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Pozīcija Nr. 1
Kopējā lauksaimniecības politika līdz 2020.gadam: sasniegt pārtikas, dabas resursu un
teritoriālos nākotnes izaicinājumus
Stadija

Sākotnējā pozīcija

Atsauces uz ES dokumentiem EK Paziņojums par Kopējo lauksaimniecības politiku līdz
2020.gadam: sasniegt pārtikas, dabas resursu un teritoriālos
nākotnes izaicinājumus
1. ES tiesību akta projekta/izskatāmā jautājuma īss apraksts
2010.gada 18.novembrī Eiropas Komisija (turpmāk – EK) ir nākusi klajā ar Paziņojumu
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dokumentu (turpmāk – Paziņojums) par Kopējo lauksaimniecības politiku (turpmāk – KLP)
līdz 2020.gadam: sasniegt pārtikas, dabas resursu un teritoriālos nākotnes izaicinājumus.
Paziņojumā uzsvērts, ka lauksaimniecība ir Eiropas ekonomikas un sabiedrības neatņemama
sastāvdaļa un jebkāda lauksaimniecības aktivitātes samazināšana radītu IKP samazinājumu un
nodarbinātības samazināšanos arī citos sektoros. Negatīvi tiktu ietekmēts lauku tūrisms,
transports, kā arī vietējie un publiskie pakalpojumi, tāpat visticamāk tiktu veicināta lauku
teritoriju depopulācija.
Reformētajai KLP ir jāturpina veicināt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) konkurētspēju,
jānodrošina efektīvu nodokļu maksātāju resursu izlietošanu, jāīsteno efektīvu pārtikas
drošības politiku un jānodrošina klimata pārmaiņu un sociālo un teritoriālo līdzsvaru. KLP
mērķis ir veicināt ilgtspējīgāku, gudrāku un visaptverošu Eiropas lauku izaugsmi.
Lai to sasniegtu, saskaņā ar EK Paziņojumu par ES budžeta pārskatu un orientāciju uz tirgu,
KLP jāietver zaļāku un taisnīgāk sadalītu I pīlāru un uz konkurētspēju, inovācijām, klimata
pārmaiņām un apkārtējo vidi vērstu II pīlāru. Tas veicinātu pagaidām neizmantoto darba
ražīguma potenciālu izmantošanu, sevišķi jaunajās dalībvalstīs un, sniedzot ieguldījumu
stratēģijas ”ES 2020” mērķu sasniegšanai. Paredzot atbalstu aktīvajiem lauksaimniekiem
un, kompensējot lauksaimniekiem sabiedrībai sniegtos kolektīvos pakalpojumus, tiktu
paaugstināta atbalsta lietderība un efektivitāte un tādējādi tiktu attaisnota KLP.
Kā viens no izaicinājumiem KLP reformas nepieciešamībai minēts, ka KLP ietvaros sniegtais
atbalsts jāpadara taisnīgs un sabalansēts starp dalībvalstīm un lauksaimniekiem, samazinot
atšķirības dalībvalstu starpā, tomēr, jāņem vērā, ka t.s. vienotās plakanās likmes (flat rate)
piemērošana nebūs iespējama.
Paziņojumā tiek uzsvērti 3 KLP nākotnes mērķi:
1.mērķis: dzīvotspējīga pārtikas raţošana
•

veicināt lauku saimniecību ienākumus un ierobežot lauku saimniecību ienākumu
nepastāvīgumu, ņemot vērā to, ka cenu un ienākumu nepastāvīgums un dabiskie riski
lauksaimniecībā ir daudz izteiktāki nekā lielākajā daļā citu sektoru, kā arī to, ka
lauksaimnieku ienākumu un peļņas gūšanas līmenis ir zemāks nekā citos sektoros.

•

uzlabot lauksaimniecības sektora konkurētspēju un paaugstināt lauksaimniecības
vērtības daļu pārtikas ķēdē, jo lauksaimniecības sektors ir ļoti sadrumstalots,
salīdzinājumā ar citiem pārtikas ķēdes sektoriem, kas ir labāk organizēti un ar
noteicošāku tirgus varu.

•

kompensēt ražošanas šķēršļus apvidos ar specifiskiem dabiskiem ierobežojumiem, jo
šajos apvidos ir paaugstināts risks zemes pamešanai novārtā.

2.mērķis: ilgtspējīga dabas resursu pārvaldība un klimata pārmaiņu iedarbība
•

garantēt ilgtspējīgas ražošanas prakses/paradumus un nodrošināt uzlabotus vides
sabiedriskos labumus, jo daudzi lauksaimniecības radītie sabiedriskie ieguvumi nevar
tikt atlīdzināti caur normāli funkcionējošu tirgu.

•

sekmēt zaļo izaugsmi ar inovācijām, kam būs nepieciešams piemērot jaunās
tehnoloģijas, attīstīt jaunus produktus, mainīt ražošanas procesus un atbalstot jaunus
pieprasījuma veidus.

•

īstenot klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanas pasākumus, tādējādi sekmējot
lauksaimniecības reaģēt spēju uz klimata pārmaiņu ietekmi. Tā kā lauksaimniecība ir
īpaši jūtīga pret klimata pārmaiņu ietekmi, tad klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi būs
iespējams mazināt, padarot sektoru spējīgāku pielāgoties ārkārtējām klimata
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svārstībām.
3.mērķis: sabalansēta teritoriālā attīstība
•

atbalstīt nodarbinātību laukos un saglabāt lauku apgabalu sociālo struktūru.

•

uzlabot lauku ekonomiku un veicināt daţādošanu, lai nodrošinātu vietējiem
lauksaimniekiem iespējas realizēt savu potenciālu.

•

atzīt strukturālu daţādību lauksaimniecības sistēmās, uzlabot apstākļus mazajiem
lauksaimniekiem un attīstīt vietējos tirgus, jo Eiropā dažādas lauku saimniecību
struktūras un ražošanas sistēmas sniedz ieguldījumu lauku reģionu pievilcības un
identitātes veidošanā.

KLP pamatā ir jābūt diviem pīlāriem, kuri viens otru papildina, bet vienlaicīgi nepārklājas. I
pīlāram jāietver atbalstu, kas tiktu izmaksāts katru gadu visiem lauksaimniekiem. Savukārt, II
pīlārs būtu atbalsta instruments Kopienas mērķu sasniegšanai un, tas dotu dalībvalstīm
ievērojamu rīcības brīvību ņemt vērā valsts specifiskos apstākļus.
Tiešie maksājumi
Tiešo maksājumu sistēmas pārskatīšana ir saistīta ar atbalsta pārdalīšanu, pārveidošanu un
lielāku orientāciju uz konkrētu mērķu sasniegšanu, pievienot vērtību un kvalitāti
izdevumiem. Tiem jābūt gan ekonomiskiem (lai nodrošinātu pamatienākumu funkciju), gan ar
vidi saistītiem (lai atbalstītu sabiedriskā labuma funkciju). Tiešo maksājumu sadalei ir jābūt
labāk saprotamai arī nodokļu maksātājiem. Viens no sabiedrisko debašu priekšlikumiem ir
piemērot vienotu plakano likmi (flat rate) tiešajiem maksājumiem. Tomēr ES
lauksamniecības ražotāji saskaras ar dažādiem ekonomiskajiem un vides apstākļiem, tāpēc ir
nepieciešama taisnīga tiešo maksājumu sadale.
Līdz ar to jautājums ir, kā sasniegt taisnīgu sadali, kas pragmātiski, ekonomiski un politiski
pieņemamā veidā atspoguļotu noteiktos atbalsta mērķus, un tai pat laikā, izvairītos no
būtiskām graujošām izmaiņām. Iespējamais risinājums varētu būtu sistēma, kas ierobežotu
dalībvalstu ieguvumus un zaudējumus, garantējot to, ka lauksaimnieki visās dalībvalstīs vidēji
saņem minimālo daļu no visa ES vidējo tiešo maksājumu līmeņa. Nākotnes tiešie maksājumi
varētu tikt nodrošināti aktīvajiem lauksaimniekiem, pamatojoties uz šādiem principiem:
•

Pamata ienākumu atbalsts, piešķirot pamata atdalīto tiešo maksājumu, nodrošinot
vienveidīgu obligātā atbalsta līmeni visiem lauksaimniekiem dalībvalstī (vai reģionā),
balstoties uz nododamām maksājumu tiesībām atbilstoši atbalsta tiesīgai
lauksaimniecības zemei un savstarpējās atbilstības prasību izpildei. Jāapsver iespēja
lielajām individuālajām saimniecībām noteikt augšējo tiešo maksājumu slieksni, lai
novērstu nesamērīgu tiešo maksājumu sadali starp lauksaimniekiem.

•

KLP ietekmes uz vidi uzlabošana, izmantojot obligātu tiešo maksājumu „zaļo
komponenti” un, atbalstot visā ES teritorijā realizējamus vides pasākumus. Par
prioritārām vajadzētu uzskatīt darbības, kas vērstas gan klimata, gan vides politiku
mērķu sasniegšanai. Tie varētu būt vienkārši, vispārināti, bezlīguma pasākumi un
ikgadējās vides darbības, kuras pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības un ir saistītas
ar lauksaimniecību (piemēram, pastāvīgās ganības, zālāji, augu seka un ekoloģiskā
papuve). Papildus vajadzētu analizēt arī iespēju iekļaut Natura 2000 teritoriju
apsaimniekošanas prasības un atsevišķu labas lauksaimniecības un vides nosacījumu
pastiprināšanu.

•

Ilgtspējīgas attīstības veicināšana teritorijās ar specifiskiem dabiskiem
ierobeţojumiem, šādās teritorijās nodrošinot papildus ienākumu atbalstu
lauksaimniekiem platību maksājuma veidā, kā papildinājumu atbalstam, kuru sniegtu II
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pīlārs.
•

Ņemot vērā specifiskas problēmas atsevišķos reģionos, kur daži lauksaimniecības veidi
ir ekonomiskajā un/vai sociālajā ziņā sevišķi svarīgi, saistīto atbalstu pēc izvēles var
turpināt piemērot skaidri ierobežotos apmēros (ar atbalstu noteiktām platībām, ražai vai
dzīvnieku skaitam).

•

Vienkārša un specifiska atbalsta shēma mazajiem lauksaimniekiem varētu aizvietot
esošo režīmu, lai nodrošinātu konkurētspēju un lauku teritoriju dzīvotspēju.

•

Savstarpējās atbilstības nosacījumu vienkāršošana, nosakot lauksaimniekiem un
pārvaldības iestādēm vienkāršākus un visaptverošus nosacījumus, nezaudējot
savstarpējās atbilstības principu būtību.

•

Ņemot vērā, Eiropas Revīzijas palātas kritiku, izmaiņas tiešajos maksājumos jāveic
pilnveidojot „aktīvā lauksaimnieka” definīciju un novirzot atbalsta maksājumus tikai
„aktīvajiem lauksaimniekiem”.

Tirgus mehānismi
2009.gada krīze piena tirgū izcēla esošo tirgus mehānismu būtisko lomu tirgus krīzes
situācijās. Taču izrādījās, ka ir nepieciešama tirgus mehānismu pielāgošana, it sevišķi esošo
instrumentu racionalizēšana un vienkāršošana. Tāpat arī jāievieš jaunus politikas elementus
pārtikas ķēdes labākai funkcionēšanai un tās darbības uzlabošanai.
Tirgus mehānismu pielāgošana varētu iekļaut intervences perioda pagarināšanu, traucējumu
klauzulas (disturbance clauses) izmantošanu un privātās uzglabāšanas izmantošanu citiem
produktiem, un citu pasākumu pārskatīšanu, lai stiprinātu efektivitāti un uzlabotu kontroles.
Šādi tirgus mehānismi, īpaši intervence, varētu tiks izmantota tikai kā „drošība tīkls” cenu
krīžu un iespējamu tirgus svārstību gadījumā.
Attiecībā uz piena sektoru pašreizējais regulējums paredz ražošanas kvotas līdz 2015.gadam,
bet līdz 2010.gada beigām ir jāizstrādā tiesiskā bāze Augsta līmeņa ekspertu darba grupas
piena jautājumos rekomendācijām, lai nodrošinātu ilgtermiņa plānošanu un tādējādi arī
stabilitāti piena sektorā.
Attiecībā uz cukura sektoru pašreizējais regulējums paredz ražošanas kvotu izbeigšanu
2014./2015.tirdzniecības gadam, bet, lai palielinātu sektora efektivitāti un konkurētspēju, ir
nepieciešams izvērtēt vairākas nākotnes iespējas, ieskaitot kvotu sistēmas izbeigšanu bez
traucējumiem datumā, kurš jānosaka.
Nepieciešams uzlabot arī pārtikas apgādes ķēdes darbību. Lauksaimniecības pievienotās
vērtības daļa pārtikas apgādes ķēdē ir samazinājusies no 29% 2000.gadā līdz 24% 2005.gadā,
kamēr tajā pašā laika periodā pārtikas rūpniecības, vairumtirgotāju un izplatīšanas sektora
daļas ir tikai palielinājušās. Galvenās problēmas attiecas uz pašreizējo nevienlīdzīgo spēku
samēra sadalījumu pārtikas ķēdē, līgumattiecībām, nepieciešamību veicināt lauksaimniecības
nozares pārstrukturēšanu un konsolidāciju, tirgus pārredzamības palielināšanu un
lauksaimniecības izejvielu preču atvasināto tirgu darbību.
Lauku attīstība
Stiprinot Eiropas Savienības lauksaimniecības sektora un lauku apvidu ekonomisko, vides un
sociālo ilgtspējību, lauku attīstības politika ir sevi attaisnojusi, kā neatņemama KLP
sastāvdaļa.
Politikai ir jāņem vērā vides un klimata pārmaiņu radītos ierobežojumus. Lauku attīstības
politikai ir jāizplata ieguvumus lauksaimniecībā un lauku apvidos, kā arī plašākai sabiedrībai,
lai sekmētu:
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 lauksaimniecības konkurētspēju, attīstot inovācijas un pārstrukturēšanu un, veicinot
lauksaimniecības sektora efektivitātes celšanu;
 ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu, rūpējoties par vidi, lauksaimniecības
pielāgošanos/elastīgumu klimata izmaiņām un lauku apvidiem un, uzturot zemes
produktivitāti;
 sabalansētu lauku apvidu teritoriālo attīstību visā Eiropas Savienībā, dodot
plašākas iespējas iedzīvotājiem lauku apvidos un, veicinot labvēlīgākus apstākļus
lauku apvidos un saikni starp lauku un pilsētu teritorijām.
Videi, klimata pārmaiņām un inovācijām jābūt vadošajām tēmām politikā, kuras būtu
noteicošākās politikas virzītājas nekā iepriekš. Piemēram, investīcijām būtu jāceļ
ekonomiskos un vides sasniegumus; vides pasākumiem jābūt ciešāk saistītiem ar
specifiskajām reģionu un pat vietējo apvidu vajadzībām; pasākumiem, kas vērsti uz lauku
apvidu potenciāla atraisīšanu, jāpievērš lielāka uzmanība uzņēmējdarbības un vietējās
pārvaldības inovācijām. Arī atbalstam tiešās tirdzniecības un vietējo tirgu attīstībai jābūt
svarīgam.
Efektivitātes celšanas nolūkos, svarīgi ir stiprināt saskaņu starp lauku attīstības politiku un
citām Eiropas Savienības politikām, kā arī vienkāršot un, kur iespējams, atcelt nevajadzīgus
noteikumus. Šim nolūkam jāparedz kopējs stratēģiskais ietvars Eiropas Savienības fondiem.
Liela daļa esošo instrumentu joprojām būs nozīmīgi, sākot no investīcijām un infrastruktūras
līdz maksājumiem par ekosistēmas pakalpojumiem, atbalstam mazāk labvēlīgiem apvidiem
(turpmāk – MLA), vides un klimata pārmaiņu pasākumiem, atbalstam inovācijām, zināšanu
pārnesei un kapacitātes stiprināšanai, uzņēmējdarbības radīšanai, sociālai un institucionālai
attīstībai, un, apsverot specifiskās dalībvalstu vajadzības, lai paaugstinātu to ekonomisko
efektivitāti. Uzlabojumi varētu attiekties uz veiksmīgāku pasākumu savstarpējo sasaisti,
sevišķi sasaistot ar apmācībām un izstrādājot pasākumu kopumus, lai ņemtu vērā atsevišķu
grupu vai apvidu (mazie lauksaimnieki, kalnu apvidi) vajadzības, kā arī piedāvājot tādas
iniciatīvas kā labvēlīgas atbalsta intensitātes likmes, lai uzlabotu mērķtiecību.
Papildus, lai efektīvāk reaģētu uz ienākumu nenoteiktību un tirgus nepastāvību, kas aizkavē
lauksaimniecības sektora iespējas veikt investīcijas, vienlaikus saglabājot sektora
konkurētspēju - ir jāievieš riska pārvaldības instrumenti. Riska pārvaldības instruments
būtu pieejams dalībvalstīm, lai novērstu ražošanas un ienākumu riskus, sākot no PTO zaļajai
kastei atbilstoša instrumenta, kas kompensētu nozīmīgus ienākumu zaudējumus līdz
pastiprinātam atbalstam apdrošināšanas instrumentiem un kopējiem fondiem.
Attiecībā uz lauku attīstības atbalsta sadali starp dalībvalstīm, jāapsver objektīvu kritēriju
izmantošana, tomēr ierobežojot būtiskas izmaiņas esošajā sistēmā.
Paziņojumā tiek uzsvērts arī, ka ir nepieciešams stiprināt un vienkāršot kvalitātes (tostarp
bioloģiskās lauksaimniecības) un veicināšanas politikas, lai paaugstinātu un stimulētu
lauksaimniecības sektora konkurētspēju.
EK nākotnes KLP pēc 2013.gada veidošanā piedāvā 3 politikas izvēles un variantus,
kuri visi balstās uz 2 pīlāru struktūru, tomēr daţādu sadales balansa attiecību starp
tiem.
1.variants - uzlabots status quo
Šis variants pamatojas uz šobrīd labi funkcionējošiem politikas aspektiem un raksturojams ar
ierobeţotiem/pakāpeniskiem
uzlabojumiem
atsevišķās
jomās
(t.i.
lielāku
taisnīgumu/objektivitāti tiešo maksājumu sadalē starp dalībvalstīm). Šis variants nodrošinātu
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KLP nepārtrauktību un stabilitāti, nodrošinot ilgtermiņa plānošanu pārtikas ķēdes
operatoriem.
Tiešie maksājumi

Tirgus pasākumi

Lauku attīstība

• Jāpadara
taisnīgāka/objektīvāka tiešo
maksājumu sadale starp
dalībvalstīm, saglabājot
nemainītu pašreizējo tiešo
maksājumu sistēmu.

• Jāstiprina riska pārvaldības
mehānismi.

• Jāturpina „Veselības
pārbaudē” (Health Check)
aizsāktā finansējuma virzīšana
klimata pārmaiņu, ūdens,
bio oģiskās dau zveidības un
atjaunojamās enerģijas,
un inovāciju izaicinājumu
pārvarēšanai.

• Jāpilnveido un jāvienkāršo
esošie tirgus instrumenti, kur
iespējams.

2.variants - līdzsvarotāks, mērķtiecīgāks un ilgtspējīgāks atbalsts
Šajā piedāvātajā variantā tiktu veikta ievērojama KLP reforma, rūpīgi to pārskatot, lai
nodrošinātu, ka tā kļūst ilgtspējīgāka, un ka tiek panākts labāks līdzsvars starp dažādiem
politikas mērķiem, lauksaimniekiem un dalībvalstīm. Tas paveicams, izmantojot uz konkrētu
mērķi orientētus pasākumus, kas arī būtu labāk saprotami ES pilsoņiem. Šī izvēle
nodrošinātu lielāku izdevumu lietderīgumu un lielāku koncentrēšanos uz ES pievienoto
vērtību.
Tiešie maksājumi

Tirgus pasākumi

Lauku attīstība

• Jāpadara taisnīgāka tiešo
maksājumu sadale starp
dalībvalstīm un jāveic būtiskas
izmaiņas tiešajos maksājumos.

• Jāuzlabo un jāvienkāršo esošie
tirgus instrumenti, kur
nepieciešams.

• Jāpielāgo un jāpapildina esošie
instrumenti, lai labāk savietotu
ar Eiropas Savienības
prioritātēm (kas atbalsta vides,
klimata izmaiņas un/vai
pārstrukturēšanu un inovācijas)
un lai stiprinātu
reģionālās/vietējās iniciatīvas.

• Tiešie maksājumi sastāvētu
no:
- pamata likmes, kas būtu
ienākumu atbalsts;
- obligāta papildus atbalsta
specifiskām „zaļākām”
sabiedriskajām precēm (public
goods), ieskaitot vienkāršas,
vispārinātas, bez līguma un
ikgadējas agro-vides aktivitātes,
pamatojoties uz papildus
izmaksām, kas rodas veicot šos
pasākumus.

• Jāstiprina esošos riska
pārvaldības instrumentus un
jāievieš izvēles stabilizācijas
līdzeklis, kurš atbilst PTO
zaļajai kastei, lai kompensētu
nozīmīgus ienākumu
zaudējumus.
• Jāparedz finansējuma pārdale
starp dalībvalstīm, pamatojoties
uz objektīviem kritērijiem.

- papildus maksājums, lai
kompensētu specifiskus
dabiskos ierobežojumus.
- brīvprātīga saistīta atbalsta
sastāvdaļas specifiskiem
sektoriem un reģioniem.

3.variants - likvidēts tirgus un ienākumu atbalsts
Šajā variantā tiek apskatīta iespēja par vēl ievērojamāku/radikālāku KLP reformēšanu,
koncentrējoties uz vides un klimata pārmaiņu mērķiem, vienlaicīgi pakāpeniski atsakoties no
ienākumu atbalsta un lielākās daļas tirgus pārvaldības pasākumiem. Nodrošinot skaidru
finansējuma koncentrēšanos, caur lauku attīstības politikas ietvaru, vides un klimata izmaiņu
problēmu risināšanai, tiktu stimulēta reģionālo stratēģiju veidošana, lai nodrošinātu ES mērķu
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ieviešanu. Šai izvēlei būtu skaidras, bet savādākas priekšrocības KLP mērķu sasniegšanā un
tās ir jāizvērtē, ņemot vērā ekonomiskos, vides un sociālos aspektus.
Tiešie maksājumi

Tirgus pasākumi

Lauku attīstība

• Pakāpeniska atteikšanās no
pašreizējiem tiešajiem
maksājumiem.

• Jāatceļ visi tirgus pasākumi, ar
iespējamu traucējumu klauzulas
izņēmumu, kas varētu tikt
iedarbināta smagu krīžu
gadījumā.

• Pasākumi būtu galvenokārt
orientēti uz klimata pārmaiņām
un vides aspektiem.

• Tā vietā jānodrošina ierobežoti
maksājumi par vides sabiedrisko
labumu un papildus maksājumi
par specifiskiem dabas
ierobežojumiem.

Diskusijas par KLP nākotni pēc 2013. gada tika aizsāktas Slovēnijas prezidentūras laikā
2008.gada I pusgadā, diskutējot par KLP vidēja termiņa pārskatu jeb KLP „Veselības
pārbaudi”. Viedokļu apmaiņa turpinājās Francijas prezidentūras laikā 2008.gada II pusgadā
neformālajā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes (turpmāk - MP)
sanāksmē 2008.gada 21.-23.septembrī un turpinājās 2008.gada 28.novembra formālajā MP.
Pretēji Francijas prezidentūras plānam jau 2008.gada novembrī apstiprināt Padomes
secinājumus par šo jautājumu, dalībvalstis nepanāca vienošanos un rezultātā tika sagatavoti
Francijas prezidentūras secinājumi par KLP pēc 2013.gada. Čehijas prezidentūras laikā notika
diskusijas par ES KLP tiešo maksājumu sistēmas nākotni pēc 2013.gada, kurā vairums
dalībvalstu akcentēja nepieciešamību to pārskatīt un atzina, ka nākotnē būtu jāizvairās no
vēsturisko references datu izmantošanas, nosakot pieejamos atbalsta maksājumu apjomus
dalībvalstīm. Savukārt Zviedrijas prezidentūras laikā notika diskusijas par lauku attīstības
politikas (turpmāk – LAP) nākotni pēc 2013.gada, kurā dalībvalstis vienprātīgi uzsvēra un
atzina, ka lauku attīstības politika nākotnē viennozīmīgi ir jāsaglabā KLP sastāvā un tai
jāparedz atbilstošs finansējums. Savukārt Spānijas prezidentūras laikā norisinājās diskusijas
par tirgus vadības pasākumiem un instrumentiem nākotnē.
Saskaņā ar 2008.gada 18.-19. jūnija Eiropadomes secinājumu 27.punktu ES dalībvalstu līderi
ir atzinuši, ka „ir svarīgi turpināt uzlabot lauksaimniecības orientāciju uz tirgu un tādējādi
ļaut ES lauksaimniekiem labāk reaģēt uz tirgus signāliem, vienlaikus nodrošinot godīgu
konkurenci un veicinot ilgtspējīgu lauksaimniecību visā ES un, nodrošinot pietiekamu
nodrošinājumu ar pārtiku.” Savukārt, saskaņā ar 2008.gada 20.novembra KLP „Veselības
pārbaudes” kompromisa dokumentu Eiropas Komisija un Padome ar kopēju deklarāciju ir
uzņēmusies saistības un ir gatava veikt lauksaimniecības tiešo maksājumu (turpmāk – TM)
sistēmas un pastāvošo atšķirību ES dalībvalstu starpā izvērtēšanu, ar mērķi veidot jaunu
lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada.
Spānijas prezidentūras laikā 2010.gada I pusgadā tika akceptēti Prezidentūras secinājumi par
KLP tirgus pārvaldības instrumentiem pēc 2013.gada ar kuriem vairums dalībvalstu
akcentēja, ka, ievērojot pieaugošās svārstības tirgū, nākotnē ir ļoti nozīmīgi saglabāt „drošības
tīklu”, lai aizsargātu ne tikai lauksaimniekus, bet arī visus pārtikas piegādes ķēdes dalībniekus
(t.sk. patērētājus). Vienotās TKO instrumenti ir „drošības tīkla” pamats, un tie jāsaglabā ar
iespēju tos pārskatīt, lai nepieciešamības gadījumā TKO instrumentus varētu pielāgot tirgus
situācijai.
2010.gada I pusgadā EK organizēja plašu sabiedrisko diskusiju, kurā varēja piedalīties un
savu viedokli izteikt jebkurš ES iedzīvotājs. Kopumā tika izteikti vairāk kā 5600 viedokļi, no
tiem 463 Latvijas viedokļi, kas ir 4. lielākais iesniegto viedokļu skaits pēc Vācijas, Polijas un
Francijas. 2010.gada 19.-20.jūlijā Eiropas Komisija rīkoja konferenci par KLP pēc 2013.gada,
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kurā tika izdiskutēti sabiedriskajā apspriešanā saņemtie viedokļi. Šajā konferencē
izkristalizējās šādas galvenās tēmas:
- jāveic KLP pilnīga stratēģiska reforma, nevis tikai politikas pārskatīšana;
- lauksaimniecības loma ir pārtikas nodrošinājums un lauku ekonomiskās stabilitātes
garants;
- reformētās KLP galvenais elements būs adekvāti tiešie maksājumi lauksaimniekiem,
kuri nodrošina sabiedrisko preču un pakalpojumu sniegšanu;
- vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība;
- lauku ainavas saglabāšana;
- klimata izmaiņu pasākumi;
- lielāka caurspīdība pārtikas ķēdē;
- godīgāki konkurences nosacījumi ES reģionālajiem un lokālajiem produktiem pret
importu no trešajām valstīm.
Plānots, ka EK nāks klajā ar likumdošanas aktu priekšlikumiem 2011.gada jūlijā Polijas
prezidentūras laikā. Bez tam, plānots, ka Eiropas Parlaments izstrādās savu ziņojumu par KLP
līdz 2020.gadam, kas būs kā atbildes reakcija uz EK Paziņojumu. Plānots, ka Eiropas
Parlaments ar to nāks klajā 2011.gada pavasarī.
Lai stiprinātu Latvijas pozīcijas un paustu Latvijas nostāju gaidāmajās diskusijās par KLP
nākotni pēc 2013.gada, Zemkopības ministrija ir izstrādājusi sākotnējo pozīciju par Latvijas
redzējumu un interesēm par KLP pēc 2013.gada, pamatojoties uz EK Paziņojumu un, saskaņā
ar 2010.gada 16.novembrī Ministru kabinetā apstiprināto LR pozīciju Nr.3 „Par ES budžeta
pārskatīšanu”.
Balsošanas kārtība. ES tiesību akta izdošanas/jautājuma izskatīšanas juridiskais pamatojums
2. Situācija Latvijā
Latvijas lauksaimniecības nozares īpatsvars 2009.gadā bija 1,7% no kopējā iekšzemes
kopprodukta (turpmāk – IKP). Pievienotā vērtība faktiskajās cenās lauksaimniecības nozarei,
salīdzinot ar 2008.gadu ir samazinājusies par 17,4%, taču īpatsvars kopējā IKP ir palicis
nemainīgs. Savukārt kopējais lauksaimniecības un pārtikas nozares īpatsvars 2009.gadā bija
3,7% no kopējā IKP un arī šis rādītājs salīdzinot ar iepriekšējo gadu nav mainījies. 2009.gadā
lauksaimniecībā bija nodarbināti 72,1 tūkst. iedzīvotāju jeb 7,3% no visiem nodarbinātajiem
tautsaimniecībā, salīdzinot ar 2008.gadu (70,3 tūkst. iedzīvotāju jeb 6,3%) lauksaimniecībā
nodarbināto skaits ir palielinājies par 1,8 tūkst. jeb 2,6% .Līdz ar to var secināt, ka, lai gan
nedaudz, bet 2009.gadā palielinājies gan lauksaimniecībā nodarbināto skaits, gan to īpatsvars
kopējā nodarbināto skaitā. 2009.gadā pārtikas rūpniecībā bija nodarbināti 32,5 tūkst.
iedzīvotāju jeb 3,3% no visiem nodarbinātajiem tautsaimniecībā. Salīdzinoši 2008.gadā
nodarbināti bija 37,7 tūkst. iedzīvotāju (samazinājums par 5,2 tūkst. jeb 13,8%).
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta datiem uz 2010.gada 1.janvāri, lauksaimniecībā
izmantojamā zeme (turpmāk - LIZ) bija 2,43 milj.ha, bet, saskaņā ar Centrālās statistikas
pārvaldes datiem 2009.gadā Latvijā bija 1,83 milj.ha izmantotās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, no kuras 1,17 milj.ha bija aramzeme. No kopējās Latvijas LIZ 73,5%
tiek klasificēti kā MLA.
Strukturālo izmaiņu rezultātā Latvijā vidējais saimniecības lielums ir palielinājies no 21,7ha
2003.gadā līdz 25,5ha 2007.gadā, jeb par 17,5%. LIZ platība vienā saimniecībā šajos gados
palielinājusies no 14ha līdz 17ha jeb par 21,4%. Ir vērojama izteikta tendence samazināties
nelielo saimniecību skaitam un palielināties lielu saimniecību īpatsvaram. Saskaņā ar Latvijas
lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) datiem, kas veic 1000 uz tirgu orientēto
saimniecību aptauju, vidējais zemes izlietojums saimniecībā ir 60,6ha.
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2009.gadā augkopība veidoja 54,3%, bet lopkopība – 45,7% no kopējās lauksaimniecības
preču galaprodukcijas vērtības bāzes cenās. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
lauksaimniecības preču galaprodukcijas struktūrā augkopības un lopkopības īpatsvars nav
mainījies.
2009.gadā vislielākais īpatsvars lauksaimniecības produkcijas vērtībā bija graudiem – 21,6%,
savukārt, 2008.gadā pienam - 23%, 2007. gadā graudiem -27%, 2006.gadā pienam - 25%.
Atšķirībā no iepriekšējā gada, kad vērtības izteiksmē nozīmīgākais Latvijas lauksaimniecības
produkts bija piens, 2009.gadā tā īpatsvars samazinājās līdz 19,2%, un tas noticis piena cenu
krituma dēļ par 2,3% punktiem.
Latvijas piensaimniecībā 2009. gadā turpinājās iepriekšējā gadā aizsākušās problēmas, kas
iezīmējās ar daudziem negatīviem rādītājiem – piena iepirkuma cenas strauju samazināšanos
gada pirmajā pusgadā, piena ražošanas samazinājumu, kā arī turpinājās problēmas eksporta
tirgos u. c. No pozitīviem faktoriem var minēt nozares kopējās produktivitātes turpmāku
uzlabošanos: 2009. gadā turpināja samazināties slaucamo govju skaits un palielināties govju
produktivitāte, ļaujot saglabāt piena ražošanu vairāk vai mazāk līdzvērtīgā apjomā. Tāpat
lēnām, turpināja uzlaboties arī piena ražošanas struktūra, palielinoties lielo saimniecību
skaitam un samazinoties mazo ražotāju skaitam. Pozitīvs rādītājs bija tas, ka EK nozares
atbalstam gada sākumā atjaunoja pastāvīgās eksporta kompensācijas piena produktiem.
2010.gadā situācija attīstās labvēlīgi, piena iepirkuma cena saglabājas vidēji 0,171-173 Ls/t
līmenī. Eksporta apjomos gan vērojams samazinājums, taču vērtības izteiksmē eksports
2010.gada pirmajā pusgadā par 32% pārsniedza attiecīgo 2009.gada rādītāju, kas apliecina
uzlabojumus ārējos tirgos.
2009.gads cūkkopības nozarē vērtējams kā diezgan stabils. Palielinoties dzīvu cūku
eksportam uz Krieviju, cūkaudzētāji spēja noturēties un attīstīt ražošanu. Eksporta pieaugums
atbrīvoja iekšējo tirgu, kur cūkgaļa sastāda 47% no kopējā Latvijā saražotās gaļas daudzuma.
Nozarē notiekošie procesi sekmēja nelielu dzīvnieku skaita pieaugumu par 0,3%, kaut gan
kopējais ganāmpulku skaits samazinājās par 5,8%. Nelielas izmaiņas bija vērojamas arī
ražošanas un pārstrādes apjomā, kā arī produktivitātes rādītājos. 2009.gadā salīdzinājumā ar
2008. gadu cūkgaļas ražošanas apjoms samazinājies par 4,9%. Savukārt, 2010.gadā vasaras
periodā cūkkopības sektorā iezīmējās problēmsituācija ar zemām gaļas iepirkuma cenām un,
pretstatā, ar vien pieaugošām lopbarības (graudu) izmaksām. Lopbarības izmaksas šī gada
jūnijā (pirms sākās cenu lejupslīde) veidoja 66-70% no cūkgaļas ražošanas izmaksām, bet līdz
septembrim šis īpatsvars bija pieaudzis līdz 77%. Lopbarības izmaksas šajā periodā bija
pieaugušas par 42%, radot būtiskus zaudējumus cūkkopības saimniecību īpašniekiem.
Liellopu gaļas ražošanā ir 2009.gads ir bijis diezgan stabils gads, neskatoties uz nelielo
apjomu kritumu. Sekmējot gaļas šķirņu liellopu un to krustojumu ar piena šķirnēm audzēšanu,
uzlabojot gaļas kvalitatīvo īpašību kopumu, liellopu sektoram radās priekšnosacījums
konkurences veicināšanai ES tirgū. Tāpēc kvalitatīva liellopu gaļa lielākoties tiek izvesta no
Latvijas uz citām ES valstīm. Eksportēto liellopu skaits 2009.gadā salīdzinot ar iepriekšējo
gadu palielinājās par 31%. 2009. gadā tika saražots 20,5 tūkstoši tonnu liellopu gaļas
kautsvarā t.i., par 4,2 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. Patērētās liellopu gaļas un tās produktu
apjoms, pārrēķinot gaļā, bija 16,1 tūkst. tonnu, t.i., par 13 % mazāk salīdzinājumā ar 2008.
gadu. Latvijā tradicionāli liellopu gaļas patēriņš ir ievērojami mazāks nekā cūkgaļas patēriņš.
Putnkopības nozarē 2009.gadā ražošanas apjoms ir stabils un pastāv potenciālas iespējas
palielināt konkurētspēju gan Latvijas, gan ārvalstu tirgū. Lai gan, Latvija nav putnu gaļas
ražošanas lielvalsts, tomēr ražošanas rādītāji lēnām turpina kāpumu. Saražotās putnu gaļas
daudzums (23,3 tūkst. tonnu) ir palielinājies par 0,3% salīdzinājumā ar 2008.gadu. Joprojām
turpina palielināties broileru un dējējvistu skaits – salīdzinājumā ar 2008.gadu tas ir audzis
par 11,6%. Olu ražošanas nozarē pašreiz notiek virzība uz lielākas pievienotās vērtības
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produktu eksportu, t. i., olu produktiem – šķidro olu masu, olu pulveri, jo tieši šie produkti
citās valstīs tiek aizvien vairāk pārdoti. Saražoto olu un olu produktu daudzums ir palielinājies
par 13,2% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Olu un olu produktu patēriņš 2009.gadā ir bijis par
13,8% lielāks nekā saražotais apjoms.
Graudkopība ir viena no svarīgākajām Latvijas lauksaimniecības nozarēm, graudu platības un
kopraža pakāpeniski pieaug. 2009.gadā graudaugu sējumu platība aizņēma 540,8 tūkst.ha –
par 3,4 tūkst.ha jeb 0,6% mazāk nekā 2008.gadā, bet salīdzinājumā ar pēdējo trīs gadu vidējo
apjomu tā ir palielinājusies par 4%. No Latvijas reģioniem visvairāk piemērots graudaugu
audzēšanai ir Zemgales reģions, jo tajā ir labvēlīgi agroklimatiskie apstākļi, kas ļauj iegūt
lielu graudaugu ražu, tāpēc visvairāk graudaugi tiek audzēti tieši Zemgales reģionā. Visvairāk
Latvijā tiek audzēti ziemas kvieši.
Graudu kopievākumu - 1,7 milj.tonnu - 2009.gadā gandrīz 2008.gada līmenī nodrošināja
ziemāju graudaugu kopražas kāpums par 41,3 tūkst.tonnu jeb 4,1%, sējumu platībām
palielinoties par 17,6%. Šo kāpumu galvenokārt ietekmēja ievērojama ziemas kviešu platības
un kopražas palielināšanās – attiecīgi par 42,0 tūkst.ha jeb 24,7% un par 78,9 tūkst.tonnu jeb
10,6%. Ziema kviešu īpatsvars kopējā ziemāju sējumu platībā 2009. gadā bija 72%
(2008.gadā – 68%).
2009.gadā iegūti 1,7 milj.tonnu graudu, tikai nedaudz – par 26,3 tūkst.tonnu jeb 1,6% –
mazāk nekā iepriekšējā gadā. Mazliet sarukusi arī graudaugu vidējā ražība: 2008.gadā tā bija
31,0cnt no ha, 2009.gadā – 30,8cnt.
Bioloģiskās lauksaimniecības sektorā 2009.gadā sertificētās bioloģiskās lauksaimniecības
platības aizņēma ap 9% no visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, jeb 161158 ha. Lai
gan 2009.gada beigās saimniecību skaits, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, ir
nedaudz samazinājies salīdzinot ar 2008.gadu, tomēr kopējā sertificētā platība nesamazinājās,
jo palielinājās vidējais bioloģiskās saimniecības lielums. 2009.gadā saimniecību skaits ar
platību lielāku par 21ha bija vairāk kā 50%. 2009.gadā bioloģiskās lauksaimniecības
kontroles sistēmā ir iekļautas 3977 saimniecības.
2009. gadā lauksaimniecības sektorā izteikti izpaudās tie faktori, kas ietekmēja ekonomisko
situāciju gan Latvijā, gan ārpus tās. Lauksaimniekus visbūtiskāk skāra pieprasījuma un līdz ar
to arī ražoto produktu cenu samazināšanās. Šie procesi, īpaši pasaules tirgū, bija sākušies jau
2008. gadā, bet 2009. gadā nopietni ietekmēja arī vietējo tirgu. Tāpēc kopējais cenu
samazinājums bija ļoti krass, un skāra gandrīz visus produktus. Turpinājās arī ienākumu
kritums, kas bija vēl straujāks nekā 2008. gadā, – ienākumi pazeminājās zem 2006. gada
līmeņa. Tomēr ieguldījumu un stabilās atbalsta politikas dēļ netika pieļauts ražošanas apjoma
kritums: lauksaimniecība ir gandrīz vienīgā tautsaimniecības nozare, kurā 2009. gadā nav
fiksēts nozīmīgs apjoma samazinājums, bet pievienotā vērtība salīdzināmās cenās ir pat
palielinājusies.
Latvijas lauksaimniecības sektora konkurētspēju joprojām negatīvi ietekmē augstās un aizvien
pieaugošās resursu un izejmateriālu cenas, kā arī materiāli tehniskais nodrošinājums, kas
joprojām ir daudzas reizes mazāks, salīdzinot ar citām ES dalībvalstīm.
KLP ietvaros 2006.-2009.gadā Latvijā izmaksāti (kopā ES un Latvijas līdzfinansējums)
871milj.LVL, kur KLP I pīlāra ietvaros tika izmaksāti 463 milj.LVL, bet KLP II pīlāra
ietvaros – 409 milj.LVL.
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Avots: Zemkopības ministrijas aprēķini, balstoties uz Lauku atbalsta dienesta datiem.
I ES KLP I PĪLĀRS – TIEŠIE MAKSĀJUMI, TIRGUS KOPĒJĀ ORGANIZĀCIJA
UN TIRGUS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI
ES KLP I pīlārs sevī ietver šādus pasākumus: tiešie maksājumi, Tirgus kopējā organizācija
(turpmāk – TKO) mehānismi un tirgus veicināšanas pasākumi.

ZMPoz_Nr1_KLP lidz 2020_EK Pazinojums_25112010

12

Avots: Zemkopības ministrijas aprēķini, balstoties uz Lauku atbalsta dienesta datiem.
1. Tiešie maksājumi
ES pastāv 2 TM atbalsta shēmas – Vienotais maksājums (turpmāk – VM), ko piemēro ES-15
dalībvalstis, kā arī Malta un Slovēnija, un Vienotais platību maksājums (turpmāk – VPM), ko
piemēro t.s. 10 „ES jaunās dalībvalstis”.
Latvijā kopš 2004.gada tiek piemērota VPM shēma, kas tiek finansēta no ES budžeta.
Saskaņā ar Latvijas Pievienošanās ES līguma nosacījumiem, papildus VPM, Latvija līdz
2013.gadam drīkst maksāt papildu valsts tiešos maksājumus (turpmāk – PVTM), kas tiek
finansēti no nacionālā budžeta.
VPM var saņemt tikai par tādu zemi, kas 2003.gada 30.jūnijā bija labā lauksaimniecības
stāvoklī (Latvijai noteiktā references platība – 1,475 milj.ha). Katru gadu VPM pieteiktā
platība pakāpeniski pieaug. 2009.gadā atbalstam apstiprinātā VPM platība bija 1,516 milj.ha.
Latvijai piešķirtā TM aploksne 2009.gadā sastādīja 116,56 milj.LVL (59,27 milj.LVL VPM,
52,50 milj.LVL PVTM un 4,79 milj.LVL citām atbalsta shēmām), kas nozīmē, ka teorētiski
Latvijā tiešo maksājumu atbalsts 2009.gadā bija vidēji aptuveni 77 LVL par 1ha atbalstam
apstiprinātās platības, par kuru Lauku atbalsta dienests ir veicis maksājumu.
PVTM shēmām ir jābūt līdzīgām KLP atbalsta shēmām, kas ir gan pilnībā atdalītas no
ražošanas kā PVTM par pienu, gan saistītas ar ražošanu, piemēram, PVTM par zīdītājgovīm,
par aitu mātēm un par sēklām. Latvija 2010.gadā kopumā piemēro 11 dažādas PVTM shēmas,
bet saskaņā ar Pievienošanās ES līguma nosacījumiem 2013.gadā PVTM atbalsta shēmu
piemērošana ir jāpārtrauc.
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Tā kā 17 ES dalībvalstis jau ir ieviesušas VM shēmu, kā arī EK eksperti vairakkārt ir
uzsvēruši, ka VPM nav nākotnes shēma, Latvijā jau 2009.gada sākumā tika uzsāktas aktīvas
diskusijas ar lauksaimnieku organizācijām par iespēju 2011.gadā pāriet uz VM shēmu.
Tomēr, ņemot vērā EK un Latvijas viedokļu dažādību par piemērojamo VM modeli Latvijā,
diskusiju rezultātā 2010.gada 20.janvārī tika pieņemts lēmums 2011.gadā vēl nepāriet no
VPM uz VM shēmu. Ieviešot VM shēmu, saskaņā ar Komisijas norādījumiem, netiktu
sasniegts Latvijas izvirzītais VM ieviešanas mērķis, bet EK ierosinātais VM ieviešanas
modelis nenovērstu atbalsta pārdali starp lauksaimniecības sektoriem un lauksaimniekiem, kā
arī netiktu saglabāts atbalsta apjoms ražojošiem lauksaimniekiem 2008.gada līmenī.
Latvijai pieejamais finansējums tirgus pasākumiem un TM 2007.-2013.gada Finanšu
perspektīvas ietvaros ir 0,59 miljardi LVL. Tomēr Latvijai ir zemākais saņemamo TM apjoms
uz 1 VPM hektāru, kas pat 2013.gadā, kad Latvija būs sasniegusi 100% tiešo maksājumu ES
līmeni, t.s. „phasing-in” līmeni, sastādīs tikai ~68 LVL/ha, bet vidēji ES ir 220 LVL/ha, kas
aprēķināts, sasummējot dalībvalstīm noteiktās esošās TM finanšu aploksnes un, attiecinot to
uz ES VM vai VPM platību kopsummu (skat. grafiku zemāk). Jāatzīmē, ka grafikā ir
atspoguļota situācija esošajā plānošanas periodā, kad TM finanšu apjomi dalībvalstīm tika
noteikti, balstoties uz vēsturiskajiem finansējuma sadales kritērijiem un principiem
(piemēram, laukaugu platības, ražība, iepriekšējie dažādu lauksaimniecības produktu
ražošanas apjomi u.c., kas noteikti konkrētos references periodos).

Avots: Zemkopības ministrijas aprēķini, balstoties uz EK datiem.
2. Tirgus atbalsta instrumenti
Latvija līdz šim ir izmantojusi ES TKO ietvaros piedāvātos atbalsta mehānismus, kā,
piemēram, eksporta kompensācijas, intervenci, atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām u.c.
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2.1. Intervences iepirkums - no lauksaimnieka tiek iepirkta produkcija par noteikto
intervences cenu. Pasākumu finansē no Eiropas Lauksamniecības garantiju fonda (turpmāk –
ELGF).
ES mērogā kopumā intervences iepirkuma mehānisms līdz šim ticis plaši izmantots, jo ļauj
uzņēmumiem cīnīties, piemēram, ar tirgus sezonālās pārprodukcijas ietekmi un citām
situācijām, kad tirgus cenas ievērojami pazeminās.


Piena produktu iepirkums intervencē:

Latvijas piena produktu ražotāji praktiski neizmanto intervences iepirkuma mehānismu, ko
var skaidrot ar mehānisma administrēšanas nosacījumiem (prasība pēc īpaša produkta
iepakojuma un marķējuma, un pēc garantijas naudas iemaksas par visu intervencē pārdodamo
produktu apjomu līdz brīdim, kamēr administrējošās iestādes pārliecinās par produkta
atbilstību nosacījumiem).
Latvijā 2005.gadā intervencē tika iepirktas 348 tonnas sviesta un 2006.gadā - 66 tonnas
sviesta. Šie daudzumi tika pārdoti 2007.gadā. Vājpiena pulvera iepirkums intervencē Latvijā
līdz šim nav īstenots, jo šī produkta pārdošanā nav bijis ievērojamu problēmu – produkta
ražošana ir pakārtota pieprasījumam konkrētā laikposmā.


Labības iepirkums intervencē:

Saskaņā ar ES likumdošanu, graudi intervencē tiek iepirkti laikā no 1.novembra līdz
31.maijam.
Tirgus situācija (zemās cenas, lielie krājumi) sekmēja, ka 2009./2010.tirdzniecības gadā
Latvijā intervencē iepirktas 22 993 tonnas miežu.


Cūkgaļas, liellopu un teļa gaļas, aitu un kazu gaļas iepirkums intervencē:

Latvijā līdz šim ne liellopu un teļa gaļas, ne cūkgaļas, ne aitas un kazas gaļas intervence un
privātā uzglabāšana netika īstenota.
2.2. Privātās uzglabāšanas atbalsts - pārprodukcijas gadījumā noteikta lauksaimniecības
produktu preču partija netiek ielaista tirgū un ELGF ietvaros tiek finansēta šo produktu
uzglabāšana.
Latvijā ilglaicīgi glabājamiem sieriem privātā uzglabāšana nelielos apmēros (84 tonnas)
notikusi tikai 2005./2006. intervences periodā. Taču ņemot vērā KLP „Veselības pārbaudes”
rezultātus, privātās uzglabāšanas atbalsts par ilgi glabājamiem sieriem vairs netiek paredzēts.
Viens no iemesliem, kāpēc Latvijas piena produktu ražotāji praktiski neizmanto privātās
uzglabāšanas atbalstu, ir tas, ka atbalstu uzņēmums var saņemt tikai pēc privātās uzglabāšanas
perioda beigām, kas nozīmē daļu apgrozāmo līdzekļu iesaldēšanu uz laiku.
2.3. Eksporta kompensācijas - instruments, kas sekmē ES eksportētāju pozīciju saglabāšanu
trešo valstu tirgos, kompensējot cenu atšķirību starp ES un pasaules tirgu.
ES eksporta kompensācijas var tikt maksātas par sekojošu lauksaimniecības produktu
eksportu uz trešajām valstīm: piens un piena produkti, cukurs, labība (t.sk., milti, putraimi,
ciete), rīsi, olas, mājputnu gaļa, liellopu un teļu gaļa, cūkgaļa. Tomēr pašreiz eksporta
kompensācijas ir pieejamas tikai par olu, mājputnu gaļas, cūkgaļas, liellopu un to gaļas
eksportu uz trešajām valstīm, pārējiem produktiem eksporta kompensācijas ir noteiktas 0
apmērā.
Kopumā laika posmā no 2004.gada 1.maija līdz 2010.gada oktobrim eksporta kompensācijās
Latvijā izmaksāti 4,9 milj.LVL, un no tiem 71% bijušas kompensācijas par piena un piena
produktu eksportu, 10% - par pārstrādātajiem lauksaimniecības produktiem jeb par tajos
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iestrādātajiem pamatproduktiem (piena produkti, olas, cukurs, labība) un 8% - par
graudaugiem. Visaktīvāk ir izmantotas eksporta kompensācijas par pienu un piena
produktiem, un eksporta statistikas analīze liecina, ka 2009.gadā ar eksporta kompensācijām
eksportēti 58% no Latvijas piena produktiem, par kuriem eksportētāji var saņemt eksporta
kompensācijas. To, ka ne visi kompensācijām atbilstošie produkti tiek eksportēti ar eksporta
kompensācijām var skaidrot ar uzņēmēju izvēli (nav intereses iesaistīties atbalsta shēmā), kā
arī ar faktu, ka ne visa 2009.gada laikā bija pieejamas eksporta kompensācijas.
2.4. Raţošanu ierobeţojošie mehānismi – kvotas, kas nosaka noteiktus ražošanas apjoma
ierobežojumus.


Piena kvotas:

Saskaņā ar KLP „Veselības pārbaudes” rezultātu, piena kvotas tiks atceltas ar 2015.gadu.
Latvijas valsts kopējā piena kvota 2010/2011 gadam ir 758 160 tonnas. Savukārt 2009/2010
kvotas gadā bija 750 653 tonnas, no kā 719 683 tonnas ir piegādes kvota un 30 970 tonnas ir
tiešās tirdzniecības kvota. Atšķirībā no 2008/2009 kvotas gada, 2009./2010. kvotas gadā piena
piegādes apjoms ir samazinājies par 7,9%, savukārt tiešās tirdzniecības piena apjoms
palielinājies par 51,14%. Piegādes kvotas izpilde 2009./2010. kvotas gadā bija 84,62 %, tas ir
skaidrojams ar problēmām piena tirgū, savukārt tiešās tirdzniecības kvotas izpilde
2009./2010. kvotas gadā bija 85,31%, un, salīdzinājumā ar iepriekšējo kvotas gadu tas ir par
18,8% vairāk. 2008. gadā un 2009. gada sākumā, pastāvot ekonomiskās krīzes situācijai,
Latvijā iezīmējās tendence samazināties pārdotā piena daudzumam atbilstoši piegādes kvotai
un palielināties pārdotā piena daudzumam atbilstoši tiešās tirdzniecības kvotai. Šādas
tendences iemesls bija būtiski samazinātās piena iepirkuma cenas un iepirkuma apjoms
pārstrādes uzņēmumos. Tādēļ, lai mazinātu zaudējumus, piena ražotāji centās pārdot pienu un
mājās ražotu piena produkciju tieši galapatērētājam.


Kartupeļu cietes kvotas:

Kartupeļu cietes kvotas ir noteiktas līdz 2012.gada 1.jūlijam. Latvijas valsts kopējā kartupeļu
cietes kvota ir 5778 tonnas.


Cukura ražošanas kvotas:

Saskaņā ar cukura nozares reformu, kura tika uzsākta 2006.gadā un veikto cukura rūpniecības
restrukturizāciju, Latvijai turpmāk līdz 2015.gadam noteiktā cukura ražošanas kvota ir nulle.
2.5. Ārējo tirdzniecību regulējošie instrumenti, kas regulē tirdzniecību starp ES un
trešajām valstīm.


Ārējās tirdzniecības administrēšana:

Tirdzniecība starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm tiek regulēta ar dažādiem
instrumentiem (importa nodokļi, tarifu kvotas u.c.).
Latvijai kā ES dalībvalstij nav iespēju vienpusēji noteikt ievedmuitas apmērus, bet,
pamatojoties uz kopējās ārējās tirdzniecības principiem, ir jāpiemēro vienotā ievedmuita.
Arī Latvijai ir izdevīgi, ka ES nosaka augstas ievedmuitas tiem produktiem, kuri būtu
uzskatāmi par jutīgiem kā ES, tā Latvijā un kalpo kā aizsargmehānisms ES, t.sk. Latvijas
ražotājiem. Piemēram, piena produktu grupā – pienam noteikta ievedmuita 126 LVL/t,
Čedaras sieram 1174 LVL/t; gaļas produktu grupā – atsevišķiem cūkgaļas produktiem 377
LVL/t; lauksaimniecības izcelsmes alkoholam – atsevišķiem produktiem 13,5 LVL/hl.
Tomēr atsevišķos gadījumos, kad ir nepieciešams izejvielu imports no trešajām valstīm.
kopējie importa nodokļi ir uzskatāmi par traucēkli.


Cukura kā izejvielas par konkurētspējīgām pasaules cenām pieejamība:
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Latvijas cukuru saturošo pārstrādāto lauksaimniecības produktu ražotāju un eksportētāju
darbību un konkurētspēju trešo valstu tirgos negatīvi ietekmē eksporta kompensāciju cukuram
un cukuram pārstrādātajos produktos noteikšana nulles apmērā, kā arī atkarība no dārgā ES
cukura un augstie importa nodokļi (41,90 EUR/100kg)
Līdz šim Latvija ir aktīvi paudusi viedokli par cukura pieejamību par konkurētspējīgām
pasaules cenām cukura saturošo pārstrādāto lauksaimniecības produktu nozares vajadzībām.
Pašreiz baltā cukura cena ES ir zemāka nekā pasaules tirgū un Latvijas potenciālajos importa
tirgos, bet augstais ES importa nodoklis ir palicis nemainīgs. Pasaulē (Londonas biržā) baltā
cukura cena 2010.gada oktobrī ir 358 LVL/t; Krievijā – 492 LVL/t; Ukrainā – 455 LVL/t; ES
iekšējā tirgū vidēji 340 LVL/t (dati pieejami tikai par 2010.gada jūliju).
2.6. Citi TKO atbalsta pasākumi (t.sk. atbalsts raţotājiem):


„Skolas piena” programma:

Latvijā darbojas ES „Skolas piena” programma un atbalsts programmas ietvaros tiek piešķirts
par I kategorijas (piemēram, pasterizēts piens, pasterizēts piens ar šokolādi vai augļiem,
dzeramais jogurts utt.) un II kategorijas (piemēram, dzeramie jogurti, kefīrs ar vai bez
piedevām utt.) produktiem. Latvijā populārākais produkts (ap 99%) programmas ietvaros ir
termiski apstrādāts jeb pasterizēts piens. Līdz 2008.gadam Latvija piešķīra arī valsts atbalstu
programmai, nodrošinot katram programmā iesaistītajam pirmsskolas un sākumskolas
skolēnam bezmaksas glāzi piena dienā. Līdzfinansējuma apmērs bija 0,3 LVL par litru piena.
2008./2009.gadā programmā bija iesaistītas 511 izglītības iestādes, kurām kopumā tika
piegādātas 716 tonnas piena. Atbalsts tika izmaksāts 280 tūkst.LVL apmērā, no tā 92
tūkst.LVL bija ES finansējums un 188 tūkst. LVL bija Latvijas valsts atbalsts. Savukārt
2009.gadā valsts atbalsts programmai nav piešķirts nacionālā budžeta apsvērumu dēļ.
Tādējādi 2009./2010. mācību gadā programmas apguve būtiski samazinājās.


Biškopības programma:

Latvija biškopības programmas apguvē piedalās kopš 2004.gada un katru gadu programma
tiek pilnīgi un veiksmīgi izmantota. Programma tiek izstrādāta trīs gadu periodam - 1.periods:
2005.-2007.gads (realizēts); 2.periods: 2008.-2010.gads (pašreiz darbojas); 3.periods: 2011.2013.gads (paredzēts ieviest). Latvijas biškopības programmai ir pozitīva ietekme uz
biškopības nozari, jo sniedz reālu atbalstu nozarē strādājošajiem ražotājiem un nozarei
kopumā.
Biškopības programma tiek sastādīta, lai uzlabotu medus ražošanu un tirdzniecību
dalībvalstīs. Programmas realizēšanai tiek piešķirts 50% Kopienas līdzfinansējums un 50%
dalībvalstu līdzfinansējums. Kopējais finansējums 2008.-2010.gadam bija 532 tūkst.LVL,
t.sk. ES (50% - no ELGF) un Latvija (50%) triju gadu periodam. 2011.-2013.gadam tika
apstiprināts 569 673 tūkts.LVL triju gadu periodam (t.sk., ES un LV), par tādiem
pasākumiem, kā bišu skaitu atjaunināšana stropos, Varrozes kontrole un apkarošana, tehniskā
palīdzība kursu un semināru veidā, kā arī pētījumu programmas biškopības produktu jomā.
Latvijas biškopības programmai ir pozitīva ietekme uz biškopības nozari, raugoties gan no
valsts, gan no biškopju viedokļa, jo pašreiz Latvijā nav ne ES, ne valsts tiešais atbalsts
biškopjiem. Latvijas biškopības programma ir vienīgais instruments, kas attiecas uz šo nozari,
kurš sniedz reālu atbalstu nozarē strādājošajiem ražotājiem un nozarei kopumā.


Programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem:

Latvijā EK programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem tiek īstenota sākot ar
2010./2011.mācību gadu, un dalībai tajā ir pieteikušās 594 izglītības iestādes. Ir plānots, ka
bezmaksas augļus un dārzeņus no 10.janvāra līdz 25.februārim saņems 89 070 (78% no
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2009./2011.mācību gada sākumā reģistrēto) 1.-6.klašu skolēni.


Atbalsts augļu un dārzeņu ražotāju grupām:

Augļu un dārzeņu kooperatīvi, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, var tikt atzīti par ražotāju
organizācijām. Taču tiem, kuri šos kritērijus izpildīt nevar, ir iespēja saņemt ražotāju grupas
atzīšanu, lai pārejas perioda laikā, kas nav garāks par 5 gadiem, sasniegtu ražotāju
organizācijas atzīšanas kritērijus. Šī pārejas perioda laikā, ražotāju grupas var saņemt atbalstu
investīciju veikšanai un administratīvo izmaksu segšanai.
Pašlaik Latvijā ir divas atzītas dārzeņu ražotāju grupas, kuras 2009.gadā jau ir saņēmušas
atbalstu 2,03 milj.LVL apmērā. Pirmā augļu un ogu ražotāju grupa ir atzīta 2010.gada vidū.


Programma vistrūcīgāko personu apgādei ar pārtikas produktiem:

EK katru gadu pieņem plānu programmas īstenošanai, lai nodrošinātu Kopienas vistrūcīgākās
personas ar pārtiku. Programma tiek finansēta no ELGF, bet papildu izdevumi, kas saistīti ar
pievienotās vērtības nodokli, tiek segti no dalībvalstu budžeta. Produkti tiek piegādāti no
intervences krājumiem. Tomēr, ja intervences krājumos nav pieejami attiecīgie produkti, tie
tiek mobilizēti Kopienas tirgū, ja vien šie produkti pieder pie tās pašas produktu grupas.
Latvija šajā programmā piedalās no 2006.gada. 2010.gadā EK piešķīra Latvijai finansējumu
3,6 milj.LVL apmērā un programmā iesaistīto vistrūcīgāko personu skaits ir 77 146.
2010.gada pārtikas grozs: ātri vārāmās auzu pārslas, četrgraudu pārslas, griķu pārslas,
pankūku milti un vājpiena pulveris.
Attiecībā uz 2011.gadu EK ir piešķīrusi finansējumu Latvijai 4,5 milj.LVL. Plānots, ka
2011.gadā tiks izsniegti 129 931 pārtikas produktu komplekti vistrūcīgāko personu
nodrošināšanai ar pārtiku. 2011.gada pārtikas grozs: miežu putraimi, a/l kviešu milti,
četrgraudu pārslas, auzu pārslas, vājpiena pulveris, piens. 2011.gada programmas realizācijai
pieteicās 10 labdarības organizācijas. Plānotais pārtikas produktu piegāžu vietu skaits - 419.


Produktu veicināšana:

Izmantojot ES lauksaimniecības produktu veicināšanas un informēšanas atbalsta sistēmu,
profesionālajām nozaru organizācijām ir iespēja izstrādāt un realizēt līdz pat 3 gadus ilgas
programmas noteiktu lauksaimniecības produktu popularizēšanai gan iekšējā ES tirgū, gan
ārpus ES robežām, saņemot ES un valsts līdzfinansējumu attiecīgi 50 un 30% apmērā.
2009.gadā Eiropas Komisijā tika apstiprinātas un savu darbību sāka divas Latvijas
lauksaimniecības produktu veicināšanas un informēšanas programmas iekšējā tirgū:
 Latvijas augļkopju asociācijas 3 gadu programma “Augļi veselībai”;
 biedrības “Siera klubs” 3 gadu programma “Mārketinga komunikāciju programma
sieram un citiem piena produktiem”.
Abu programmu mērķis ir informēt patērētājus par attiecīgo produktu kvalitāti, veselīgumu,
daudzveidību un nozīmi ikdienas uzturā, tā veicinot šo produktu patēriņu un ražošanu.
Latvijai jau ir pilnībā realizētas divas programmas medus produktu un bioloģiskās
lauksaimniecības produktu veicināšanai.


Cukura nozares restrukturizācija:

Cukura rūpniecības restrukturizācija Latvijā tika uzsākta 2006./2007.tirdzniecības gadā, kad
abas cukurfabrikas (Liepājas un Jelgavas) nolēma pieteikties uz cukura rūpniecības
restrukturizācijas atbalstu, veicot pilnu ar cukura ražošanu saistīto iekārtu un ēku demontāžu.
Cukura rūpniecības restrukturizācijas process ir noslēdzies 2009.gada sākumā un
cukurfabrikas ir saņēmušas 27,18 milj.LVL lielu atbalstu no cukura rūpniecības
restrukturizācijas fonda.
Cukurbiešu audzētāji cukura rūpniecības restrukturizācijas rezultātā no cukurfabrikām saņēma
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6,81 milj.LVL lielu kompensāciju. Savukārt ES papildus cukura rūpniecības restrukturizācijas
atbalstam cukurbiešu audzētājiem piešķīra 7,19 milj.LVL lielu kompensāciju.
Ņemot vērā to, ka Latvija ir pilnībā izbeigusi cukura ražošana un vairs netiek tai piešķirta
cukura ražošanas kvota, valsts izstrādāja cukura rūpniecības restrukturizācijas programmu, lai
saņemtu dažādošanas atbalstu no restrukturizācijas fonda.
Dažādošanas atbalsts tika piešķirts:

 vietējām pašvaldībām – 5,97 milj.LVL apmērā, t.sk. pilsētām - 2,56 milj.LVL apmērā,
kurās notika cukura ražošana un pagastiem (novadu pašvaldībām) – 3,41 milj.LVL
apmērā, kurās 2006.gadā tika audzētas cukurbietes vairāk par vienu hektāru;

 cukurbiešu audzētājiem – 5,11 milj.LVL apmērā.
II ES KLP II PĪLĀRS – LAUKU ATTĪSTĪBAS POLITIKA
Latvijai pieejamais finansējums lauku attīstības politikai 2007.-2013.gada Finanšu
perspektīvas ietvaros ir 0,74 miljardi LVL Kopienas līdzfinansējums un kopā ar Latvijas
līdzfinansējumu tas sastāda – 0,97 miljardi LVL publiskais finansējums. Finansējuma apjoms
dalībvalstu lauku attīstības programmām laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013.
gada 31. decembrim tika noteikts ar EK 2006.gada 12.septembra Lēmumu 2006/636,
pamatojoties un, pielietojot vairāku kritēriju kopumu, t.sk. konkrētas dalībvalstu situācijas un
vajadzības, kas balstītas uz kritērijiem (lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība,
nodarbināto skaits lauksaimniecībā, IKP uz vienu iedzīvotāju); apjomi, kas rezervēti
reģioniem, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar Konverģences mērķi; iepriekšējā periodā
piešķirtais Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonda finansējums.
Lauku attīstības ietvaros pieejamie finanšu līdzekļi Latvijā novirzīti šādiem pasākumiem:

Lauku attīstības programmas
(LAP) mērķpasākumi

miljardi LVL

%

Publiskais
Kopienas
finansējums līdzfinansējums

Kopienas
līdzfinansējuma
likme
LAP - 75

Lauksaimniecības un
mežsaimniecības sektora
konkurētspējas veicināšana (Lauku
attīstības 1.ass)

0,38

0,28

Vides un lauku ainavas uzlabošana
(Lauku attīstības 2.ass)

0,36

0,29

80

Lauku dzīves kvalitātes un
ekonomikas dažādošanas
veicināšana (Lauku attīstības 3.ass)

0,17

0,12

75

LEADER pieejas īstenošana (Lauku
attīstības 4.ass)

0,02

0,02

80

Tehniskā palīdzība

0,04

0,03

x
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Ekonomikas
atveseļošanās
plāns - 90
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Kopā

0,97

0,74

x

Latvijas LAP 2007.-2013.gadam pasākumu ietvaros finansējums pārsvarā ir novirzīts
ekonomikas stimulēšanai, īpaši atbalstot lauksaimniecības un mežsaimniecības
uzņēmējdarbību.
Finansējums Lauku attīstības programmas ietvaros tiek novirzīts 4 asīm:
1. ass Lauksaimniecības un mežsaimniecības sektora konkurētspējas veicināšana
1.ass mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumu konkurētspēju,
atbalstot to pārstrukturizēšanu, attīstību un inovāciju, kā arī paaugstināt iedzīvotāju
profesionālo kvalifikāciju un zināšanas, nodrošinot nepieciešamo konsultāciju pakalpojumu
pieejamību. Šīs ass pasākumiem novirzīti 39,1% no Latvijas LAP 2007.-2013.gadam
finansējuma.
No 1.ass pasākumiem var izdalīt divus pasākumus, kuriem ir novirzīts vislielākais
finansējums:


„Lauku saimniecību modernizācija” (novirzīti 56% no 1.ass kopējā pieejamā
publiskā finansējuma), atbalstot lauksaimniecības uzņēmumu modernizāciju, lai
uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju;



„Lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienotā vērtība” (novirzīti 16%
no 1.ass kopējā pieejamā publiskā finansējuma), atbalstot lauksaimniecības produktu
pārstrādes efektivitātes paaugstināšanu, lauksaimniecības produktu ar augstu
pievienoto vērtību ražošanas veicināšanu, bioloģiskās lauksaimniecības, integrētās
lauksaimniecības un Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem un tradicionālajām
ražošanas metodēm raksturīgo pārstrādes produktu klāstu palielināšanu.

2. ass Vides un lauku ainavas uzlabošana
2.ass mērķis ir veicināt un nodrošināt lauksaimniecības zemes ilgtspējīgu izmantošanu,
atbalstot vidi saudzējošu ražošanas metožu pielietošanu, aizsargājot, bagātinot un ilgtspējīgi
izmantojot dabas resursus un ainavas lauku apvidos. Tādējādi tiek risinātas ES līmeņa
prioritātes, piemēram, bioloģiskās daudzveidības un ūdens kvalitātes uzlabošanā, kā arī
klimata pārmaiņu samazināšanā. Šīs ass pasākumiem novirzīti 37,3% no Latvijas LAP 2007.2013.gadam finansējuma.
No 2.ass pasākumiem var izdalīt trīs pasākumus, kuriem ir novirzīts vislielākais finansējums:


„Agrovides maksājumi” (novirzot 44,2% no 2. ass kopējā pieejamā publiskā
finansējuma), atbalstot bioloģiskās lauksaimniecības un integrētās dārzkopības
attīstību, kā arī vietējo lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu uzturēšanu un intensīvās
lauksaimniecības radītā piesārņojuma samazināšanu īpaši jutīgajā teritorijā;



„Maksājumi par nelabvēlīgiem apstākļiem citās teritorijās (izņemot kalnu
teritorijas)” (novirzīti 45,6% no 2.ass kopējā pieejamā publiskā finansējuma),
atbalstot lauksaimnieciskās darbības apsaimniekotā lauksaimniecībā izmantojamā
zemē mazāk labvēlīgajos apvidos;

Ņemot vērā 2003.gadā Komisijas Vadlīnijās noteiktās MLA teritoriju raksturīgās pazīmes,
Latvijā MLA teritorijas tika noteiktas, pamatojoties uz 3 rādītājiem jeb raksturīgajām
pazīmēm:
1) zemes produktivitāte - lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums
ballēs;
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2) ekonomiskie rezultāti - pašvaldības budžeta rādītājs - iedzīvotāju ienākuma nodokļa
apmērs uz vienu iedzīvotāju teritorijā;
3) iedzīvotāji - iedzīvotāju blīvums un lauksaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaita
īpatsvars teritorijas iedzīvotāju skaitā, kas raksturo teritorijas iedzīvotāju atkarību no
lauksaimnieciskās darbības.
Pamatojoties uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes novērtējumu ballēs, Latvijā ir noteikti 3
atšķirīgi MLA reģioni vai kategorijas, kur 1.kategorijā ietilpst 14%, 2.kategorijā – 45% un
3.kategorijā – 41% no kopējās Latvijas MLA teritorijas.
2010.gadā uz MLA atbalstu ir pieteikušās 48734 saimniecības ar kopējo platību 1,01 milj.ha
jeb 75% no Latvijas kopējās izmantotās LIZ platības, kas klasificēta MLA atbalstam (1,35
milj.ha jeb 73,5% no 1,83 milj.ha izmantotās LIZ 2008.gadā). Līdz 2013.gadam atbalsta
likmes tika noteiktas: 1.kategorija – 17,50LVL/ha; 2.kategorija – 28,11LVL/ha un
3.kategorija – 40,76LVL/ha.


Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK” un
„Natura 2000 maksājumi mežiem” (novirzīti 5,5% no 2.ass kopējā pieejamā publiskā
finansējuma), veicot ikgadējus kompensācijas maksājumus par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un mežsaimniecības zemēs, kas
atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās – Natura 2000.

3. ass Lauku dzīves kvalitātes un ekonomikas dažādošanas veicināšana
3.ass mērķis ir dažādot un attīstīt uzņēmējdarbību lauku teritorijā, uzlabot esošo lauku
infrastruktūru, lai apturētu ekonomisku un sociālu lejupslīdi un lauku iedzīvotāju skaita
samazināšanos.
3.ass pasākumiem novirzīti 17,1% no Latvijas LAP 2007.-2013.gadam finansējuma.
Prioritārie pasākumi šīs ass ietvaros, kuri veicina uzņēmējdarbības un dzīves vides attīstību,
iedzīvotāju mobilitātes un nodarbinātības pieaugumu lauku teritorijās, ir:
 „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību dažādošana)” (novirzot 55% no 3.ass kopējā pieejamā publiskā
finansējuma),
atbalstot
ar
lauksaimniecību
nesaistītu
komercdarbību
(uzņēmējdarbību) vai nodarbinātību lauku teritorijā, dažādojot aktivitātes, kas nav
saistītas ar lauksaimniecību, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un ienākumu
līmeņa palielināšanos lauku reģionos;
 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” (novirzot 39,4% no 3.ass kopējā
pieejamā publiskā finansējuma), atbalstot investīcijas publiskās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
4.ass LEADER pieejas īstenošana
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai,
kurā pamatprincips ir, ka iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas
teritorijas problēmu risināšanā.
Pārstāvji no dažādiem sektoriem (ekonomiskie, sociālie un pašvaldību pārstāvji) apvienojas
un izveido vietējo rīcības grupu. Tā izstrādā uz vietējo iedzīvotāju vajadzībām balstītu vietējo
attīstības stratēģiju, nosaka teritorijas attīstības prioritātes un sniedz iespēju vietējiem
iedzīvotājiem realizēt pašu izstrādātus projektus saskaņotus ar attīstības stratēģiju.
4.ass pasākumiem rezervēti 2,5%, no kopējā Latvijas LAP 2007.-2013.gadam 1., 2. un 3.ass
kopējā finansējuma.
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Latvijai pieejamā finansējuma Lauku attīstības programmā 2007.-2013.gadam apguve:
Kopš LAP īstenošanas uzsākšanas brīža (uz 31.10.2010) izsludinātajās iesniegumu kārtās
kopējais iesniegto pieteikumu publiskais finansējums ir sasniedzis 584,5 milj. LVL, kas ir
60% no kopējā LAP pieejamā publiskā finansējuma. Apstiprināto iesniegumu kopējais
publiskais finansējums ir 494,7 milj. LVL jeb 51% no kopējā LAP pieejamā publiskā
finansējuma (ietverot pārejošas saistības no iepriekšējā programmēšanas perioda). Savukārt
kopā izmaksātais publiskais finansējums jau sasniedzis 287,7 milj. LVL jeb 30% no kopējā
pieejamā publiskā finansējuma (ietverot pārejošās saistības no iepriekšējā programmēšanas
perioda). Bez tam var minēt, ka LAP 2.asij (Vides un lauku ainavas saglabāšana) pieejamais
publiskais finansējums platībatkarīgajiem maksājumiem (Mazāk labvēlīgo apvidu maksājumi,
Natura 2000 maksājumi, Agrovides maksājumi) ir jau teorētiski 100% rezervēts izmaksai, jo
atbalstam pieteiktā platība turpmākos gados plānota tādā pašā apmērā, savukārt pasākumā
“Agrovides maksājumi” tiek uzņemtas saistības uz pieciem gadiem.

Avots: Zemkopības ministrijas aprēķini, balstoties uz Lauku atbalsta dienesta datiem.
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Avots: Zemkopības ministrijas aprēķini, balstoties uz Lauku atbalsta dienesta datiem.
Provizoriski novērtējot līdzšinējo pieejamā finansējuma apguvi Latvijā var secināt, ka ir
samazinājusies lauku uzņēmēju un lauksaimnieku interese par investīciju projektu īstenošanu,
kas galvenokārt saistīts ar nepietiekamām finansiālām iespējām. Kā galvenie iemesli tam būtu
minami vispārējā ekonomikas lejupslīde un kreditēšanas samazināšanās Latvijā. Šobrīd
aktuālāki ir tādi pasākumi, kā agrovide un lauksaimnieciskās darbības apsaimniekotā
lauksaimniecībā izmantojamā zemē mazāk labvēlīgajos apvidos. Līdz ar to var secināt, ka
šobrīd uzņēmējiem pieejamāki, atbilstoši viņu iespējam, ir pasākumi, kuru ietvaros iespējams
iegūt apgrozāmos līdzekļus darbības uzturēšanai un nodrošināšanai. Tuvākajā periodā,
atsākoties stabilākai kreditēšanai, varētu pieaugt uzņēmēju interese par investīciju pasākumu
īstenošanu.
Atbilstoši ES normatīvo aktu nosacījumiem ES dalībvalstīs realizētajām Lauku attīstības
programmām tiek veikts novērtējums ar mērķi izvērtēt gan visas programmas, gan atsevišķu
pasākumu mērķu sasniegšanas līmeni, to efektivitāti un ilgtspēju, kā arī sniegt priekšlikumus
izmaiņām programmā. Pilnvērtīgu izvērtējumu par Latvijas LAP 2007-2013.gadam būs
iespējams veikt 2010.gada beigās, kad noslēgsies starpposma novērtējums, kurš aptver visu
programmu un sniegs priekšstatu par programmas darbības rezultātiem, efektivitāti un
vajadzībām.
Latvijas Lauku attīstības politikas attīstības virzieni Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2030.gadam kontekstā:
Saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Latvijai lauku reģionu
turpmākajai attīstībai pēc 2013.gada būtiski risināt šādus jautājumus:


stiprināt un veicināt uzņēmējdarbību lauku teritorijās, t.sk. tradicionālo
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru modernizāciju, efektivitāti un
konkurētspēju;



saglabāt lauku apdzīvotību, nodrošinot pakalpojumu un darba vietu pieejamību un
sasniedzamību lauku iedzīvotājiem, attīstot kvalitatīvu sabiedrisko infrastruktūru (t.sk.
elektroniskos sakarus, uzlabot ceļu kvalitāti, u.c.), tā radot dzīvošanai pievilcīgu un
kvalitatīvu vidi lauku teritorijās;



nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu dabas, t.sk. meža un zemes resursu izmantošanu;



dažādot lauku ekonomiku, attīstot lauku tūrismu,
lauksaimniecību, atjaunojamos energoresursus u.c.

amatniecību,

bioloģisko

Kvalitatīvas dzīves un darba telpas nodrošināšana, saglabāšana un attīstīšana laukos visā
Kopienas teritorijā ir Eiropas Savienības stratēģiskais mērķis. Līdz ar to šī mērķa īstenošana
būtu nodrošināma ne tikai ar Lauku attīstības politikas instrumentiem un finansējumu, bet arī
citiem, piemēram, izmantojot Kohēzijas politikas finanšu instrumentus (t.sk. struktūrfondi un
Kohēzijas fonds), tā nodrošinot mazāk attīstīto ES lauku teritoriju attīstību un atšķirību
izlīdzināšanos, kā arī ne tikai integrētu reģiona pilsētvides un lauku attīstību, bet arī integrētu
visa reģiona attīstību, tuvojoties ES vidējam līmenim. Vienlaikus, nepieciešama visu
instrumentu ieviešanā piemērojamā regulējuma vienādošana un vienkāršošana, kā arī
jānodrošina nepārklāšanās un papildinātības principa ievērošana.
Lauksaimniecība, bez tās pamatmērķa - nodrošināšana ar pārtiku, sniedz arī ievērojamu
ieguldījumu sabiedriskā labuma nodrošināšanā, piemēram, pārtikas drošība, lauku reģionu
saglabāšana un daudzveidība, u.c. KLP līdz šim ir attīstīta, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un
apkārtējai videi draudzīgu lauksaimniecību un samazinātu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.
KLP ir sniegusi ieguldījumu Eiropas, tai skaitā arī Latvijas lauksaimniecības attīstībā:
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nodrošinot iespēju modernizēt saimniecības un uzlabot ražošanas procesus, tādējādi,
palielinot to konkurētspēju;



garantējot lauksaimnieku ienākumu stabilitāti;



radot iespēju lauksaimniekiem vairāk orientēties uz tirgu;



veicinot tirgus nodrošinājumu ar lauksaimniecības produkciju par pieņemamām
cenām.

Ietekme uz budžetu
No diskusijām un vienošanās par KLP nākotni pēc 2013. gada būs atkarīgs Latvijai piešķirtais
un pieejamais finansējums.
3. Latvijas Republikas pozīcija
LATVIJAS VĒRTĒJUMS PAR EK PAZIŅOJUMU „KLP LĪDZ 2020.GADAM”
Latvija atzinīgi vērtē, ka EK ir savlaicīgi nākusi klajā ar redzējumu par KLP līdz
2020.gadam, tomēr uzskatām, ka EK Paziņojumā izteiktie priekšlikumi par nākotnes
KLP nav pietiekami risinājumi Latvijai vissvarīgākajā jautājumā – KLP tiešo
maksājumu sistēma un tās noteikšanas principi un kritēriji, jo nav nepārprotami un
skaidri minēts, ka KLP tiešo maksājumu sistēma pēc 2013.gada tiks izveidota tāda, kas būtu
taisnīga un godīgi pret visiem ES dalībvalstu lauksaimniekiem un, ka jaunā tiešo maksājumu
sistēma būs spēkā, sākot ar 2014.gadu. Tomēr, kā piemērotāko variantu turpmākajām
diskusijām par KLP I pīlāru Latvija uzskata EK piedāvāto otro politikas izvēli. Tai pat
laikā, ne tikai Latvijai vissvarīgākajā jautājumā – tiešo maksājumu sistēmas pārskatīšana, bet
arī attiecībā uz iespējamām politikām tirgus pārvaldības instrumentu kā efektīva
„drošības tīkla” īstenošanā, EK piedāvātais otrais politikas virziens nav pietiekami
ambiciozs un tajā ir nepieciešami nopietni uzlabojumi un pielāgojumi. Bez tam, nākotnes
tiešo maksājumu aprēķināšanā Latvija piedāvā savu aprēķināšanas metodi (skat. tālāk pozīcijā
sadaļā tiešie maksājumi). Tāpat arī Latvija uzskata, ka EK Paziņojumā minētie trīs
nākotnes iespējamie II pīlāra - lauku attīstības politikas virzieni ir ieskicēti ļoti vispārīgi
un nav sniegts pietiekoši detalizēts EK redzējums un konkrēti priekšlikumi par
nākotnes lauku attīstības politiku.
I ES KLP MĒŖKI UN PAMATPRINCIPI
Latvija uzskata, ka Kopējās lauksaimniecības politikas mērķi, kas noteikti Kopienas
dibināšanas līgumā (kā arī Līgumā par Eiropas Savienības darbību jeb Lisabonas
līgumā) un, kuri, sekojot reformām ir tikuši pielāgoti, joprojām ir aktuāli. Tomēr, pēc
2013.gada KLP pamatmērķiem jābūt šādiem:


Lauksaimniecības un lauku uzņēmējdarbības efektivitātes un konkurētspējas
veicināšana, kā arī lauku kā kvalitatīvas dzīves un darba telpas nodrošināšana un
stiprināšana

Lauksaimniecības un lauku uzņēmējdarbības efektivitāti un konkurētspēju nodrošina labi
funkcionējošs tirgus, kurā pastāv vienlīdzīgas konkurences apstākļi. Taču, lai spētu reaģēt
strauji svārstīga tirgus apstākļos, kā arī lai varētu risināt neparedzamās cenu svārstības
pasaules tirgū un atjaunotu tirgus stabilitāti krīzes situācijās, ir nepieciešams paredzēt
attiecīgu regulējumu un atbalsta pasākumus. Tādēļ KLP būtu jānodrošina ar „drošības tīkla”
pasākumiem tirgus traucējumu gadījumos. Vienlaicīgi, lauku sabiedriskās infrastruktūras,
lauku ekonomikas un uzņēmējdarbības ilgtspējīgai attīstībai, KLP pēc 2013.gada jāparedz
pietiekams finansējums lauku attīstības politikas ietvaros, īpaši atbalstot ES konverģences
reģionus, ar mērķi veicināt lauku ekonomikas ilgtspējīgu attīstību, tā nodrošinot mazāk
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attīstīto ES lauku teritoriju attīstību un atšķirību izlīdzināšanos. Tai pat laikā ir nepieciešama
standartizācija un vienkāršošana visu instrumentu piemērojamai likumdošanai un ir jāievēro
nepārklāšanās un papildinātības principi.


Pārtikas nodrošinājuma uzturēšana un patērētāju nodrošināšana ar drošu un nekaitīgu
pārtiku par pieņemamām un ar citām pasaules valstīm konkurētspējīgām cenām,
vienlaicīgi nodrošinot ienākumus ES lauksaimniekiem

Lai pilnībā nodrošinātu sabiedrību ar pārtiku un uzlabotu nozares spēju reaģēt uz globālā
pārtikas pieprasījuma pieaugumu un tā izmaiņām, ir jābūt iespējai uzturēt un paplašināt
apstrādātās platības, nodrošinot ražošanas kapacitātes saglabāšanu. Tādēļ KLP pēc 2013.gada
jānodrošina lauksaimniekiem izdevumu kompensēšanu, kas saistīti ar lauksaimniecības zemes
saglabāšanu labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.
ES noteikto augsto standartu un prasību ievērošana lauksaimnieciskajā ražošanā (piemēram,
bioloģiskās drošības pasākumi, augu un dzīvnieku veselība, labturība u.c.) rada papildus
izmaksas ES lauksaimniekiem, kas vājina ES lauksaimnieku saražotās produkcijas
konkurētspēju, attiecībā pret tiem ražotājiem ārpus ES, kuriem šādas augstākas prasības netiek
piemērotas vai arī nav obligāti jāievēro. Tādēļ KLP pēc 2013.gada jānodrošina
lauksaimniekiem papildus izdevumu kompensēšanu, kas saistīti ar ES noteikto obligāto
standartu izpildi, kā arī augstāku standartu ievērošanu.


Sabiedriskā labuma
lauksaimniekiem

nodrošināšana,

vienlaicīgi

kompensējot

izdevumus

ES

Lauksaimniecība ir nozare, kas varētu darboties balstoties tikai uz tirgus ekonomikas
principiem, kas dotu ienākumus lauksaimniekam un sniegtu ieguldījumu nacionālajā
kopproduktā. Taču lauksaimniecībai ir arī būtiska nozīme sabiedriskā labuma sniegšanā –
sakārtotas vides uzturēšanā, ainavu saglabāšanā, augstu standartu izpildē attiecībā uz augu un
dzīvnieku veselību, labturību. Sabiedriskā labuma sniegšana ir sabiedrības uzstādījums
lauksaimniekiem, kuru sniegšanas izdevumu kompensēšana ir neiespējama no lauksaimnieka
gūtajiem tirgus ieņēmumiem, vienlaicīgi saglabājot konkurētspēju. Arī šajā jomā KLP pēc
2013.gada būtu jānodrošina pietiekami finanšu resursi, līdz ar to nepieciešama pāreja no
saimniecību ienākuma atbalsta uz maksājumiem par sabiedriskā labuma sniegšanu, kas
kompensētu lauksaimniekiem papildus izmaksas, ko rada sabiedrisko labumu sniegšana.
Lai sasniegtu KLP mērķus pēc 2013.gada, Latvija uzskata un piekrīt EK Paziņojumā
paustajam, ka pēc 2013.gada ir jāturpina īstenot vienotu KLP, nedalot to atsevišķās
nacionālajās vai reģionālajās politikās, kā arī jāsaglabā atsevišķi gan ES KLP I pīlārs
(tiešie maksājumi un, tirgus kopējā organizācija, tirgus veicināšana), gan II pīlārs
(lauku attīstības pasākumi). Abiem pīlāriem ir jābūt vienam otru papildinošiem un
jāizvairās no pārklāšanās. Pie tam KLP I pīlārs pilnā apmērā būtu finansējams no ES kopējā
budžeta. Tai pat laikā Latvijai vissvarīgākais jautājums ir tiešo maksājumu sistēmas
pārskatīšana, atsakoties no līdz šim pastāvošajiem vēsturiskajiem sadales kritērijiem un
principiem (piemēram, laukaugu platības, ražība, iepriekšējie dažādu lauksaimniecības
produktu ražošanas apjomi u.c.), nosakot tiešo maksājumu aploksnes dalībvalstīm, lai pēc
2013.gada tiktu nodrošināti godīgi un taisnīgi tiešo maksājumu atbalsta līmeņi ES, tādā
veidā veicinot godīgus konkurences un saimniekošanas nosacījumus ES vienotajā
ekonomiskajā telpā visām ES dalībvalstīm.
Latvija uzskata, ka galvenie pamatprincipi, kuri jāievēro, definējot KLP pēc 2013. gada ir:
1) „aktivitāte” - KLP atbalsta apjomam jābūt samērīgam ar sniegto pakalpojumu
sabiedrībai un ir jānovērš tirgu kropļojošie efekti, saskaņojot atbalsta pasākumus un to
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apjomu ar sasniedzamajiem KLP mērķiem;
2) „vienlīdzība” - jāievēro taisnīguma un godīguma princips starp dalībvalstīm, nosakot
to TM aploksnes, kuru aprēķināšanā tiek izmantoti objektīvi kritēriji, kas saskanīgi ar
KLP un atbalsta mērķiem. Tai pat laikā jāparedz īpašs lauksaimnieciskās ražošanas
atbalsts jeb maksājums par saimniekošanu mazāk labvēlīgos apvidos to valstu
lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, kuri ir atkarīgi no sliktākiem agro
klimatiskajiem apstākļiem, kurus nav iespējams mainīt un, kuri tieši ietekmē vienas
platības vienības ražīgumu;
3) „vienkāršošana” – KLP jāturpina vienkāršot, politikai jābūt izmaksu efektīvai, kas
vērsta uz lauksaimniecības konkurētspējas palielināšanu, kā arī skaidrai un viegli
saprotamai.
Latvija uzskata, ka ir jānosaka minimālais un maksimāli pieļaujamais atbalsta apjoms
ES līmenī, ko lauksaimnieks var saņemt par vienu hektāru lauksaimniecībā
izmantojamās zemes (no visiem iespējamiem finanšu avotiem, piemēram, ES tiešais
atbalsts, valsts atbalsts, ES lauku attīstības programmas).
II ES KLP I PĪLĀRS - TIEŠIE MAKSĀJUMI, TIRGUS KOPĒJĀ ORGANIZĀCIJA
UN CITI TIRGUS REGULĒŠANAS PASĀKUMI
1. Tiešie maksājumi
Izvērtējot Paziņojumā piedāvātos trīs politikas izvēles variantus, Latvija nevar atbalstīt trešo
politikas izvēli, kurā tiek piedāvāts likvidēt ienākumu atbalstu, jo šodienas mainīgajā
ekonomiskajā situācijā tas būtu liels trieciens lauksaimniecības nozarei. Turklāt tas novestu
pie būtiskas ražošanas, lauksaimnieku ienākumu un lauksaimnieku skaita samazināšanās.
Savukārt, Paziņojumā piedāvātās pirmās politikas izvēles īstenošanas gadījumā kardināli
jāveic tiešo maksājumu piešķiršanas kritēriju un principu pārskatīšana. Latvija pozitīvāk
raugās un būtu gatava diskutēt par otro politikas izvēli, tomēr tai ir nepieciešami būtiski
uzlabojumi. Bez tam, Latvija nākotnes tiešo maksājumu aprēķināšanā piedāvā savu
aprēķināšanas metodi (skat. tālāk pozīcijā).
Latvija uzskata, ka KLP pēc 2013.gada TM ir jāsaglabā, saskaņojot tos ar KLP
mērķiem, vienlaicīgi kardināli pārskatot to noteikšanas kritērijus un, kas būtu kā
atbalsts, lai:


nodrošinātu ienākumu atbalstu lauksaimniekiem, un



veicinātu pārtikas nodrošinājumu, nodrošinot ražošanas kapacitātes saglabāšanu.

Tiešo maksājumu saikne ar savstarpējās atbilstības prasībām t.sk. zemes uzturēšana labā
lauksamniecības un vides stāvoklī ir jāturpina, jo tas veicina sabiedriskā labuma sniegšanu.
TM pārskatīšana ir jāveic vienlaicīgi ar citu lauksaimniecisko darbību nodrošinošo
instrumentu pārskatīšanu, jo īstenošanu un mērķu sasniegšanu nodrošina virkne pasākumu –
finanšu atbalsts, produktu tirdzniecības nosacījumi, izejvielu un resursu, pakalpojumu
pieejamības nosacījumi, vides, labturības un dzīvnieku un augu veselības nosacījumi.
Latvija atbalsta vienotas „plakanās” (flat-rate) likmes noteikšanu tiešajiem
maksājumiem visām dalībvalstīm, kuru aprēķinātu, dalot ES 27 kopējo tiešo maksājumu
aploksni ar kopējo lauksaimniecībā izmantojamās zemes (turpmāk – LIZ) platību un tā būtu
175LVL/ha (ja netiek pārskatīti esošā atbalsta piešķiršanas principi, tad Latvijai 2013.gadā
būs 56LVL/LIZ ha). Tomēr, ņemot vērā, ka šādas pieejas ieviešanai būs ļoti liels pretspēks no
„veco” dalībvalstu puses, Latvija apzinās, ka vienādi maksājumi visās dalībvalstīs ir
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nesasniedzams mērķis. Tādēļ Latvija uzskata, ka ES līmenī jānosaka jauni, objektīvi un
reālo situāciju raksturojoši rādītāji tiešo maksājumu aprēķināšanai un finanšu aplokšņu
godīgai un taisnīgai noteikšanai dalībvalstīm.
Informācija: KLP reformā 2003.gadā tika nolemts, ka sākot ar 2005.gadu ES tiek ieviests
vienotais maksājums, kas ir no ražošanas atdalīts atbalsta veids un, kura galvenais mērķis
tika izvirzīts nodrošināt ienākumu stabilitāti, veicināt ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību
un lauksaimnieku orientāciju uz tirgu, taču atbalsta apjoms netika saskaņots ar jaunajiem
mērķiem, bet tika noteikts pamatā balstoties uz vēsturiski saņemtajiem maksājumiem. Līdz ar
to KLP īstenošanas veids ir nonācis pretrunās ar mērķiem, sasaistot jauna veida maksājumus
– no ražošanas atdalītos ar veco maksājumu apjomiem un tāpēc ir nepieciešams pārskatīt un
reformēt esošo KLP.
Nosakot tiešo maksājumu objektīvos kritērijus, kuriem jābūt saskaņā ar KLP mērķiem, ir
jāņem vērā pamatizmaksas, kas rodas lauksaimniekiem par zemes uzturēšanu labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī un jānodrošina zināma ienākumu stabilitāte un drošība,
kas saistīta ar vispārējiem ienākumiem ekonomikā.
Līdz ar to, objektīvie kritēriji tiešo maksājumu noteikšanā varētu būt:
-

lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ);

-

IKP uz iedzīvotāju;

-

zemes uzturēšanas izmaksas (lauksaimniecības tehnikas ekspluatācijas izmaksas;
amortizācija un degvielas izmaksas; darbaspēka izmaksas).

Finansējuma aprēķināšanā nevar izmantot kritērijus, kas tieši saistīti ar pašreizējo saimniecību
ražošanas līmeni, piemēram, ražība, jo brīva un mainīga tirgus apstākļos konkurētspēju
veicina saimniecību elastība pielāgoties jauniem apstākļiem tirgū, kurā tiek nodrošināti
vienlīdzīgas konkurences apstākļi.
Latvija uzskata, ka nākotnes tiešo maksājumu aploksne varētu sastāvēt no divām daļām:
 1. aploksnes daļa par lauksaimniecības zemes saglabāšanu = lauksaimniecībā
izmantojamā zeme X pamata uzturēšanas izmaksas;
 2. aploksnes daļa ienākumu atbalstam = lauksaimniecībā izmantojamā zeme X IKP uz
iedzīvotāju0.5 X (mainīgais koeficients Y).
 pēc aploksnes aprēķināšanas, ja nepieciešams, jāveic aploksnes pielāgojumi, summējot
vai atņemot aploksnei lielumu, kas nodrošinātu zemāko (200 EUR/ha) un augstāko (300
EUR/ha) maksājuma līmeni par ha;
 bez tam, lai nodrošinātu, ka jaunā kopējā ES-27 tiešo maksājumu aploksne nepārsniedz
2013.gada kopējo ES-27 aploksni, iegūtās aploksnes proporcionāli samazināmas,
reizinot tās ar mainīgo koeficientu Y, ko iegūst 2013.gada kopējo ES-27 aploksni dalot
ar jauno visām ES dalībvalstīm aprēķināto kopējā tiešo maksājumu aploksni.
Eksponents 0,5 atspoguļo IKP nozīmi, jo lielāks IKP, jo lielāks ienākumu atbalsts
(maksājumi) nepieciešams, lai tuvinātu ienākumus vidējam ekonomiskam līmenim valstī un
nodrošinātu stimulu lauksaimniekiem saglabāt lauksaimniecisko aktivitāti un nepamest zemi.
Eksponenta vērtība norāda IKP lomu aplokšņu aprēķinā – ja tas ir tuvu 1, tad ir lielāka
nozīme, ja pretēji, tad mazāka nozīme.
Saskaņā ar Latvijas piedāvāto nākotnes tiešo maksājumu aploksnes aprēķināšanas formulu
Latvijā lauksaimnieki saņemtu 200EUR/ha LIZ jeb ~141LVL/ha LIZ.
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Avots: Zemkopības ministrijas aprēķini, balstoties uz EK un Eiropas Kopienu Statistikas
biroja (EUROSTAT) datiem.
Latvija atbalsta tiešo maksājumu shēmu turpināšanu – VPM un VM, sniedzot ienākumu
atbalstu un, nodrošinot sabiedriskā labuma sniegšanu, t.sk. vides.
Latvija uzskata, ka ir nepieciešamas turpmākas diskusijas un detalizēta analīze par EK
ierosināto pieeju par maksājumu par saimniekošanu teritorijās ar specifiskiem dabiskiem
ierobeţojumiem iekļaušanu tiešajos maksājumos.
Latvija var atbalstīt piedāvājumu, ka arī nākotnē tiktu saglabāts brīvprātīgs saistītais atbalsts,
lai novērstu specifiskas lauksamniecības sektoru problēmas.
Latvija piesardzīgi raugās uz EK priekšlikumu par vienkāršu augšējā tiešo maksājuma
sliekšņa (capping), jeb maksimāli saņemamās atbalsta summas ieviešanu lielajām
saimniecībām, jo tas var radīt pamatu mākslīgai saimniecību dalīšanai, kā arī neveicināt
konkurētspēju.
Latvija atbalsta EK viedokli, ka atbalsts ir jāparedz „aktīvajiem lauksaimniekiem”
taču, kamēr minimālā prasība lauksaimniecības darbībai būs zemes uzturēšana labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī, tikmēr ir maz ticams, ka izdosies ieviest šo iniciatīvu.
Tāpēc ir jāpārskata lauksaimnieciskās darbības definīcija un tās piemērošana un jāparedz, ka
lauksaimnieciskā darbība ir zemes uzturēšana labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, tai
skaitā aktīva dabas resursu pārvaldība saimniekošanas procesā un (nevis „vai”)
lauksaimniecības produktu ražošana vai audzēšana, ieskaitot ražas novākšanu, slaukšanu,
dzīvnieku audzēšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem. Līdz ar to, Latvija aicina EK
pēc iespējas ātrāk izstrādāt precīzu definīciju jēdzienam „aktīvs lauksaimnieks”.
Latvija uzskata, ka ir nepieciešama detalizēta analīze un izpēte, kā arī turpmākas diskusijas
par EK ierosinājumu izveidot vienkāršu un specifisku atbalsta shēmu mazajiem aktīvajiem
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lauksaimniekiem, bet ir skaidri jādefinē:
 kas ir „mazie lauksaimnieki” un
 vai atbalsts tiktu paredzēts saimniecībai vai par hektāru.
Latvija uzskata, ka EK Paziņojumā nav precīzi definēts mērķis šādas specifiskas atbalsta
shēmas izveidošanai, kā arī pastāv bažas, ka šāda pieeja varētu radīt neracionālu atbalsta
līdzekļu izlietojumu, kā arī palielināt administratīvo slogu administrējošām institūcijām.
Papildus arī, Latvija nevarētu atbalstīt pieeju, ar kuru tiktu ieviests minimālais tiešo
maksājumu atbalsta līmenis visiem mazajiem lauksaimniekiem, nevērtējot vai
lauksaimnieks ir aktīvs darbības veicējs un vai lauksaimnieciskā darbība ir
pamatnodarbošanās, jo tas neveicinās lauksaimniecības saimniecību ilgtspējīgu attīstību.
Turklāt šāda veida atbalsts var stimulēt saimniecību mākslīgu dalīšanu.
Latvija atbalsta savstarpējās atbilstības nosacījumu vienkāršošanu.
Latvija uzskata, ka pārskatītajai un jaunajai tiešo maksājumu sistēmai jāstājas spēkā
jau ar 2014.gadu. Konceptuāli lēmumi par KLP reformēšanu būtu jāpieņem vēl pirms
sarunām un vienošanās par nākamo Finanšu perspektīvu 2014.-2020.gadam.
2. Tirgus atbalsta instrumenti
Latvija uzskata, ka, EK Paziņojumā piedāvātās trīs politikas izvēles attiecībā uz tirgus
pārvaldības instrumentiem ir nepietiekamas. Tomēr Latvija būtu gatava diskutēt,
pamatojoties uz EK piedāvāto otro politikas izvēli, bet līdzās esošo instrumentu
uzlabošanai un vienkāršošanai ir nepieciešams paredzēt jaunus instrumentus, lai,
tādējādi, tiktu būtiski stiprināta risku pārvaldība. Bez tam ir nepieciešami efektīvi instrumenti,
lai tiktu sekmēts lauksaimniecības produkcijas noiets ES iekšējā tirgū un ārējā tirgū, tādējādi,
palielinot ES lauksaimniecības sektora konkurētspēju un piekļuvi globālajiem tirgiem.
Latvija uzskata, ka diskusijās par nākotnes TKO ir jāņem vērā Kopienas tirgus pieejamība,
kas izrietēs no Pasaules Tirdzniecības organizācijas (turpmāk – PTO) lauksaimniecības
reformu sarunu vienošanās un no potenciālajiem divpusējo sarunu rezultātiem (piemēram,
samazināti importa nodokļi un citi tirgus aizsardzības pasākumi), kā arī jānodrošina atbilstošs
tirgus aizsardzības līmenis jutīgajos sektoros. Šo aspektu EK savā Paziņojumā nav izvērtējusi.
Latvija arī uzskata, ka atbilstoši tirgus situācijai eksporta kompensācijas ir jāpiemēro līdz
brīdim, kad tiek panākta „Vienotā apņemšanās” (single undertaking) par PTO Dohas attīstības
sarunu raunda noslēgšanu un, ka no tirgus koriģējošiem instrumentiem nedrīkst atteikties, bet
tie jāpadara par efektīviem un ātriem līdzekļiem ārkārtas stāvokļa novēršanai un tirgus
svārstību radītā šoka absorbcijai un amortizācijai.
Ņemot vērā nepārtrauktās tirgus svārstības un no tām izrietošā lauksaimniecības sektora
ietekmējamību, ir jāparedz efektīvi risku pārvaldības jeb „drošības tīkla” instrumenti, kā
arī jāstiprina ES ražotāju konkurētspēja iekšējā un ārējā tirgū un jāveicina to produkcijas
patēriņš un noiets.
1) Jaunu „drošības tīkla” instrumentu attīstīšana:


izvērtējot iespēju izveidot ārkārtas ienākumu atbalsta mehānismu, kurš tiktu
iedarbināts tikai tirgus krīzes situācijās, lai efektīvi reaģētu uz krasām tirgus cenu
svārstībām, piemēram, paredzot, ka tirgus cenu svārstību radīto zaudējumu rašanās
gadījumā vismaz daļēji (piemēram, 80% apmērā) tiek kompensēta starpība starp
saimniecības faktiskajiem ienākumiem un saimniecības bāzes ienākumiem
iepriekšējos trīs gados;
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izveidojot alternatīvu kreditēšanas vai garantiju sistēmu, kas atvieglotu iespēju
lauksaimniekiem saņemt aizņēmumu gadījumos, kad tirgus situācijas dēļ ir problēma
ar finanšu iestādes kredīta pieejamību, kā arī sekmēt efektīvu finanšu pārvaldību un
finanšu uzkrājumu veidošanu lauksaimniecībā;



veidojot ES mēroga eksporta tīklus un, veicot ES līmeņa SVID analīzi par ES
lauksaimniecības un pārtikas industrijas lomu pasaulē, kā arī izstrādājot informatīvās
datu bāzes par trešo valstu statistiku un tirdzniecības regulējumu, lai veicinātu pārtikas
nozares piekļuvi globālajiem tirgiem;



attīstot politikas ietvaru ilgtspējīgu un uz tirgus principiem balstītu attiecību
stiprināšanai starp pārtikas apgādes ķēdes dalībniekiem.

2) Esošo tirgus pārvaldības instrumentu uzlabošana:


pārskatot esošo intervences mehānismu, padarot to elastīgāku, efektīvāku un reaģēt
spējīgāku uz tirgus traucējumiem, piemēram, paredzot, ka šis mehānisms tiek
iedarbināts tikai tirgus traucējumu gadījumos (nevis mehāniski katru gadu) un
iepirkums intervencē tiek veikts tikai ar konkursa procedūru limitētam produktu
klāstam, kā arī jānosaka, ka intervencē iepirktie produkti, pārdodot tos tirgū, ir
jārealizē par cenu ne mazāku, par kādu tika iepirkti intervencē, bet ne mazāku kā
tirgus faktiskā cena. Latvija neatbalsta EK priekšlikumu pagarināt intervences periodu,
jo neuzskata to par efektīvu risinājumu situācijā, kad ir jāsaglabā orientācija uz tirgu
un jāvada tirgus radītie riski;



atceļot privātās uzglabāšanas mehānismu, jo tas ir neefektīvs un dod nepareizu stimulu
ražošanai, turklāt tas nav nepieciešams, ja ir pieejams intervences mehānisms. Latvija
arī neatbalsta EK priekšlikumu privātās uzglabāšanas mehānismu paplašināt uz citiem
sektoriem;



palielinot ES lauksaimniecības produktu veicināšanas programmu budžetu;



sekmējot ES produkcijas noietu iekšējā un ārējā tirgū, paredzot jaunas patēriņa
veicinošas atbalsta programmas, kā arī uzlabojot esošās, paredzot lielāku ES
finansējumu un samazinot administratīvo slogu pretendentiem „Skolas piena” un
„Skolas augļa” programmās;



turpinot uzsākto piena nozares reformu un 2008.gada KLP „Veselības pārbaudes”
ietvaros pieņemtos lēmumus, par piena kvotas sistēmas izbeigšanu 2015.gadā,
nodrošinot pakāpenisku piena nozares pielāgošanos jeb t.s. „mīksto nosēšanos”, t.sk.,
turpinot ikgadēju piena kvotas palielināšanu visām ES dalībvalstīm. Lai nodrošinātu
„mīksto nosēšanos” būtu jāparedz īpašu ražošanas atbalstu piena ražotājiem,
kompensācijas veidā par piena kvotas izpildi pēdējā kvotas gadā;



veicinot ražotāju organizāciju veidošanos arī citos sektoros ne tikai augļu un dārzeņu
sektorā, tādējādi stiprinot ražotāju kooperāciju un samazinot ražošanas izmaksas, tiktu
sekmēta sektoru efektīva un konkurētspējīga attīstība;



liberalizējot ES cukura nozari, nepieciešams:
a) cukura ražošanas kvotas atcelšana, sākot ar 2015.gada 1.oktobri;
b) ārējās tirdzniecības režīma liberalizācija, paredzot būtisku palielinājumu jau
esošajām baltā cukura importa tarifu kvotām un ieviešot jaunas importa tarifu kvotas
vai arī būtiski samazinot vispārējo importa nodokli;



jāturpina ES atbalsts biškopības programmas ietvaros saskaņā ar KLP nosacījumiem,
jo biškopības nozarē nav paredzēti nekādi citi atbalsta veidi.
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3. Modulācija jeb finanšu pārdale no tiešajiem maksājumiem uz lauku attīstības
pasākumiem
Latvija uzskata, ka 2007.-2013.gada plānošanas periodā veiktā finanšu līdzekļu pārnese
jeb modulācija no tiešajiem maksājumiem uz lauku attīstību vienas dalībvalsts ietvaros
nedrīkst būt par pamatu, nosakot dalībvalstij piešķiramo finansējuma apjomu lauku
attīstības pasākumiem nākamajā Finanšu perspektīvā.
Latvija uzskata, ka pašreizējais modulācijas princips jeb tiešo maksājumu finanšu pārdale
uz lauku attīstības pasākumiem vienas dalībvalsts ietvaros un, kuru esošajā plānošanas
periodā piemēro tikai „vecās” ES dalībvalstis, pēc 2013.gada būtu likvidējams, jo tas vēl
vairāk palielina pastāvošo nevienlīdzīgo saņemamā ES atbalsta apjomu uz 1 ha starp
dalībvalstīm. Papildus, Latvija uzskata, ka esošais modulācijas princips ir pretrunā ar
vispārējiem, pat pašlaik spēkā esošajiem principiem ES budžeta resursu sadalē starp
dalībvalstīm lauku attīstības politikas finansēšanai (finanšu sadalījums LAP pamatā balstās uz
3 kritērijiem: lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība, nodarbināto skaits
lauksaimniecībā, IKP uz vienu iedzīvotāju). Gadījumā, ja modulācijas princips tomēr tiek
turpināts arī pēc 2013.gada, tas kardināli jāpārskata. Finanšu pārdales rezultātā iegūto
finansējumu nepieciešams novirzīt ES lauku attīstības budžetā un pārdalīt visu ES dalībvalstu
starpā pēc objektīviem sadales kritērijiem, kas balstīti uz dalībvalstu objektīvām un reālām
vajadzībām, tādejādi izlīdzinot dažādos attīstības līmeņus starp ES dalībvalstu lauku
teritorijām.
III ES KLP II PĪLĀRS – LAUKU ATTĪSTĪBAS POLITIKA
Latvija piekrīt Paziņojumā paustajam, ka Lauku attīstības politika ir neatņemama KLP
pēc 2013. gada sastāvdaļa. Tomēr Paziņojumā ieskicētie 3 iespējamiem turpmākie politikas
virzieni ir apskatīti ļoti vispārīgi un Latvija katrā no tiem saredz būtiskus trūkumus, jo vāji ir
atspoguļots un nav pietiekams uzsvars likts uz lauku ekonomikas un konkurētspējas attīstību.
Bez tam bažas rada EK Paziņojumā piedāvātā trešā politikas izvēle jeb lauku attīstības
politikas iespējamā pārorientācija tikai uz klimata pārmaiņu un vides problēmu risināšanu,
atstājot novārtā lauku ekonomikas attīstības veicināšanu un konkurētspējas sekmēšanu.
Latvija uzskata, ka ES Lauku attīstības politikas būtiskākie izaicinājumi ir līdzvērtīgu
darbības nosacījumu izveidošana un nodrošināšana lauku ekonomikas ilgtspējīgai
attīstībai un veselīgas konkurētspējas sekmēšanai, kā arī lauku kā kvalitatīvas dzīves un
darba telpas nodrošināšana, saglabāšana un attīstīšana, īpaši atbalstot ES konverģences
reģionus.
Vienlaicīgi minētie izaicinājumi ir jāuzlūko saistībā ar globālajiem izaicinājumiem klimata
pārmaiņu aspektā, tādejādi vēršot uzmanību uz resursu ilgtspējīgu izmantošanu un alternatīvu
enerģijas ieguves veidu, piemēram, bioenerģijas ražošanu un veicināšanu.
Latvija uzskata, ka pēc 2013.gada ES finansējums Lauku attīstības politikas ietvaros
jāparedz pasākumiem, īpaši atbalstot ES konverģences reģionus, ar mērķi veicināt
lauku ekonomikas ilgtspējīgu attīstību, tai skaitā:


stiprinot uzņēmējdarbību lauku teritorijās un, paaugstinot lauku uzņēmumu (īpaši
mazo un vidējo), t.sk. tradicionālās lauksaimniecības un mežsaimniecības
konkurētspēju, ražīgumu, produktivitāti un modernizāciju, paredzot arī īpašu atbalstu
kooperācijas veicināšanai, pievienotās vērtības radīšanai, inovatīvu risinājumu un
jaunāko tehnoloģiju ieviešanai gan ražošanā, gan pārstrādē;

ZMPoz_Nr1_KLP lidz 2020_EK Pazinojums_25112010

31


lauku ekonomikas dažādošana, sekmējot nodarbinātību lauku teritorijās, attīstot
perspektīvus lauku ekonomikas virzienus, tādu kā atjaunojamo energoresursu
ražošana, lauku tūrisms u.c., priekšroku dodot tādiem saimnieciskiem risinājumiem,
kas nodrošina gan ekonomiskos, gan sociālos, gan ekoloģiskos labumus (tā saucamo
win-win pieeju).

ES finansējums Lauku attīstības politikas ietvaros jāparedz arī pasākumiem, ar mērķi:


sekmēt dabas resursu, vides, tradicionālās lauku ainavas un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu, kā arī integrētās augu aizsardzības ieviešanu, tādejādi arī veicinot
dalībvalstu uzņemto saistību izpildi vides jomā (t.sk. prasības, kuras izriet no
,piemēram, „Putnu direktīvas” (2009/14/EEK), „Biotopu direktīvas (92/43/EEK) un
20.10.2000. „Eiropas ainavu konvencijas”);



veicināt lauku vietējo rīcības grupu veidošanos un iesaistīšanos lauku attīstības
aktivitāšu īstenošanā un savu teritoriālo problēmu risināšanā – LEADER pieejas
turpināšana.

Latvija uzsver arī nepieciešamību stiprināt bioloģisko lauksaimniecību un tās nozīmīgumu, jo
tādā veidā tiks veicināta dabai draudzīgu lauku apvidus attīstība, izmantojot
lauksaimnieciskās ražošanas metodes, kas atbilst vides, ainavas, dabas resursu un augsnes
aizsardzībai un uzlabošanai.
Latvija uzskata, ka jāpārskata Lauku attīstības finansēšanas kritēriji, pielietojot nesenākus
(laika periodā), aktuālus un vienotus - dalībvalstu līmenī salīdzināmus, publiski pieejamus
rādītājus (piemēram, IKP uz vienu iedzīvotāju, ienākumi uz vienu lauksaimniecībā
nodarbināto, bruto pievienotā vērtība lauksaimniecībā uz lauku saimniecību, LIZ, mazo fermu
skaits, bezdarbs lauku teritorijās, vidi raksturojoši rādītāji (piemēram, LIZ platības MLA
teritorijās, LIZ platības Natura 2000 teritorijās) u.c.) un, izvairoties no vēsturiskajiem
rādītājiem.
Latvija uzskata, ka KLP pēc 2013.gada ir jāsaglabā mazāk labvēlīgo apvidu maksājumi,
tādejādi nodrošinot dalībvalstīm elastību risināt jautājumu nacionālajā līmenī saskaņā ar
Kopienas līmenī noteiktajiem kritērijiem, paredzot īpašu lauksaimnieciskās ražošanas atbalstu
to valstu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, kuri ir atkarīgi no salīdzinoši sliktākiem
agroklimatiskajiem apstākļiem (zemes auglība, veģetācijas perioda garums, nokrišņu
daudzums un regularitāte), kurus nav iespējams mainīt un, kuri tieši ietekmē vienas platības
vienības ražīgumu.
Latvija uzskata, ka jāturpina sniegt atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem, sekmējot gados
jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgās lauksaimniecības aktivitātēs, kas veicinātu ekonomiski
dzīvotspējīgu saimniecību dibināšanu un līdztekus tam nodrošinātu darbaspēka atjaunošanos
lauksaimniecības sektorā. Tomēr nepieciešams būtiski mainīt atbalsta saņemšanas
nosacījumus, nosakot, ka jaunais lauksaimnieks ir tāds, kurš nozarē darbojas ne ilgāk par 5
gadiem, turklāt viņam pilnībā jāpārņem visa saimniecība. Tāpat jānosaka kritēriji, kuriem
jaunajam lauksaimniekam jāatbilst.
Latvija atbalsta Paziņojumā pausto, ka nepieciešama lauku attīstības politikas
saskaņotība ar citiem ES atbalsta instrumentiem (struktūrfondiem un Kohēzijas fondu),
vienkāršojot un vienādojot visu atbalsta instrumentu ieviešanas regulējumu, kā arī nodrošinot
nepārklāšanos un, ievērojot papildinātības principu. Īpaša uzmanība jāpievērš ES atbalsta
fondu pārvaldības principiem, to ieviešanas nosacījumiem jābūt saskaņotiem un atbilstošiem,
izslēdzot pretrunas, piemēram, atšķirīgā pieeja Pievienotās vērtības nodokļa jautājumā
Eiropas Reģionālās attīstības fondā un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.
Latvija iebilst pret priekšlikumiem daļu no Lauku attīstības politikas finansējuma
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novirzīt Kohēzijas politikai, jo uzskata, ka tādā veidā tiks radīts maldīgs priekšstats par
reformām KLP izdevumos, kā arī šāds solis būtu pretrunā koncentrācijas uz mazāk
attīstītajām dalībvalstīm un reģioniem principam Kohēzijas politikā, kā arī šādā gadījumā
tiktu ierobežota vienmērīga reģionu attīstība un kopējās dzīves kvalitātes uzlabošana laukos,
ņemot vērā lauksaimniecības un lauku attīstības ciešo sasaisti. Latvija uzskata, ka KLP
ietvaros Lauku attīstības politikai ir jānodrošina atbilstošs finansējums īpaši, paredzot
atbalstu konverģences reģionu vajadzību un problēmu risināšanai, to ekonomikas
ilgtspējīgai attīstībai, produktivitātes un raţīguma kāpināšanai un konkurētspējas
stiprināšanai. Papildus, uzsverot ievērojamās atšķirības starp ES lauku teritoriju attīstības
līmeņiem un nepieciešamību rast risinājumus un, pilnveidot lauku kā kvalitatīvu dzīves un
darba telpu ES konverģences reģionos. Tādejādi, tiks risināti jautājumi par mazāk attīstīto ES
lauku teritoriju attīstību un atšķirību izlīdzināšanos, kā arī tiks nodrošināta ne tikai integrēta
reģiona pilsētvides un lauku attīstība, bet arī integrēta visa reģiona attīstība, tuvojoties ES
vidējam līmenim.
Vienlaikus Latvija atbalsta visu dalībvalstij pieejamo ES budžeta finanšu investīciju resursus
periodā pēc 2013.gada atrunāt vienotā investīciju sadarbības līgumā starp dalībvalsti un
Eiropas Komisiju.
Informācijai: vienotais investīciju sadarbības līgums tiek minēts EK sagatavotajā Piektajā
ziņojumā par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, ieviešot vienoto investīciju politiku
un sinerģiju starp visiem ES finanšu instrumentiem.
IV ES KOPĒJĀ LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKA
2020.GADAM PĀRSKATĪŠANAS KONTEKSTĀ

ES

BUDŢETA

2014.-

Latvijas pamatprioritātes KLP reformas, t.sk. ES budžeta 2014.-2020.gadam pārskatīšanas
ietvaros ir TM sistēmas pārskatīšana, lai visām ES dalībvalstīm tiktu nodrošināti godīgi un
taisnīgi tiešo maksājumu atbalsta līmeņi, kā arī paredzēts atbilstošs finansējums Lauku
attīstības politikas pasākumiem. Gadījumā, ja sarunās par ES budžeta pārskatīšanu tiek
ierosināts samazināt budžeta kopapjomu, vai arī tiek izvirzītas jaunas finansiāli ietilpīgas
prioritātes budžeta izdevumu daļā, piemēram, klimata pārmaiņu risināšana, tad budžeta
izdevumu samazinājums vai reorientācija nevar notikt samazinot ES finansējumu mazāk
attīstīto valstu un reģionu atbalstam. Iespējas samazināt budžeta kopapjomu, vai izvirzīt
jaunas finansējuma prioritātes ir atbalstāmas tikai pie nosacījuma, ja tiek ierobežoti ES
budžeta tēriņi, piemēram, samazinot Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros saņemamo
tiešo maksājumu apjomus tām ES dalībvalstīm, kuras esošajā plānošanas periodā saņem virs
vidējā ES tiešo maksājumu līmeņa.
Īpašas Latvijas Republikas intereses
Latvijai vissvarīgākais jautājums Kopējā lauksaimniecības politikā pēc 2013.gada ir tiešo
maksājumu sistēmas pārskatīšana, lai pēc 2013.gadu tiktu nodrošināti godīgi un taisnīgi tiešo
maksājumu atbalsta līmeņi ES, tādā veidā veicinot godīgus konkurences un saimniekošanas
nosacījumus ES vienotajā ekonomiskajā telpā visām ES dalībvalstīm.
4. Citu ES dalībvalstu viedokļi
5. ES institūciju viedokļi
6. Saskaņošana
Saskaņots ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministriju, Vides ministriju un Finanšu ministriju.
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Atšķirīgie viedokļi
7. Saskaņošana ar Saeimas Eiropas lietu komisiju
Apstiprināta 2010.gada 26.novembra Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē.
8. Konsultācijas ar biedrībām un nodibinājumiem, pašvaldību un sociālo partneru
organizācijām
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Zemnieku Saeima, Lauksaimniecības
Statūtsabiedrību asociācija, Latvijas zemnieku federācija, Latvijas Lauksaimniecības
kooperatīvu asociācija, Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija, Latvijas Pašvaldību savienība,
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas Dabas fonds.

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas
arhīva numurs Ārlietu ministrijā

Zemkopības ministrs

J.Dūklavs

Vīza: Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua
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I.Baļčūne
67027157, Iveta.Balcune@zm.gov.lv
J.Briedis
67027567, Janis.Briedis@zm.gov.lv

ZMPoz_Nr1_KLP lidz 2020_EK Pazinojums_25112010

