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Zemkopības ministrijai
Informācijai:
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai
Par kritērijiem tiešo maksājumu saņemšanai no 2015. gada
Vides konsultatīvā padome (VKP) pateicas Zemkopības ministrijai par informāciju par
Tiešo maksājumu darba grupas sēžu laiku, darba kārtību un sēdēs nolemto un arī turpmāk labprāt
saņemtu šādu informāciju.
Atsaucoties uz diskusiju VKP 19. marta sēdē par kritērijiem tiešo maksājumu saņemšanai
un iepazīstoties ar 8. Tiešo maksājumu darba grupas sanāksmes 01.04.2014. protokolu, lūdzam
risināt šādas problēmas:
1) Lēmumu priekšlikumu Nr. 50 nepieciešam papildināt ar jaunu punktu: “deklarēti
BVZ ar l/s dzīvnieku blīvumu vismaz 0,3 LLV, un kuri līdz 15.09. noganīti vai nopļauti un novākti;”
VKP atbalsta protokolā iekļauto priekšlikumu par bioloģisko saimniecību deklarētajiem zālājiem un rosina saskaņot arī tiešmaksājumu un BDUZ nosacījumus. Mūsu ieskatā nav nekāda
pamata izslēgt no tiešmaksājumu atbalsta platības, kurām ir vislielākā nozīme bioloģiskās
daudzveidības uzturēšanā zālājos un kuras tiek apsaimniekotas atbilstoši šo vērtību uzturēšanai,
kas ir noteikts BDUZ pasākuma kritērijos. Attiecīgi arī lēmumu priekšlikumā Nr. 51 ir nepieciešams precizēt, ka zālājus ĪADT un BVZ, kuros ir mazāk kā 0,3 LLV/ha, nopļauj un novāc
vienu reizi līdz 15.septembrim.
2) VKP kategoriski nepiekrīt variantam, ka “ganīšanai nepiemēroto” sugu (pēc ZM pašreizējā piedāvājuma: rudzusmilga, vilkvālītes, Kanādas zeltslotiņas, podagras gārsa, suņuburkšķis, parastā vīgrieze, lielā nātre, krūzainā skābene, dzeltenais saulkrēsliņš, vējauzas, ciņusmilga) īpatsvars 25 % tiek attiecināts uz konkrētajā platībā konstatētajām visām sugām kopā un izņēmums tiek piemērots tikai ciņusmilgai BVZ un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
Nav saprotams, kādēļ vienā sarakstā tiek iekļautas gan svesžzemju un nezāļu sugas, gan tipiskas zālāju sugas un kādēļ sarakstu plānots attiecināt arī uz platībām ar ganāmpulkiem. Mūsu
ieskatā saraksts pašreizējā versijā ir vērsts arī pret BVZ u.c. daļēji dabisku zālāju saglabāšanu.
3) VKP aicina veikt “ganīšanai nepiemēroto sugu” sugu saraksta pārskatīšanu sadarbībā ar lauksaimniekiem un botāniķiem. Lai novērstu riskus (uzaršana, pamešana, apmežošana), ko šāda saraksta piemērošana var radīt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai zālājos, VKP
ierosina:
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1. Šo sugu sarakstu pašreizējā versijā nepiemērot BVZ platībās un zālājos, kas atrodas
ĪADT;
2. Sarakstā neiekļaut dabiskiem zālājiem raksturīgas bieži sastopamas sugas (neinvazīvās
sugas);
3. Rūpīgi izvērtēt kritērijus (sugas ekoloģiju, segumu un aizņemto platību), lai platību atzītu par “nepiemērotu ganīšanai” un arī “bioloģiski mazvērtīgu”.
4) Attiecībā uz topošo “aktīva lauksaimnieka negatīvo sarakstu” VKP vērš uzmanību, ka
vairākas biedrības un nodibinājumi (piemēram, Ķemeru nacionālā parka fonds, Papes dabas parka fonds, biedrība “Dvietes senlejas pagastu apvienība”, Teiču dabas fonds, Pasaules dabas fonds
u.c.) veic dabas daudzveidības saglabāšanai nozīmīgu zālāju apsaimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tādējādi sekmējot arī valsts saistību īstenošanu sugu un biotopu aizsardzības jomā. Pie tam šajās teritorijās ir jāievēro nosacījumi, kas nepieļauj zālāju ielabošanu vai uzaršanu un izmantošanu intensīvai lauksaimniecībai. VKP lūdz Zemkopības ministriju 29. aprīļa
Tiešo maksājumu daba grupas sanāksmē skaidrot, vai biedrības un nodibinājumi, kas veic augstāk minēto zālāju uzturēšanu, kvalificēsies (un ar kādiem nosacījumiem) tiešo maksājumu saņemšanai, ja biedrības un nodibinājumi tiek iekļauti “negatīvajā sarakstā”.
Vēlamies vērst uzmanību, ka Latvijā plānots tiešmaksājumu pieaugums katru gadu, un ja
BVZ apsaimniekotāji tiem nekvalificēsies, tad BVZ hektārmaksājumu “aploksne” paliks ar katru
gadu nekonkurētspējīgāka attiecībā pret intensīvo lauksaimniecību. Ja maksājumi par BVZ apsaimniekošanu nebūs pieejami visiem vienādi (privātpersonām, lauksaimniekiem u.c. komersantiem, NVO u.c.) un tie nebūs konkurētspējigi, tad ir risks atkal zaudēt nozīmīgu daļu BVZ.
5) VKP rosina izdiskutēt un noteikt ierobežojumus augu aizsardzības līdzekļu lietošanai
ekofokusa platībās.
Ar cieņu,
Viesturs Ķerus
Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
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