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Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru
nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa” mēs aicināsim
organizāciju vadītājus dalīties savā pieredzē.
Šoreiz "Biedru telpas" viesis - biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” izpilddirektore
Liene Ekša.

LATVIJAS JAUNO ZEMNIEKU KLUBS
Jauno zemnieku klubs ir brīvprātīga, nevalstiska jauniešu organizācija, kurā apvienojušies
jaunie lauksaimnieki, lauku jaunatne un citi interesenti, kuriem rūp Latvijas lauku
reģionu attīstība. Organizācijas darbība vērsta uz lauku reģionu labklājības līmeņa
paaugstināšanu un jauniešu integrēšanu sociālu, ekonomisku un kultūras procesu norisē
lauku reģionos, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu aktivizēšanai un izglītošanai. Biedrība
pastāv 28 gadus. No 2017.gada ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu, piesaistot
ziedojumus jauniešu izaugsmes forumam Solis.

Nosauciet būtiskākos biedrības attīstības virzienus
Pašlaik Jauno zemnieku klubam ir divi galvenie darbības virzieni: lauksaimniecības politika
un izglītības, kultūras joma. Kā jauno lauksaimnieku interešu pārstāvji esam Zemkopības
ministrijas lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes locekļi, kas mums
nodrošina pieeju aktuālākajai informācijai saistībā ar izmaiņām likumdošanā, ar
lauksaimniecības nozari un atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm saistīto aktuālo informāciju.
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Kā lauksaimnieku NVO esam daudznozaru organizācija, jo pārstāvam savus biedrus dažādu
lauksaimniecības nozaru jautājumos.

2018.gada 13.decembrī Baltijas lauksaimnieki piedalās protesta akcijā "Equal conditions for Baltic farmers"
par vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem. Priekšplānā JZK valdes priekšsēdētājs Kārlis Ruks.

Piedalāmies dažādu likumprojektu saskaņošanā, esam Latvijas lauku attīstības programmas
(LAP 2014.-2020) uzraudzības komitejā, esam biedri Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomē (LOSP), kura ir jumta organizācija, caur kuru visbiežāk nododam savu viedokli
lēmumu pieņēmējiem. Piedalāmies sanāksmēs ar biedrību Zemnieku saeima. Valde regulāri
aicina mūsu gados jaunos biedrus braukt līdzi uz šīm sanāksmēm, lai iegūtu pirmo pieredzi un
mācītos paši diskutēt ar ministriju un citām organizācijām.
Otra joma ir jauniešiem daudz iecienītāka. Rīkojam dažādus izglītojošus, izklaidējošus
pasākumus. Tradicionāli gadā rīkojam vismaz trīs pieredzes apmaiņas braucienus uz lauku
saimniecībām un uzņēmumiem. Nākamais būs aprīļa beigās uz Tartu, kad apmeklēsim gan
izstādi Maamees, gan viesosimies apkaimes zemnieku saimniecībās un pie mūsu sadarbības
partnera eAgronom. Jūlijā mūsu biedri organizēs braucienu uz Siguldas novadu, tāpat ir ideja
jūlijā veidot braucienu bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Septiņus gadus rīkojam trīs dienu
jauniešu izaugsmes forumu Solis, šogad vēl esam organizatora meklējumos. Veidojam
ikgadējo balli, braucienu uz lauksaimniecības izstādi Hanoverē. Jau 26.gadus esam Rural
Youth Europe biedri. Katru gadu mūsu biedri piedalās vismaz divos ikgadējos Eiropas lauku
jauniešu pasākumos.

Ar kādiem aktuāliem jautājumiem sastopas jaunie zemnieki Latvijā?
Jautājumu loks ir diezgan plašs un savā starpā saistīts. Jaunos lauksaimniekus skar jautājumi
sākot ar kvalitatīvu lauksaimniecisko izglītību, zemes pieejamību, problemātiku uzsākt
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saimniekošanu no nulles, mājokļa pieejamības un iegādes jautājumiem laukos, paaudžu
nomaiņu zemnieku saimniecībās, Valsts jauno lauksaimnieku atbalsta programmu, konkurenci
ar lielajiem lauksaimniekiem, vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem Eiropas līmenī utt. Tas viss ir
tāds komplekss kopums, kas ietekmē gan jauno lauksaimnieku vēlmi, motivāciju, gan varēšanu
attīstīties laukos. Redzam, ka visā Eiropā jaunie lauksaimnieki uz kopējā fona ir maz un
iemeslu tam ir daudz. Latvijā šī situācija ar neko daudz neatšķiras, jauno lauksaimnieku ir vien
5-6%. Tas saistās ar jau visu iepriekš nosaukto. Vecāki nesteidzas nodot vadības grožus
jaunajiem, tad izveidojas situācijas, kad jaunie lauksaimnieki vai nu strādā vecāku saimniecībā
vai dibina paralēli savu saimniecību, bet vēl nepārņem jau esošo saimniecību. Lauksaimniecība
ir riskanta un neparedzama, ne pret visiem riskiem ir iespējams apdrošināties, un paredzēt
kādus pārsteigumus daba sagādās šogad. Ienākumu neparedzamība ir viens no iemesliem
kāpēc jaunie lauksaimnieki ne vienmēr tiek pie kārotā aizdevuma mājokļa iegādei. Mēs
mēģinām šos jautājumus nodot ministrijai un kopīgi diskutēt par risinājumiem.

2018.gada 13.decembrī Baltijas lauksaimnieki protestē Briseles ielās. Pie protestētājiem ieradās arī visu
Baltijas valstu premjerministri.

Kā Jauno zemnieku kluba biedriem jaunajiem lauksaimniekiem ļoti aktuāls ir līdzdalības un
pieredzes apmaiņas jautājums. Vienā ziņā būt sociāli aktīvam jaunajam lauksaimniekam ir
sarežģīti, jo ir gara sezona, ir maz brīva laika. Tomēr, mēs redzam, ka mūsu biedriem un arī
lauksaimniekiem ārpus mūsu biedru rindām būtiski ir apmainīties ar viedokļiem, pieredzi,
ieteikumiem. Jaunie lauksaimnieki ir atvēri, uz sadarbību vērsti un meklē attīstību. Neformālā
izglītība, tīklošanās, sadarbības un sadraudzības pasākumiem ir ļoti liela nozīme mūsu biedrībā.
Sadarbība un komunikācija viennozīmīgi ir tās prasmes, kas jebkuram ir jāmācās.
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Kādas ir Jūsu organizācijas aktualitātes?
Gatavojamies pavasara lauksaimniecības izstādei Rāmavā, kur šogad piedalīsimies ar semināru
“Būt jaunam laukos un uzdrīkstēties saimniekot bez robežām”. Tāpat, aprīlī dosimies pieredzes
apmaiņā uz Tartu. Tie ir aktuālākie pasākumi aprīlī. Marts biedrībām ir kongresu un
pilnsapulču mēnesis, tādēļ apmeklēsim to organizāciju kopsapulces, kurās esam biedri. Tomēr,
jau otro gadu lauksaimniecības politikā dienas kārtībā ir ļoti aktuāls jautājums par kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP) pēc 2020.gada budžeta sadalījumu. Kopējā lauksaimniecības
politika ir vienota visām Eiropas dalībvalstīm, un pašlaik notiekošās sarunas ietekmēs to jauno
lauksaimnieku nākotni, kuri savu saimniekošanu uzsāks plānošanas periodā no 2021.2017.gadam. Šī noteikti ir un būs šī gada mūsu biedrības prioritāte, jo būs biežāk jātiekas un
jādiskutē ar ministriju un citām lauksaimnieku organizācijām, lai panāktu pēc iespējas
labvēlīgāku rezultātu nākotnes jaunajiem zemniekiem. Mēs arvien aicinām savus biedrus
sniegt ierosinājumus un iesaistīties diskusijās, jo mēs katrs ar savu līdzdalību pienesam kādus
jaunus uzsvarus kopējai lauksaimniecības attīstībai.

Jūsu zelta padoms tiem, kuri vēlas iesaistīties NVO sektorā
Ir jābūt entuziastam, jābūt spēcīgai un atbalstošai komandai un ir jābūt 110% pārliecinātam par
saviem organizācijas mērķiem, tie ir mūsu organizācijas pārbaudīti principi. Un līderis, noteikti
biedrībā būs līderis, kurš visspilgtāk iznes biedrības vērtības uz ārpusi. NVO ir atvērta vide,
tāpēc jebkurš ir ļoti gaidīts un aicināts darboties. Mēs vienmēr sakām, ka esam platforma, kur
mācīties, ir tikai pašam jānāk un jādara, tā nu tas darbojas. Iespējas nevalstiskajās organizācijās
ir nebeidzamas, sākot ar pieredzi pasākumu organizēšanā, plānošanā, te var iegūt prasmes
komunikācijā, publiskajā runā. Te ir vieta, kur iemācās uzņemties atbildību, sastrādāties un
formulēt savu viedokli. Un pats labākais visā šajā stāstā, nevalstiskajās organizācijās (vismaz
mūsu noteikti) valda neformāla atmosfēra, kas rosina radošumu, sadarbību un savstarpējo
uzticēšanos, kas mūsu sabiedrībai ir akūti nepieciešams. NVO spēks ir tās biedros un aktīvistos,
tāpēc iesaku jebkuram, kurš vēlas būt sociāli aktīvs, aiziet sākumā kaut vai uz kādu atvērto
sēdi, lai saprastu kāda ir atmosfēra biedrībā.
VAI ŠOBRĪD IR KĀDA BŪTISKA LIETA, AR KO VĒLATIES PADALĪTIES?
Tas ir fakts, ka laukos samazinās cilvēku skaits, bet tas nebūt nenozīmē, ka neviens nevēlas uz
laukiem pārvākties, tur dzīvot un strādāt! Mēs ik gadu saskaramies ar jautājumu “ar ko sākt, ja
es gribu pārcelties uz laukiem”? Jauniešus un arī vecākas paaudzes cilvēkus saista lauki. Ir
jāturpina dažādas atbalsta programmas, biznesa ideju konkursi novados, jāspēj uzturēt kultūras
dzīves līmenis utt. Mēs zinām, ka uzņēmīgu cilvēku laukos ir!
Mēs tiešām vēlamies iedrošināt Latvijas iedzīvotājus uzņemties atbildību un iesaistīties kaut
vai savas vietējās kopienas dzīves uzlabošanā, mēs visi no tā būsim ieguvēji.
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