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A. god. LR Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, 
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Ļ.cien. LR zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai 

 

 
Pasaules Dabas Fonds: Vēl pastāv iespēja glābt Baltijas jūru 

Iestājoties vasarai, varam novērot divas it kā nošķirtas lietas – pirmkārt, Baltijas jūrā arvien 
intensīvāk zied aļģes, kas smacē visu pārējo dzīvību un daudzviet sabojā atpūtnieku prieku. 
Otrkārt, vērojams arvien pieaugošais konflikts Eiropas gaiteņos par Kopējās 
lauksaimniecības politikas nākotni. Lai cik attālas šīs divas lietas sākotnēji liktos, saistība 
pastāv – piedevām tā ir ļoti skaidra un skarba: Baltijas jūras ekosistēma ir tuvu sabrukumam, 
tādēļ mēs, Pasaules Dabas Fonds un pārējo astoņu Baltijas jūras reģiona vides aizsardzības 
organizāciju vadītāji, vēlamies vērst uzmanību uz pieaugošo problēmu. 

Pārmērīga aļģu ziedēšana Baltijas jūrā ir eitrofikācijas, jeb procesa, kad jūra saņem vairāk 
barības vielas nekā spēj „pārstrādāt”, sekas. Eitrofikācija ne tikai izraisa aļģu ziedēšanu, bet 
arī pārmērīgu biomasas savairošanos, kā rezultātā samazinās skābekļa daudzums ūdenī un 
palielinās mirušās zonas – reģioni, kur skābekļa trūkuma dēļ iet bojā jūras augi un dzīvās 
radības. Šobrīd liela daļa Baltijas jūras jau IR mirusi. Lai procesu ierobežotu ir nepieciešama 
tūlītēja un neatliekama rīcība. 

Galvenais iemesls jūras aizaugšanai ir pārmērīga barības vielu – fosfora un slāpekļa – 
noplūde gadījumos, kad lauksaimnieciskā darbība netiek praktizēta atbildīgi. 
Lauksaimniecības subsīdijas ir bijis Eiropas politikas instruments jau kopš Otrā pasaules 
kara. Šajā laikā subsīdiju sistēma ir saņēmusi pārmetumus gan par tirgus izkropļošanu, gan 
vides degradēšanu, tāpat ar subsīdijām saistīts nabadzības pieaugums mazattīstības valstīs. 
Gadu gaitā vairākas no šīm problēmām ir atrisinātas, bet vēl joprojām 75% no Kopējās 
lauksaimniecības politikas subsīdijām – jeb t.s. tiešie maksājumi – tiek piešķirtas kā 
vienkāršs maksājums zemes īpašniekiem, nereti bez konkrētiem sabiedriskiem vai vides 
ieguvumiem. Piedevām – vēsturiskā mantojuma dēļ, maksājumi ir sadalīti tā, lai vairāk 
atbalstītu lielus ražotājus bagātākās valstīs. Jāpiebilst, ka Kopējā lauksaimniecības politika ir 
viena no lielākajām Eiropas politikām, saņemot gandrīz pusi no visa Eiropas Savienības 
budžeta. 

Pat neapspriežot to, ka daļa no publiskajiem un Eiropai šobrīd tik ļoti nepieciešamajiem 
līdzekļiem tiek izniekoti, šie tiešie maksājumi veicina liela mēroga, intensīvas 
lauksaimniecības attīstību un bieži nekādā veidā neveicina atbildīgu praksi. Mēs zinām, ka 
daudzi lauksaimnieki Baltijas jūras reģionā var un vēlas pielietot labāku un atbildīgāku 
lauksaimniecības praksi, bet sistēma, kas šobrīd valda Eiropā nereti neļauj labajai praksei 
attīstīties; to izkonkurē industriālā lauksaimniecība ar zemiem vides standartiem un... lielām 
subsīdijām. 

Pārējie 25% lauksaimniecības subsīdiju tiek sauktas par Lauku attīstības programmām. Tās 
ir mērķorientētas investīcijas, kas ir kā kompensācija lauksaimniekam par konkrētiem 
pasākumiem, ko tie veic. Pasākumi var būt dažādi – sākot no ainavas uzturēšanas, dzīves 
apstākļu uzlabošanas lauku reģionos, vides aizsardzības pasākumu ieviešanas vai citiem 
sabiedrībai svarīgiem uzdevumiem. Šie maksājumi var tikt novirzīti arī specifiskiem mērķiem, 



piemēram, barības vielu noteces samazināšanai no lauksaimniecības zemēm un tādējādi 
Baltijas jūras ekoloģiskās situācijas uzlabošanai. 

Šobrīd sarunas par lauksaimniecības sektoram paredzēto budžetu tuvojas noslēguma fāzei.. 
Mēs aicinām, lai Baltijas jūras reģiona valstu valdības uzņemtos atbildību gan par mūsu jūru, 
gan budžeta sadalījumu. Sabiedrības interesēs būtu panākt, ka iespējami lielāki naudas 
līdzekļi tiek novirzītas no tiešajiem maksājumiem uz mērķorientētajām lauku attīstības 
programmām. 

Mēs ticam, ka mums – cilvēkiem, kas dzīvo Baltijas jūras krastos ir daudz kopīga un mūsu 
nākotne, iespējami pārtikusi, lielā mērā ir atkarīga arī no tā, cik vesela ir Baltijas jūra. Mēs 
ceram, ka Latvijas valdība un ministri arī to sapratīs un izmantos to spēku, ko var sniegt 
kopīga un saskaņota reģiona rīcība. Mēs aicinām jūs apvienot spēkus vides stāvokļa, 
publisko finanšu un Baltijas jūras labā, veidojot aliansi par ilgtspējīgu lauksaimniecības 
politiku. Mēs aicinām mainīt nepamatotos tiešos maksājumus, un investēt lauku attīstības 
programmās, kas palīdzētu sasniegt vairāk darbavietas laukos, tīrāku vidi un labāku Baltijas 
jūras stāvokli. 

 

 

Pasaules Dabas Fonda 

direktors                    

  

Jānis Rozītis 

 

Lietuvas Dabas fonda vadītājs 

 

 

Nerijus Zableckis (Nerijus Zableckis) 

 

Igaunijas Dabas fonda vadītājs 

  

Jiri-Otts Salms (Jüri-Ott Salm) 

 

Dānijas WWF vadītāja 
 

 

Gite Seberga (Gitte Seeberg) 

 

Somijas WWF vadītāja 

 

 

Lisa Rohvedera (Liisa Rohweder) 

 

Vācijas WWF vadītājs 

  

Eberhard Brandes  (Eberhard Brandes) 

 

Polijas WWF vadītāja 

  

Magdalena Dul-Komosinska 

(Magdalena Dul-Komosinska) 

 

Zviedrijas WWF vadītājs 

  

Hākans Virtens (Håkan Wirtén) 

 

Kampaņas “Spēks ir tīrā jūrā” 

iniciators 

  

Dzintars Jūra 

 


