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VIEDOKĻI

Temats:
zemnieku
saimniecību
attīstības
tendences.

Saruna ar Latvijas Bioloģiskās
lauksaimniecības asociācijas
valdes priekšsēdētāju GUSTAVU
NORKĀRKLI.

Gustavs Norkārklis: — Bioloģiskajā lauksaimniecībā viens no risinājumiem ir tas, ka esam pašpietiekami.
mācāmies tehnoloģijas, dalāmies
pieredzē.
— Kādas vēl tendences bioloģiskajiem lauksaimniekiem
iezīmējās šajā gadā?
— Statistikā maz izmaiņu, bet
vēlme saimniekot bioloģiski palielinās. 2022. gadā vairāk nekā 30
bioloģisko saimniecību ir nākušas
klāt, līdz ar to arī apsaimniekotie
un sertificētie hektāri jau pārsniedz
300 000 ha. Bet šogad atklājās jauna tendence — ja pārsvarā visur
cenas, ko samaksā par saražoto
produkciju, arī konvencionālajā
lauksaimniecībā, līdz ar minerālmēslu sadārdzinājumu pieaug,
bioloģiskajā lauksaimniecībā pieaugums par saražotajām izejvielām vai
produkciju nepieauga tādā mērā kā
konvencionālajā lauksaimniecībā.
Piemēram, graudkopībā cenas ir
pat mazākas nekā pagājušajā gadā.

Katru gadu
bioloģiskā
produkcija tiek
saražota vairāk,
bet cenas neaug
līdzi kopējai
inflācijai.
Arī bioloģiskā piena cena vidēji bija
zemāka. Veikalos gan bioloģiskā
produkcija vai vispār pārtika kļūst
arvien dārgāka. Tad ir jāprasa — kas
krīzes laikos uz zemnieku rēķina
nopelna un cik pamatots ir pārtikas
cenu kāpums veikalos?
— Ja KLP nākotnē paredzēts,

Katram lauku saimniekam atbalsts ir svarīgs
LLKC Madonas konsultāciju biroja
vadītāja Aija
Vīgnere:
— Zemniekiem ir jābūt zinošiem
par nākotnes lauksaimniecības
attīstības tendencēm, lai pieņemtu izsvērtus lēmumus.
Būtisks virziens ir zaļais
kurss, un daudzas saimniecības
arī mūsu novadā turpinās saimniekot, gan ievērojot bioloģiskās
saimniekošanas metodes, gan
arī īstenojot videi draudzīgāku
saimniekošanu. Katru gadu klāt
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Vajadzību ir daudz, prasības jāizpilda

Biozemnieki balstās uz saviem resursiem
— Kā jūtas bioloģiskais lauksaimnieks ģeopolitiskās situācijas radīto materiālo resursu
sadārdzināšanās un inflācijas
ietekmē?
— Bioloģiskā vai konvencionālā
lauksaimniecība? Tā ir gan izvēle,
gan divas atšķirīgas ražošanas metodes, un šajā laikā parādījās tas,
ka bioloģiskais lauksaimnieks var
justies drošāk. Tu neesi tik atkarīgs
no ārējiem resursiem, kaut vai no
tiem pašiem dārgajiem minerālmēsliem un lauksaimniecības pesticīdiem. Degvielas cenas, tehnikas
rezerves daļas, plēve, kas vajadzīga
lopkopībā barības ruļļiem, citi
resursi ir dārgāki, un biozemnieki
jūt izmaksu sadārdzinājumu. Tomēr
bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas prakse maksimāli ir balstīta uz
saviem resursiem. Tā ir ilgtspējīga,
un lauksaimnieks nav tik atkarīgs
no minerālmēsliem un to cenām.
Konvencionālajā lauksaimniecībā
gan parādās tas, cik nedroša ir
izveidota lauksaimniecības un
pārtikas sistēma, jo neražojam minerālmēslus un pesticīdus. Lai gan
konvencionālie saka, ka pabaro
valsti, izrādās, ka krīzes brīdī tomēr
visu nevar. Bioloģiskajā lauksaimniecībā viens no risinājumiem ir
tas, ka esam pašpietiekami. Lai arī
atbalsta maksājumi un lauksaimniecības politika ir svarīga, ir drošāk,
ja redz ieguvumu krīzes situācijā
no bioloģiskās saimniekošanas,
ka varam būt neatkarīgi no resursiem. Brīvība lauksaimniecībā arī
ir svarīga. Tas ir gan dzīvesveids,
gan būtība — saimnieku nevar
ietekmēt no malas, esi tāds, cik
spēcīgs jūties. Taču pesimisti saka,
ka ir neskaidra politika, skats nākotnē nav tik cerīgs. Tomēr ir vēlme
izglītoties, apgūt jaunas zināšanas,
saimniekošanas metodes. Mūsu
asociācijā ir arī grupas, piemēram,
sanākam kopā graudkopības grupa,
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nāk jaunas bioloģiskās saimniecības,
bet būs arī tādas, kas izvēlēsies vairs
nesaimniekot bioloģiski.
Viedoklim, ka mēs drīz visi būsim
zaļi un bioloģiski, jo ģeopolitiskās
situācijas dēļ aizvērtas minerālmēslu
ražošanas rūpnīcas, mēslojuma cena
ir kosmiska, līdz galam nepiekrītu.
Katrai saimniecībai savs attīstības
virziens ir rūpīgi jāizvērtē, vai visi
nosacījumi ir izpildāmi, kādi būs
potenciālie ieņēmumi no ražošanas
u. c. Protams, saimniecībām lielāks
uzsvars būs jāliek uz vides un klimata
mērķiem (piemēram, minimāla augsnes apstrāde), kā arī uz bioloģisko
saimniekošanu, bet tas ir katras saimniecības lēmums.
Maksājumu veidu, sākot ar 2023.

gadu, ir daudz, arī nosacījumu
daudz, bet zemniekiem visaptveroša informācija jau ir sniegta ZM
reģionālajās konferencēs. Nekas
vairs nebūs pa vecam. Atbalsta
maksājumi 2023. gadā katram
zemniekam izpaudīsies viņa
saimniecības līmenī. Turpināsim
visu skaidrot, gaidām arī ZM izstrādātos saistošos noteikumus.
Izvērtējot KLP stratēģisko
plānu, turpmāko piecu gadu
piedāvātās ekoshēmas, atgādinājums tiem lauksaimniekiem,
kuru laukos ir veikta tiešā sēja,
minimālā augsnes apstrāde vai
augsnes joslu apstrāde, — izmantojot LAD aplikāciju, iesniegt
fotofiksāžu.

ka 30% visu saimniecību jābūt
bioloģiskajām, vai tas nozīmē arī
lielāku ES atbalstu?
— Ja mērķi skatās Eiropas līmenī, tas tā ir. Latvijā arī publiski saka,
ka atbalstīs bioloģisko lauksaimniecību, bet, ja skatās politiskos
lēmumus, veicot aprēķinus, atbalsts
bioloģiskajai lauksaimniecībai būtiski samazināts. Manā skatījumā,
nākamie pieci gadi būs skarbi,
mazajām un vidējām saimniecībām nāksies konkurēt ar lielajām.
Lielākie atbalsta pasākumi tomēr
ir vērsti uz lielajām saimniecībām,
konkrēti — uz graudkopību. Lai
arī EK vēsta, ka jāpalielina atbalsts
mazajām un vidējām saimniecībām,
diemžēl mūsu ZM lielsaimniecību
lobiju ietekmē mazajām, vidējām
saimniecībām atbalsts būs mazāks,
nekā to pieprasa EK. Vīzija attīstības
stratēģijā jau ir laba, bet svarīgi,
kā sadala finansējumu. Tas ir jautājums par to, kurām saimniecību
grupām kāds atbalsts paredzēts. Ja
samaksā par saimniecību lielumu,
hektāru skaitu, tas, manuprāt, īsti
nav korekti. No 2023. gada būs,
piemēram, ekoshēmu maksājums
par precīzām tehnoloģijām, ko varēs izpildīt lielās saimniecības, kam
ir moderna tehnika, GPS, miglotāji,
kas apstrādā tūkstošiem hektāru un
saņems iespaidīgu summu, nevis
mazās, vidējās saimniecības, kam
šādu tehnoloģiju nav. Te parādās
konkurences kropļošana ar maksājumiem.
Maksājumi, salīdzinot ar šo
gadu, nākotnē ir sadalīti daudzos
sīkākos dažādos pasākumos. Ekoshēmā ir septiņu veidu maksājumi,
kur EK prasa, lai mēs ieguldītu
vides un bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā, vides saudzēšanā,
mazinātu emisijas. Pēc būtības šos

maksājumus izveidoja, pielāgojot
jau esošajām saimniecības praksēm,
neko īpašu papildus neliekot darīt,
izdomājot skaistu nosaukumu ar
pamatojumu naudas sadalījumam.
Realitātē tas nebūs ieguvums videi
un bioloģiskajai daudzveidībai.
Šaubos, vai tiks sasniegti ZM izvirzītie vides mērķi. Bioloģiskajai
lauksaimniecībai pasākums ir kā
pamatojums, lai samaksātu tos
pašus 56 eiro/ha (iepriekš — zaļināšanas pasākums). Savukārt
konvencionālajām saimniecībām
ekoshēmās ir pirmais pasākums. Iepriekš bija zaļināšanas maksājums,
tagad — ekoshēmas maksājumi. Te
ir jautājums, kā lauksaimnieki spēs
orientēties sarežģītajā maksājumu
sistēmā un administratīvajā slogā.
Pirmie divi gadi būs grūtāki, jo, lai
saņemtu atbalstu par 2023. gadu,
jau tagad ir jāizpilda nosacījumi.
Laukus vērtē jau tagad, ir aparts
vai neaparts (65% lauka ir jābūt ar
segumu), vai iesēti ziemāji, vai paliks augu atliekas, vai atstāti rugāji.
— Kā sokas bioloģiskās produkcijas realizācijā?
— To regulē tirgus un attīstība.
Zemniekiem ir vēlme kooperēties,
bet tas notiek ļoti lēni un nav
tik vienkārši. Vidzemē izveidots
graudkopības kooperatīvs, darbojas kooperatīvi gaļas nozarē. Piena
nozare ir visattīstītākā. Kopumā
patērētājiem piena un graudu bioprodukcijas piedāvājums ir plašs. Ja
paskatāmies publisko zaļo iepirkumu, tur arī ir obligātais nosacījums,
ka jābūt bioloģiskajai produkcijai.
Lielā daļā skolu ēdnīcu nonāk bioloģiskā pārtika.
Katru gadu bioloģiskā produkcija tiek saražota vairāk, bet
biolauksaimniekus satrauc tas, ka
iepirkuma cenas neaug līdzi kopējai
inflācijai.
Statistiskā informācija gan liecina, ka lielākā daļa graudkopības
produktu, gaļas liellopi tiek pārdoti
eksportā. Tendence ir, ka saražojam
vairāk, nekā varam patērēt Latvijā.
Produkcija tiek eksportēta uz daudzām pasaules valstīm.
— Kāds šis gads bija jūsu
saimniecībā?
— Kā vienmēr esmu optimistisks, tāpēc saku — labāks nekā
iepriekšējais gads, gan ņemot vērā
laikapstākļus, gan to, cik pats esmu
ieguldījis zināšanas un intuīciju.
Protams, pieļautas arī kļūdas, jo ir
nianses dārzeņu audzēšanā, vasaras
atsevišķos periodos bija vēsāks,
ķirbju raža ir mazāka. Toties labi ir
izauguši zirņi, speltas kvieši, vidēji
laba raža ir griķiem, arī auzām. Kopumā attīstība notiek, eksperimentēju ar augu sekām, tehnoloģijām,
bezaršanu. Protams, ietekmē cenas,
šajā laikā griķu iepirkuma cena ir
kritusies, tie stāv noliktavā.
Riski ir, bet finansiālo situāciju
un attīstību veicina tas, ka man ir
daudznozaru saimniecība. Ja vienā
nozarē kas nesanāk, citā sanāk. Ir
gan graudkopība, gan dārzeņi, gan
pārstrāde.

JEĻENA GRUDULE, Varakļānu pagasta ZS
”Dižozoli” saimniece: — Mūsu
saimniecība
nodarbojas ar
piena un gaļas
ražošanu, nedaudz audzē graudaugus. Saimniecībā ir 30 slaucamas
govis, 16 gaļas lopi, vēl aug jaunas
teles. Nu jau būs 15 gadu, kopš
“Dižozoli” izvēlējās saimniekot bioloģiski. Bioloģiskā saimniekošana
atbilst mūsu būtībai, jo patīk viss
dabiskais. Bioloģiskajām saimnie-

cībām ir arī lielāks ES maksājumu
atbalsts, un dzirdu, ka nākamajos
gados Eiropa zaļo saimniekošanu
grib pabalstīt vēl vairāk. Taču arī
vajadzību ir daudz, prasības ir
jāizpilda. Piena iepirkuma cena
tagad ir kāpusi. Kad sadarbojāmies
ar Jēkabpils piena kombinātu, tad
iepirkuma cena neapmierināja.
Tagad, kad pienu realizējam kooperatīvā “Piebalga”, saņemam
uz pusi lielāku samaksu, līdz ar to
varam uzelpot. Mums ir jāsakārto
kūtsmēslu krātuve, jo ir C kategorija. Līdz ar to varēsim izpildīt
vides prasības. Mēs strādājam, jo

ko gan citu lauku saimnieks var
darīt, bet dzirdu, ka daudzas mazās
saimniecības arī izbeidz darbību, jo
ir par grūtu, jābūt gan produkcijai,
gan realizācijai, gan ieņēmumiem,
citādi jau nevar pastāvēt.
LĪGA ROGA,
Kalsnavas pagasta ZS “Gribēni”
saimniece: — Nodarbojamies ar
putnkopību, olu
ražošanu. Šogad
esmu uzņēmusi
kursu uz bioloģisko saimniekoša-

nu, jo dzīvesveids un domāšana
ir bioloģiskā, kāpēc tad to neapstiprināt dokumentos. Visu laiku
esam dzīvojuši iespējami veselīgi
un tuvāk zemei. Visa bioloģiskā
saimniekošana jau sākas ar to, ka
negribas neko lielveikalā pirkt, jo
tik labu produktu, kādu paši ražojam, nekur citur nevar nopirkt.
Cilvēks var ietekmēt to, kā viņš
ikdienā dzīvo, cik un kādu pārtiku patērē, cik daudz nevajadzīga
nopērk veikalā, ko dara ar atkritumiem. Ja vistām nepieciešama
barība, meklējam audzētājus, kas
strādā ar bioloģiskajām metodēm.

Arī olas garšai cilvēki pamana atšķirības. No 2023. gada arī ES atbalstu
bioloģiskajām saimniecībām, mazajām un vidējām saimniecībām
sola palielināt, un, ja tā notiks,
par to būsim priecīgi. Putnkopībā
īstenojām projektu mazo zemnieku saimniecību attīstībai, un tas ir
liels atbalsts. Tas nav vienkārši, jo
viens ir projektu iesniegt, otrs —
saņemt atbalstu un īstenot. Mums
izdevās. Tagad putniem ir savs
vagoniņš, kur notiek inkubācija un
cāļu audzēšana. Arī traktortehnika
ir pašiem sava, taču vēl daudz ko
var vēlēties.

Noturēties uz zaļā kursa palīdz pārliecība
Šogad apritēja 10 gadu, kopš
Sarkaņu pagasta “Kaupēros” ar
Eiropas Lauku fonda lauksaimniecības attīstībai naudas atbalstu lauku saimniecības modernizācijai tika uzcelta jauna ferma.
Nu jau būs gadi vienpadsmit,
kopš Jubeļu ģimene uzticēja zemnieku saimniecības vadīšanu dēlam
Andrim Jubelim.
Andris ir diplomēts datorzinātņu un IT projektu vadības speciālists, pirmā līmeņa treneris orientēšanās sportā, fizioterapeits, bet,
pārņemot saimniecību, viņš kļuva
arī par jauno zemnieku. Gan praksē, gan tālmācībā apguvis zināšanas
lauksaimniecībā, uzskata, ka zeme,
dabiska vide un lauku saimniecība
ir stabila vērtība.
Kā visi bioloģiskie piena ražotāji, arī “Kaupēru” saimnieki ir
pieraduši, ka visas izejvielas, lai bioloģisko pienu saražotu, ir dārgākas,
ka bioloģiskās saimniecības govīm
ir jādod bioloģiski audzēta barība,
jāpērk graudi no bioloģiskajām
saimniecībām, nevar lietot jebkādas barības piedevas un uztura
bagātinātājus. Līdz ar to izslaukuma
rekordu nebūs. Klāt nākusi arī resursu taupīšana un inflācija. Līdz ar
to no biznesa puses ir sarežģīti būt
bioloģiskajai saimniecībai. Tās vadītājs komentē: — Piena iepirkuma
cena nespēj segt visus izdevumus

Andris Jubelis: — Pārliecība saka priekšā, ka jāturpina strādāt
bioloģiski.
pilnībā, ja vēlamies saimniekot
maksimāli. Lai pilnvērtīgi pabarotu,
samaksātu konkurētspējīgas algas
un to nodokļus un veiktu investīcijas, lai modernizētu saimniecību, ar
šādu cenu tas nav iespējams, tāpēc
visur tiek optimizēts, lai varētu
nodrošināt saimniecības darbību.
Tiek maksātas pieticīgākas algas,
strādāts ar lētāk ekspluatējamu

lauksaimniecības tehniku, optimizēta barošana, retāk un mazāk veiktas investīcijas, un tas ir, vēl ņemot
kopā ar ES atbalsta pasākumiem,
bez tiem būtu pavisam švaki.
Tomēr uz vaicājumu par saimniecības attīstības tendencēm
Andris atbild: — Bioloģisko lauksaimniecību vērtēju ļoti pozitīvi, un arī paši ģimenē ikdienā

prioritāri izvēlamies bioloģiskos
produktus. Uzteicami, ka šo produktu apjoms veikalu plauktos
pieaug, un ir respekts pret jebkuru uzņēmēju-lauksaimnieku, kurš
izvēlējies šo ceļu. Izvēloties pirkt
bioproduktu, zinu, ka sniedzu
atbalstu kādam uzņēmējam attīstīties un noturēties uz zaļā kursa,
ko arī paši esam ZS “Kaupēri”
saimniekošanai izvēlējušies. Situācija kopumā nozarē ir sarežģīta,
jo bioloģisko produktu cenas ir
lielākas, un tāpēc svarīga ir kopējā ekonomiskā situācija valstī.
Tomēr pārtikas produktu cenu
konkurencē bioloģiskie produkti
ir krietni dārgāki, bet diemžēl
bioloģiskais piens garšo tāpat kā
konvenciāli iegūtais. Tāpēc grūti
ir pierādīt, ka bioloģiskais piens
ir labāks, bet ražošanas procesa
ziņā tas ir krietni citādāks, varētu
pat teikt — sarežģītāks, jo jāievēro
virkne prasību, sākot ar barošanu,
ārstēšanu, labturību, kas nodrošina to, ka piens ir tīrs. Tas kopējās
izmaksas uz katru iegūto piena
litru krietni palielina, tāpēc bez
papildu atbalsta šāda bioloģiska
saimniekošana un tās attīstīšana
būtu ļoti sarežģīta vai daudzos
gadījumos pat neiespējama. Pirms
katra nākamā cikla vienmēr esam
bijuši pārdomās, vai palikt bioloģiskajā lauksaimniecībā, un arī
šobrīd esam šajā fāzē, bet vēl pil-

nībā neesam pieņēmuši lēmumu.
Pārliecība gan saka priekšā, ka
jāturpina strādāt bioloģiski. Ir ļoti
pozitīvi vērtējams, ka bioloģiskās
lauksaimniecības atbalsta mehānismi pieaug, tomēr joprojām tie
ir nepietiekami, jo mums kā vidēja
izmēra saimniecībai par bioloģisko pienu tiek maksāts mazāk, nekā
vidēji tas tiek maksāts lielajām
konvenciālajām saimniecībām un
vidēji valstī kopumā, tāpēc bieži
nolaižas rokas. Jau 30 gadu esam
uzticīgi “Lazdonas piensaimniekam” un labākiem piedāvājumiem
esam teikuši “Nē!”, tikai tāpēc, ka
sadarbība ir bijusi veiksmīga un
savā ziņā izvēlamies stabilitāti,
saprotam, ka mēs tirgū lieli spēlētāji nebūsim. Kaut kādā mērā ar
to esam zaudējuši, jo vēlējāmies
veikt investīcijas ar ES projektu
palīdzību, bet netikām atbalsta
zonā, jo zaudējām punktus, ka neesam kooperatīvā. Bet skatīsimies
un meklēsim iespējas arī turpmāk.
Kopumā, lai nodrošinātu lielāku
finansiālu stabilitāti, labāk izvēlos arī papildus strādāt algotu
darbu citā nozarē, bet raugāmies
nākotnē un meklēsim veidus, kā
efektīvi attīstīties. Cerams, zaļais
kurss tiks atbalstīts arvien vairāk,
it īpaši no sabiedrības puses,
lai bioloģiskā lauksaimniecība
ieņemtu spēcīgu vietu Latvijas
tautsaimniecībā.

Uz nākamā plānošanas perioda sliekšņa
Pēc 2021.—2022. gada pārejas
perioda pavisam drīz — ar 2023.
gadu — sāksies jaunais Kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP)
periods nākamajiem pieciem
gadiem. Eiropas Savienības KLP
stratēģiskais plāns 2023.—2027.
gadam jau ir Eiropas Komisijā
apstiprināts. Lauksaimnieki jau
labu laiku pārrunā, kādi būs
maksājumi, kādus zaļās saimniekošanas pasākumus varēs veikt,
lai tie pieaugtu.
LAD ir uzsācis informēšanu par
jaunajiem tiešmaksājumu nosacījumiem no 2023. gada. Kādas ir
provizoriskās tendences, to ieskicē
LAD Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja
Gunta Žilde: — KLP kopumā 40%
atvēlēti vides un klimata mērķiem,
tāpēc lauksaimniekiem svarīgi būs
izpildīt zaļā kursa nosacījumus.
Vienotā platību maksājuma
(VPM) vietā nākamajā plānošanas
periodā lauksaimnieki saņems
Ilgtspēju sekmējošu ienākumu

Gunta Žilde: — Šajā plānošanas
periodā atbalsts būs tikai
aktīvajiem lauksaimniekiem.
pamatatbalstu (ISIP), kas plānots
88 EUR apmērā. Maksimālā summa
vienai saimniecībai — 100 000
EUR (neskaitot darbinieku algas,
nodokļus, sociālās iemaksas). Zaļināšanas maksājuma nebūs, bet

būs iespējams pieteikties septiņām
ekoshēmām: Atbalsts par vietējam
klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi, ekoloģiski nozīmīgas
platības, optimāla augsnes skābuma
līmeņa nodrošināšana, saudzējoša
lauksaimniecības prakse, oglekli un
amonjaka emisijas mazinoša lauksaimniecības prakse un ilggadīgo
zālāju saglabāšanas veicināšana lopkopības saimniecībās. Bioloģiskās
saimniecības saņems arī maksājumu
par bioloģiskās prakses veicināšanu.
Nav jāuzņemas daudzgadu saistības,
ekoshēmām var pieteikties uz vienu
gadu. Īpaši svarīgi tiem zemniekiem,
kuri laukus apsēj min-till, strip-till
vai no-till tehnoloģijā — jau šogad
ar LAD mobilās aplikācijas starpniecību var atsūtīt savu ziemāju lauku
fotogrāfijas ar lauku koordinātām,
lai nākamgad varētu pieteikties
ekoshēmā par saudzējošu lauksaimniecības praksi.
Papildus ISIP ir plānots atbalsts
novados ar īpašiem apstākļiem
(98—105 EUR/ha), Madonas novads ietilpst šajā kategorijā, jo ve-

ģetācijas dienas ir mazāk kā 195 un
zemes balles zem 38.
Vēl arī tiek plānots pārdalošais
ienākumu papildatbalsts: par pirmajiem 3 ha tas netiek maksāts, bet
no 3,01 līdz 30 ha — provizoriski
53—61 EUR/ha, no 30,01 līdz 100
ha — 12 EUR/ha. Būs iespējams
pieteikties Mazo lauksaimnieku
shēmā (MLS), saņemot 500 EUR,
kā arī būs ienākumu papildatbalsts
gados jauniem lauksaimniekiem
(JAL) par vienas saimniecības pirmajiem 150 ha.
Ja lauksaimnieki pieteiksies
Agrovides pasākumiem, tad būs
jāuzņemas piecu gadu saistības.
Tiks saglabāts ar ražošanu saistītais atbalsts. Līdz 2022. gadam tika
maksāts Brīvprātīgi saistītais atbalsts
(BSA), no 2023. gada tas sauksies

Saistītais ienākumu atbalsts: par
slaucamām govīm, par kazu mātēm,
par liellopiem, par aitu mātēm,
par proteīnaugiem, par cietes kartupeļiem, par sertificētas sēklas
kartupeļiem, par sertificētu zālāju
sēklu, par sertificētu labības sēklu,
par miežiem, par vasaras rapsi, par
dārzeņiem, par augļiem un ogām,
papildus iekļauts maksājums par
rudzu populācijas šķirnēm (t. sk.
‘Kaupo’) ~75 €/ha.
Šajā plānošanas periodā atbalsts
būs tikai aktīvajiem lauksaimniekiem. Tāpēc lauksaimniekiem ir jāsaprot, vai viņi atbilst vismaz kādam
no septiņiem nosacījumiem.
Atvērumu sagatavoja
IVETA ŠMUGĀ
AGRA VECKALNIŅA foto
Projektu finansē
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem

