonas uzsākšanas (sezona sākas augustā-septembrī, bet noteiku-

mi būs zināmi tikai janvārī). Politiskā vidē
šobrīd ir viegli atrunāties, jo pirmos divus
gadus netiek piemērotas soda sankcijas par
zaļināšanas nepilnīgu ieviešanu, bet zemniekiem ir svarīgs katrs Eiro, un arī maksājuma procentuāls samazinājums (kurš jau
no nākamā gada tiek ieviests) tiks uztverts
kā sods!
Decembra sākumā COPA-COGECA
Prezidija sanāksmē līdzīgi kā oktobrī , viens
no galvenajiem diskutētajiem jautājumiem
bija – situācija nozarēs saistībā ar Krievijas
pārtikas embargo. Īsi par runāto:
-Skandināvijas piena kooperatīvs Arla
ziņo, ka piena sektorā dažādu apstākļu sakritības dēļ ir un tuvākā gada laika būs viena no smagākajām situācijām kāda jebkad
bijusi.
Cūkkopībā ļoti smaga situācija Dānijā,
kura pieprasa Eiropas Komisijai, lai iedarbina privāto uzglabāšanu. Četras valstis ir
parakstījušas savstarpējo vienošanos ar
Krieviju par liellopu gaļas eksportu. Tas ir
pavēris cerību iespējamai produktu paplašināšanai, tai skaitā ari cūkgaļai.
Igaunija un Latvija aktualizē vēlreiz
piena jautājumu pieprasot – papildus kompensācijas, ar tām, kas ir piešķirtas pietiek
nepilnu divu mēnešu zaudējumu nosegšanai. Lai stabilizētu situāciju piena sektorā
ilgākā periodā ir nepieciešams vienoties un
atļaut nomaksāt piena kvotu pārsnieguma
soda naudas ilgākā (pāris gadu) periodā, tā
pat būtu jāatver privātā uzglabāšana plašākam sieru sortimentam (lai arī Latvijas ražotie sieri atbilstu nosacījumiem).
Polija akcentē problēmas piena un augļu sektorā. Polijas zemnieki piedalīsies 11.
decembrī ES Piena valdes organizētās protesta akcijās Briselē. Pārējās dalīborganizācijas par to ir sašutušas, jo abu organizāciju
viedokļi būtiski atšķiras (piemēram, piena
valde nepiekrīt kvotu atcelšanai).

Latvija aktualizē tranzīta caur Krieviju
problēmām un nepieciešamību pēc aktīvākas un agresīvākas Eiropas pārtikas un tās
augstās kvalitātes reklāmas trešajās valstīs.
Jaunais Lauksaimniecības u Lauku attīstības komisārs Fils Hogans (Īrija).
Decembra sākumā mums – Mairai
Dzelzkalējai, Uldim Krievāram un Ievai
Alpai-Eizenbergai bija iespēja piedalīties
sarunās ar jauno Komisāru. Dažas atziņas
no šis tikšanās:
Komisāra darba prioritātes :
• Politikas virziena maiņa uz pārtikas drošību. Jābeidz runāt par lauksaimniecības
ilgtspējību, jo lauksaimniecība ir ilgtspējīga, jebkurš zemnieks ir ieinteresēts, lai
resursi, kas ir viņa rīcībā tiktu izmantoti
tā, lai ar katru gadu būtu iespējams palielināt produktivitāti. Pašreizējā politika dzen lauksaimniecības sektoru stūrī,
jo tiek uzliktas neizpildāmas prasības
un parādās pārtikas drošības problēma
(pārtikas nepietiekamība). Politikas kursa maiņa uz – „Pārtikas drošība”;
• gada laikā ir apņēmies veikt maksimāli
daudz politikas vienkāršošanas aktivitātes;
• lauksaimniecības krīzes fonds –jānodrošina, lai jebkuri pasākumi ir tieši mērķēti
un sniedz maksimālu rezultātu;
• pārtikas ķēžu funkcionēšana un godīga
peļņas sadale visos posmos.
• kooperatīvu loma gan godīgas peļņas sadales procesā pārtikas ķēdē, gan bufera
nodrošināšanai krīžu laikā!
Tikšanās laikā akcentējām Latvijas un
kaimiņvalstu piena nozares problēmas, sakot, ka nedrīkst pieļaut, ka par politiskiem
lēmumiem maksā kāda reģiona vienas
nozares zemnieki. Jādarbojas augsti izslavētajai Eiropas solidaritātei realitātē, un ir
jāpalīdz pārvarēt šobrīd Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas un Somijas zemniekiem piena

krīze. Resursi krīzes mazināšanai ir jāatrod
ārpus lauksaimniecības budžeta, jo nevar
to risināt uz citu valstu un nozaru zemnieku rēķina (lauksaimniecības krīzes fondu
veido ieturējumi no tiešmaksājumiem).
Uzdāvinājām Komisāram Hoganam simbolisku piena pudeli, kā atgādinājumu, ka
problēmas nav atrisinātas un Latvijas zemnieki gaida turpmāku palīdzību. Komisārs
apstiprināja, ka viņš ir labi informēts par
situāciju Baltijā un Somijā, dati no šīm valstīm tiek analizēti katru nedēļu. Pirmā palīdzība Baltijai ir piešķirta un Somijai drīzumā arī sekos. Ja būs nepieciešams, tad sekos
arī nākamie atbalsta pasākumi.

Piena akcija Briselē
Decembra sākumā kopā ar Somijas,
Igaunijas un Lietuvas kolēģiem sarīkojām
nelielu akciju, lai pievērstu lēmumu pie-

ņēmēju uzmanību situācijai piena nozarē.
Šoreiz neorganizējām protesta akciju (kaut
šur tur prese tādu terminu lietoja), jo pasākums notika dienās, kad starp trijām
lēmumu pieņēmēju organizācijām – Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un
Eiropadomi notiek sarunas par nākamā
gada budžetu. Lai mēs varētu sagaidīt reālu palīdzību no Briseles, ir nepieciešams,
lai nākamā gada budžetā būtu pietiekoši
daudz līdzekļu krīzes situāciju risināšanai.
Tādēļ mēs izvēlējāmies tieši kontaktēties
ar lēmumu pieņēmējiem, pasniegt tiem
simbolisku „Solidaritātes pienu” un aicinājumu rast instrumentus ar kuriem var
reāli palīdzēt šobrīd krīzes smagāk skartajām valstīm. Eiropas Parlamentā kopā ar
kaimiņvalstu zemniekiem tikāmies gan ar
EP EP Lauksaimniecības komitejas vadītāju Česlavu Adamu Sekerski, Eiropas
Parlamenta (EP) deputātiem no Latvi-

jas (Sandru Kalnieti, Inesi Vaideri, Arti
Pabriku, Ivetu Griguli), tāpat Petri Sarvamma, Olli Rehn un Nilu Torvaldu no
Somijas, Albert Dess no Vācijas, Urmas
Paet, Tunne Kelam un Indrek Tarand no
Igaunijas.
Tāpat tikāmies ar Eiropas Komisijas Viceprezidentu Jirki Katainenu no
Somijas, kurš atbild par nodarbinātību,
izaugsmi, ieguldījumiem un konkurenci un Eiropas Savienības lauksaimniecības un lauku attīstības komisāru Filu
Hoganu. Tikšanos laikā gan deputāti, gan
komisāri saņēma simbolisku Baltijas-Somijas pienu, tādejādi atgādinot, ka piena
lopkopības zemnieki gaida ātru palīdzību
situācijas stabilizēšanai.
Autors: biedrības „Zemnieku saeima”
priekšsēdētāja vietniece
Maira Dzelzkalēja

Mūsu pasākumi

Semināri
reģionos
Rudens sezonā mums notika 6 semināri reģionos (Jēkabpilī, Gulbenē,
Bikstos, Dobelē, Grobiņā un Rēzeknē). Šoreiz semināri tika organizēti
sadarbībā ar a/s „Dimela Veta Latvija”, kur uzņēmuma vadošā dzīvnieku
labturības speciāliste un piena fermu
auditore Dr. Vita Būde – Gaile informēja, kā rīkoties piena krīzes situācijā,
lai saglabātu saimniecības dzīvotspēju. Stāstīja, kas šobrīd piena ražošanas
saimniecībā ir darāms un, kas noteikti

nē. Tāpat klātesošie tika iepazīstināti
ar Vācijas zemnieku rīcību krīzes situācijā, kad pašizmaksa pārsniedz piena
cenu, u.c. aktuāliem jautājumiem. Tāpat semināros piedalījāmies arī mēs un
lauksaimniekus informējām par atbalsta maksājumiem lauksaimniekiem
(tiešmaksājumi, zaļināšana un valsts
atbalsts), plānotajiem atbalsta pasākumiem lauksaimniecības uzņēmumos,
kā arī aktuālajām izmaiņām normatīvajos aktos (Aizsargjoslu likums, Medību likums, u.c.).
ATGĀDINĀM PAR IESPĒJU! Vadošā dzīvnieku labturības speciāliste
un piena fermu auditore Vita Būde –

Gaile visiem biedrības Zemnieku Saeima biedriem līdz gada beigām piedāvā
vienu bezmaksas konsultāciju:
• Ja apzināties vai nojaušat savas
saimniecības „sāpi”, bet nepieciešams skats no malas;
• Ja ir vajadzība izprast, kā optimizēt
izdevumus, nenodarot pāri dzīvniekiem;
• Ja ganāmpulkam nepieciešama pareizi sabalansēta barības deva.
Esiet laipni aicināti sazināties ar
Vitu Būdi- Gaili, lai vienotos par konsultācijas laiku, tēmu un norises vietu,
zvanot pa tālruni 29205925; vai rakstot
e-pastu: Vita@dimelaveta.lv.

Valdes un Padomes sēdes
Oktobra beigās pie mūsu priekšsēdētāja vietnieka Jura Cīruļa notika valdes sēde, savukārt decembra sākumā notika mūsu
padomes sēde. Sēdē pie Jura Cīruļa „Zemnieku saeimas” vārdā tika sveikts Juris un Vija Cīruļi ar uzvaru konkursā „Gada
Lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā”.
Sēdēs tika izskatīti sekojoši jautājumi:
• Par Ministru kabineta noteikumiem “Par lauksaimniekiem paredzētajiem tiešajiem maksājumiem un savstarpējās atbilstības īstenošanu”;
• Par Krievijas embargo piena lopkopības sektorā jautājumu virzību;
• Par SEG emisiju jautājumu virzību lauksaimniecības sektorā;
• Par nākamā gada valsts budžeta izstrādi;
• Par kompensācijām jaunajām MLA teritorijām par 2014. gadu;
• Situācija ar saistīto atbalstu;
• Situācija piena lopkopības nozarē: ES piešķirtais atbalsts – līdzekļu sadales mehānismi;
• Un citi jautājumi, kā piemēram, kultūraugu integrētās audzēšanas vadlīnijas, zālēdāju projekta virzība, investīcijas meliorācijas sistēmās un vides tehnoloģijas, traktortehnikas vadītāju apliecības, piedalīšanās Valsts prezidenta oficiālajā vizītē
Somijā
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Mūsu saruna

Turēt Latvijas ideju augstāk
par savtīgām interesēm

Viņas mērķis ir nodrošināt rūpnīcas darbu 24 stundas diennaktī. Viņa uzskata, ka latviešiem ir jābūt ar
stingru nostāju, ar „stipru mugurkaulu” un jāparāda, ka LATVIJA VAR! Viņa – SIA „Latvijas Piens”
valdes priekšsēdētāja Anita Skudra.
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20. decembrī apritēs četri mēneši,
kopš Jūs esat „Latvijas Piena” vadītāja.
Kuri ir Jūsu primārie darbi – jau paveiktie un procesā esošie?
Šie darba mēneši ir bijuši ārkārtīgi intensīvi, jo nav nekāds noslēpums, ka šī gada
pirmos septiņus mēnešus „Latvijas Piens”
ir strādājis ar mīnusiem. Mans galvenais
uzdevums bija nostabilizēt uzņēmumu.
Stabilizācija un uzņēmuma darbība ar nelielu plusu ir mani šī brīža aktuālākie darbi.
Darba uzsākšana „Latvijas Pienā” sakrita
ar Krievijas Federācijas embargo sākumu,
straujās izmaiņas nozarē un krīzes sajūta

bija tiešām iespaidīga un ļoti nomācoša.
Plus un, reizē jāatzīst, arī mīnuss ir tas, ka
es nenāku no piena nozares. Pluss tādēļ, ka
man nav aizspriedumu un iepriekšējo pieredžu, ko varētu attiecināt uz sadarbību ar
citiem nozarē strādājošiem. Esmu atvērta
sarunām, pati tās iniciēju. Mīnuss ir tas, ka
vairāk laika nepieciešams, lai izprastu visu
specifisko, kas raksturīgs tieši piena nozarei. Tas, ko esam jau paveikuši – izanalizējām produktu portfeli un tirgus iespējas.
Septembrī bija pirmais mēnesis bez zaudējumiem, oktobrī strādājām jau ar mazu
peļņu un visticamāk, ka novembris arī būs

ar mazu plusu. Tā pildām arī banku un
valsts kases prasīto, jo „Latvijas Pienam” ir
valsts galvojums, tāpēc atbildība ir ļoti liela. Es vienmēr esmu uzskatījusi, ja cilvēks
strādā ar mērķi un biznesa vadības sapratni, tad rezultātam ir jābūt. Bija lietas, kuras
es cerēju, ka varēsim izdarīt ātrāk, diemžēl
„Latvijas Piens” ir gana liels kuģis, kuru uzreiz nevar pagriezt vienā vai otrā virzienā.
Kad atnācu uz „Latvijas Pienu”, sapratu, ka
ražošana būtu jāpilnveido nekavējoties, to
arī tagad darām. Ir pilnīgi skaidrs, ka ne
jau es viena, bet visa uzņēmuma komanda
var to paveikt. Mans mērķis, lai „Latvijas

Piens” kļūst par izcilāko uzņēmumu Latvijā, izveidot komandu no profesionālākajiem piena speciālistiem. Šobrīd mums
ir izstrādāta darbības taktika tuvākajiem 3
mēnešiem. „Latvijas Piens” iet soli pa solim, bet tas nav man tipiski, jo esmu radusi
uz priekšu virzīties krietni ātrākā tempā.
Kuri ir populārākie „Latvijas Piena”
produkti?
Ejoši produkti ir visi, bet jautājums, par
kādu cenu mēs tos varam pārdot. Industriālos produktus mēs pārdevām biržā par
biržas cenām, un pašreiz tās ir katastrofāli
nokritušās, tādēļ mēs pieņēmām skarbu lēmumu pagaidām tos neražot. Šobrīd mēs
koncentrējamies uz zīmola sieriem, jo uzskatu, ka „Trikātas” zīmols ir ļoti spēcīgs un
perspektīvs.
Pavisam nesen mēs bijām izstādē Francijā, kur ar lepnumu rādījām jauno Trikātas eksporta zīmolu uzņēmuma veidotā
atsevišķā stendā. Arī iepriekš esmu strādājusi pasaules mēroga izstādēs, bet šoreiz
bija īpaša, pozitīva un patriotiska sajūta.
Redzot apmeklētāju interesi par sieru, biju
lepna. Mūsu sniega bumbas ir produkts,
kas atver eksporta durvis. Es vēlos teikt
lielu paldies Trikātas vecmeistariem, kuri
radīja siera sniega bumbas, kuru ražošana
tagad pārcelta uz Jelgavu. Mums ir iekārtas, ar kurām varam ražot apaļos, puscietos
sierus, kas ir premuim segments, un tos var
pārdot par augstāku cenu.
Pastāstiet par „Latvijas Pienu” kā uzņēmumu...
„Latvijas Piens” pieder 600 drosmīgiem latviešu zemniekiem, kuri bija gatavi
mainīt nosacījumus tirgū, kad tos katastrofāli centās diktēt pārstrādes uzņēmumi.
Uzskatu, ka tie ir ļoti tālredzīgi zemnieki,
viņiem ir potenciāls būt veiksmīgiem uzņēmējiem. Uzbūvējot šo rūpnīcu, izdarīts
milzīgs solis – ir mazināts pārstrādātāju
diktāts valstī. Esam izdarījuši to, ko dara
veco Eiropas Savienības valstu zemnieki,
veido pārstrādes uzņēmumus, tādējādi
ilgtermiņā radot iespēju gūt lielāku peļņas
daļu. Nekur nav tā, ka divus gadus jauna
rūpnīca uzreiz spēj strādāt ar lielu peļņu.
Augļus tā nesīs, taču pēc kāda laika.
Latviešiem ir jāapvienojas un jābūt ar
„stingru mugurkaulu”. To, ka tas ir iespējams, nodemonstrēja Latraps, ienākot kooperatīvā kā partneris, tā veidojot stiprāku
vietējo uzņēmumu. Man nav pieņemami,
ka latviešu zemnieki pienu ved uz Poliju,
Lietuvu, jo mēs paši to varam pārstrādāt.
Jā, šobrīd ir krīze un mēs, diemžēl, tiekam
izsvaidīti pa malu malām, bet mums ir jābūt vienotam spēkam. It īpaši šobrīd.
„Latvijas Pienā” šobrīd strādā 102 darbinieki. Pienu mums piegādā kooperatīvu
„Trikāta” un „Dzēse” zemnieki. „Dzēses”

zemnieki lielākoties ir Liepājas pusē, savukārt „Trikātas” – Vidzemē. Mūsu uzņēmums atrodas izcilā vietā – valsts vidū, kur
pienu nogādāt ir izdevīgi no visām pusēm,
tādēļ mēs esam atvērti sadarboties arī ar
citiem kooperatīviem un zemniekiem. Es
ticu, ka kopā mēs spēsim sasniegt mērķi
– nodrošināt rūpnīcas darbību 24 stundas
diennaktī.
Līdz šim Jūsu darbs bija saistīts ar
alu, degvielu un šokolādi. Kā ir strādāt
piena sektorā?
Salīdzinot ar iepriekšējiem darbiem,
kuri arī bija privātie uzņēmumi, te viss ir
sarežģītāk, emocionālāk, arī īpašnieki ir tepat – es pie viņiem braucu, redzu sastrādātās rokas un visus kreņķus. „Latvijas Piens”
ir vietējiem lauksaimniekiem piederošs
uzņēmums. Tas man ir ļoti svarīgi, jo esmu
valsts patriote. Latviešiem ir jānostājas ar
ārkārtīgi stipru mugurkaulu un jāparāda,
ka LATVIJA VAR!
Iepriekšējās darbavietās (AS Aldaris,
Statoil Fuel & Retail un AS Laima) ieguvu
nenovērtējamas zināšanas. „Aldaris” un
Ināra Šure man iemācīja strādāt ražojošā uzņēmumā un mīlēt ražošanu. „Statoil
Fuel &Retail Latvia” man iemācīja strukturētību un pakļaušanos procedūrām,
„Laima” – Latvijā mīlētākais zīmols. Lai
arī vairāk kā 3 mēnešus nestrādāju vairs
Laimā, mana ģimene un draugi joprojām
iegādājas tikai Laimas konfektes. Man bija
vislabākie vadītāji un es vēlētos būt labākā
vadītāja savai komandai.
Kāda ir Jūsu vīzija un mērķi „Latvijas
Pienam”?
Mans lielākais mērķis, lai „Latvijas
Piens” kļūst par izcilāko ražojošo uzņēmumu Latvijā. Tāpat mērķis ir iezīmēt „Trikātas” zīmolu pasaules sieru kartē, bet, lai
līdz mērķiem nonāktu, mums ir jāsakārto
iekšējā struktūra. Jānotic saviem spēkiem,
bet noticēt var tikai tad, kad ir sakārtoti
iekšējie procesi. Šobrīd es lieku zemniekiem ticēt, jo zemnieki netic, un nekas nav
briesmīgāk kā neticēt savam lolojumam.
Mūsu jaunā ražošanas vadītāja „Piensaimniekā” nostrādājusi 17 gadus. Viņa atnākusi strādāt mūsu komandā, un tas nozīmē, ka viņai ir ticība šim uzņēmumam.
Ticība un profesionāla komanda – tā ir ļoti
liela vērtība.
Šovasar LPKS „LATRAPS” „Latvijas
pienā” investēja 1 miljonu eiro un kļuva
par 33% kapitāla daļu īpašnieku. Kāds ir
Jūsu komentārs par šo soli?
Es to vērtēju ārkārtīgi pozitīvi, jo arī
mans gala lēmums par pievienošanos šim
uzņēmumam bija atkarīgs no „Latraps”
ienākšanas. Mēs saskaņojam plānus un
ieceres, bet mums ir brīva iespēja strādāt, viņi sniedz arī emocionālu atbalstu,

izprotot mērķu sasniegšanas grūtības.
Tāpat esmu pateicīga Uldim Krievāram,
kurš uzrunāja „Latraps” vadību un biedrus. Paldies Edgaram Ružam, visiem
„Latraps” zemniekiem, kuri nobalsoja par
pievienošanos „Latvijas Pienam”.
Sadarbība ar zemniekiem – kāda tā
izveidojusies un ko šobrīd zemnieki no
Jums gaida?
Es braucu pie zemniekiem gan uz
saimniecībām, gan kopsapulcēm, un viņi
brauc pie mums. Pēc katras vizītes ir ļoti
grūti, jo es saprotu, ka esmu atbildīga
par zemniekiem. Zemniekiem stāstu par
izdarīto un par nākotnes plāniem. Mans
uzdevums ir viņus pārliecināt, ka „Latvijas Pienam” ir nākotne. Zemniekiem
tagad ir sarežģīts laiks un viņiem ir grūti
saprast, ka, lai arī lēni, bet pozitīvas pārmaiņas notiek. Uzskatu, ja „Latvijas Pienam” būtu bijis ilgāks laiks nostāties uz
kājām un tad nāktu Krievijas Federācijas
embargo, būtu vieglāk.
Kā šobrīd izskatās „Latvijas piena”
600 saimniecības?
Dažādi. Tas ir atkarīgs, cik saimniecībā tika investēts un cik kārtīgi bija maksāts bankām pirms krīzes. Saimniecībā
parasti ir tā – vīrs ir galva, bet sieva kakls,
kas groza galvu un nodrošina uzņēmuma
grāmatvedību. Bieži vien vīrs ir gatavs
nodot pienu „Latvijas Pienam,” tad sieva parāda ciparus un nav izvēles. Šobrīd
galvenais, cik cieši mēs varam savilkt jostas, jo krīze kādreiz beigsies. Mana loma
ir skaidrot, kā ir iespējams apvienot abas
vēlmes – vēlmi veidot Latvijas uzņēmumu un vēlmi nodrošināt ekonomiski pamatotu saimniekošanu. Tas arī šobrīd ir
iespējams.
Kā vērtējat Latvijas zemniekus? Kur
redzat stiprās puses un kas mums būtu
jāpamācās/jāuzlabo?
Tas, ko redzu, viesojoties saimniecībās
– mūsu zemnieki ir bezbailīgi un pieņem
visu jauno un inovatīvo. Manuprāt, reizēm vajag padomāt trīs vai četrus soļus
uz priekšu un uzreiz nepiekrist papildus
investīcijām. Tāpat zemniekiem ir jāspēj
apvienoties un vienam otram palīdzēt,
prasīt padomu. Tas ir ļoti grūti izdarāms,
jo latvieši ir vienpatņi, bet uz to vajadzētu
tiekties.
Uzskatu, ka jāveido kopīga lauksaimniecības stratēģija nākamajiem 5 – 10
gadiem, jo mums valstī tāda nav. Šobrīd
ir tā, kurš pirmais bļauj un, kurš savu situāciju paziņo par katastrofālu, tam tiek
iedots, bet tā nevajadzētu būt.
Bieži vien ir sajūta, ka zemniekiem
ir vai nu slikti vai ļoti slikti, bet labi nav
nekad. Vairāk vajag stāstīt par labajām
lietām, jo uzskatu, ka tur augšā visu, ko
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runā šeit uz zemes, dzird, tādēļ vairāk vajag labus vārdus. Jo citādi sanāks tā, kad
lauksaimniekiem būs pavisam slikti, nevienam vairs nebūs skaidrs, cik slikti tad
ir, jo visi iepriekš būs piekusuši klausīties.
„Latvijas Piens” par savu pirmo eksporta
kravu uz Skandināviju paziņoja medijos,
jo ir jāsaka arī labās lietas un jālepojas ar
tām.
Uz cik valstīm „Latvijas Piens” šobrīd eksportē?
Uz 10 valstīm un lielākais sasniegums
mums ir Zviedrija, ar kuru mēs saistām
lielas cerības. Ja šogad mērķis bija eksportēt 20 tonnas mēnesī, tad šobrīd apjoms ir
80 – 90 tonnas mēnesī. Eksports ir galvenais, uz ko ir jākoncentrējas. „Latvijas pienam” nav eksports uz Krieviju, jo nav Ūnijas sertifikāta. Pēdējā Krievijas delegācijas
vizīte bija 2011. gadā, savukārt rūpnīcu
atvēra 2012. gadā. Vizītei vajadzēja būt šogad, bet tā izpalika. Mūsu pašmērķis nav
Krievija, bet sertifikātu mēs nokārtosim,
jo mēs negribam pazaudēt nevienu centu,
ko varam nopelnīt.
Ja runājam par piena nozari, tad pēdējā laika aktuālākais jautājums noteikti
ir šāds: Ja zemnieki saņem tik maz, tad
kāpēc veikalā piena produktu cenas ir
kritušās tik minimāli? Kā Jūs to skaidrojat?
Pirmkārt, cenas jau pašā sākumā ātrās
aprites produktiem tika pazeminātas. Tas
notika vienlaicīgi visos veikalos un, iespējams, to bija grūti pamanīt. Ja runājam
par sieriem, tad ražotāji nav samazinājuši

cenas. Visi baidās spert pēdējo soli, jo nezina, kas notiks rīt, un atstāj to uz pēdējo
brīdi. Tāpat neviens nezina, vai pēc tam
šīs cenas varēs atgūt atpakaļ. Visi nogaida.
Diemžēl zemnieki ir pirmais posms, kas
cieš visvairāk. Piemēram, mēs nevaram
samaksāt adekvātu piena naudu, jo mums
ir pilnas siera noliktavas, un mēs gaidām
labākas dienas, kad to pārdot. Es nevaru
komentēt veikalu uzcenojumu, bet mana
pieredze ļauj domāt, ka viņi situāciju neizmantos ļaunprātīgi. Katram lielveikalam
ļoti svarīga ir reputācija. Veikali nav ieinteresēti riskēt un, iespējams, sabojāt savu
reputāciju. Jautājums paliek, vai lauksaimniekiem nepiederošie pārstrādātāji samazināja savu peļņas daļu?
Kāds, Jūsuprāt, būs nākamais gads
saistībā ar piena kvotu atcelšanu?
Gads būs sarežģīts, smags, bet krīzes
situācijās rodas jaunas lietas.
Apmeklējot saimniecības, varianti ir
dažādi: daži saimnieki ar pienu nobaro
teliņus, savukārt citi izbrāķē govis. Kvotu
jautājumu saviem zemniekiem koordinē
kooperatīvi, bet kopumā kvotas tiek pārsniegtas. Šobrīd izskatās, ka valsts soda
naudu par kvotu pārsniegšanu iekasēs
no pārstrādātājiem, savukārt pārstrādātājiem tā jāiekasē no zemniekiem. Kas šajā
situācijā būs sliktie?! Pārstrādātāji! Valsts
atrada lielisku veidu, kā norobežoties no
lauksaimnieku dusmām..
Kādi būs Ziemassvētki Latvijas Pienā? Vai ir kādas īpašas tradīcijas?
Tradīcijas ir ļoti svarīgas. Jā, „Latvijas

Pienam” jau ir savas tradīcijas. „Latvijas
Piena” kolektīvs Ziemassvētkos apkārt
rūpnīcai velk bluķi, esam uzaicinājuši arī
folkloras kopu. Tā kā mans hobijs – esmu
pirtniece – un visa latviskā piekritēja, tad
tas mani patiesi iepriecina. Bet mums būs
arī jauna tradīcija. Uzskatu, ka ikdienā
mums neatliek laiks, lai pateiktu paldies,
tādēļ februārī, kad Ziemassvētki būs pagājuši, aicināsim savus lielākos zemniekus
uz godināšanas balli. Kopā būšana tāpat
kā ģimenē, ir svarīga. Un mēs gribam pateikt paldies mūsu zemniekiem.
Jūsu novēlējums lauksaimniekiem,
Latvijas Pienam un Zemnieku saeimai
Jaunajā gadā...
Pirmkārt, pirtnieki un senlatvieši
saka, LAI TOP! Lai arī mūsu zemnieki ir
zaudējuši ticību, es savā dzīvē esmu pieredzējusi spēku, ko saņemam, ja ticam mērķa sasniegšanai, tādēļ aicinu ticēt tam, ka
„Latvijas Piens” būs izcilākais piena pārstrādes uzņēmums Latvijā. Ticēt tam, ka
šis grūtais brīdis ir pārejošs. Jā, arī nākamais gads būs grūts un smags, bet būs vēl
ļoti daudz labu un veiksmīgu gadu. Veselību. Būt nedaudz trakiem un nenovirzīties
no uzstādītā mērķa! Daudz naudas! Un
protams – atrast visiem kopēju valodu.
Varbūt ir kas tāds, ko es nepajautāju,
bet Jūs vēlētos pieminēt...?
Es gribu, lai mēs sevi neizmainām
sīknaudā. Ministrijai vajadzētu izstrādāt
kopīgu plānu. Visām ministrijām vajadzētu sadarboties, atrast kopīgu valodu,
nevis kādu pabīdīt malā, bet turēt kopīgu ideju. Turēt Latvijas ideju augstāk par
savtīgām interesēm. Uz to mums visiem
vajadzētu iet!
Ar „Latvijas Piena” vadītāju
Anitu Skudru sarunājās
Līva Liepniece

Zemnieku saeimas vadība
lobē piensaimnieku
intereses Briselē
š.g. decembrī.
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PAPLAŠINI SAIMNIECĪBAS IESPĒJAS AR DNB

GRAUDU CENU FIKSĒŠANAS
IESPĒJAS:

LĪZINGS LAUKSAIMNIECĪBAS
TEHNIKAI:

AIZDEVUMS ZEMES
IEGĀDEI:

▪ Iespēja saplānot zemnieku
saimniecības (ZS) finanses uz
ilgāku termiņu

▪ Aizdevuma termiņš tehnikai līdz
5 gadiem un jauniem kombainiem līdz 7 gadiem

▪ Aizdevuma termiņš līdz 15
gadiem

▪ Fiksējot cenu, ZS nokļūst labākā
pozīcijā pārrunās ar pircēju

▪ Sezonāls atmaksas grafiks

▪ Aizdevums līdz 80 % no tirgus
vērtības

▪ Dalīta pirmā iemaksa

▪ Individuāls atmaksas grafiks

▪ LAD atbalsts ir daļa no
ieguldījuma

▪ Iespējams jau iepriekš vienoties
par kredīta limitu kāda konkrēta
zemes gabala iegādei, lai brīdī,
kad tas tiek pārdots, nekavētos
finansējuma saņemšana

▪ Iespēja piefiksēt izdevīgu cenu
īstermiņa svārstību laikā:
noslēgt finanšu kontraktu ir
iespējams dažu minūšu laikā
▪ ZS ir iespēja piefiksēt izdevīgu
cenu ar finanšu kontraktu, bet
līgumu par fizisko pārdošanu
noslēgt vēlāk, kad pircēja marža
būs mazāka
Graudu tirdzniecībā jārēķinās ne vien
ar naudu, bet arī ar graudu realizācijas
laiku. Fiksējot graudu cenu, kad tā ir labā
līmenī, iespējams vēlāk pārdot graudus arī par lētāku cenu, jo zaudējumu
kompensēs finanšu kontrakta peļņa

PIEZVANI BANKAI: 1880

▪ KASKO apdrošināšana

KONTAKTPERSONAS
Gatis Šīmanis

PAR LĪZINGU

PAR GRAUDU CENU
FIKSĒŠANAS IESPĒJĀM

Industriālā līzinga projektu vadītājs

Andris Savickis

Mob. tālr.: 28363796, tālr.: 67798478

Valūtas un procentu likmju tirdzniecības

Fakss: 67798400

daļas vadītājs

E-pasts: gatis.simanis@dnb.lv

Tālr. 67015323
E-pasts: andris.savickis@dnb.lv

Jānis Plācis
Industriālā līzinga projektu vadītājs

PAR ZEMES IEGĀDI

Mob. tālr.: 26512678, fakss: 67798400

Lai iegūtu vairāk informācijas, nāciet uz

E-pasts: janis.placis@dnb.lv

tuvāko DNB bankas filiāli!

IESKATIES: dnb.lv

Vēlam bagātus Ziemassvētkus un ražīgu Jauno gadu!
Lai izdodas iecerētais un paveiktie darbi nes augļus!
Jūsu DNB
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Starptautiskie projekti

Autors: biedrības „Zemnieku
saeima” projektu vadītāja
Inga Bērziņa
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Šoreiz par aktualitātēm un darīto rudens periodā – pēc aktīvā vasaras perioda,
kas tika veltīts, lai satiktos ar partneriem un
nospraustu darba plānus, rudens un ziemas periodā esam cītīgi stradājuši, lai plānus pildītu. Teju visos projektos esam gatavojuši dažādus apmācību un informatīvos
materiālus, kuri, cerams, jūs iepriecinās jau
pavisam drīz – nākamā gada sākumā.
Leonardo da Vinci projekts „Prasmīga
saimniekošana – inovatīvs
rīks lauku attīstībai un ekonomikas izaugsmei” (SmartFarmer). Projekta galvenais
mērķis ir veicināt augstvērtīgu ogu (Superfoods),
kas bagātas vitamīniem un antioksidantiem, audzēšanu un
virzību tirgū, izstrādājot apmācību programmu, mācību ceļvedi
un ilgtermiņa Superfoods elektronisko platformu.
Lai noskaidrotu Superfoods nozares
vajadzības, tika veikta aptauja visās projekta valstīs. Aptaujā piedalījā ne tikai ogu
audzētāji no Latvijas, bet arī no pārējām
projektu partneru valstīm. Konstatējām, ka
galvenie izaicinājumi ir:
• augstākas ražošanas, iepakošanas un
pārdošanas izmaksas;
• neprognozējamie agroklimatiskie apstākļi;
• klienti nesaprot, ka tieši Superfoods uzturvērtība pamato augstāku pārdošanas
cenu;
• grūtības izvēloties vispiemērotākos pārdošanas veidus;
• administratīvās procedūras.
Septembra beigās un oktobra sākumā
notika projekta partneru tikšanās Grieķijā,
par ko ziņojām jau iepriekšējā žurnālā. Tur
vienojāmies par zemniekiem noderīga mācību materiāla saturu, lai veicinātu produkcijas pozicionēšanu un virzību tirgū, tādēļ
gada pēdējos mēnešos esam cītīgi strādājuši pie mācību materiāla izstrādes. Jau
nākamajā gadā Latvijas ogu audzētājiem
būs iespēja iepazīties ar izstrādāto mācību
līdzekli un to komentēt.

Jaunumi un darītais
biedrības „Zemnieku
saeima” starptautiskajos
projektos
z/s „Vecsiljāni” (Ievas siers) un SIA „Very
Berry” (sulas) un to saražoto produkciju.
Filmiņas ir sagatavotas latviešu valodā ar
subtitriem angļu valodā, un drīzumā tiks
piedāvātas apskatei un arī produkcijas
popularizēšanai starptautiskajā tirgū.
Projekts MARLO „Vietējo un bioloģisko pārtikas produktu mārketings
un sadarbība ilgtspējīgai Eiropas lauku
teritoriju attīstībai”. MARLO projekta
mērķis ir tradicionālo un bioloģisko produktu mārketings, izmantojot tūrisma
nozares iespējas, uzsverot dažādu ieinteresēto pušu sadarbības iespējas.
Mazām un nišas bioloģiskajām saimniecībām ir mazākas iespējas konkurēt
tirgū nekā lielsaimniecībām, taču viņu
biznesu var veiksmīgi papildināt ar lauksaimniecības produktu un kulinārijas
tūrismu. Pēdējos gados pārtikas tūrisms
ir ievērojami audzis un kļuvis par vienu
no dinamiskākajiem un radošākajiem
tūrisma segmentiem. Tūrisma uzņēmumi ir informēti par to, cik svarīgi iekļaut
gastronomijas produktus, lai dažādotu
tūrismu un stimulētu vietējo, reģionālo
un valsts ekonomisko attīstību. Nozīmīgu lomu, izvēloties tūrisma galamērķi,
ieņem tieši gastronomija.
Mārketinga apmācību vajadzību noteikšanai tika veikts pētījums. Aptaujā iesaistījās vietējo produktu ražotāji, lauku
tūrisma mītnes no Latvijas un pārejām
projekta dalībvalstīm. Projekta partneru
noteiktās galvenās apmācību vajadzības
ir šādās tēmās:
• Mārketinga stratēģija
• Kā ieiet tirgū?
• Mārketinga pētījumi
• Likumdošana un sertifikācija
• Brends un sociālie mediji.
Gada beigās, atbilstoši noteiktajām
apmācību vajadzībām, mācību materiālā
esam izstrādājuši apakštēmas „Mārketinga principi” un „Kā virzīt produktu tirgū”. Kopā ar citu projektu partneru ieguldījumu citās sadaļās, tas veidos vispusīgu
palīgmateriālu uzņēmumiem.
Papildus sagatavojām divas jaukas
reklāmas Latvijas vietējai produkcijai par

Projekts Mārketinga principu ieviešana lauksaimniecības nozarē (Farm
Inc.) Projekts nodrošinās prasmju un
kompetenču uzlabošanos lauksaimniecības uzņēmējiem, lai veiksmīgāk virzītu
tirgū pārdošanai produktus.
Papildus noderīgam un atjauninātam
mācību materiāla saturam par lauksaimniecības produktu eksportu, tas palīdzēs
lauksaimniekiem kļūt konkurētspējīgākiem globālajā tirgū, izmantojot jaunu
apmācības metodoloģiju un praksi, kurā
teorija tiek papildināta ar vingrinājumiem, citātiem, fotogrāfijām, video, intervijām un piemēriem.
Mārketinga vajadzību izpētes nodrošināšanai tika veikta aptauja, kurā piedalījās arī Latvijas vietējo produktu ražotāji.
Pēc visu 7 partneru (no 5 dalībvalstīm –
Beļģija, Kipra, Grieķija, Itālija, Latvija)
veiktās aptaujas, partneri apliecina, ka
Farm Inc apmācības materiālā par to kā
attīstīt agro biznesu būs sekojošas tēmas:
• mārketinga pamatprincipi;
• plānošana: priekšrocības labam mārketinga plānam;
• tieša kontakta nodibināšana ar klientiem: tiešā pārdošana un reklāma;
• kvalitātes nozīme;
• teritoriālā zīmola spēks;
• iespēja uzņēmējdarbības izaugsmei:
ārējie tirgi.
Projekta eksperti no visām valstīm
otrajā pusgadā cītīgi strādāja pie mācību
materiāla satura. Nākamā gada pavasarī
uzņemsim projekta partnerus Latvijā, lai
apspriestu jau sagatavoto materiālu.

Leonrado da Vinci projekts „Ražotāju
mācību platforma (Elma-TP)”. Projekta
mērķi – veicināt izpratni par būtiskākajiem mārketinga elementiem praktizējošiem uzņēmumiem, veicinot kvalitatīvu
produktu ražošanu. Nodrošināt pastāvīgu izglītošanos, atjaunot informāciju par
likumdošanas normām (piem.valsts un
starptautiskām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, ES saskaņošanas kodi, kvalitātes

standartiem eksporta attīstībai) informēt
par grantu pieejamību MVU, kas veicina
jaunu tirgu attīstību. Veidot izpratni un
iepazīstināt ar iespējām līdzdalībai valsts
un starptautiskajās izstādēs, semināros, lai
nodrošinātu labās prakses pārnesi un nodrošināt vietējo produktu eksportu.
Pēc veiksmīgās tikšanās septermbra
sākumā Grieķijā, notika partneru sanāksme, kurā tika prezentētas apkopotās
projekta partneru mācību vajadzības, arī
šajā projektā rudens un ziemas mēnešus
esam veltījuši mācību materiāla izstrādei.
Zemnieku saeimas eksperti strādā pie labas prakses piemēriem, sadaļas par vietējo
produktu aizsardzību un auditu. Nākamajā
gada pavasarī projekta partnerus uzņem-

sim Latvijā, tad atsevišķi izstrādātie materiāli tiks likti kopā. Marta pirmajā pusē
plānota konference par vietējo produktu
atpazīstamību un eksporta veicināšanu.
Novembrī Erasmus projekta ietvaros
veslu nedēļu pie mums pieredzes apmaiņā
ciemojās Čehu uzņēmēju un lauksaimniecības profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju grupa, kas specializējušies piena lopkopībā. Tiem skaidrojām, stāstījām
un rādījām, kā darbojas piena lopkopības
saimniecības Latvijā, iepazīsinājām ar
lauksaimniecības struktūru un esošajiem
izaicinājumiem, bet jo īpaši – izglītības
iestāžu darbu un lauksaimniecības mācību
programmām.

Konkursa „Senču aicinājums” žūrija
apmeklē jauno lauksaimnieku saimniecības
Kurzemē

Latgalē

Vidzemē

Zemgalē
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Graudu tirgus apskats

Publikācijas datums: 2014. gada 10. decembris
Pētījuma periods: 2014. gada 49.-50. nedēļa

Komentārs: analītiķu viedoklis par kviešu cenām uzlabojas
Tuvākā kviešu kontraktu cena MATIF Parīzes fondu biržā pēdējo divu nedēļu laikā pieaugusi par 3,3 procentiem. Pārskata periodā kviešu
cenas ietekmēja raizes par piegāžu ierobežojumiem no Krievijas. Valsts Veterinārā un sanitāri epidemioloģiskā dienesta uzraudzības grupa
paziņoja, ka tā izvirzījusi stingrākas prasības attiecībā uz eksportējamo graudu kvalitāti, un brīdināja, ka tas varētu izraisīt „ievērojamu” apjomu
krišanos. Banka Societe Generale (SG) atzīmēja, ka naftas cenu pazeminājumam vajadzētu sekmēt daudzu pārtikas preču cenu pazemināšanos,
jo nafta ir svarīgs komponents ražošanas procesā. Tomēr SG atstāja nemainītu savu kviešu cenu prognozi. SG izskaidroja kviešu cenu kāpumu ar
„nesenajām bailēm no salnām ASV un bijušās Padomju Savienības teritorijā, kam pievienojas arī bažas par graudu kvalitāti Austrālijā”. Savā
analīzē Commerzbank izteikusies, ka "laiki, kad bija novērots visaugstākais apgādātības līmenis, droši vien jau palikuši pagātnē", jo Austrālijas
esošās ražas prognozes tiek samazinātas un ražošanas perspektīvas 2015. gadam daudzās valstīs kļūst neskaidrākas. Commerzbank atzīmēja
arī to, ka kviešu ražu Krievijā var apdraudēt ieilgušais sausums un aukstums. Turklāt: “šī gada augstās ražas ES nez vai atkārtosies.” Banka
paaugstināja arī savu prognozi Parīzes biržas kviešu nākotnes līgumiem: paaugstinājums sasniedz līdz E40 par tonnu, tā ka aplēstā cena 2015.
gada oktobra-decembra ceturksnī ir E200 par tonnu, atzīmējot arī to, ka ES eksports iegūst priekšrocības uz eiro pavājināšanās rēķina. Tuvākā
rapšu kontraktu cena samazinājās par 0,5 procentiem. Francija ieplānojusi kviešu sējumu pieaugumu virs 5 miljoniem hektāru pirmo reizi sešu
gadu laikā. Palielinājums galvenokārt notiek uz rapšu sējumu rēķina un varētu uzlabot rapšu cenas.
Avoti: Agrimoney.com, DNB Markets

Eiropas pārtikas kviešu cena, EUR/t

Eiropas lopbarības kviešu cena, EUR/t
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Cenas no Parīzes MATIF fondu biržas
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Cenas no Parīzes MATIF fondu biržas

Eiropas rapšu cena, EUR/t

Sojas pupiņu cena, EUR/bu
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Cenas no Londonas fondu biržas
Avots: Bloomberg, DNB Markets
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700

Cenas no Čikāgas biržas

1

Juris
Lazdiņš:

Kaspars
Sūniņš:

Artūrs
Akmens:

Maira
Dzelzkalēja:

Mareks
Bērziņš:

Arnis
Burmistris:

Juris
Cīrulis:

Aivars
Trons:

Ieva Alpa –
Eizenberga:

Zemnieku
saeimas valdes
priekšsēdētājs,
26521883

Zemnieku
saeimas valdes
priekšsēdētāja
vietniece,
29483894

Zemnieku
saeimas valdes
priekšsēdētāja
vietnieks,
26548948

Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu
klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku;
Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā,
bet spēkus, lai atjauno tuvu un mīļu
cilvēku klātbūtne.

Zemnieku saeimas
valdes loceklis,
29212930

Zemnieku saeimas
valdes loceklis,
26417542

Zemnieku saeimas
valdes loceklis,
29116337

Zemnieku saeimas
valdes loceklis,
29455755

Zemnieku saeimas
valdes loceklis,
29463194

Zemnieku saeimas
valdes locekle,
28625741

Ielūgums
Zemnieku saeima ielūdz Jūs uz
Lauksaimnieku Jaungada balli,
2015. gada 10. janvārī,
Jelgavas pilī,
balles sākums 19.00

Sirsnīgus un mīlestības pilnus Ziemassvētkus un
veiksmes bagātu Jauno 2015. gadu!
Jūsu Zemnieku saeima

Ieeja par ziedojumiem
Savu dalību, lūdzu apstipriniet līdz 6.01.2015.,
zvanot vai rakstot Mārai (mob. 26626535 vai e-pasts
mara.sproge@zemniekusaeima.lv)
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Biedrība “Zemnieku saeima”
Republikas laukums 2, 916. kabinets, Rīga, LV –1010
Tālrunis: 67027044
e-pasts: birojs@zemniekusaeima.lv
ZemniekuSaeima
@ZemniekuSaeima
zemniekusaeima

Vāku foto: Marija Zālīte

