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Putras filozofija pret selekcionāriem
Nemaksājot selekcionāriem autoratlīdzību, lauksaimnieki ar necieņu izturas pret valsti
ULDIS GRAUDIŅŠ

Vienā no 12. Saeimas 
pēdējām plenārsēdēm, ie
spējams, daļēji privātu, ne
vis valsts interešu vadī
ti deputāti ar balsu vairā
kumu nobalsoja pret Augu 
šķirņu aizsardzības likuma 
(AŠAL) labojumu nodoša
nu Tautsaimniecības, agrā
rās, vides un reģionālās at
tīstības komisijai. Pēc bal
sojuma ZZS frakcijas de
putāti aplaudēja, tā vēl 
vairāk pazemojot Latvijas

selekcionārus, kuri, visti
camāk, arī turpmāk nesa
ņems sev pienākošās autor
atlīdzības par pašu izveido
tajām šķirnēm.

Problēmas būtība ir, ka 
lielie graudaugu, pākšau
gu un kartupeļu audzētā
ji (aptuveni 5000 saimnie
cības) nemaksā selekcio
nāriem Augu šķirņu aiz
sardzības likumā (AŠAL) 
noteikto atlīdzību par vi
ņu intelektuālā īpašuma -  
izveidotās šķirnes -  izman
tošanu. Šāda prasība izriet

arī no Latvijas parakstīta
jām starptautiskajām kon
vencijām, tāpēc spiediens 
no starptautiskajām orga
nizācijām uz selekcionāru 
tiesību pārstāvjiem un uz 
valsti nākotnē pieaugs. Ru
na ir par visām, ne tikai 
par Latvijā selekcionētajām 
sēklu šķirnēm, par kuru 
pavairošanu savā saimnie
cībā un izmantošanu sa
vām vajadzībām ir jāmak
sā aptuveni 2,5 -  4 eiro par 
hektāru liels autoratlīdzī- 
bas maksājums. Salīdzinā

jumā ar lielo graudaudzē- 
tāju simtos tūkstošos mē
rāmo peļņu tas nav daudz.

Rezultātā mūsu selek
cionāri ir spiesti darboties 
izdzīvošanas režīmā. Proti, 
meklēt papildu darbus. Tā
pēc mazinās selekcijas dar
ba efektivitāte, iespējams, 
arī kvalitāte. Jauno šķirņu 
izveidotājiem nav ari mo
dema selekcionāra darbī
bai vajadzīgā aprīkojuma. 
Iepriekš nosaukto iemes
lu dēļ jaunu šķirņu izveide 
Latvijā notiek daudz ilgāk

nekā Rietumeiropas valstīs. 
Proti, Latvijā 10 līdz 15 ga
dus, Rietumeiropā 7 līdz 8. 
Latvijas Sēklaudzētāju aso
ciācijā (LSA), kas pārstāv 
aptuveni 200 šķirņu selek
cionārus, teic, ka no tiem 
niecīgajiem autoratlīdzību 
maksājumiem, ko asociāci
ja saņem, vislabāk maksā
jot Latvijā strādājošie ci
tu valstu lauksaimniecības 
uzņēmumi...

Ar lielām pūlēm, piesais
tot augstas raudzes juristus, 
vienojoties ar lauksaimnie

ku nevalstiskajām organizā
cijām, ar Zemkopības minis
trijas ierēdņiem, selekcionā
rus pārstāvošajai organizā
cijai LSA izdevās saskaņot 
labojumus AŠAL, tos apstip
rināja valdība, un labojumi 
nonāca Saeimā. Nekādu pa
pildu maksājumu zemnie
kiem salīdzinājumā ar pat
laban spēkā esošo AŠAL tie 
neparedzēja, vien stingrāku 
kontroli, "LA" apstiprināja 
advokātu birojā "Sorainen".

Turpinājum s 9. Ipp.

Parmaiņu upuris - 
literatūras stundas
Pret stundu skaita samazinājumu 
literatūrai iebilst pat paši jaunā 
izglītības satura veidotāji

MA R S  O H O D / S H U T T E R S T O C K  FOTO
Izrādījies, ka tieši jaunā mācību priekšmeta "Drāma" dēļ sarūk literatūras stundu skaits.

ILZE KUZMINA

Jaunajā mācību saturā, 
kas drīzumā jāapstiprina 
valdībai, viens no lielāka
jiem upuriem jānes litera
tūrai: daļā klašu tieši litera
tūras stundu skaits samazi
nāts par piektdaļu.

Par literatūras lomu jau
najā izglītības saturā jau 
iepriekš tika lauzts gana 
daudz šķēpu, taču sākotnē
ji strīds bija par to, vai li
teratūra jāiekļauj valodu 
vai arī kultūras izpratnes

un pašizpausmes mākslas 
jomā. Galu galā to iekļā
va nevis vienā jomā ar va
lodām, bet gan ar vizuālo 
mākslu, mūziku un jauno 
mācību priekšmetu "Drā
ma". Tagad izrādījies, ka 
tieši drāmas dēļ sarūk lite
ratūras stundu skaits, kaut 
vēl pavasari jaunā mācību 
satura izstrādātāji no pro
jekta "Skola2030" apgalvo
ja, ka stundu skaits litera
tūrai nesamazināsies.

Turpinājum s 4. Ipp.

Pulksteņi 
jāgroza vēl 
divus gadus
Pāreja uz vienotu 
nemaināmu laiku 
varētu notikt 
2021. gadā
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Spēles brīvība
iespēja
atkarīgajiem
Pēc alkohola un 
narkotiku atkarības 
Latvijā trešā biežākā 
atkarība ir azartspēles.
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Putras filozofija pret selekcionāriem

E V I J A  T R I F A N O V A / L E T A  FOTO
12. Saeimas ZZS deputāts Edgars 
Putra, kā graudu un rapša 
audzētājs, aizstāvot autoratlīdzību 
nemaksāšanu, aicina arī nepildīt 
Augu šķirņu aizsardzības likuma 
prasības.

Zinātņu doktore Sanita 
Zute, Latvijā vienīgā auzu 

selekcionāre, kas reģistrējusi 
trīs auzu šķirnes ('Stendes 
Dārta', 'Lizete' un 'Stendes 

Emīlija'], arī nesaņem visu sev 
pienākošos autoratlīdzību 

un ir spiesta darboties citos 
projektos.

U L DA  G R A U D I Ņ A  FOTO

Turpinājum s no 1. Ipp.

Kā izgāzās Putra
Pēc tam kad deputāte 

Lolita Čigāne ("Vienotība") 
šā gada 18. oktobra Saei
mas plenārsēdē no tribīnes 
pastāstīja, ka pēc zvana no 
Zemkopības ministrijas li
kumprojekts izrauts no Sa
eimas 13. septembra darba 
kārtības, un aicināja depu
tātus atbalstīt Latvijas ta
lantus -  selekcionārus, ku
ru darbu patlaban neno
vērtē, tribīnē kāpa ZZS de
putāts Edgars Putra. Starp 
citu, lielsaimnieks, apsaim
nieko 1800 ha zemes un 
arī izmanto sertificēto sēk
lu. īsumā viņa teiktais: "(..) 
Septiņdesmit procenti no 
šīm augu šķirnēm ir ražo
tas Vācijā, Zviedrijā, Ho- 
landē un citās valstīs. Tas 
būtu jauns papildu mak
sājums lauksaimniekiem. 
Latvijas selekcionāri (..) šo
brīd ļoti labi tiek atbal
stīti... Mums ir ļoti daudzas 
jaunas šķirnes. Ja runājam 
kaut vai par kviešiem, es 
varu nosaukt vismaz pie
cas jaunas šķirnes, kas tiek 
atbalstītas no valsts budže
ta līdzekļiem. Zemkopības 
ministrija katru gadu atvēl 
arvien vairāk līdzekļu tieši 
Latvijas selekcionāru darba 
attīstībai. Tāpēc šis likums 
pēc būtības ir tikai un vie
nīgi ārvalstu selekcionāru 
interesēs. Šī nauda -  80% -  
aizplūdīs uz ārvalstīm. Ne
atbalstīsim šo likumu!"

E. Putra savā īsajā uzru
nā deputātiem un pārējai 
Latvijas tautai meloja. Pir
mais: citās valstīs ražotas 
70% no šķirnēm. Aizsar
gāto šķirņu reģistrā ir 103 
laukaugu šķirnes, tostarp 
66 Latvijas šķirnes.

Latvijā pavisam pavairo 
128 ES aizsardzības šķir
nes. Regulējums šīm šķir
nēm nav vajadzīgs, uz tām 
jau tas jau ir. Latvijas li
kumdošana kalpo Latvijā 
aizsargātajām šķirnēm -  
tās ir 66 šķirnes. LSAA 
teic, ka reāli valstī uzskaita 
vien Valsts augu aizsardzī
bas dienestā (VAAD) ser
tificētās sēklas daudzumu, 
ar to var apsēt vien 10 -  
15% no visām sējplatībām. 
Kas aug pārējās platībās? 
VAAD dati rāda, ka Latvi
jas kviešu šķirnes sertificē
to sēklu piedāvājumā aiz
ņem ap 30%, auzas -  ap 
50%, mieži -  ap 25%.

2017. gadā 22% un ša
jā  pavasarī no tirgū piedā

vātajām sertificētajām sēk
lām 45% ir Latvijas šķirņu 
sēklas.

E. Putra no Saeimas tri
bīnes arī maldināja cilvē
kus par ZM rūpēm par se
lekcionāriem. Kopš 2011. 
gada selekcijai Agrāro re
sursu institūtam piešķir 
174 000 eiro gadā. Ar 
valsts piešķirto naudu pie
tiek minimālās algas mak
sāšanai vienam selekcionā
ram katrā no astoņu sugu 
selekcijas virzieniem (kar
tupeļi, mieži, kvieši, lini, 
rudzi, zirņi un auzas, un 
kaņepes).

Deputāta loģika ir vien
kārša -  neatbalstīsim ci
tu valstu selekcionārus, tas 
nekas, ka arī mūsējie ne
ko nesaņems! Tomēr ES 
atbalstu labprāt izmanto
sim, tāpat arī ražīgās citās

valstīs selekcionētās šķir
nes! Greizs signāls Eiropas 
Komisijai.

Sazvanīts pa tālruni, 
E. Putra pauda pārliecī
bu par balsojuma pareizī
bu. Viņš "LA" centās pār
liecināt par jaunajiem pie
nākumiem, kas atkal būtu 
jāpilda zemniekiem (au
tortiesību maksājums ir 
noteikts jau patlaban spē
kā esošajā AŠAL. -  Red.), 
par to, ka Latvijas zemnie
ki saņem vismazākos pla
tību maksājumus un vi
ņiem atkal būs jauns mak
sājums, un ka likumpro

jekta piedāvājums esot 
nekonkrēts. Par pēdējo ar
gumentu jāteic -  balso
jums notika par AŠAL no
došanu Saeimas Tautsaim
niecības, agrārās, vides un 
reģionālās attīstības ko
misijai, turklāt tas bija sa
skaņots ar lauksaimnieku 
nevalstiskajām organizāci
jām. Par šo saskaņojumu 
Putra gan pasmējās: "Vie
dokļi bija dažādi. Likum
projektu saskaņoja mīļā 
miera labad."

Brīdi vēlāk deputāts 
zvanīja uz redakciju, bi
ja  nedaudz pielaidīgāks un

solīja pēc 12. Saeimas de
putāta mandāta nolikša
nas cīnīties par finansēju
ma palielināšanu selekcio
nāriem no valsts budžeta, 
turklāt šo finansējumu no
sakot kā bāzes finansēju
mu. Neviena vārda par to, 
ka ir jāievēro jau apstip
rinātais AŠAL. Un -  kā
pēc par bāzes finansēju
mu selekcionāriem Putra 
necīnījās 12. Saeimas lai
kā? Uz jautājumu, vai pats 
maksā autoratlīdzības par 
saimniecībā pavairoto sēk
lu, Putra atbildēja diezgan 
izvairīgi.

Likums ar caurumiem
Jorens Jaunozols, advo

kātu biroja "Sorainen" ju 
rists, piedalījās AŠAL eks
pertīzes veikšanā. Viņš 
uzsvēra -  AŠAL fiksētās 
selekcionāru tiesības ap
robežojas ar iespēju sū
tīt lauksaimniekam vēstu
li ar jautājumu, vai viņš iz
manto vai neizmanto šā
das šķirnes. Ik gadu LSA 
sūta saimniekiem aptuve
ni 5000 vēstules un aicina 
deklarēt selekcionāru tiesī
bu aizsargātās platības. Uz 
vēstulēm atbild ne vairāk 
kā 350 saimnieki...

Demokrātiskā valstī, re
dzot, ka likuma prasības 
nu jau daudzus gadus ne
darbojas, atbildīgajai no
zares ministrijai vajadzē
tu būt vismaz ieinteresē
tai situāciju uzlabot. Arī 
par nozari atbildīgajai po
litiskajai partijai (ZZS) bū
tu jājūtas atbildīgai. Tomēr 
tā nav. "LA" no ZM saņē
ma skaidrojumu, kas rāda
-  ministriju likuma neie
vērošana īpaši neuztrauc: 
"Ir nepieciešamas papil
du normas, kas stimulētu 
lauksaimniekus maksāt šo 
atlīdzību." Piebildīšu, ka 
ministrija AŠAL caurumu 
aizdrīvēšanu apspriež un 
vienlaikus bremzē nu jau 
vairākus gadus. Iespējams, 
taisnība ir tiem nozares 
ekspertiem, kas vērš uzma
nību uz graudu audzētā
ju  lobija gandrīz neierobe
žotajām iespējām ietekmēt 
sev nelabvēlīgus lēmumus.

Lielo graudaudzētāju 
kooperatīvu "Latraps" un 
"VAKS" vadītāji par autor- 
atlīdzībām izvairījās runāt 
vai arī kā risinājumu no
sauca papildu maksājumus 
par sēklu (Gunvaldis Spro
ģis, "Latraps"), visticamāk, 
zinot, ka tas nav iespējams
-  Eiropas Komisija pirms 
šā plānošanas perioda šā
du atbalstu neatļāva. Seci
nājums -  lauksaimniecības 
nozares vadībai un tās ne
valstiskajām organizācijām 
ir jāmaina attieksme pret 
vērtībām.

Plašāk par procesiem selekcijas 
nozarē lasiet interviju ar 

selekcionāri, LSAA vadītāju 
Sanitu Zuti žurnāla "Agro Tops" 

novembra numurā.

Divi selekcionāru autoratlīdzības modeli
•  Pirmais modelis: selekcionārs re
ģistrē jaunu šķirni, reģistrē savas 
autortiesības VAAD un, pārdodot 
pirmsbāzes vai bāzes sēklu sēklau- 
dzētājam, slēdz licences līgumu.
Šeit attiecības ir viegli noregulēt tā
pēc, ka pastāv licences līgums, kur 
ir skaidri pateikts, ko sēklaudzētājs 
drīkst darīt ar iegūto ražu un kad, cik 
daudz ir jāmaksā par pārdoto sēklu 
selekcionāram kā autoratlīdzība.
•  Otrais autoratlīdzības modelis 
darbojas, kad aizsargātas šķirnes 
sēklu nopērk preču produkcijas - 
lopbarības vai pārtikas izejvielu - ra
žotājs. Kad preču produkcijas audzē
tājs sāk atbērt sēklu no izaudzētās 
ražas un tādā veidā iegūst t.s. paš
audzēto sēklu, licences līgums vairs

nedarbojas. Tad ir jārīkojas, kā nosa
ka likums, paredzot izņēmumu, kad 
nav jāprasa selekcionāram atļau
ja darboties ar aizsargātu šķirni, t.i., 
nav jāslēdz licences līgums. Laukau- 
giem, kurus audzē visvairāk, tie gal
venokārt ir visi graudaugi, kartupeļi, 
pākšaugi, rapsis, lai nebūtu katram 
zemniekam jāmeklē selekcionārs 
un jāprasa atļauja sēt izvēlēto šķir
ni, zemnieki drīkst paši pavairot jeb
kuru šķirni savā saimniecībā un ap
sēt savus laukus [bet tikai savus, ne 
dalīties ar kaimiņiem - tā jau sēklas 
tirdzniecība, kur vajadzīgs licences 
līgums]. Vienlaikus likums dod tie
sības arī selekcionāram vērsties pie 
lauksaimnieka ar jautājumu, vai viņš 
audzē selekcionāra aizsargāto šķirni.

Lauksaimnieka pienākums ir atbildēt 
- jā vai nē un cik lielā platībā viņš 
aizsargāto šķirni audzē. Selekcionā
ra tiesības gūt atlīdzību ir tikai par to 
ražas daļu, kas izmantota kā sēkla, 
lai apsētu laukus. Likums nosaka, ka 
atlīdzības apmērs ir ievērojami ma
zāks, t.i., 50%, no tā, kas noteikts 
sertificētās sēklas ražotājiem. An
gļu valodā - farm save seed - mēs 
to saucam par pašaudzēto sēklu vai 
saimniecībā ražoto sēklu savām va
jadzībām. Ja saimnieks būtu kļuvis 
par sēklu audzētāju, viņam būtu li
cences līgums. Ja viņam līguma nav, 
viņš drīkst savā saimniecībā pirkto 
sēklu pavairot 3 - 4  gadus vai tik ilgi, 
cik ražas ataudzējumus uzskata par 
sēklas kvalitātes cienīgiem.

Biznesa piemērs, izmantojot 50 kg 
augstas kvalitātes kviešu sēklas
3 - 4  gadu laikā no šā daudzuma var iegūt sēklu ap
tuveni 1000 ha apsēšanai. Par to selekcionāram bū
tu jāsamaksā 2500 eiro liela atlīdzība [1000 ha x 2,50 
eiro/ha). No 1000 ha kviešu iegūtā kopražas vērtība 
ir 480 000 - 500 000 eiro. Autortiesību maksājums 
veido aptuveni 0,5% no ražas vērtības. Realitātē se
lekcionāri Latvijā saņem ne vairāk kā 10% no 2500 ei
ro maksājuma.

Avots: LSAA


