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Par grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171
Latvijas Dabas fonds iebilst pret grozījumiem Nr. 13 Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa
noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu
un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”.
Neatbalstām bioloģiski sertificētu dzīvnieku vidējā blīvuma palielināšanu no 0,3 uz 0,4 nosacītajām
liellopu vienībām visiem saimniecības zālājiem, tostarp tiem, kas noteikti kā bioloģiski vērtīgie zālāji
(BVZ), taču kurus saimniecība ir izvēlējusies pieteikt atbalstam pasākumā “Bioloģiskā lauksaimniecība”.
Dzīvnieku blīvuma palielināšana novedīs pie apsaimniekošanas intensitātes palielināšanās, kas, kā to
norāda līdz šim veiktie Lauku attīstības programmas (LAP) vērtējumi, samazina zālāju botānisko
daudzveidību: “BLA atbalstītajos zālāju ESB platības īpatsvars ar augstu botānisko daudzveidību pēc
sugu skaita indikatoriem LAP 2014-2020 bija par 7-36% (atkarībā no indikatora veida) mazāks nekā
LAP 2007-2013. Tas saistāms ar BLA atbalsta nosacījumos atļauto un ar sertifikācijas prasību sasniegt
vismaz 200 EUR ienākumus uz vienu lauksaimniecības zemes hektāru veicināto lielāku
apsaimniekošanas intensitāti (ganīšanas slodze, pļaušanas reižu skaits, piesēja, mēslošana), nekā tā ir
optimāla zālāju ESB saglabāšanai, jo LAP 2014-2020 BLA atbalsta nosacījumi attiecas uz visiem
ilggadīgajiem zālājiem, nenodalot zālāju ESB kā atsevišķu kategoriju”.1
Tāpat vēlamies norādīt, ka jau tagad pārāk intensīvu BVZ apsaimniekošanu pieprasa arī
bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas nosacījumi saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 485
(26.05.2009), kur noteikts ka vismaz 200 EUR ieņēmumi ir jāgūst no katra zālāju hektāra, kas pieteikts
vienotajam platības maksājumam. Piemēram, LAP pasākuma „AGROVIDE un KLIMATS” atbalsta
maksājumu aprēķini rāda, ka ieņēmumi nevienā no ražības klasēm nenodrošina 200 EUR/ha ieņēmumus
(1. ražības klasei tie ir 195 EUR/ha, 2. ražības klasei tie ir 97,50 EUR/ha, 3. un 4. ražības klasei tie ir
46 EUR/ha).
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https://www.arei.lv/sites/arei/files/files/lapas/LAP_2020_novertejums_zalaji_19072019_0.pdf.

