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VALDIS DOMBROVSKIS
Eiropas Parlamenta deputāts,
Latvijas Republikas Ministru
prezidents (2009–2014)

Edvards Smiltēns pieder pie tās jauno politiķu paaudzes,
kas līdz ar VIENOTĪBU ienākusi politikā un kvalitatīvi maina
politisko vidi. Pa šīs Saeimas pilnvaru laiku viņš jau ir uzkrājis gan
politisko pieredzi, gan paveiktos darbus: būtiskākais viņa veikums ir
lauksaimniecībā, kur darbojies normatīvo aktu izstrādē lauksaimniecības
zemes tirgum un aktīvi aizstāvējis Latvijas nacionālās intereses Briselē,
lai panāktu lielāku Eiropas Savienības finansējumu mūsu lauksaimniekiem.
Edvardam piemīt politiskais ideālisms un enerģija, lai savas idejas realizētu.
Viņš ir atbildīgs komandas biedrs, kuram var uzticēties.
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EDVARDS SMILTĒNS

EDVARDS
SMILTĒNS
Saeimas deputāts, jurists (mag. iur.)
Saeimas frakcijas VIENOTĪBA priekšsēdētāja vietnieks
Politiskās partijas VIENOTĪBA valdes loceklis
Saeimas sadarbības grupu vadītājs ar Franciju, Vāciju, Japānu, Dienvidkoreju,
Turciju, Maķedoniju, Singapūru un Melnkalni
Dzimis: 1984. gada 18. septembrī
Dzīvesvieta: Saulkrastu novads
Valodu zināšanas: latviešu (dzimtā), franču, angļu, krievu

IZGLĪTĪBA:
1991–2003
2003–2006
2006–2009

Rīgas Franču licejs – iegūta pamata un vidējā izglītība
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte – sociālo zinātņu
bakalaurs tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte – profesionālais
maģistra grāds tiesību zinātnē, jurista kvalifikācija

PIEREDZE SAEIMĀ UN VALDĪBĀ:
No 2010. gada
2011–2014
No 2010. gada
No 2011. gada
No 2010. gada
No 2010. gada
2014
2010–2011
2010–2011
2011.
2011.

Saeimas deputāts
Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs
(Valda Dombrovska vadītajā valdībā)
Saeimas frakcijas VIENOTĪBA priekšsēdētāja vietnieks
politiskās partijas VIENOTĪBA valdes loceklis
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās
politikas komisijas loceklis
Saeimas Eiropas lietu komisijas loceklis
Publisko izdevumu un revīzijas komisija
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas
Korupcijas novēršanas apakškomisija
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
Sporta apakškomisija
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas
komisijas Dabas resursu apakškomisija
Nacionālās drošības komisijas Demogrāfijas
politikas apakškomisija

IEPRIEKŠĒJĀ PIEREDZE:
2007–2010
2003–2010

Juridiskais birojs „Smiltēns&Grīnbergs”, partneris
Eksporta veicināšanas projektu vadība, palīdzot atrast
Latvijas ražotāju produkcijai jaunus eksporta tirgus.
Projekti realizēti vairāk nekā 20 valstīs visā pasaulē

DALĪBA STARPTAUTISKĀS KONFERENCĒS
UN PROGRAMMĀS:

Eiropas Jauno līderu konference (EYLD) – rīkotājs Vācija/ASV
Nākotnes personība (Le Person d'avenir) – rīkotājs Francijas Ārlietu ministrija

BIRUTA VĪKSNA

Rīgas Franču liceja direktore

Edvards Smiltēns Rīgas Franču
licejā mācījās kopš 1. klases. Skolotāji viņu atceras kā komunikablu, allaž atsaucīgu un izpalīdzīgu jaunieti.
Edvards padziļināti apguva angļu un
franču valodu. Īpaši izrādīja interesi
par vēsturi, politiku un aktīvi iesaistījās diskusijās par aktuālām tēmām.
Kaut gan Edvards skolu absolvējis
vairāk nekā pirms desmit gadiem, viņš
joprojām katru septembri Zinību dienā ar ziediem apciemo savus skolotājus, atceras skolasbiedrus, interesējas
par liceja panākumiem. Ir liels gandarījums, redzot, ka mūsu skolas audzēknis ir mērķtiecīgi izkopis savas spējas,
uzkrājis zināšanas, lai aktīvi iesaistītos
Latvijas valsts politiskajā dzīvē.

EDVARDS SMILTĒNS

LATVIJAS VALSTS ESAM
MĒS PAŠI
P
irms vairākiem gadiem,
kad studēju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, ar studiju biedriem
bieži apspriedām situāciju Latvijā,
netaupot kritiku tā laika politiķiem
un valdībai. Tomēr atskārtām arī
kādu vienkāršu patiesību: Latvijas
valsts esam mēs paši – ikviens to veidojam. To, ka nākotne nav tā, kurp
kāds mūs aizvedīs, bet gan tā, ko paši
radīsim.
Tieši tādēļ es iesaistījos tolaik vēl
biedrībā „Sabiedrība citai politikai
un tiesiskai valstij”. Sastapu cilvēkus, kuriem bija svarīga Latvijas nākotne un jaunas paaudzes ienākšana
Latvijas politikā. Apvienojot līdzīgi
domājošos cilvēkus un partijas vienā, veidojām Latvijas lielāko politisko spēku VIENOTĪBA un radījām
kvalitatīvi jaunu piedāvājumu Latvijas izaugsmei.
Vēlos pateikties ikvienam, kurš
pirms četriem gadiem Saeimas vēlēšanās man, gados jaunam un tolaik
vēl maz pazīstamam cilvēkam bez ievērojamas politiskās pieredzes, deva
savu uzticības mandātu pildīt Saeimas deputāta pienākumus, kļūstot
par jūsu interešu pārstāvi Saeimā.
Tā bija iespēja strādāt Valda Dombrovska un Laimdotas Straujumas
komandā, paveicot nozīmīgus un
paliekošus darbus Latvijas labā. Tas
bija liels uzticības kredīts, kuru man
ir pienākums attaisnot.
Šo četru gadu laikā visvairāk
spēka esmu veltījis darbam tautsaimniecības jomā – strādājot pie
ražošanas attīstības Latvijas reģio-

nos, pie darbavietu radīšanas un
reģionu apdzīvotības veicināšanas,
lobējot Latvijas intereses Briselē, lai
panāktu lielāku finansējumu mūsu
lauksaimniekiem, izstrādājot aizsardzības sistēmu mūsu zemes un mežu
resursiem u.c. Četrus gadus esmu
strādājis Saeimas Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās attīstības komisijā, Saeimas Eiropas lietu komisijā, kā arī pildījis Saeimas
frakcijas VIENOTĪBA priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Lielākā
daļa no iniciatīvām realizētas, trīs
gadus kopā ar Laimdotu Straujumu
strādājot LR Zemkopības ministrijas
vadībā kā ministrijas parlamentārajam sekretāram. Īpašu uzmanību
esmu pievērsis arī darbam ar Latvijas jauniešiem.
Šobrīd, pirms 12. Saeimas vēlēšanām, ir laiks apkopot paveikto un
plānot turpmāko. Uztveru par savu
pienākumu jums izstāstīt par četros
gados paveikto. Tādēļ turpmākajās
lappusēs esmu mēģinājis parādīt būtiskāko no tā, pie kā esmu strādājis.
Jo tieši jums 4. oktobrī būs jāvērtē
ikviena padarītais un jāizsaka viedoklis balsojot.

LAIMDOTA STRAUJUMA
Latvijas Republikas Ministru
prezidente

Kad uzsāku darbu Zemkopības ministrijā, pildot
ministres pienākumus, aicināju Edvardu Smiltēnu
kļūt par ministrijas parlamentāro sekretāru, jo viņš
bija ieguvis ļoti labu reputāciju lauksaimnieku, meža
nozares un kolēģu vidū.
Viņa plašās valodu zināšanas un kompetence ar
ministriju saistītajos nozaru jautājumos ļāva dot būtisku ieguldījumu, cīnoties par lielāku ES fondu finansējumu Latvijas lauksaimniekiem, kā arī, izpētot un
par pamatu ņemot citu ES dalībvalstu pieredzi, radīt
jaunus risinājumus gadiem ilgi neatrisinātām problēmām laukos.

Visvairāk es cienu Edvarda neatlaidību un spējas
novest iesāktās lietas līdz galam, par spīti dažādiem
sarežģījumiem un pretrunām politiķu starpā. Kā piemēru varu nosaukt Latvijai ļoti nozīmīgos grozījumus
likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas
paredzēja jaunu lauksaimniecības zemes tirgus regulējumu. Neskatoties uz vairāk nekā 200 iesniegtajiem
Saeimas deputātu savstarpēji pretrunīgajiem priekšlikumiem, darbs Smiltēna vadītajā likumprojekta izstrādes darba grupā tika koordinēts ļoti efektīvi, un
pavasarī likums tika novests līdz galīgajam balsojumam Saeimas plenārsēdē.
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SAEIMAS
PREZIDIJAM UN
KOMISIJĀM

VAIRĀK NEKĀ

200

TIKŠANĀS
AR LATVIJAS
CILVĒKIEM
NOVADOS
GRIGORIJS ROZENTĀLS

Kurzemes meža īpašnieku kooperatīvās
sabiedrības „Mežsaimnieks” izpilddirektors

Līdz šim, ja cilvēks Latvijā ieguva īpašumā
mežu, viņam bija vai nu pašam jākļūst par speciālistu un jānodarbojas ar tā apsaimniekošanu, vai arī apsaimniekošana bija jāuztic kādam
citam. Vai arī šis mežs jāpārdod. Daudzi savu,
bieži vien no paaudzes paaudzē mantoto,
mežu pārdeva gan pašmāju, gan ārzemju mežu
uzpircējiem. „Par labu samaksu pērk mežus un
cirsmas,” jūs lasīsiet gan avīžu sludinājumu slejās, gan pie nomaļu ciematu ziņojumu dēļiem.
Meža īpašnieku kooperācija dod iespēju meža
īpašniekiem savu īpašumu apsaimniekošanu
uzticēt nevis kādam citam, bet viņiem pašiem
piederošam mežu apsaimniekošanas uzņēmumam, saglabājot šos mežus savā īpašumā un
baudot šo īpašumu efektīvas apsaimniekošanas radītos ekonomiskos labumus arī nākotnē.
Ne visi tirgus dalībnieki šodien ir priecīgi par
meža kooperācijas attīstību. Šai attīstībai ir
pretestība. Tomēr Edvards Smiltēns nebaidījās
likt uz spēles savu reputāciju, iestājoties par
meža īpašnieku kooperācijai labvēlīgiem grozījumiem Kooperatīvo sabiedrību likumā. Tieši pateicoties tam, šodien gan Kurzemē, gan
Vidzemē jau ir strādājošas un strauji augošas
kooperatīvās sabiedrības. Latvijas mežus Latvijas cilvēkiem!

PAVEIKTAIS SAEIMĀ

PIRMO REIZI LATVIJĀ IZVEIDOTA
MEŽSAIMNIECĪBAS KOOPERATĪVO
SABIEDRĪBU SISTĒMA
Lai nepieļautu Latvijas mežu resursu izpārdošanu ārvalstu fondiem un kompānijām un stiprinātu mūsu ražotājus, tika izstrādāts tiesiskais regulējums jaunas Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību sistēmas
izveidei Latvijā. Rezultāts – Latvijā šobrīd jau izveidoti pieci
mežsaimniecības kooperatīvi!
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IESNIEGTIE
PRIEKŠLIKUMI
LIKUMPROJEKTIEM

PANĀKTA
LATVIJAS ZEMES
FONDA IZVEIDE,
LAI NOTURĒTU
LATVIJAS ZEMES
RESURSUS
VIETĒJO
RAŽOTĀJU
ROKĀS

Galvenie ieguvumi:
•
Rada iespēju daudz efektīvāk kopt un apsaimniekot
Latvijas mežus. Rada jaunas darbavietas un vairo
valsts iedzīvotāju un budžeta ienākumus.
•
Mazina kapitāla (peļņas) aizplūšanu uz ārvalstīm,
to noturot Latvijas ekonomikā.
•
Tas ir solis sociālās nevienlīdzības mazināšanai.
•
Mazina cilvēku aizbraukšanu no laukiem.

IZSTRĀDĀTI KVALITATĪVI JAUNI
LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES TIRGUS
IEROBEŽOJUMI
Divu gadu laikā mums izdevās izveidot plašu sistēmu,
lai noturētu Latvijas zemes resursus vietējo ražotāju rokās.
Tā aizstāja pirms desmit gadiem pieņemtos zemes tirgus
ierobežojumus ārvalstniekiem, kuri, kā zināms, nenovērsa
lielas daļas lauksaimniecības un meža zemes nonākšanu
ārvalstnieku kontrolē. Zināms, ka šobrīd vērienīga zemes
platību konsolidācija un to nonākšana nedaudzu īpašnieku rokās negatīvi ietekmētu lauku apdzīvotību, lauku vidi,
vietējo pagastu nākotni. Lai to nepieļautu, Saeima atbalstīja
manu priekšlikumu noteikt, ka viena persona savā īpašumā
nevar iegūt lauksaimniecības zemi vairāk kā 2000 ha platībā. Papildus tam tika noteiks, ka ikviena pašvaldība sava novada robežās šo ierobežojumu var noteikt vēl zemāku.

KOMERCLIKUMU

PRIEKŠLIKUMI
LAI
PILNVEIDOTU

BŪVNIECĪBAS LIKUMU
MAKSĀTNESPĒJAS LIKUMU
ZEMES PĀRVALDĪBAS LIKUMU
AIZSARGJOSLU LIKUMU
U.C.

1982

SKOLĒNI SKOLU
PROGRAMMĀ

SAMAZINĀTA IIN NODOKĻA LIKME
SEZONAS LAUKSTRĀDNIEKIEM
UN ATVIEGLOTA NODARBINĀTO
REĢISTRĒŠANAS SISTĒMA
Lai būtiski atvieglotu administratīvās procedūras lauksaimniekiem, mazinātu nelegālo nodarbinātību, pēc garām diskusijām izdevās ieviest sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli 15% apmērā.
Tas varētu radīt līdz pat diviem miljoniem eiro papildu valsts budžeta ienākumus. Sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokli var piemērot personai, kas
pie darba devēja strādā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim un tiek nodarbināta tieši augļkoku, ogulāju
un dārzeņu sējā un stādīšanā, to kopšanā un ražas
novākšanā, kā arī augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.
Es iesniedzu arī priekšlikumu nodarbinātības periodu palielināt no 65 uz 95 dienām, taču tas netika
atbalstīts. Pārrunājot ar lauksaimniekiem jaunās
sistēmas darbību, ir skaidrs, ka šo priekšlikumu nākamgad būtu nepieciešams vēlreiz aktualizēt.

DARBS AR LATVIJAS
JAUNIEŠIEM
Latvijas valsts nākotnes spēks ir tās
jauniešos, kuru uzdevums būs nodrošināt
brīvas Latvijas pastāvēšanu un tās izaugsmi. Tie būs jaunie uzņēmēji, kas radīs darbavietas un attīstīs ražošanu. Starp viņiem
ir nākamie inženieri, ārsti, juristi, mākslinieki un skolotāji, kuri kopā veidos Latvijas
pilsonisko sabiedrību. Tie būs arī nākamie
valstsvīri, kam būs jārisina nākotnes problēmas un jāvada Latvijas valsts.
Tieši tādēļ jau no pirmās dienas Saeimā
esmu veltījis lielu uzmanību darbam ar jauniešiem. Izveidoju Skolu programmu, kur
no visas Latvijas aicinu skolēnus apmeklēt
Saeimu. Labprāt piedalos jauniešu rīkotajās diskusijās, kā arī akcijā „Atpakaļ uz skolu”, lai vadītu mācību stundas skolēniem.
Jau vairākus gadus man ir bijusi iespēja
strādāt ar jauniešiem projekta „Jauniešu
Saeima” ietvaros.

SKOLU PROGRAMMA
Sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu jau ceturto gadu realizēju Skolu programmu, kuras ietvaros Saeimā viesojušies 1982 skolēni no Valmieras, Siguldas,
Ilūkstes, Līvāniem, Smiltenes, Madonas,
Saulkrastiem, Cēsīm, Ogres un citiem Latvijas novadiem. Tā ir iespēja iepazīt Latvijas vēsturi, uzzināt, kā notiek darbs Saeimā,
un uzdot jautājumus Saeimas deputātiem.

INĀRA MĀLKALNE

Z/s „Blūdži”, mājražotāja, Jelgavas novads

Man prieks, ka politikā ienākuši jauni cilvēki, kuriem šķiet svarīgi risināt Latvijas lauksaimnieku problēmas. Edvards Smiltēns ļoti centās atbalstīt arī mazos
zemniekus un mājražotājus, uzskatot, ka mazajam zemniekam arī ir nākotne
Latvijas laukos. Es domāju, ka lauksaimnieki novērtē viņa darbu pie zemes likumiem, lai beidzot sakārtotu gadiem nerisinātos jautājumus ar zemes tirgus ierobežojumiem. It kā visu šo laiku likums neļāva ārzemniekiem pirkt Latvijas zemi,
taču, par spīti tam, tā masveidā tiek izpirkta. Es ļoti ceru, ka jaunie likumi spēs
to apturēt. Augstu vērtējam Edvarda atsaucību, jo viņš vienmēr atrada laiku, lai
uzklausītu radušās problēmas laukos.
Latvijā tomēr pamazām viss iet uz labo pusi, un beidzot arī jaunieši redz šeit
kādas perspektīvas. To apliecina kaut vai tas, ka mana krustmeita Lelde beidzot
atgriezusies mājās no Īrijas!
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VIEDOKLIS

VĒTRA LAUŽ KOKUS, KAS
IR PA VIENAM, BET NE TOS,
KAS AUG KOPĀ
L
atvijas drošība – tā šodien ir galvenā sarunu tēma, braucot reģionālajās vizītēs un runājot ar cilvēkiem novados. Viņi ar ļoti lielām
bažām raugās uz notikumiem Ukrainas
austrumos un arvien pieaugošo saspīlējumu mūsu reģionā. Dažkārt pat otrā plānā
paliek jautājumi un sarunas par pensijām,
samilzušajām problēmām veselības sistēmā, iespējām atgriezt mājās aizbraukušos,
darba iespējām un atalgojuma palielinājumu strādājošajiem. Taču jāapzinās, ka visi
šie jautājumi ir cieši saistīti.
Manuprāt, uz Latvijas drošību būtu jāraugās daudz plašākā kontekstā. Lai spētu
aizstāvēt un nodrošināt mūsu valsts iedzīvotāju kopējo drošību, mums jārūpējas ne
tikai par Latvijas teritoriālo drošību, bet

arī konstitucionālo (juridisko), ekonomisko
un sociālo drošību! Latvijas atjaunotās neatkarības pašā sākumpunktā – 1990. gada
4. maijā – tieši to ļoti vienkāršos un saprotamos vārdos no tribīnes ir izteicis Latvijas
Republikas Augstākās padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Dainis Īvāns: „Es uzskatu, ka Latvijas neatkarības atjaunošana
nav pašmērķis, tas ir līdzeklis, lai mēs nodrošinātu normālu, cilvēcisku dzīvi, lai mēs
kļūtu par saimniekiem Latvijā un lai mums
šajā Latvijā katram kaut kas piederētu – tātad, lai šeit būtu normāla ekonomiskā sistēma, normālas cilvēciskās attiecības.”
Lai stiprinātu Latvijas kā NATO dalībvalsts aizsardzības spējas, mēs vienojāmies
pakāpeniski palielināt aizsardzības budžetu
līdz 2% no IKP. Lai stiprinātu mūsu valsts

ČETRU GADU DARBS VALDA
DOMBROVSKA KOMANDĀ

ARTIS PABRIKS

Eiropas Parlamenta deputāts,
bijušais Latvijas aizsardzības un
ārlietu ministrs
Pirms pieciem gadiem, veidojot
partiju „Sabiedrība citai politikai”, ievēroju Edvardu Smiltēnu kā aktīvu, izglītotu, domājošu jaunu cilvēku, tādēļ
aicināju viņu iesaistīties politikā. Šobrīd
redzu, ka mans lēmums ir bijis pareizs,
jo viņš ir kļuvis par perspektīvu partijas
VIENOTĪBA politiķi, kurš šo gadu laikā
jau ir ieguvis vērā ņemamu pieredzi gan
Saeimā, gan Zemkopības ministrijas
parlamentārā sekretāra amatā. Edvards
Smiltēns ir politiķis, kurš var iedrošināt
jauniešus iesaistīties politiskajos procesos, jo ar savu piemēru ir apliecinājis, ka, aktīvi strādājot, ir iespējams gūt
panākumus. Es ļoti augstu vērtēju viņa
entuziasmu, mērķtiecību un labās oratora spējas, kas politiķim nav mazsvarīgi, lai skaidrotu savu viedokli sabiedrībai. Domāju, ka Edvards Smiltēns ir
politiķis, kuram ir jāstrādā arī nākamajā
Saeimas sasaukumā!

KOPĀ AR LAIMDOTU STRAUJUMU
UN SANDRU KALNIETI, DISKUTĒJOT
KONFERENCĒ PAR ES FONDU
FINANSĒJUMU LATVIJAI

juridiskos pamatus, tika veikti grozījumi
LR Satversmē, izstrādājot preambulu, kura
skaidri iezīmē Latvijas valsts jēgu, nostiprina tās mērķus un pamatvērtības. Mēs apturējām dramatisko ekonomikas sabrukumu
krīzes laikā, panākot strauju izaugsmi, un
veiksmīgi pievienojāmies eirozonai. Esam
pieņēmuši lēmumu ievērojami celt valsts
noteikto minimālo algu, kā arī ieviest progresīvu neapliekamo minimumu.
Tomēr joprojām ir daudz sāpīgu problēmu, kuras visasāk izpaužas tieši Latvijas
reģionos. Ir izteikta sociālā un ienākumu
nevienlīdzība, īpaši starp cilvēkiem lielajās
pilsētās un laukos. Meklējot labu darbu, no
laukiem aizplūst cilvēki, sevišķi jaunieši. Šī
tendence, savukārt, apdraud mazo skolu,
vietējo slimnīcu, infrastruktūras un lauku
novadu nākotni. Tādēļ šo četru gadu laikā
Latvijas reģionu un lauku problēmu risināšanai esmu veltījis vislielāko daļu sava
darba gan Saeimā, gan kopā ar Laimdotu
Straujumu strādājot LR Zemkopības ministrijas vadībā. Mēs savu darbu virzījām piecos galvenajos virzienos.

Pirmais – panākt ievērojami lielāku Eiropas Savienības fondu
finansējumu laukiem.

Tas bija sarežģīts uzdevums, jo ekonomiskās krīzes dēļ tika plānots vēsturē
pirmais ES kopējā budžeta samazinājums.
Kopā ar Latvijas lauksaimnieku organizācijām, augstākajām mūsu valsts un Baltijas
amatpersonām, kā arī mūsu Eiroparlamenta deputātiem tika realizēta vērienīga lobija
kampaņa, lai panāktu mūsu mērķus. Kopējais ES lauksaimniecības budžets tika samazināts par 17%, taču Latvijas laukiem izdevās izcīnīt papildus veselu miljardu eiro!

hektāru meža, kuri šobrīd netiek kopti, tas
radītu līdz pat viena miljarda eiro pienesumu Latvijas IKP. Tas pārvērstos jaunās
darbavietās, eksporta pieaugumā un valsts
budžeta ieņēmumos, ko varētu novirzīt
valsts sāpīgo problēmu risināšanai.

Trešais – lai panāktu iepriekš
minēto, izstrādājām Lauku attīstības programmu, kurā noteikti prioritārie virzieni, kur
jāiegulda izcīnītie 2,68 miljardi
eiro ES fondu naudas.

Šis finansējums kalpos kā nozīmīgākais
investīciju avots un dzinējspēks ražošanai
reģionos. Līdzīgi kā sabiedrībā kopumā, arī
starp 86 tūkstošiem lauksaimnieku trūkst
spēcīgas un plašas ražotāju vidusšķiras.
Nākamajos gados jāpanāk, lai veidotos
daudz vairāk spēcīgu mazo un vidējo
ražotāju. Tādēļ, veidojot nākamās atbalsta
programmas, noteicām principu, ka lielāku atbalsta intensitāti saņems tieši mazie
un vidējie lauksaimnieki. Tika samazināti
viena projekta maksimālie atbalsta griesti,
kas ES finansējumu ļaus saņemt lielākam
skaitam saimniecību. Izveidota īpaša mazo
lauksaimnieku atbalsta shēma. Nosakot
diferencētu nekustamā īpašuma nodokli,
mēģinām motivēt īpašniekus zemes platības
apsaimniekot vai iznomāt ražotājiem.

Otrais – attīstīt ražošanu
laukos.

Reģionos ir nepietiekami daudz labi apmaksātu darbavietu, kas ir galvenais iemesls cilvēku aizbraukšanai. Mēs veicām
nopietnu izpēti un secinājām, ka Latvijas laukiem ir milzīgs neizmantotais potenciāls. Ja produktīvā ražošanā nonāktu
tie 500 tūkstoši hektāru lauksaimniecības
zemes, kas netiek apsaimniekoti vispār
vai tiek apsaimniekoti neefektīvi, un ja tiktu efektīvi apsaimniekoti tie 300 tūkstoši

TIKŠANĀS AR FRANCIJAS ZEMKOPĪBAS
MINISTRU STEFANU LEFOLU EIROPAS
SAVIENĪBAS NEFORMĀLĀS MINISTRU
PADOMES LAIKĀ

VIEDOKLIS

LATVIJAS PREZIDENTA
ANDRA BĒRZIŅA
AKTĪVA LĪDZDALĪBA IR
PALĪDZĒJUSI PANĀKT
LATVIJAS ZEMES
RESURSU AIZSARDZĪBAS
LIKUMU ĀTRĀKU
PIEŅEMŠANU

Ceturtais – panākt vērtīgāko
nacionālo resursu saglabāšanu
vietējo ražotāju rokās.

Lauksaimniecības un meža nozare
nodrošina trešo daļu Latvijas eksporta un
ir lielākais darba devējs laukos. Pilnībā
nepiekrītu tiem, kas nesaskata nekā bīstama ārvalstu fondu un kompāniju rīcībā, masveidā uzpērkot lauksaimniecības
zemes un mežus, – tie radot darbavietas.
Manuprāt, Latvijas interesēs ir nevis sagaidīt, ka mums kāds dos iespēju strādāt,
bet gan pašiem kļūt par darba devējiem
un pašiem gūt labumu no Latvijas vērtīgākajiem resursiem. Ja resursus kontrolēs vietējie ražotāji, ienākumi paliks
Latvijas ekonomikā un neaizplūdīs pāri
mūsu robežām.
Zemes un meža resursi ir mūsu nacionālā bagātība, kuras potenciāls līdz šim nav
bijis pienācīgi novērtēts. Ir jāraugās uz lietu vērtību, nevis to cenu. Pēc ANO Pārtikas
un lauksaimniecības organizācijas prognozēm 2050. gadā iedzīvotāju skaits pasaulē
sasniegs 9,1 miljardu, un attiecīgi pieprasījums pēc pārtikas pakāpeniski palielināsies
par 70%. Pieaugs arī pieprasījums pēc atjaunojamiem resursiem. Savukārt globālā
klimata izmaiņu dēļ produktīvo zemju platības turpina samazināties.
Tādēļ trīs gadu laikā mums ir izdevies
izveidot spēcīgāko nacionālo resursu aizsardzības sistēmu, kāda Latvijā jebkad pastāvējusi. Lai radītu alternatīvu ārvalstu
mežu uzpircējiem, piešķīrām AS „Latvijas
valsts meži” tiesības iegādāties tirgū nonākušās meža zemes valsts īpašumā. Radījām
meža īpašnieku kooperācijas sistēmu ar nodokļu atvieglojumiem, lai būtu iespējams

tam jākļūst par nozīmīgu atbalsta mehānismu jaunajiem lauksaimniekiem, ļaujot
zemi iegūt nomā ar izpirkuma tiesībām.
Tas neiesaldētu finanšu resursus un ļautu
veikt lielākus ieguldījumus ražošanas attīstībā. Ir izdevies izveidot spēcīgu pamatu,
kas jāturpina attīstīt turpmākajos gados.
Lai nepieļautu lauku iztukšošanos un pārāk lielu īpašumu veidošanos, lai saglabātu
lauku vidi, Saeimā panācu atbalstu savam
priekšlikumam: noteikt, ka viena persona
nevar iegūt savā īpašumā vairāk kā 2000 ha
lauksaimniecības zemes.
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Piektais – kooperācijas
attīstīšana.

Mums jāapzinās, ka strādājam globālā
tirgū un mums jākonkurē ar ļoti spēcīgiem
ražotājiem, piemēram, lielajiem skandināvu kooperatīviem, kur dažiem apgrozījums
krietni pārsniedz Latvijas valsts budžeta
apmērus. Tādēļ vienīgā izeja ir stiprināt
kooperāciju. Lauksaimniecībā kooperācija ir samērā labi attīstījusies – LATRAPS
kooperatīva apgrozījums sasniedzis jau
vairāk nekā 140 miljonus eiro. Meža nozarē tādu 20 gadu laikā nav izdevies izvei-

AIZSTĀVOT LATVIJAS INTERESES
EIROPAS SAVIENĪBAS MINISTRU
PADOMĒ KĀ ZEMKOPĪBAS
MINISTRES PĀRSTĀVIM

saglabāt mūsu mežus pašu rokās un efektīvāk tos kopt un apsaimniekot. Noteicām, ka
nav jāmaksā IIN, ja zemes īpašumu pārdod
vietējam ražojošam lauksaimniekam. Lai
risinātu finanšu pieejamības problēmu,
izveidojām Zemes kreditēšanas programmu, kurai jau vairākkārt piešķirts papildu
finansējums. Balstoties uz citu valstu pieredzi, izveidojām jaunu zemes tirgus regulējuma sistēmu, kas ietver zemes tirgus ierobežojumus. Kā piemēru ņemot Francijas
SAFER fondu, izveidojām Latvijas Zemes
fondu, kam jākļūst par nozīmīgāko instrumentu, lai noturētu Latvijas zemes resursus vietējo ražotāju rokās. Fonds uzsāks
darbu nākamā gada 1. jūlijā, un, manuprāt,

IZKLĀSTOT ARGUMENTUS
RAIDĪJUMĀ
„SASTRĒGUMSTUNDA” –
KĀDĒĻ LATVIJAS ZEMES
RESURSIEM JĀPALIEK
VIETĒJO RAŽOTĀJU
ROKĀS!

UKRAINAS VIZĪTES LAIKĀ –
KIJEVĀ, MAIDANA LAUKUMĀ

dot vispār. Tieši tādēļ Saeimā iesniedzu
virkni priekšlikumu, lai izveidotu valsts
atbalstītu meža īpašnieku kooperācijas
sistēmu. Šodien redzami darba augļi – izveidojušies jau pieci kooperatīvi! Vētra
lauž tos kokus, kas ir pa vienam, bet ne tos,
kas aug kopā!
Latvijas drošība ir atkarīga no tā, cik
iekšēji spēcīgu izveidosim mūsu valsti. Tādēļ ir svarīgi panākt līdzsvarotu Latvijas
izaugsmi, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas reģionu cilvēkiem. Caur likumiem
un lēmumiem var radīt jaunas iespējas un
priekšnoteikumus izaugsmei, taču daudz
kas atkarīgs arī no ikviena Latvijas iedzīvotāja aktīvas līdzdalības. Viens Latviju var
stiprināt ar savu dienestu Latvijas bruņotajos spēkos, cits – radot jaunu uzņēmumu,
radot darbavietas, maksājot nodokļus un
iesaistoties radīto likumu realizācijā. Jo
nākotne nav tā, kurp kāds mūs aizvedīs, bet
gan tā, ko paši radīsim!

SILVIJA LIETUVIETE

Zaķumuižas senioru kopas vadītāja,
Ropažu novads

Zaķumuižas pensionāri ir gandarīti, ka pēc 10. Saeimas vēlēšanām izvēlējāmies Edvardu Smiltēnu par
„savu deputātu” – sekojam līdzi deputāta aktivitātēm un aicinām ik palaikam uz tikšanos, lai tieši no
mūsu pārstāvja Saeimā uzzinātu vairāk par Saeimā
pieņemtajiem lēmumiem un politisko situāciju Latvijā. Izmantojām arī piedāvāto iespēju viesoties Saeimas namā, kur uzzinājām interesantus faktus par
Latvijas vēsturi un skaidrāk izpratām Saeimas darbu.
Seniori uzskata, ka jauniem un gudriem cilvēkiem
ir jābūt pie mūsu valsts stūres. Priecājamies par Edvarda Smiltēna sasniegumiem un ar prieku gaidām
kārtējo tikšanos senioru saietos. Ļoti augstu vērtējam viņa sirsnību, vienkāršību un zināšanas, kā arī
cieņu pret vecāko paaudzi.
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