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PARTIJU PROGRAMMAS – LAUKSAIMNIECĪBA 
 

Latvijas Krievu savienība 
- 
 
Jaunā konservatīvā partija 
 

- Platībmaksājumu palielināšana saimniecībām līdz 300 ha un samazināšana – virs 300 
ha. 

- Pārdalošā maksājuma ieviešana. 
- Sistemātisks atbalsts augļkopībai, dārzeņkopībai, dārzkopībai, biosaimniecībām, 

jaunajiem lauksaimniekiem, tostarp priekšrocības zemes iegādē. 
 
Rīcības partija 
 

- Valstij ir jāizvēlas perspektīvas rūpniecības un lauksaimniecības nozares, kurām 
jāsniedz valsts atbalsts ar bezprocentu kredītu un nodokļu atvieglojumiem uz noteiktu 
laiku. Samazināsim pievienotās vērtības nodokli līdz 18%. 

- Panāksim, lai Latvijā ražotajiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodoklis būtu 
5%. 

- Lauksaimniekiem – līdztiesīgus ražošanas un realizācijas nosacījumus ar Eiropas 
savienības dalībvalstīm. Atjaunosim cukura ražošanu Latvijā, nodrošināsim jaunās 
darba vietas, samazinot bezdarba līmeni. Palielināsim dotācijas tradicionālajām 
lauksaimniecības nozarēm un garantēsim valsts iepirkumus vietējai produkcijai. 
Aizsargāsim savu iekšzemes tirgu. 

 
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 
- 
 
PROGRESĪVIE 
 

- Valstij jānostiprina principu «piesārņotājs maksā», jāsniedz atbalstu investīcijām 
zaļajās tehnoloģijās, jāparedz priekšrocības videi un dzīvniekiem draudzīgajiem 
ražotājiem publiskajos iepirkumos (īpaši bioloģiskajai lauksaimniecībai).  

- Vides aizsardzības prasības jāņem vērā, plānojot ikvienu politisku vai saimniecisku 
darbību, un pēc iespējas jānovērš to nelabvēlīgā ietekme uz vidi un cilvēku veselību, 
un jāmazina cilvēku izmantoto dzīvnieku ciešanas.  

 
Latvijas centriskā partija 
 

- Valstij ir jānosaka perspektīvas rūpniecības un lauksaimniecības nozares un 
jānodrošina to ilgtermiņa atbalsts. Zemniekiem jānodrošina visi nepieciešamie 
nosacījumi savas produkcijas ražošanai un realizācijai. Valstij ir jānodrošina 
pietiekams un ekonomiski izdevīgs Latvijas patērētājam preču un pakalpojumu 
sortiments. Privātajam sektoram ir jāpapildina šis piedāvājums un jāpadara to 
daudzveidīgu: 
 Valsts rūpniecības uzņēmumu atjaunošana un jaunu radīšana; 
 Valsts lauksaimniecības uzņēmumu izveide; 
 privātās uzņēmējdarbības attīstības veicināšana; 
 lauksaimniecības zemes pārdošanas un privatizācijas aizliegums ārvalstu 

pilsoņiem un kompānijām. 
 
LSDSP/KDS/GKL 
- 
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No sirds Latvijai 
 

- Nodrošināsim Latvijas lauksaimniekiem godīgus noteikumus valsts atbalsta un Eiropas 
Savienības fondu finansējuma saņemšanai par ikgadējiem platību maksājumiem, 
piemēram, līdzvērtīgus Polijas zemniekiem. 

 
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 
 

- Pakāpeniski veidosim bioloģiskās lauksaimniecības valsts zīmolu. 
 
Attīstībai/Par! 
 

- Modernā Latvijā lauki zeļ, vidi un ainavas saudzē un kopj, nevis noplicina ar 
pesticīdiem. Visi bērni skolās saņem ekoloģisku pārtiku, mežu bagātības un bioloģiskā 
daudzveidība pieaug, atkritumus sašķiro un pārstrādā, bet par pārmērīgiem izmešus 
soda ar nodokļiem. 

- Vienotā Eiropā ir taisnīga konkurence starp dažādu valstu uzņēmējiem un 
lauksaimniekiem, taisnīgs atbalsts reģionu attīstībai, patiesi vienots tirgus un budžets, 
un patiesa solidaritāte grūtos brīžos. 

 
Latvijas Reģionu Apvienība 
 

- Īpašs atbalsts mazajiem, vidējiem lauksaimniekiem, kā arī bioloģiskās pārtikas 
audzētājiem. 

- Obligātā iepirkuma komponentes (OIK) likvidēšana. 
 
Latviešu Nacionālisti 
 

- ZEMNIEKU UN ZVEJNIEKU interešu aizstāvēšana Eiropā un starptautiski – piena 
iepirkuma cena, gaļas un dārzeņu tirgus, nozvejas kvotas; izveidot latviešiem 
piederošas pārstrādes rūpnīcas. Izvērtēt Zemkopības ministrijas lietderību. 

 
Jaunā VIENOTĪBA 
 

- ES līmenim tuvināti lauksaimniecības tiešmaksājumi  
 
Zaļo un Zemnieku savienība 
 

- Īstenosim sabalansētu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozaru 
attīstību, īpaši atbalstot mazos un vidējos ražotājus, lai panāktu kvalitatīvas 
produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, vietējās produkcijas patēriņa 
pieaugumu. Stimulēsim neizmantotās lauksaimniecības zemes apstrādi. 

- Īstenosim vides aizsardzības pasākumus, saglabājot bioloģisko daudzveidību, tīru un 
sakoptu vidi. 

- Aktīvi strādāsim, lai panāktu taisnīgu ES fondu sadali nākamajā finansēšanas periodā, 
tostarp cilvēkkapitālam, infrastruktūrai un platībmaksājumiem lauksaimniekiem. 

 
KPV LV 

- Lauksaimniecībā atbalstīsim lauku vides attīstību. 
 
Par Alternatīvu 
 

- Lauksaimniecības nozare pilnība tiek atbrīvota no nodokļiem. 
- Valsts atbalsta programma kombinētas lopbarības, piena un gaļas pārstrādes ražotņu 

izveidei. Atjaunot lauku vidējās profesionāli – tehniskās mācību iestādes. 


