Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu
asociācijas uzdevums vides aizsardzības
jomā – veicināt saimniekošanu videi
draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā
lauku saimniecībā

Lauksaimniecību un mežsaimniecību
ietekmē daudzi vides instrumenti. To mērķis ir
noteikt darbību vispārēji pieņemamā līmenī
un samazināt kaitīgo ietekmi uz vidi līdz
minimumam. Lai atgūtu sabiedrības atvērtību
pārmaiņām, ir svarīga atklāta un konstruktīva
mijiedarbība starp zemes lietotājiem un
zemes īpašniekiem.
Nākotnē uzņēmējdarbībai lauksaimniecības
un mežsaimniecības nozarēs ir jābūt tik
rentablai, lai tajās varētu ieguldīt līdzekļus
jaunākajās tehnoloģijās, pielāgot dažādus
vides pasākumus un pēc iespējas vairāk
izmantot digitalizāciju Latvijas saimniecībām
raksturīgajā apkārtējās vides aizsardzībā.

Jāsargā bioloģiskā daudzveidība
Rūpes par bioloģisko daudzveidību lauksaimnieciskajās platībās un mežos ir būtiska
regulārās mežsaimniecības un lauksaimniecības komponente. Ir jāpalielina rupju koksnes
atlieku daudzums un jāievēro secīga
augsekas izmantošana. Nepieciešama
kontroles rīcība pret invazīvajām svešzemju

sugām, kurā jāiesaistās visai sabiedrībai.
Lauksaimniecībai un mežsaimniecībai ir
jābūt līdzsvarā ar dabas saglabāšanu. Ir
jākompensē ekonomiskie un citi zaudējumi,
kas zemes īpašniekiem radušies dabas
aizsardzības dēļ. Bioloģiskās daudzveidības
aizsardzības procesiem jābūt pēc iespējas
rentabliem un jāievēro īpašumtiesības, esot
orientētiem uz zemes īpašniekiem.

Jārūpējas par kultivēto augšņu
ražīgumu un tīrību
Resursu efektivitāte nozīmē ražot vairāk ar
mazākiem resursiem. Tādējādi augsnes
augšanas faktoru atdevei ir jābūt vislabākai.
Ražīgumu nevajadzētu mazināt vides
aizsardzības interesēs, taču visiem auglības
elementiem jābūt līdzsvarā: fizikālajiem
(ūdens, augsnes struktūra), ķīmiskajiem
(barības vielas, pH līmenis, ierobežotas
kaitīgās vielas) un bioloģiskajiem (biota un
organiskās vielas) raksturlielumiem.

Latvijas augsne ir viena no tīrākajām Eiropā,
un tieši tā to ir arī jāsaglabā. Augsnes
uzlabošanā un mēslošanā jāzina precīzs visu
pārstrādāto materiālu saturs, lai izvairītos no
jauniem piesārņojuma riskiem. Produktu
aprakstiem jābūt precīzākiem, un tajos
jāietver informācija par izejvielu izcelsmi.
Lai novērstu augsnes eroziju uz laukiem un
mežos, ir nepieciešami pretplūdu aizsardzības pasākumi un pietiekama pamata
meliorācija. Par šo klimata izmaiņu
pielāgošanās pasākumu piemērošanu ir
jāuzņemas atbildība visai sabiedrībai, jo
klimata izmaiņu izraisītie ekstremālie laika
apstākļi un spēcīgās lietavas ir izaicinājums
augsnes ražīgumam.
Lauksaimniecības zemēs iespējams
uzlabot augsnes ražīgumu, izmantojot
augseku, izvairoties no augsnes
sablīvēšanās, kaļķojot un meliorējot.
Ražīgākie zemes gabali ir piemēroti efektīvai
augkopībai, savukārt mazāk ražīgus zemes
gabalus var izmantot bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai. Augsnes izmantošanas

optimizācija saglabā mūsu lauku spēju dot
bagātu ražu ar labu kvalitāti un samazināt
lauksaimniecības nelabvēlīgo ietekmi uz
klimatu vai ūdeņiem. Viens no Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas
uzdevumiem ir strādāt pie tā, lai ar dažādu
apmācību, semināru un interneta sociālo tīklu
palīdzību vairotu lauksaimnieku un mežsaimnieku zināšanas, kā arī lauku saimniecību
rentabilitāti, lai augsne paliktu tīra, veselīga
un ražīga.

Jārisina enerģijas jautājumi
Nozīmīgākais lauku bioenerģijas avots ir
meža biomasa. Lauksaimnieciskie bioenerģijas avoti ietver kūtsmēslus, citus dzīvnieku
blakusproduktus un lauku biomasu,
piemēram, zāli. To izmantošanai ir vajadzīgi
investīciju atbalsta instrumenti saimniecību
līmenī un labvēlīgi rūpniecības un vides
tiesību akti.
Lauku bioenerģijas resursu izmantošana
balstās uz decentralizētu elektroenerģijas un

siltumenerģijas ražošanas sistēmu. Lielās
enerģijas ražotnes, kurās izmanto fosilo
kurināmo, jāpārveido par tādām, kas izmanto
bioenerģiju un citus atjaunojamos energoresursus. Enerģijas ražošanā aizvien vairāk ir
jāizmanto saules, vēja un ūdens enerģija.
Nākotnē ir jāsamazina lauksaimnieciskās
ražošanas radītās emisijas, uzlabojot saimniecību energoefektivitāti un pašpietiekamību, kā arī palielinot atjaunojamās enerģijas
individuālo ražošanu.

Aprites ekonomika uz atklājuma
sliekšņa
Aprites ekonomikas pamatideja ir sasniegt
ekonomisku izaugsmi bez kaitīgas ietekmes
uz apkārtējo vidi. Aprites ekonomika ir viena
no galvenajiem risinājumiem, lai paplašinātu
atjaunojamo energoresursu izmantošanu un
mazinātu klimata izmaiņu radītās sekas. Tas
nozīmē priekšrokas došanu pakalpojumiem
nevis precēm, kā arī materiālu otrreizējai
pārstrādei pēc iespējas rentablākā un
klimatam draudzīgākā veidā.

Katra cilvēka iespējas būt dabā
Daba ir vislielākā vērtība ikvienam Latvijas
iedzīvotājam. Brīvību izbaudīt laukus pavada
pienākums nekaitēt apkārtējai videi un saglabāt Latvijas bagāto dabas mantojumu
nākamo paaudžu labā.

Klimata pakalpojumu sniedzēji
Meži ir viens no vissvarīgākajiem oglekļa
absorbētājiem pasaulē. Latvijas meži ir kā
milzīga oglekļa “izlietne”, kuru vislabāk
aizsargā aktīva un ilgtspējīga mežsaimniecība. Uzturot mežus ražīgus un nodrošinot
atjaunošanos, rodas garantija, ka meži sniedz
vairāk oglekļa, nekā to izdala.
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme oglekli
piesaista augošiem augiem un augsnei.
Slāpeklis, kas izdalās no augu kultūrām un
metāna emisijas no lopkopības var samazināt, izmantojot labu praksi, piemēram,
kūtsmēslu novietošanu un dalītu slāpekļa
izmantošanu. Augsnes oglekli var uzlabot ar
blīvu un dziļu sakņu kultūru audzēšanu un
augsnes uzlabojumiem.

Jānovērtē mūsu zeme
Zemes īpašniekiem ir labi jāpārzina zemes
izmantošanas plānošana, lai nākotnē tiktu
nodrošināti lauksaimniecības nozares darbības priekšnoteikumi un cilvēkiem būtu dotas
tiesības izvēlēties sev patīkamu dzīvesvietu
un apkārtni.

Par Latvijas Lauksaimniecības
kooperatīvu asociāciju (LLKA)
LLKA ir dibināta 2002. gadā. LLKA ir biedrība,
kas apvieno LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS), kuras sniedz
pakalpojumus to biedriem – lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem, bet pašas nenodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu
un darbojas saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu. 2012. gadā kooperācijas kustība
aizsākās arī mežsaimniecības nozarē, tāpēc
LLKA biedru sarakstu ir papildinājušas arī
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības (MPKS). Saskaņā ar Kooperatīvo

sabiedrību likumu MPKS ir meža īpašnieku
kooperatīvā sabiedrība, kura sniedz mežsaimniecības un mežsaimnieciskās produkcijas realizācijas pakalpojumus, bet nenodarbojas ar mežsaimnieciskās produkcijas
ražošanu. Pašreiz LLKA apvieno 50 LPKS un
MPKS. Kopš 2010. gada LPKS un MPKS atbilstību izvērtē LLKA, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par LPKS un MPKS atbilstības
izvērtēšanu, kura šā uzdevuma izpildē ir
Zemkopības ministrijas padotībā.

Plašāka info par LLKA: www.llka.lv
Facebook:
https://www.facebook.com/kooperativuasociacija
LLKA birojs
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