Biedrības «Zemnieku saeima»
Darbības prioritātes 2021

12.03.2021

Prioritārie stratēģiskie darbības virzieni
• Loģiska un lauksaimniekiem pieņemama KLP stratēģiskā plāna
izstrāde un ieviešana Latvijā
• Dalība vides un klimata politikas veidošanas procesos
• Strādāt nākotnes lauksaimniecībai (zinātne, inovācijas, izglītība utt.)
• Latvijas lauksaimnieku konkurētspējas stiprināšana
• Lauksaimniecības kā uzņēmējdarbības nozares sakārtošana un
birokrātijas mazināšana
• Darbs pie sabiedrības/lauksaimnieku informēšanas, izglītošanas un
nozares prestiža celšanas
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KLP stratēģiskā plāna izstrāde un ieviešana Latvijā
Cīņa par taisnīgu ES finansējumu Latvijas lauksaimniekiem
• Darbs pie loģiskām, lauksaimniekiem pieejamām ekoshēmām un
agrovides pasākumiem
• Aktīvā lauksaimnieka definīcijas izveide un ieviešana
• Lauksaimniekiem interesanti un pieejami investīciju pasākumi

Aktīva iesaistīšanās Eiropas Savienības likumdošanas izstrādē
• COPA-COGECA darba grupās
• Darbā ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju, Ministru padomi
!!! EIROPAS ZAĻAS KURSS / NO SAIMNIECĪBAS LĪDZ GALDAM !!!
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Latvijas lauksaimnieku konkurētspējas stiprināšana
• Dalība bioloģiskās lauksaimniecības attīstības
ilgtermiņa plāna izstrādē
• Iespējamo risinājumu ieteikumi cūkkopības
nozares sakārtošanai
• Latvijā ražotās produkcijas protekcionisms
➢Ielu tirdzniecība
• Samazinātais PVN svaigai gaļai
• Skolēnu pārtikas pakas
• U.t.t.
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Latvijas lauksaimnieku konkurētspējas stiprināšana
• Darbs pie «finanšu vides» pilnveidošanas (jaunā taksanomijas regula)
• Riska vadības pasākumu attīstīšana, atbalsta intensitātes saglabāšana
• Iespēju robežās, sekot līdzi nodokļu izmaiņām Latvijā (NĪN, IIN, VSAOI, PVN,
dividendes, nodevas u.t.t.)
• Viedokļa paušana par ES un nacionālo lauksaimniecības nozari regulējošajiem
aktiem (pozīciju saskaņošana, atzinumi, u.c.)
• Viesstrādnieku jautājuma risināšana
• Darbs pie «atveseļošanās» finansējuma sadales (RFF)
• Līdzdalība starptautiskajos sadarbības projektos, nodrošinot pieredzes apmaiņu
un zināšanu pārnesi, jauno tehnoloģiju attīstību un ieviešanu
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Prioritārie darbības virzieni lopkopībā
• Antibiotiku izmantošanas mazināšana
nozarē (vai antimikrobiotiskās
rezistences mazināšana)
• Liellopu eksporta veicināšanas pasākumi
• Semināru organizēšana gan piena
ražotājiem, gan gaļas liellopu
audzētājiem
• Lopkopības nozares pasākumi jaunajai
KLP (labturība, agrovide, BSA)
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Prioritārie darbības virzieni augkopībā
• Kompleksa pieeja AAL pakāpeniskai mazināšanai,
nomaiņai
• Vides un lauksaimniecības mijiedarbība, t.sk. jaunu
agrovides pasākumu testēšana
• BSA maksājumu saglabāšana un pilnveidošana
• Sadarbība ar pārstrādātājiem specifisku (nišas)
produktu popularizēšanā un attīstībā
• Inovatīvu produktu, ražošanas virzienu attīstība
• L/s emisiju pētījumu rezultātu analīze un
potenciālo ieviešanas iespēju testēšana
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Lauksaimniecībai labvēlīgas uzņēmējdarbības vides
veidošana Latvijā
• Maksimāla iesaistīšanās normatīvo aktu izstrādē un atzinumu sniegšanā
• LIZ ilgtspējīgas izmantošanas veicināšana (konsolidācijas veicināšana,
atbalsts meliorācijai)
• Darbs ar nodokļu sistēmas uzlabošanu – iespēju robežās
• Lauksaimniecības izglītības pilnveidošana
• Sadarbības stiprināšana ar pašvaldībām/biedru kandidēšana pašvaldību
vēlēšanās
• Pieņemamu risinājumu meklēšana vides pasākumu ieviešanai
lauksaimnieciskajā ražošanā
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Biedru informēšana, izglītošana un zināšanu
papildināšana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attālinātie semināri, konferences
Iknedēļas informatīvā vēstule e-pastā
Četri krāsainie žurnāli biedriem
Zemnieku saeimas mājaslapa
Publikācijas laikrakstos un žurnālos
Semināri, konferences un informatīvās dienas
Pieredzes apmaiņas braucieni (Latvija, ārzemes)
Konsultācijas, rakstiski un telefoniski
Īpaši piedāvājumi no mūsu sadarbības partneriem
Lauku dienas tehnoloģiju demonstrējumiem

• Podkāsti
Your Logo or Name Here

12.03.2021

9

Biedrības viedokļa paušana
• Piedalīšanās sabiedrības informēšanas
pasākumos ar citiem nozarē iesaistītajiem
• Piedalīšanās lauku dienās, konferencēs,
semināros
• Jaunākās ziņas sociālajos medijos twitter,
facebook
• Intervijas un piedalīšanās TV un radio
raidījumos
• Sadarbība ar citām NVO un uzņēmumiem
• Preses relīzes
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Paldies!

