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EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBA. NAUDA UN POLITIKA

Kopējā lauksaimniecības politika – Septembrī notiks Zemkopības ministrijas reģionālās konferences
ceļš uz naudu tavā kabatā
Šā gada 5., 12., 18. un 26. septembrī Skrundas arodvidus- tēģiju devums lauku attīstībai". Paneļdiskusiju rezumējumu
Zemkopības ministrija (ZM) turpina rakstu sēriju par Eiropas Savienības (ES) kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). Šoreiz – par tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem, kas, vienkāršiem vārdiem sakot,
ir atbalsts lauksaimnieku ienākumiem un iespēja tikt pie kārotās naudas,
izpildot noteiktas prasības.
Sniegsim jums nelielu ieskatu par iespējām, ko piedāvā KLP ar tādiem
instrumentiem, kā tiešie maksājumi. Tāpat vēlreiz pastāstīsim par to, ka
naudas daudzums, kas nonāk lauksaimnieka kabatā, ir ļoti atkarīgs no
viņa paša.
Jau iepriekšējā rakstā stāstījām, ka līdz 2003. gadam ES tiešie maksājumi tika saistīti ar ražošanu. Tas nozīmēja – jo vairāk lauksaimnieks
saražoja, jo vairāk atbalsta maksājumus saņēma. Tomēr 2003. gadā, vadoties no globālajām ekonomikas un pasaules tirdzniecības tendencēm,
KLP reformas ietvaros tika mainīts šis tiešo maksājumu piešķiršanas
princips. Tagad maksājumi pakāpeniski tiek atdalīti no lauksaimniecības
produktu ražošanas.
Līdz ar šādu politikas pavērsienu lauksaimniekiem tiek garantēts
stabils atbalsta līmenis, kas nav atkarīgs ne no tā saražotās produkcijas
apjomiem, ne arī no tiem faktoriem, kas varētu ietekmēt ražu. piemēram,
dažādas dabas stihijas (plūdi vai sausums). Tādējādi tiešie maksājumi, kas
atdalīti no ražošanas, samazina lauksaimniekam risku nelabvēlīgu apstākļu sagadīšanās rezultātā palikt bez iztikas līdzekļiem.
Tāpat tiešie maksājumi, kas ir atdalīti no lauksaimniecības produktu
ražošanas, motivē lauksaimnieku pieņemt lēmumu par konkrēta produkta ražošanu, izvērtējot situāciju tirgū. Tātad, lauksaimnieks pats izlemj,
ko viņam audzēt, lai saņemtu vairāk naudas no saražotās produkcijas.

Šobrīd Latvijā, lai piešķirtu tiešos maksājumus, tiek piemērota vienotā platības maksājuma shēma – lauksaimnieks var saņemt vienoto
platības maksājumu, kas ir pilnībā atdalīts no ražošanas. Tas nozīmē, ka
lauksaimnieki, kuri piesakās uz šo maksājumu, var saņemt noteiktu likmi par katru atbalstam pieteikto hektāru, kurā ir ievēroti laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi.
Lai saņemtu šo maksājumu, lauksaimniekiem ir jāizpilda vairāki
nosacījumi. Vispirms – jāaizpilda iesniegums, kur jānorāda savas apsaimniekotās platības, un jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē. Otrkārt, apsaimniekojot lauksaimniecības
zemes, saimniekam ir pienākums ievērot laba lauksaimniecības un vides
stāvokļa nosacījumus, jo vienotais platības maksājums tiek piešķirts par
šo nosacījumu ievērošanu.
Nosacījumi nav pārāk sarežģīti. Piemēram, viens no tiem paredz, ka
lauksaimniecībā izmantojamā zemē tiek uzturēta saimnieka atbildībā
esošā meliorācijas sistēma, nodrošinot zemes mitruma režīma regulēšanu. Tas nozīmē, ka lauksaimniekam ir jāsakārto tā saimniecības teritorijā esošās meliorācijas sistēmas. Šādi nosacījumi ir tādēļ, lai viņš prātīgi
saimniekotu un ievērojot šos nosacījumus lauksaimnieks būs tikai ieguvējs. Pirmkārt, ja saimnieks ievēros maksājuma saņemšanas nosacījumus, viņš saņems vienoto platības maksājumu pilnā apmērā, otrkārt,
tādējādi viņš novērsīs iespējamos ienākumu zaudējumus, jo, uzturot kārtībā meliorācijas sistēmas, samazinās risks, ka apsaimniekojamās platības
varētu applūst.
Ja vienotā platības maksājuma nosacījumi netiek ievēroti, tad maksājuma apjoms, ko lauksaimnieks var saņemt, tiek samazināts vai to var
nepiešķirt vispār, ja pārkāpumi ir nopietni.
Vai ievērojāt, ka šajā rakstā īpaši izceļam divus vārdus – var saņemt.
Tas ir apzināti, jo mēs gribam uzsvērt, ka vienotais platības maksājums
lauksaimniekam nepienākas tikai par to, ka viņš ir iesniedzis iesniegumu
konkrēta atbalsta saņemšanai. Nebūt nē! Ar vienotā platības maksājuma
palīdzību valsts cenšas veicināt to, ka lauksaimnieki saimnieko gan efektīvi, gan videi draudzīgi. Ja nosacījumi tiek ievēroti , lauksaimniekam ir
tiesības saņemt šo maksājumu pilnā apmērā. Un tikai no lauksaimnieka
paša ir atkarīgs, vai viņš saimniekos atbilstoši vienotā platības maksājuma saņemšanas nosacījumiem un saņems visu atbalsta summu, kā arī
saimniekos efektīvi, plānojot savu darbību, tādējādi iegūstot maksimālos
ienākumus no pārdotās lauksaimniecības produkcijas.
Papildus vienotajam platības maksājumam lauksaimniekiem Latvijā
ir iespēja saņemt arī papildu valsts tiešos maksājumus. Daļa no tiem joprojām tiek saistīti ar konkrētu lauksaimniecības ražošanas vienību, piemēram, atbalstu maksā par nokautu liellopu. Otra daļa šo maksājumu ir
jau atdalītie maksājumi, kurus lauksaimnieks var saņemt, ievērojot maksājumu saņemšanas nosacījumus un pamatojoties uz viņa lauksaimniecības aktivitātēm pagātnē.
Detalizētus nosacījumus par tiešo maksājumu veidiem apkopoti
Ministru kabineta 2007. gada 17. aprīļa noteikumus nr. 269 "Kārtība,
kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros".
Zemkopības ministrija aicina izmanot savas iespējas saņemt tiešos
maksājumus, un, lūdzu, atcerēties, ka ienākumi ir ļoti atkarīgi no tavas
rīcības un attieksmes. Ievērojot maksājumu saņemšanas nosacījumus,
tu vari saņemt visu tev pienākošos vienotā platības maksājuma summu
un tu varēsi būt apmierināts ar saņemto atbalstu tavai saimniecībai.

skolā, Dobeles kultūras namā, Aglonas kultūras namā un
Cēsu kultūras namā notiks Zemkopības ministrijas (ZM)
organizētās reģionālās konferences "Lauku attīstība līdz 2013.
gadam: iespējas, izaicinājumi un risinājumi".
"Šogad reģionālajās konferencēs esam iecerējuši ar lauku
cilvēkiem un uzņēmējiem, viņu interešu organizāciju pārstāvjiem, pārstāvjiem no finanšu, lauksaimnieciskās izglītības
nozares un citiem speciālistiem dažādās ar lauksaimniecību
saistītās jomās diskutēt par Lauku attīstības programmas
pasākumiem, iespējām un nepieciešamajiem uzlabojumiem.
Proti, par to, kā vislabāk īstenot un veicināt lauku un lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēju un mijiedarbību un partnerību lauku attīstībā," stāsta zemkopības ministrs
Mārtiņš Roze.
Konferenču darba kārtība tiks organizēta divās paneļdiskusijās "Lauku un lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēja un mijiedarbība" un "Partnerības un vietējo stra-

ar saviem secinājumiem par tajās dzirdētajiem viedokļiem
un ierosinājumus par turpmāko rīcību diskusijās identificēto problēmu risināšanā sniegs zemkopības ministrs Mārtiņš
Roze.
Jautājumus paneļdiskusiju dalībniekiem un zemkopības
ministram varēs uzdot arī ikviens konferenču apmeklētājs.
Konferenču noslēgumā notiks arī attiecīgi katram paneļdiskusijas tematam veltīti izbraukumi uz objektiem, kuri saņēmuši Eiropas Savienības un valsts finansējumu.
Konferences sāksies plkst. 10.00 (reģistrēšanās no plkst.
9.30).
Apmeklēt ZM reģionālās konferences aicināti visi interesenti – lauksaimnieki, lauku uzņēmēji, lauku konsultanti,
pašvaldību speciālisti, lauksaimnieku apvienību un organizāciju pārstāvji, ar Lauku attīstības programmu saistīto uzņēmēju un nevalstisko organizāciju (t. sk. vides jomas) pārstāvji u.c.! Dalība konferencē ir bezmaksas.

Valsts augu aizsardzības dienests aicina būt
vērīgiem – ar koksni un iepakojamo materiālu
Latvijā var tikt ievests bīstams skujkoku kaitēklis
Lielākais risks ievest valstī priežu nematodi ir ar koksni vai
koksnes iepakojamo materiālu, kas pilnīgi vai daļēji ir izgatavots no skujkoku koksnes.
Priežu koksnes nematode (Bursaphelenchus xylophilus) ir
bīstams augu karantīnas organisms, kas izraisa skujkoku,
galvenokārt priežu (Pinus spp.), masveida kalšanu un bojā eju.
Ārēji redzamas pazīmes ir skuju vīšana un dzeltēšana. Pilnīga
auga bojāeja novērojama pat divu nedēļu laikā no redzamo
simptomu parādīšanās. Inficētais koks nokalst.
Priežu koksnes nematode Eiropā konstatēta 1999. gadā
Portugālē, kur tā ievesta ar koksnes iepakojamo materiālu.
Pēc tam tika piemēroti strikti fitosanitārie pasākumi, iznīcinot kokus ar simptomiem invadētajā teritorijā un veicot
monitoringu un paraugu ņemšanu buferzonā (teritorijā 20
km apkārt invadētajai (karantīnas) zonai) un visā valsts teritorijā. Cenšoties iznīcināt šo augu karantīnas organismu,
valstī izcirsti vairāki desmiti tūkstoši hektāri mežu. Tomēr šie
pasākumi nav bijuši pietiekami efektīvi, un 2008. gadā priežu koksnes nematode atklāta vairākās vietās, kurās tā nebija
konstatēta pirms tam. Tā izplatījās jau visā Portugāles teritorijā.
Lai ierobežotu tālāku priežu koksnes nematodes izplatību
Portugālē un pasargātu pārējās Eiropas Savienības (ES) valstis no organisma ievešanas, ar Eiropas Komisija 2008. gada
19. augustā pieņēma lēmumu par stingrākiem pasākumiem.
Tie nosaka, ka izvedot koksnes produkciju no Portugāles uz
citām ES dalībvalstīm, jā izpilda šādas prasības:
• skujkoku Coniferales (izņemot Thuja L.) koksnei un mizai
(izņemot koksnes šķeldas, skaidas un koksnes atlikumus
vai atgriezumus, koksnes iepakojamo materiālu – paliktņus, kastes, redeļkastes, kabeļspoles, kravu stiprinājumi),
bet ieskaitot tādu, kurai nav saglabāta tās dabiski apaļā
virsma, jābūt veiktai termiskai apstrādei (koksnes iekšienē
temperatūra ir bijusi vismaz 56o C, ne īsāku periodu kā 30
minūtes) un klāt pievienotai augu pasei, kas apliecina prasību izpildi;
• priežu koksnes nematodes saimniekaugu (Abies Mill.,
Cedrus Threw, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. un Tsuga Carr. augi) augiem jābūt pievienotai
augu pasei, kas apliecina, ka augi ir oficiāli pārbaudīti un
tiem nav konstatēti organisma simptomi vai pazīmes, un
kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma organisma
simptomi vai pazīmes nav konstatēti audzēšanas vietā un
tās tuvākajā apkārtnē;
• koksnes šķeldām, skaidām un koksnes atlikumiem vai atgriezumiem, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no skujkoku Coniferales koksnes (izņemot Thuja L.), jābūt veiktai atbilstošai
apstrādei (fumigācijai), kas nodrošina, ka nav dzīva nematode, un klāt jābūt pievienotai augu pasei;
• koksnes iepakojamam materiālam (kastes, redeļkastes,
kabeļspoles un līdzīgs iepakojamais materiāls, paliktņi,
kastu paliktņi vai citi kravu paliktņi, paliktņu apmales),
kas iegūts no skujkoku Coniferales (izņemot Thuja L.) koksnes, jābūt veiktam vienam no Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Starptautiskās augu aizsardzības konven-

cijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standarta nr. 15
"Vadlīnijas koksnes iepakojamam materiālam starptautiskajā tirdzniecībā" 1. pielikumā noteiktajām prasībām un
tam ir jābūt vai nu atbilstoši marķētam vai klāt pievienotai
augu pasei.
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) lūdz uzņēmumus un personas, kas nodarbojas ar dažādas produkcijas ievešanu no Portugāles, izmantojot koksnes iepakojamo materiālu, būt uzmanīgiem un sekot līdzi iepriekš minēto prasību
izpildei, kā arī aizdomu gadījumā (nemarķēts koksnes iepakojamais materiāls, koksnes krāsas maiņa – zilējumi, brūnējumi vai pārnēsātāja (Monochamus spp.) bojājumi (koksnes
ejas)), informēt VAAD, jo 2008. gadā ES dalībvalstis ir konstatējušas priežu nematodi nemarķētā koksnes iepakojamā
materiālā, kura izcelsmes valsts bija Portugāle. VAAD lūdz
arī personas, kuras ieved no Portugāles skujkoku Coniferales
kokmateriālus vai mizu, kā arī šādu ģinšu augus – Abies Mill.,
Cedrus Threw, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. un Tsuga Carr., informēt VAAD reģionālās nodaļas,
lai varētu veikt pārbaudi.
Priežu koksnes nematode ir 0,5-1,01 mm neliels veltņtārps.
Tās dzīves cikls cieši saistīts ar koksngraužiem jeb ūsaiņiem
(Monochamus spp.), kas barojas ar koku mizu un kalpo par
priežu nematodes pārnēsātājiem no koka uz koku, tādejādi
izplatot šo karantīnas organismu.
Koksngrauzis – iespējamais priežu koksnes
nematodes pārnēsātājs
Bez vaboles – pārnesējas
nematodes
nevar pāriet no viena
augoša koka uz citu.
Latvijā ir sastopamas koksngraužu
sugas, kas varētu izplatīt nematodi, taču, lai sāktos izplatība,
nepieciešams vaboles kontakts ar nematodi, kas ir iespējams,
ja inficētajā koksnē ir arī šīs vaboles kāpuri vai kūniņas.
Nematodes aktīvi pārvietojas pa koksnes audiem un var
pāriet uz blakus esošiem neinvadētiem zāģmateriāliem.
Koksngraužu izveidotās ejas koksnē

Mizas spraugās ir izgrauzti konusveida caurumi. Zem
mizas aplievā un koksnē stumbra centra virzienā ir izgrauztas vertikālas iekavveida ejas 3 mm diametrā. Ejas var būt
izgrauztas līdz pat stumbra centram. Vaboles izgrauž apaļas
ejas 5-10 mm diametrā un izlido no koksnes. No izgrauztajām ejām birst parupji koksnes milti. Uz gulošiem kokiem
koksnes milti sakrājas kaudzītēs.

Krievija mainījusi pieļaujamo benzo(a)pirēna līmeni
kūpinātos zvejas produktos
Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka no 2008. gada
1. septembra stājas spēkā Krievijas Federācijas galvenā sanitārā ārsta apstiprinātās izmaiņas, kas maina atsevišķu pārtikas
produktu nekaitīguma kritērijus, tai skaitā benzo(a)pirēna
maksimāli pieļaujamo līmeni kūpinātos zvejas produktos,
pielīdzinot Krievijas prasības Eiropas Savienības prasībām.

Ja līdz šim benzo(a)pirēna maksimāli pieļaujamais līmenis
Krievijā bija 1 µg/kg, tad pēc 1. septembra tas būs 5 µg/kg.
Šādas izmaiņas varētu pozitīvi ietekmēt Latvijas zvejas
produktu apstrādes uzņēmumus, kas ražo sterilizētus kūpinātu zvejas produktu konservus un eksportē tos uz Krievijas
Federāciju.
Lappuse tapusi sadarbībā ar Zemkopības ministriju

