
Balanss starp ekonomiski pamatotu un 

videi draudzīgu saimniekošanu

Maira Dzelzkalēja-Burmistre

04.06.2020



Vīzija! 



• Izmisis, nabadzīgs zemnieks, bez sociālajām garantijām, jo 20 gadus bijusi
pašnodarbināta persona;

• Pilsētnieks kurš izvēlas lētu pārtiku, no kuras ¼ izmet

Lēta pārtika=neveselīga pārtika=vairāk zāles;

• Globāli samazinās LIZ un spiediens uz 1 ha kļūst lielāks - mēģina izspiest pēdējo
sulu no katra ha;

• Eiropā 5% atstāti atmatā, vai savādāk zaļināti;

• Ļoti stingras prasības un liela birokrātija, lai nodarbotos ar lauksaimniecību;

• Tendence Latvijā – spiediens uz ha palielinās, jo sabiedrība grib saņemt vairāk
caur nodokļiem, nomas maksām un zaļo realitāti (atstāt neapstrādātu platību,
zaļās joslas, liegumi);

Realitāte



• KLP atkabināja maksājumus no ražošanas, sakot, ka zemniekam
jāpielāgojas tirgum, tagad mēģina uzspiest konkrētu kultūraugu
audzēšanu, kuriem nav tirgus;

• Klimata politika saka, ka ir jāmazina lopu skaits (tātad samazināsies
organiskais mēslojums lauku mēslošanai), jāpārstāj augsni art un
rušināt;

• Jaunā biodaudzveidības un «No lauka līdz galdam» politika saka, ka uz
pusi jāmazina AAL lietojums, tātad ar nezālēm jācīnās kā sentēviem-
arot, rušinot un ecējot;

• Jāmazina uz pusi antibiotiku izmantošana lopkopībā, bet tai pat laikā
sabiedrība krīt histērijā, ja savainots dzīvnieks tiek nokauts.

ES politikas iet pretrunā viena otrai



Lauksaimnieka realitāte

Jāsamazina 
SEG emisijas

Klimata
pārmaiņas



• Jaunā KLP pieprasa finansējumu novirzīt mazām un vidējām saimniecībām.
Taču netiek piedāvāti risinājumi, kā šīs saimniecības aprīkot ar modernām
un videi draudzīgām tehnoloģijām. Šāds maldīgs signāls neveicina
ekonomiski izglītotu jauniešu piesaisti, jo viņi saprot, ka investīcijām ir
nepieciešams noteikts ekonomiskais lielums;

• Jāpalielina bioloģiskās lauksaimniecības platības – bet nerunā par to ka
jāizaudzē bioloģiska pārtika! Droši vien tāpēc, ka ar rokām laukos negrib
strādāt, tad nu tikai pļaujam platības;

• Aptaujās patērētāji uzdod vēlamo par esošo - pieprasa bioloģiski audzētu,
bet paši veikalā izvēlas lētāko, bieži vien ārpus ES ar šeit neatļautām
metodēm ražotu pārtiku;

• Pat tie, kas skaļi pieprasa bioloģiski ražotu pārtiku, savā zirņu putrā ieraugot
tārpu par to ziņo visām iespējamām kontroles institūcijām!

ES politikas iet pretrunā viena otrai 



• Investēt zinātnē un inovācijās, tehnoloģijās un izglītībā;

• Ļaut zemniekam pašam izvēlēties piemērotāko saimniekošanas veidu;

• Lēmumus balstīt nevis uz emocijām, bet zinātniskiem un sociāli
ekonomiskiem pamatojumiem;

• Par pārtiku maksāt godīgu/reālu cenu;

• Nepieļaut lētas un ar zemākiem standartiem ražotas pārtikas ienākšanu
Eiropas tirgū;

• Sabiedrībai vienoties par to, kādu lauku vidi grib redzēt. Citādi būs kā par
mežiem – vieni vēlās parku, otri pamestu mežu, trešie lētu koksni!

• Vienoties, kur ražot pārtiku, bet kur veidot dabas rezervātus, atpērkot zemi
no saimniekiem. Nevis pieprasīt visu no zemniekiem un pretī iedot nelielu
subsīdiju, kas nesedz pieaugošās izmaksas.

Kā sasniegt uzburto vīziju?



Tiekamies pie sarunu galda!


