
 

 

VIDES KONSULTATĪVĀ PADOME  
biedrība „Baltijas Vides forums”, nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”, nodibinājums „Vides Izglītības 

fonds”, nodibinājums „Pasaules Dabas fonds”, biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”, biedrība „Vides fakti”, 

nodibinājums „Ķemeru Nacionālā parka fonds””, biedrība „Vides aizsardzības klubs”,  biedrība „Latvijas 

Makšķernieku asociācija”, biedrība „Latvijas ezeri”, biedrība „Zaļā brīvība”, biedrība „Ekodizaina kompetences 

centrs”, biedrība „Vides vārds” , biedrība „Latvijas Botāniķu biedrība, biedrība „Cleantech Latvia”, biedrība 

„Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, biedrība „Baltijas krasti”, biedrība „Zero Waste Latvija”, biedrība 

„Latvijas Vides pārvaldības asociācija”., nodibinājums “Teiču dabas fonds”. 

 

Rīga, Peldu iela 26/28, LV-1494 

07.08.2020. 

Nr.1-13 
Zemkopības ministrijai  

pasts@zm.gov.lv  

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai  

pasts@varam.gov.lv  

 

Eiropas Komisijai Latvijā  
comm-rep-latvia@ec.europa.eu 

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija 

ekoprodukti@ekoprodukti.lv 

 

 

Par Latvijas pozīciju Nr.1, EK Stratēģijai “No lauka līdz galdam”.  

 

Vides konsultatīvā padome (turpmāk VKP) ir iepazinusies ar Eiropas 

Komisijas  “Stratēģiju  “No lauka līdz galdam”  (turpmāk Stratēģija) un Zemkopības 

ministrijas sagatavoto un 24.07.2020 izplatīto Latvijas pozīcijas versiju Nr.1 Stratēģijai “No lauka 

līdz galdam”.  

VKP atkārtoti apliecina atbalstu EK Stratēģijai, jo tās ambiciozo mērķu īstenošana 

Latvijā ir vitāli svarīga sabiedrības veselības saglabāšanai un uzlabošanai, vides aizsardzībai un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 

Vides konsultatīvā padome:  

  

1. uztur 07.07.2020. vēstulē  Nr.1-10 izteikto viedokli,  

2. atbalsta stratēģiju “No lauka līdz galdam” un uzskata, ka tās mērķus nedrīkst vājināt, 

nedz arī atlikt noteikto mērķu sasniegšanu,  

3. lūdz Zemkopības ministriju turpmāk iekļaut Vides konsultatīvo padomi to organizāciju 

skaitā, ar ko jākonsultējas par Stratēģiju un saistītiem jautājumiem (8 punkts), jo 

Stratēģija ļoti cieši saistīta ar vides aizsardzību valstī,  

4. pateicas Zemkopības ministrijai par skaidrojošo vēstuli NVO.   

  

VKP uzskata, ka šis Stratēģijā šobrīd noteiktais mērķis (samazināt pesticīdu patēriņu par 50% 

līdz 2030. gadam) nav pietiekams, tāpēc VKP sastāvā esošās NVO organizācijas ierosina un 

pieprasa paaugstināt šo stratēģisko mērķi un līdz 2030. gadam noteikt pesticīdu patēriņa 

samazinājumu par 80%. Šāds mērķis būtu attiecināms uz katru ES dalībvalsti individuāli, 

vadoties no tajā esošā patēriņa (uz aramzemes ha). Attiecībā uz pesticīdu izmantošanu, Latvijas 

Pozīcijā, pesticīdu izmantošanas intensitāte Latvijā (kg / ha) jāsalīdzina ar 
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kaimiņvalstīm  (Lietuvu, Igauniju, Zviedriju, Somiju, Dāniju, Poliju), jo pesticīdu patēriņš 

atkarīgs no ģeogrāfiskā reģiona (6. lpp).   

 

  

VKP saprot Zemkopības ministrijas izteikto vēlmi  saskaņot  pozīciju ar visām iesaistītajām 

pusēm, diemžēl šāda tendence nereti noved pie vides mērķu ievērojamas vājināšanas.  

KLP ir instruments, ar kuru milzīgs publiskais finansējums tiek dots lauksaimniecības nozarei, 

tāpēc tas ir jāizmanto sabiedrības interesēs, veidojot tādu lauksaimniecības politiku, kas ir 

ilgtspējīga sabiedrības veselības interesēs, kā arī saglabā bioloģisko daudzveidību un dabisku 

ekosistēmu funkcionalitāti kā valsts drošumspējas pamatu.  

VKP uzskata, ka ar KLP finanšu instrumentu palīdzību var mērķtiecīgi  atbalstīt pāreju uz 

ilgtspējīgāku lauksaimniecību, sasniedzot Stratēģijas “No lauka līdz galdam” izvirzītos 

mērķus.  

  

VKP uzskata, ka ar pašreizējiem bioloģiskās lauksaimniecības platību pieauguma rādītājiem 

mērķis (25% līdz 2030. gadam) ir sasniedzams, un uzskata, ka jāveicina Zaļā publiskā iepirkuma 

(ZPI) izmantošana šī mērķa sasniegšanai, iestrādājot atbilstošus mērķus un kritērijus ZPI 

regulējumā.  

 
Ar cieņu,  

 

Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētājs  
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