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Reă. Nr.1.-5.2/   

        LR Zemkopības ministrijai 
 

Par informatīvo ziĦojumu „Par vienotā maksājuma  
shēmas ieviešanu Latvijā no 2011.gada” VSS-1392 
 
Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” ir iepazinies ar 2009. gada 1. oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē 
iesniegto Zemkopības ministrijas sagatavoto protokollēmuma projektu un informatīvā ziĦojuma projektu 
„Par vienotā maksājuma shēmas ieviešanu Latvijā no 2011.gada” VSS-1392 un izsaka sekojošus būtiskus 
iebildumus. 

 
ĥemot vērā lauksaimniecības atbalsta maksājumu ietekmi uz lauku vides un bioloăiskās daudzveidības 
saglabāšanu, vēlamies norādīt uz šo maksājumu nozīmi Latvijas saistību, kuras izriet no Putnu 
(79/409/EEC) un Biotopu (92/43/EEC) direktīvām, izpildē. Lauksaimniecības zemju apsaimniekošana 
Natura 2000 teritorijās un pastāvīgo ganību un pĜavu (t.sk. bioloăiski vērtīgo zālāju) apsaimniekošana ir 
viens no priekšnosacījumiem abu minēto direktīvu prasību izpildē.  

 
Uzskatām, ka Zemkopības ministrijas sagatavotā informatīvā ziĦojuma projektā „Par vienotā maksājuma 
shēmas ieviešanu Latvijā no 2011.gada” piedāvātā vienotā maksājuma shēmas modeĜa ietekme uz 
turpmāko Latvijas saistību izpildi, kuras izriet no Putnu un Biotopu direktīvām, nav atbilstoši izvērtēta. Kā 
viens no izvēlētās maksājumu shēmas ieguvumiem tiek norādīta ražošanā neiesaistīto platību izslēgšana no 
atbalsta vai būtiska atbalsta apjoma samazināšana tajās. Latvijas Dabas fonds uzskata, ka tradicionālas 
ekstensīvās lauksaimnieciskās ražošanas atbalsts un atjaunošana ir nozīmīgs īpaši aizsargājamo biotopu un 
sugu dzīvotĦu ilgtspējīgai apsaimniekošanai gan Natura 2000 teritorijās, gan ārpus tām. Natura 2000 
teritoriju dibināšanas mērėis ir nodrošināt Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu un sugu 
labvēlīgas aizsardzības statusu. Kaut arī lauksaimniecības zemju ekstensīva apsaimniekošana ir būtisks 
priekšnosacījums šāda statusa nodrošināšanai vairumam ar tradicionālo agroainavu saistīto aizsargājamo 
sugu un biotopu, tomēr, izvēlētā vienotā maksājuma shēmas modeĜa pielietošanas gadījumā tiek palielināts 
risks, ka šāda apsaimniekošana netiks nodrošināta (samazināsies šobrīd apsaimniekotās platības, kā arī tiks 
ierobežota jaunu platību apsaimniekošana). Līdz ar to tiek paaugstināts risks, ka valsts nākotnē nespēs 
izpildīt ar Putnu un Biotopu direktīvu ieviešanu uzĦemtās saistības.  

 
Lūdzam pilnveidot vienotā maksājuma shēmas modeli, lai novērstu augstāk minētos riskus. Tā kā 
līdzšinējā modeĜa izstrāde un izvēle veikta bez konsultācijām ar vides speciālistiem, pilnveidotā modeĜa 
izvērtēšanā lūdzam savlaicīgi iesaistīt arī atbilstošus valsts institūciju un nevalstisko organizāciju vides un 
dabas aizsardzības speciālistus. Kā arī norādām, ka normatīvo aktu izstrādē nebūtu pieĜaujams nedefinēts 
un tendenciozs atbalsta saĦēmēju dalījums „īstenajos lauksaimniekos” un „dīvānzemniekos”.   
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