Biedrības «Zemnieku saeima»
Valdes ziņojums – mūsu galvenie
2021. gadā risinātie jautājumi
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Pastāvēs, kas mainīsies…
2021. gadā ir nomainīts ZSA logo

Kā strādājām šogad
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Nomainīts birojs - ekonomējam līdzekļus (tagad atrodams ZM, 3.stāvs)
Galvenokārt strādājam attālināti – darba grupas, valdes sēdes, ekspertu grupas samazinās ceļa izmaksas
Ļoti kvalitatīvi ZSA semināri lielai auditorijai – tematiskie un politiskie, ļoti labi
apmeklēti
Samazinās diskusiju kvalitāte, jo trūkst savstarpējās komunikācijas.
Sarežģīti pieņemt svarīgus lēmumus attālināti
Savā starpā attālināti tiekamies pat biežāk, nekā līdz šim klātienē
Mazāk tiekamies ar biedriem klātienē – mazāk sanāk viņus uzklausīt klātienē, bet tas
neizslēdz komunikāciju pa tel.
Whatsapp palīdz noturēt informatīvo lauku - diemžēl šī saziņas kultūra lielai daļai vēl
jāmācās…
Mazāk pārvietošanās, mazāk emisijas ☺

Statistika par biedriem
•
•
•

Biedru skaita dinamika nedaudz kritusies,
bet lēnām turpina pieaugt.
Ceram uz jaunu biedru pievienošanos.
Redzams kuros reģionos mums ir vairāk
biedri un kāds ir biedru apgrozījumu
sadalījums.

2021. gada «spēles laukums»
• Milzīgs darbs visa gada garumā pie Latvijas lauksaimniecības stratēģiskā plāna
2023.-2027.g.
• Skaidrojošais darbs un ZSA viedoklis par ES zaļais kurss un stratēģija «No lauka līdz
galdam»
• Covid – 19 un lauksaimniecība (atbalsta jautājumi, nodarbinātība, ierobežojumi
u.t.t.)
• Nodarbinātības problēmas lauksaimniecībā – nepārtraukti atgādinām par
viesstrādnieku nepieciešamību un to, ka jāpaplašina sezonas nodarbināto
lauksaimnieku profesiju klāsts
• Komunikācijas uzlabošana ar sabiedrību – kopā ar citām organizācijām un
uzņēmumiem nodibinājām «Apvienību par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi»
• Pārejas perioda 2021.-2022. finansējuma «Lāčādas dalīšana»
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Esam pret nozares nomelnošanu!
• Daļa nozares organizāciju nobīstas
• Daļa nozares organizāciju ir pret piketu

VARAM darba grupa par AAL lietošanas liegumu
un 1km
Pēdējais VARAM piedāvājums:
• 25m nedrīkst lietot AAL, ja īpašnieks uz to piesakās LAD EPS
• 100m rādiusā ap smidzināmo platību rakstiski jāapziņo visi iedzīvotāji
• 100m rādiusā ap smidzināmo platību dzīvojošajiem ir tiesības zināt, kas tiek
lietots
Spraigas diskusijas pusgada garumā – dīvaini priekšlikumi un ZM pārstāvju
viedokļi
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ES lauksaimniecības politikas veidošanas aktivitātes
• Attālinātās

tikšanās ar ES politikas veidotājiem (Zaļās stratēģijas, dzīvnieku
transformēšana, kažokzvēri, Stratēģiskā plāna regulas balsojums)
• Latvijas pozīcijas veidošana (Deleģētie akti, jaunās stratēģijas, klimata politika,
minerālmēslu nodevu izņemšana no pozīcijas, u.c)
• Regulāras Ziemeļvalstu – Baltijas un Austrumeiropas valstu l/s organizāciju tikšanās
• Uzstāšanās dažādos starptautiskos semināros
• Mūsu ekspertu aktīva piedalīšanās ES līmeņa darba grupās
• Virzieni pie kuriem strādājam (oglekļa piesaistes lauksaimniecība, lopu
pārvadāšana u.t.t.)
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Progress Eiropā
KLP stratēģisko plānu regula apstiprināta - darbs pie deleģētajiem aktiem.
• Par Regulu – nav tik traki, kā šķita sākumā, bet velns slēpjas detaļās – kā to
ieviesīsim Latvijā?
• Ceram, ka varētu nonākt pie saprotama kompromisa starp intensīvajām un
ekstensīvajām valstīm par zaļā kursa mērķu sasniegšanu
• Kamēr par pirmajām ‘’zaļajām stratēģijām’’ vēl šausmināmies, nākošās jau tiek
rakstītas.
•
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Darbs ar likumdošanas un atbalsta instrumentu
veidotājiem Latvijā (1)
• Vairākkārtēja dalība MK sēdēs (sezons laukstrādnieku jautājums, mēslojuma
•
•
•
•
•
•

nodevas jautājums u.t.t.)
Tikšanās ar EM, SM un VARAM ministriem (ceļu jautājumi, emisiju jautājumi,
elektroenerģijas jautājumi u.t.t.)
Regulāra komunikācija ar ZM ministra biroja vadītāju
Sanāksmes ar ministrijām – ZM(68), FM(6), SM(3), VARAM(14),
Sarakstes ar EM, ĀM, AM
Regulāra sadarbība ar LAD(7), VAAD(4), VMD(6), PVD, DAP, LDC, Bior
Attālinātās tikšanās ar partiju pārstāvjiem
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Darbs ar likumdošanas un atbalsta instrumentu
veidotājiem Latvijā (2)
Darbs ar Saeimas komisijām:
• Tautsaimniecības (Medību likums, Lauksaimniecības likums, Dzīvnieku
aizsardzības likums, enerģētikas jautājumi u.t.t.)
• Budžeta (apdrošināšanas jautājumi, PVN, IIN, sezonas darbinieki )
• Ilgtspējīgas attīstības (Enerģētikas, nodarbinātības jautājumi, zaļais kurss)
• Izglītības un zinātnes (Profesionālās izglītības likums)
• U.c. komisijas
Jauno darba apstākļu priekšrocība - ikviens var sekot līdzi Saeimas darbam attālināti
no jebkuras vietas Latvijā
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Darbs ar likumdošanas un atbalsta instrumentu
veidotājiem Latvijā (3)
• Sarunas ar politiķiem un partiju pārstāvjiem (DD, NĪN, AAL, LAP, PVN, IIN,
minerālmēslu, elektrības u.c. jautājumiem)
• Sadarbība ar NVO – lauksaimnieku, meža un kūdras nozarēm par zaļā
kursa mērķu piemērošanu un sabiedrības informēšanu
• Iestājāmies LTRK
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Panākts (1)
• Tikšanās ZM Krīzes vadības grupā (atbalsta nosacījumi, ierobežojumu

jautājumi, nodarbinātība, tagad arī Ukrainas jautājumi u.t.t.)
• 2021.g. saglabāts atbalsts 70% apdrošināšanas polišu segšanai
• 2021.-2022.g. pilnā apjomā ir saglabāts atbalsts kredītprocentu
dzēšanai
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Panākts (2)
• 2022. turpināsies zosu letālā atbaidīšana un atcelts de minimis (Igaunijā,
•
•

•
•

letālā atbaidīšana jau ir ierobežota)
Saglabāts samazinātais PVN svaigiem augļiem un dārzeņiem (par to
maksājam no LVM)
Iesaldētas kadastrālās vērtības līdz 2025. gadam
Ātrāka VPM avansa izmaksa 2021.g. (Prasām arī šogad)
Ātrāka DD limita piešķiršana 2021./2022. (Prasām arī šogad)
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Panākts (3)
• Graudu autotransporta kustība pa Rīgu ražas novākšanas
laikā (par šo katru gadu ir jāpacīnās)
• Pieejami graudu vagoni 2021. gada sezonā (bieži vien vagoni
ir iesprūduši Krievijā, Kazahstāna u.t.t)
• Lauksaimniekiem
nav
nepieciešams
95.kods
pašpārvadājumiem
• Sadarbība ar LVC par apauguma novākšanu un ūdens
novades sakārtošanu gar ceļiem
• Veikta aptauja par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu
(pozitīvi, ka 69% lauksaimnieku šķiro)
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ZSA pret dīvanzemniekiem - 2021. TM un BSA
noteikumos panākts
• Uz BSA atbalstu pieteiktie kultūraugi būs jānovāc

• Aramzemē sētajiem kultūraugiem ir jādominē sējumā (75%)
• Ir plānots ieviest «aktīvā lauksaimnieka» definīciju

• Aicinām LAD ieviest aplikāciju un/vai anonīmu iespēju ziņot par

pārkāpumiem
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2022. g. modernizācijas noteikumos panākts:
• Vides investīciju proporcijas maiņa (mazajā grupā 10%, (ZM sākotnējais

piedāvājums-30%) vidējā grupā – 30%,(50%) lielajai saimniecību grupai
50% (100%) )
• Plašāks vides investīciju saraksts, darbs pie saraksta uzlabošanas
• Traktortehnikai un pašgājējmašīnām vienam atbalsta pretendentam
maksimālās attiecināmās izmaksas 400 000 EUR

17.03.2022.

Savāktas 13 340 balsis Mansbalss.lv par samazinātā
PVN piemērošanu piena produktiem, svaigai gaļai,
olām un zivīm un izskatīts jautājums Saeimā
•
•

ZSA, LOSP, Maxima iniciatīva tika
izskatīta Saeimas Budžeta komisijā
Priekšlikums tika nodots ZM
pētījuma veikšanai
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Aktivitātes biedriem
•
•
•
•

•

•

Jauno līderu skola (2)
Valdes mācības (1)
Semināri, lekcijas (12)
Veselības apdrošināšanas piedāvājums biedriem
(izmanto 189 personas)
Pieredzes apmaiņas braucieni pa Latviju kā arī uz Somiju,
Igauniju, Gruziju, Kazahstānu.
IT risinājumu piemeklēšana lauksaimniekiem Gruntsūdeņi un
meteo sensori platforma (https://groundwater.smartagro.lv/
MEDNIS – medību aplikācija
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Vēl nav izdevies, bet strādājam!
• Dalība bioloģiskās lauksaimniecības attīstības ilgtermiņa plāna izstrādē
• Jautājums par jaunu zemes iegādes nosacījumu ieviešanu - ir atcelts nosacījums par valodu,
•
•
•
•
•

nav novērsta nepilnība ar kapitāldaļu iegādi. Nav progress jautājuma virzībā.
Jautājums par sezonas laukstrādnieku sistēmas paplašināšanu augkopības un lopkopības
nozarē vismaz ar akmeņu lasītājiem
Jautājums par vietējās produkcijas iekļaušanu valsts/pašvaldību iepirkumos, skolēnu pakās
Slimības lapu jautājums (kā darba devējam mazāk maksāt par darbinieku slimošanu)
Tirdzniecības noteikumi pašvaldībās MK. not. 440. (kā izskaust negodprātīgos pārdevējus)
Rīgas centrāltirgus jautājums (kā lauksaimniekus un pircējus atgriezt tirgū)
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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
VMD Virzsmežniecību darba grupas par limitu apspriedi (9 pārstāvji)
Atkritumu apsaimniekošanas darba grupa (Iveta, Zanda, Mārtiņš)
VLT padome (Maira)
Ģenētiski modificētie organismi, ģenētiski modificētā pārtika un
ģenētiski modificētā dzīvnieku barība darba grupa (Arnis)
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Darbs dažādās darba grupās un padomēs (2)
•
•
•
•
•
•

Nozares ekspertu padome NEP (Iveta)
Nacionālā augu šķirņu padome NAŠP (Arnis, Iveta)
Medību un savvaļas dzīvnieku postījumi (Juris L., Mārtiņš)
SUDAT (Arnis)
VAAD darba grupas (Iveta, Maira, 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, Iveta)
• Kompensāciju darba grupa, VARAM (Mārtiņš, Iveta)
• Gaujas nacionālā parka Dabas aizsardzības plāna izstrādes darba grupa

(Mārtiņš)
• Traktortehnikas darba grupa (Mareks, Mārtiņš, Edgars)
• Deleģēti pārstāvji Pašvaldību Medību koordinācijas komisijām (Tukums,
Jēkabpils, Jelgava, Talsi, Aizkraukle, Līvāni, Dienvidkurzeme)
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Nodokļu jautājumi - procesā
• Kadastrālās vērtības "iesaldētas" līdz 2025.gadam
• Speciālā vērtība tika noteikta līdz 2025.gadam, tās pieaugums ik gadu nedrīkst pārsniegt
10% no iepriekšējā taksācijas gada speciālās vērtības
• Turpinās darbs pie samazinātā PVN jautājuma (piena produkti, svaiga gaļa, zivis, olas)
• Dividenžu izņemšana pēc 2017.g. 31.dec.
• Iebildumi par plānotajām nodokļu izmaiņām 2021.-2023.gadā, soc. nodokļa nomaksa
pilnā apmērā no pusslodzes
• Slimības lapu jautājumi, darba devējam jāapmaksā mazāk slimības dienas, Covid izjauc
ieceres
• Darbs FM darba grupā par NĪN jautājumiem (ZSA prasība 0,2% NĪN likme )
• Vienošanās ar TM par 2% ZG nodevas pārskatīšanu
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Lopkopības nozares jautājumi (1)
• Liellopu eksporta veicināšanas pasākumi (Gruzija, Somija, Kazahstāna, Igaunija)
• Semināru organizēšana gan piena ražotājiem, gan gaļas liellopu audzētājiem (“Kvalitatīvu teļu
ieguve un izaudzēšana”; “Sabalansēta ēdināšana - veselīga ganāmpulka pamats”; “Gaļas
šķirņu liellopu ganāmpulku kvalitātes uzlabošana”; “Kvalitatīvu teļu ieguve gaļas šķirņu
liellopu ganāmpulkos”)
• Seminārs Ukrainas un Gruzijas piensaimniekiem
• Seminārs Kazahstānas gaļas liellopu audzētājiem
• ZSA piensaimnieku attālinātā sanāksme par situāciju nozarē
• ZSA piensaimnieku un gaļas liellopu Wacap grupas izveide
• Sniedzām priekšlikumus mērķtiecīgāka Covid atbalsta izmaksai piensaimniecības un gaļas
liellopu nozarē
• Krāpniecības risku mazināšana (sanāksmes par negodprātīgo liellopu pircēju saraksta izveidi
un LDC datu bāzes pieejamības mazināšanu)
• Sanāksmes par bioloģisko liellopu atragošanu
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Lopkopības nozares jautājumi (2)
Antibiotiku lietošana lopkopībā:
• nākotnes politikas jautājumi, sabiedrības viedoklis, prakse, vajadzības un

iespējas
• piedalāmies ZM darba grupā “Antimikrobiālās rezistences ierobežošanai

dzīvnieku veselības jomā”
• piedalījāmies jaunās KLP veidošanā attiecībā uz lopkopības jautājumiem
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Augkopības nozares jautājumi (1)
• Domu apmaiņa ar ZSA augkopības ekspertiem

• Aktīvi strādājam pie AAL 1km rādiusa iniciatīvas
• ZSA augkopības Wacap grupas izveide
• Strādājam inovāciju attīstībā: sojas, starpkultūru, mitrzemju, siltumnīcu

efektivitātes un precīzo tehnoloģiju projekti
• Meliorācijas jautājumu risināšana (semināri, dalība diskusijās)
• Augkopībā aktuālo pētījumu tēmu apspriešana ar pētniekiem, lauksaimnieku
tieša iesaiste nozarei svarīgos pētījumos par AAL
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Savvaļas dzīvnieku postījumu jautājumi
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aplikācija «Mednis», ideja, kas radās vienā no ZSA kongresiem
VMD Medni padara par «oficiālu» aplikāciju medniekiem, lauksaimniekiem un
mežu īpašniekiem
Veids, kā nākotnē pareizāk uzskaitīt medījamo dzīvnieku populāciju un to radītos
postījumus, aicinām aktīvāk izmantot aplikāciju
ZSA medību Whatsapp grupas izveide
Tikšanās ar VMD ģenerāldirektori
Vēstule EK par zosu jautājumiem
Apspriedes ar DAP, VARAM, ornitologiem par zosu letālo atbaidīšānu
Medību likuma darba grupas
Limitu apspriedes grupas visās VMD virsmežniecībās
Deleģēti pārstāvji Pašvaldību Medību koordinācijas komisijām (Tukums, Jēkabpils,
Jelgava, Talsi, Aizkraukle, Līvāni, Dienvidkurzeme)
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Profesionālās izglītības stiprināšana
• Sadarbība ar profesionālās izglītības iestādēm par kooperāciju projekta
YouCooperate ietvaros. Izstrādāti dažādi vērtīgi izglītojošie materiāli par
kooperāciju.
• Dalība Eksaminācijas komisijas – LLU un Zaļenieku prof. skolā (Raimonds un Iveta)
• Profesionālās izglītības 5.līmeņa standartu izstrāde: augkopības un dārzkopības
speciālists
• LLKC jauno lauku uzņēmēju konkursa «Laukiem būt» vērtēšanas komisija (Arnis)
• Sadarbība ar LLU un AREI dažādos projektos un ikdienas jautājumu risināšanā
• Dalība NEP - Lauksaimniecības profesionālās izglītības attīstība (Iveta)
• LLU padomes atlases komisija (Iveta)
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Komunikācija ar biedriem un sabiedrību
• ZSA – nozares viedokļa vadošais paudējs/nesējs (2021.gadā ZSA medijos pieminēta
1093 reizes, LOSP – 244 reizes, LZF – 44)

• Aktīva ZSA viedokļa paušana masu medijos (LETA, LTV, TV3, LR-1, LR-4, Re:TV, Delfi,
Latvijas avīze, Dienas bizness, Latgales televīzija, Vidzemes televīzija, Baltcom radio,
BBC, u.t.t.)
• ZSA Facebook profils ir interesants - ap 5500 sekotāji (vairāk nekā ZM)
• Izveidotas 4 ZSA Whatsapp grupas (Augkopības, piena lopkopības, gaļas lopkopības,
medību). Dodiet ziņu, ja neesat pievienoti kādai no šīm grupām!
• Izdevās saorganizēt Lauksaimnieku auto dienu 2021
• Dalība dažādos radījumos: «Būris», «Cenu šoks», «Saimnieks. Zeme. Valsts», «Zemes
stāsti»
• Iknedēļas biedru ziņa e-pastos un 2 ZSA biedru žurnāli
• 8 valdes sēdes no kurām 1 izbraukuma sēde
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Semināri, konferences un izglītojošie pasākumi
• Zoom semināru skaits - 41, kopā pieslēgušies

aptuveni 3500 dalībnieku
• Apzinīgākais Zoom semināru apmeklētājs - Inese
Āboliņa no ZS "Āboliņkalns"
• Kopīgi ar citiem nozarē iesaistītajiem, projekts par
sabiedrības informēšanu
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ZSA projektos
• 2021. gadā strādājam 15 projektos
• Trīs pētījumi, kas tiek izmantoti laulsaimniecības un vides politikas
•
•
•
•
•
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veidošanai
Noorganizēti 4 lauksaimnieku grupu pieredzes apmaiņas braucieni
Veidojas bāze digitālo inovatīvo tehnoloģiju pieredzes pārneses
centra izveidošanai Austrumeiropas reģionā
Sadarbības projekta ietvaros izveidota Sojas virtuālā grāmata –
«Latvijā audzēta soja un mieži – inovācija cūku ēdināšanā» –
pieejama ZSA mājas lapā
Sadarbības projekta ietvaros izveidota programma: «Lēmuma
pieņemšanas rīks par augu augšanas regulatora lietošanu ziemas
rapsī» - pieejama ZSA mājas lapā
Varam algot darbiniekus no projektu finansējumiem

Info par dažiem būtiskākajiem projektiem
•
•
•

•
•
•
•
•

DESIRA – semināri, diskusijas, video liellopu audzētājiem, izzinot iespējas liellopu gaļas patēriņa
palielināšanai
LIVERUR – semināri un pieredzes apmaiņas inovatīvu tehnoloģiju un sadarbības modeļu
ieviešanai dārzeņu, augļu un ogu audzētājiem sektorā
SmartAgriHubs - aplikācija www.smartagro.lv, kurā pieejami satelītu dati, Latvijā pieejamie
bezmaksas digitālās kartes, dazādu metereoloģisko staciju dati un cita lauskaimniekiem vērtīga
informācija;
CONSOLE –agrovides un klimata juridisko aspektu izpēte un piemēri
Medību aplikācija «Mednis»
SOJA - jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai
cūkkopībai
SUMANU, WATERDRIVE, LIFE GoodWATER -vides un ūdeņu kvalitātes jautājumi
YouCooperATE - jauniešu izglītošanu lauksaimniecības kooperatīvu veidošanai
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ZSA projekti 2021
CONSOLE

SOJA

SILTUMSŪKNIS
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Gada pārskats IEŅĒMUMI
2021, EUR

% no
kopējiem

2020,
EUR

% no
kop.

Biedru nauda

158579

25

159835

25

Saņemtie ziedojumi

21514

3

5875

1

Valsts atbalsts

25000

4

25000

4

25277

4

28028

4

35244

6

33406

5

-

0

12508

2

361379

58

382908

59

79598

-

160772

-

161211

-

179126

-

19734

-

12670

-

53154

-

30340

-

626993

100%

647560

100%

Ieņēmumi

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības (konsultācijas, mārketings u.c)

Citi ieņēmumi (kopensācija par biedru veselības apdrošināšanu, u.c)
Saņemtās kompensācijas (COPA/COGECA eksperti, informācijas
projekts)
Projektu ieņēmumi
- Ieņēmumi Interreg projektos
- Ieņēmumi Horizon2020 projektos

47682

- Ieņēmumi Life projektā
- Ieņēmumi LAD projektos

- Ieņēmumi citos projektos

KOPĀ

17.03.2022.

Gada pārskata IZDEVUMI
2021, EUR

% no
kopējiem

2020,
EUR

% no
kop.

Biedrības tiešie izdevumi

12587

2

18996

4

Sakaru un interneta izdevumi

2796

1

2922

1

Pasta pakalpojumi

1858

0

7578

1

Darba alga un nodokļi

79262

13

128300

23

Telpu īre
Ārpakalojumi (žurnāls, konsultanti, informatīvie
pasākumi,u.c)

10212

2

10212

2

30098

5

49607

9

Komandējuma izmaksas

2272

0

5792

1

Biedru veselības apdrošināšanas

35244

6

33692

6

-

-

5687

1

Citi (dalības maksa citās org., nolietojums, transp.pak)

21693

3

24356

4

Izdevumi dažādos projektos:

428687

68

267233

48

Ārpakalojumi

58560

-

30791

-

Komandējuma izmaksas

39162

-

8924

-

Citi (t.sk. darba alga un nodokļi)

330965

-

227518

-

624709

100%

554375

100%

Izdevumi

Ziedojumi

KOPĀ

17.03.2022.

Paldies visiem par darbu!

17.03.2022.

