
 

 

 

 

Atskaite par dalību COPA – COGECA un EK darba grupā 

Tiešmaksājumi un zaļināšana 

18. - 19.05. 2017. Briselē 

Sanāksmē piedalījās Zemnieku Saeimas eksperte Maira Dzelzkalēja-Burmistre. 

Sanāksmē tika prezentēti pirmo divu gadu ieviešanas rezultāti. Tie ir vērtējami kā ļoti labi. 

Piemēram, ekoloģiskas nozīmes platības ir pieteiktas vidēji 10 % prasīto 5 % vietā. Eiropā 

ir 35% saimniecību, kas ievieš vismaz vienu zaļināšanas prasību un tās apsaimnieko 75 % 

no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Vidēji ES 4 % no LIZ ir bioloģiski sertificēts un 

1% no visiem ES lauksaimniekiem savā darbībā ir izvēlējušies bioloģisko metodi.  Piecās 

valstīs – Čehijā, Igaunijā, Itālijā, Latvijā un Austrijā virs 15 % no visas lauksaimniecībā 

izmantotās zemes ir apstrādāta ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Visvairāk 

Eiropā pirmajos divos gados lauksaimnieki ir izvēlējušies šādus ekoloģiski nozīmīgu 

platību veidus -papuves, slāpekli fiksējošās kultūras un starpkultūras (ap 92% no visas 

platības). Tiesa, vides organizācijas neskatoties uz to ir ļoti neapmierinātas un burtiski 

uzbrūk lauksaimniecības sektoram kur vien var. Šobrīd vismaz Briseles līmenī praktiski 

nav iespējams veidot normālu dialogu.  

Omnibusa regula, jeb procesā esošās izmaiņas. Kā jau iepriekš rakstījām, tad šobrīd vēl 

procesā ir izmaiņas esošajā regulējumā, tai skaitā arī zaļināšanas prasībās. Būtiskākais, 

ka šajās izmaiņās ir paredzēts aizliegt augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu 

ekoloģiskas nozīmes platībās (ENP). Latvijas un visu Eiropas lauksaimnieku pozīcija ir 

noraidoša pret šādām izmaiņām. Par šiem priekšlikumiem šobrīd lemj Eiropas Parlaments 

(Lauksaimniecības Komiteja jau ir balsojusi pret šiem grozījumiem), bet jūnija beigās 

notiks galīgā Trialoga vienošanās (Eiropas Komisija, Eiropas Padome un Eiropas 

Parlaments).   

Zaļināšana un KLP pēc 2020. 

Šobrīd notiek liela “taustīšanās” par šo jautājumu. Kopumā ir skaidrs, ka dzīve vieglāka 

lauksaimniekiem nepaliks, un no zaļināšanas neizmuksim. No mūsu, zemnieku puses, 

puses galvenais ir samazināt birokrātiju, zaļināšanas prasības piemērojot ražošanas 

praksei. Prasībām ir jābūt izpildāmām gan praktiski, gan ekonomiski. Zaļināšana un 

konkurētspēja - kamēr to varēs nodrošināt, tik ilgi zemnieki zalinašanu ieviesīs. Nākotnē ir 

nepieciešams ieviest iespēju novērtēt to,  ko zemnieki jau dara. 

Dānijas lauksaimnieki kā vienu no apspriežamajām idejām piedāvā – iespēju 

dalībvalstīm  izvēlēties 10 % no tiešmaksājumu aploksnes ļaut izmantot saistītajam 

atbalstam (šobrīd tā jau ir) vai, lai finansētu papildus zaļināšanu.  Zaļināšanai ir jābūt - 

vienkāršai, ieviešamai, elastīgai, apbalvot jau esošās iniciatīvas, papildus bonusi, lai 

ieinteresētu darīt vairāk!  

 

Izmaiņas Zaļināšanas noteikumos 

Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības Komiteja neatbalsta Eiropas Komisijas 

priekšlikumu, kas nosaka augu aizsardzības līdzekļu lietojuma aizliegumu ekoloģiskas  

 



 

 

 

nozīmes platībās (viena no zaļināšanas prasībām). 

Kā jau iepriekš informējām, tad šobrīd Briselē norit process pie kas saistīts ar Zaļināšanas 

prasību izmaiņām. Izmaiņas ietver gan labas lietas (piem. Latvijas grāvju iekļaušanu 

ekoloģiskas nozīmes platībās, gan atbilstīgu ainavu elementu palielināšanu virs 0,3 ha) 

gan lauksaimniekiem pilnīgi nepieņemamo prasību aizliegt lietot jebkādus augu 

aizsardzības līdzekļus ekoloģiskas nozīmes platībās – tātad arī papuvē un slāpekli 

piesaistošajās kultūrās.  

30.maijā par grozījumiem balsos Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komiteja .Jūnija 

vidū priekšā vēl Eiropas Parlamenta Plenārsēde, kurā balsos visi deputāti.  

No mūsu puses esam informējuši visus Latvijas Eiropas Parlamenta deputātus par mums 

svarīgo balsojumu un aicinājuši balsot pret Eiropas Komisijas priekšlikumu!  

 

Eksperte Maira Dzelzkalēja- Burmistre 

 
 


