Biedrības «Zemnieku saeima»
Valdes ziņojums – mūsu galvenie
2020. gadā risinātie jautājumi
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2020. gada «spēles laukums»
• Covid – 19 radītās sekas lauksaimniecībā un atbalsts l/s
nozarei
• Sabiedrībā/Saeimā lauksaimniekus mīl aizvien mazāk
• ES zaļais kurss un divas jaunas stratēģijas «No lauka
līdz galdam» un «Bioloģiskās daudzveidības stratēģija»
• Pārejas perioda 2021.-2022. finansējuma - «Lāčādas
dalīšana»
• Saeimā nokļūst inicitatīva par AAL līdzekļu lietošanas
liegumu 1 km attālumā ap dzīvojamām mājām

• Diskusijas par Ekonomikas atjaunošanas finansējumu
(RFF)
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ES lauksaimniecības politikas
veidošanas aktiviātes
• Attālinātās tikšanās ar ES politikas veidotājiem
(Lauksaimniecības komisārs, EP deputāti, EK)
• Latvijas pozīcijas veidošana (sanāksmes/tikšanās ar Ministru
prezidentu, Latvijas Valsts prezidentu, Saeimu, ĀM, ZM, citām l/s
organizācijām)
• Regulāras Ziemeļvalstu – Baltijas un Austrumeiropas valstu l/s
organizāciju tikšanās (kopš februāra attālināti)

• Milzīgs darbs pie zaļā kursa stratēģijām
• Uzstāšanās dažādās starptautiskās konferencēs
• Mūsu ekspertu Edītes, Raimonda, Valtera un Mairas aktīva
piedalīšanās ES līmeņa darba grupās
• Aktīvs darbs pie ZM KLP stratēģiskā plāna izstrādes
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Progress Eiropā
• Viss kas saistīts ar KLP šim periodam ir nonācis finiša taisnē,
lēmumus ietekmēt vēl varēja Eiropas Parlaments, tāpēc aktīvi
strādājām ar mūsu deputātiem;
• Ir liela cerība, ka daļa jauno prasību Latvijā būs vieglāk ieviešamas,
jo mēs ļoti savlaicīgi visos iespējamos līmeņos akcentējām mūsu
bažas;
• Ceram, ka varētu nonākt pie saprotama kompromisa par
neražojošām platībām
• 2021.-2027. gadu KLP budžetā panākts pieaugums tiešo maksājumu
‘’aploksnē’’ un Lauku attīstības finansējums ar nelielu samazinājumu;
• Pateicoties RFF naudai Lauku attīstības naudas samazinājuma šim
periodam praktiski nav
• De minimis palielinājums (15 000 eur->25 000 eur)
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Darbs ar likumdošanas un atbalsta
instrumentu veidotājiem Latvijā
•
•
•
•
•

Tikšanās ar Ministru prezidentu (2 reizes )
Tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu
Tikšanās ar TM un VARAM ministru
Regulāra komunikācija ar ZM ministra biroja vadītāju
Darbs ar Ministrijām – ZM, FM, SM, VARAM, EM, ĀM,
AM
• Tikšanās ar frakcijām par samazinātā PVN un stratēģijas
«No lauka līdz galdam» jautājumu
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Darbs ar likumdošanas un atbalsta
instrumentu veidotājiem Latvijā
• Vairākkārtēja dalība MK sēdēs
• Darbs ar Saeimas komisijām (Tautsaimniecības, Budžeta,
Aizsardzības, Eiropas lietu, Ilgtspējīgas attīstības u.c.)
• Tikšanās ar politiķiem un partiju pārstāvjiem
• Sadarbība ar NVO – lauksaimnieku, meža nozares, vides
organizācijas u.c.
• Regulāra sadarbība ar LAD, VAAD, VMD, PVD, DAP,
LDC
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Darbi saistībā ar Covid-19
• Iknedēļas tikšanās ZM Krīzes vadības grupā

• Panākts atbalsts visiem 2019. gadā iesniegtajiem
modernizācijas projektiem

• 2020.g. nav atbalsta samazinājuma apdrošināšanai

• 2020.g. kredītprocentu/apdrošināšanas atbalsts bez
samazinājuma

• 2021.-2022.g. ir atgūts atbalsts kredītprocentu dzēšanai
• Atļauts ievest viesstrādniekus

• Liellopu vecuma griestu atcelšanu, līdz ar to par visiem
realizētajiem (aprīlis – septembris) gaļas liellopiem tika
izmaksāts Covid-19 atbalsts
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Panākts (1)
• 2021. turpināsies zosu letālā atbaidīšana

de minimis nosacījums uz zosu
radītajiem postījumiem

• Atcelts

• Saglabāts

samazinātais
augļiem un dārzeņiem

PVN

svaigiem

ieviesta izvednodeva par dzīviem
liellopiem

• Netika

12.03.2021

Panākts (2)
• Altum LIZ kreditēšanas programmas griestu
palielinājums līdz 1 milj. eiro
• Graudu autotransporta kustība pa Rīgu ražas
novākšanas laikā, sarežģīts darbs ar jauno
Rīgas pagaidu vadību
• Pieejami graudu vagoni 2020. gada sezonā

12.03.2021

Šī perioda (2021.-2022.) tiešmaksājumu
un BSA noteikumos panākts
• Uz BSA atbalstu pieteiktie kultūraugi būs jānovāc
• Aramzemē sētajiem kultūraugiem būs jādominē sējumā
(70%)
• BSA atbalsts par līnijšķirnes rudziem
• Saglabāts BSA atbalsts par vasaras rapsi
• Veiktas iestrādes par to, lai ekoshēmas būtu ieviešamas
pēc iespējas lielam lauksaimnieku lokam
12.03.2021

Panākts (4)
• Ātrāka VPM avansa izmaksa
• Ātrāka DD limita piešķiršana (2021./2022.)
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Šī perioda (2021.-2022.) modernizācijas
noteikumos panākts:
• Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs – 1 milj.EUR,
attiecībā uz būvniecību iespējams palielināt par
samaksāto darba spēka nodokļu un darba algu apjomu
vidēji pēdējos 2 gados, bet nepārsniedzot 2 milj.EUR
• Vides investīcijas mazajā grupā 10%, vidējā grupā –
30%, lielajai saimniecību grupai 50%.
• Pēc iespējas plašāks vides investīciju saraksts
• Ražas
novākšanas
tehnikai
vienam
atbalsta
pretendentam maksimālās attiecināmās izmaksas ne
vairāk kā 400 000 EUR plānošanas periodā 2021.2027.g.
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Šī perioda (2021.-2022.)LAP noteikumos
panākts
• Ar pārstrādes projektu atlases kritērijiem veicināt vēl
lielāku īpatsvaru vietējai izejvielai, t.i. jo lielāks īpatsvars,
jo vairāk punktu.
• Pārstrādes projektos palielināt atbalsta intensitāti, tiem
pārstrādes uzņēmumiem, kuriem ir lielāks vietējās
izejvielas īpatsvars par noteikto.
• Ja mainās situācija attiecībā uz ERAF un Atveseļošanās
un noturības mehānisma atbalstu un tiek iegūts atbalsts,
tad tiks lemts par atbalstu privātām meliorācijas
sistēmām.
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Savāktas 13 340 balsis Mansbalss.lv par samazinātā
PVN piemērošanu piena produktiem, svaigai gaļai,
olām un zivīm
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Neizdevās/Vēl nav izdevies
• Pārdalīti 50 milj. eiro no I pīlāra uz II pīlāru.
Rezultāts -14 eiro/ha gadā tiešmaksājumi mazāki;
- 2020.g. VPM + ZAL = 142 eiro/ha
- 2021.g. VPM + ZAL = 149 eiro/ha
- 2021.g. būtu 164 eiro/ha, premjers runā par 200
eiro/ha
- NĪN par LIZ ir līdz pat 35 eiro/ha
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Neizdevās/Vēl nav izdevies
• 3 milj. eiro Mazo lauksaimnieku atbalsts diemžēl neaiziet tikai
-

•
•
•

ražošanai, bet maksās arī par liz uzturēšanu labā stāvoklī
Aicinājām maksāt par kultūraugiem un par zālājiem ar
dzīvniekiem
Vēl nav atrisināts jautājums par jaunu zemes iegādes
nosacījumu ieviešanu - ir atcelts nosacījums par valodu, nav
novērsta nepilnība ar kapitāldaļu iegādi
Vēl nav atrisināts jautājums par sezonas laukstrādnieku
sistēmas paplašināšanu augkopības un lopkopības nozarēs
Vēl nav atrisināts jautājums par vietējās produkcijas
iekļaušanu valsts/pašvaldību iepirkumos, skolēnu pakās
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Darbs dažādās darba grupās un
padomēs (1)
• ZM Krīzes vadības grupa (Juris, Mārtiņš)
• Tematiskās KLP 2021. - 2027. darba grupas (valde,
birojs, eksperti)
• Saistībā ar jauno iniciatīvu "No lauka līdz galdam"
notikušas dažādas ekspertu grupu tikšanās
• Nacionālais attīstības plāns un lauksaimniecības nozare
tajā (Mārtiņš, Maira)
• VMD Virzsmežniecību darba grupas par limitu apspriedi
(9 pārstāvji)
• Atkritumu apsaimniekošanas darba grupa (Iveta, Zanda)
• VLT padome (Maira)
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Darbs dažādās darba grupās un
padomēs (2)
•
•
•
•
•
•
•

Sēklkopība (Iveta, Arnis, Arnolds, Mareks)
Emisijas (Iveta, Zanda)
NEP (Iveta)
NAŠP (Arnis, Iveta)
Medību un savvaļas dzīvnieku postījumi (Juris L., Mārtiņš)
SUDAT (Arnis)
VAAD darba grupas (Iveta, Maira, Laima Klidziņa, Arnolds
Jātnieks, Mārtiņš)
• Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana
lauksaimniecībā darba grupa (Iveta)
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Darbs dažādās darba grupās un
padomēs (3)
•
•
•
•

Pārtikas nozares padome (Edīte)
Biotopu kartēšanas Uzraudzības grupa (Mārtiņš)
Kompensāciju darba grupa, VARAM (Mārtiņš)
Gaujas nacionālā parka Dabas aizsardzības plāna
izstrādes darba grupa (Mārtiņš)
• Traktortehnikas darba grupa (Mareks, Mārtiņš)
• Deleģēti pārstāvji Pašvaldību Medību koordinācijas
komisijām 2020.-2021.g.(Līvāni, Rēzekne, Pāvilosta,
Jēkabpils)
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Nodokļu jautājumi
• Atjaunots līgums ar VID par savstarpējo sadarbību
• Iebildumi par plānotajām nodokļu izmaiņām 2021.2023.gadā, soc. nodoklis
• Dividenžu izņemšana pēc 2017.g. 31.dec.

• Darbs FM darba grupā par NĪN jautājumiem (ZSA
prasība 0,2% NĪN likme )
• Vienošanās ar TM par 2% ZG nodevas pārskatīšanu
• Turpinās darbs pie samazinātā PVN jautājuma (piena
produkti, svaiga gaļa, olas)
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Lopkopības nozares jautājumi (1)
• Amonjaka emisiju mazināšanas pasākumu izvērtēšana un
iesaiste LLPN izstrādē
• Liellopu eksporta veicināšanas pasākumi
• Semināru organizēšana gan piena ražotājiem, gan gaļas
liellopu audzētājiem
• ZSA piensaimnieku attālinātā sanāksme
• ZSA piensaimnieku WhatsApp grupas izveide
• Sniedzām priekšlikumus mērķtiecīgāka Covid atbalsta
izmaksai piensaimniecības nozarē
• Pateicoties projektam BreedExpo, palīdzējām Holšteinas
šķirnes asociācijai noorganizēt trešo Holšteinas šķirnes
dzīvnieku izstādi Latvijā
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Lopkopības nozares jautājumi (2)
• Turpinām strādāt pie kūtsmēslu apsaimniekošanas politikas
veidošanas, tehnoloģiju pārneses, izglītošanas un pieredzes
izplatīšanas pasākumiem (Projekts «SuMaNu», «Breed
expo»)
• Antibiotiku lietošana lopkopībā:

✓ nākotnes politikas jautājumi, sabiedrības viedoklis,
prakse, vajadzības un iespējas
✓ piedalāmies ZM darba grupā “Antimikrobiālās
rezistences ierobežošanai dzīvnieku veselības jomā”
✓ piedalāmies jaunās KLP veidošanā
12.03.2021

Lopkopības nozares jautājumi (3)
• Piedalāmies COPA COGECA un EK darba grupā “Liellopi
un teļi”
• Gaļas un piena šķirņu liellopu eksporta veicināšana “BreedExpo” apmeklējam Ukrainu, kur tikāmies ar
piensaimniekiem
• Projekts Pitstop+ - precīzā mikroelementu izbarošana
• Noorganizējām
plaši
apmeklētu
lauku
«Vecsiljāņos» projekta «SuMaNu» ietvaros
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dienu

Augkopības nozares jautājumi (1)
• Regulāras tikšanās ar ZSA augkopības ekspertiem
darba grupā
• Aktīvi strādājam pie AAL 1km rādiusa iniciatīvas
• Ekspertu darbs LLPN papildināšanai ar sadaļu par
amonjaka emisiju samazināšanas iespējām
• Strādājam inovāciju attīstībā: sojas, starpkultūru,
mitrzemju, siltumnīcu efektivitātes un precīzo tehnoloģiju
projekti
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Profesionālās izglītības stiprināšana
• Sadarbība ar skolām (ielūdzam uz visiem ZSA
organizētajiem pasākumiem, apmaksājam transportu)
• Dalība Eksaminācijas komisijas (Raimonds, Juris C. un
Iveta)
• LLKC jauno lauku uzņēmēju konkursa «Laukiem būt»
vērtēšanas komisija (Arnis)
• Sadarbība ar LLU un AREI dažādos projektos un
ikdienas jautājumu risināšanā
• Dalība NEP - Profesionālās izglītības attīstība mācību
iestādēs (Iveta)
• Semināri un lauku dienas atvērtas ikvienam!
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Jaunumi komunikācijā ar sabiedrību un
biedriem
• Online semināri, konferences – 14, dalībnieku skaits –
1500
• ZSA un MĪB raidījumi «Saimnieks.Zeme.Valsts» RīgaTV24
9 raidījumi
• 3 podkāsti (skatījumi 1257)
• Valdes locekļu iknedēļas video
• Piedalīšanās sarunu festivālā «Lampa»
• Kopīgi ar citiem nozarē iesaistītajiem, projekts par
sabiedrības informēšanu
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Darbs ar biedriem
• 3 izbraukuma Padomes sēdes (atvērtās, piedalījās arī ZM
•
•
•

•
•
•

ministrs, LAD vadītājs u.t.t.)
Online semināri, konferences, lauku diena
Iknedēļas ziņas un žurnāls par aktualitātēm, podkāsti
Jau trešo gadu noorganizēta «Lauksaimnieku Auto
Diena»
Biedru piesaiste Briseles piketam
Biedru dalība raidījumos «Zemes stāsti»
Biedru individuālo jautājumu risināšana
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ZSA projektos
• 2020. gadā strādājām 16 projektos
• Dažādi semināri lauksaimniekiem gan klātienē, gan
attālināti
• Atvērtās valdes – padomes sēdes, pasākumi, lauku
diena
• Praktiskie izmēģinājumi: piemēram, kūtsmēslu, ūdens,
augsnes analīzes datu bāzes veidošanai
• 1 lauksaimnieku grupas pieredzes apmaiņas brauciens
• Veidojas bāze digitālo inovatīvo tehnoloģiju pieredzes
pārneses centra izveidošanai Austrumeiropas reģionā
• Lauksaimniecībai būtisku jautājumu komunicēšana politikas
veidotājiem, zinātniekiem
• Ekspertu darbs ZSA un citu organizāciju projektos
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ZSA projekti 2020
CONSOLE

SOJA

SILTUMSŪKNIS
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Paldies visiem par darbu!
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