
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2020 
 

Pasaules Dabas Fonds (WWF) sadarbībā ar Baltijas jūras reģiona partneriem ir uzsācis konkursu “Gada 

lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2020”, kura mērķis ir izcelt labas un Baltijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības 

prakses piemērus, kā arī sniegt pozitīvus, iedvesmojošus un inovatīvus praktiskos risinājumus, lai veicinātu barības 

vielu noplūdes samazināšanos un iespējami plašu ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses izplatību. 

Konkurss sastāv no 2. kārtām. Pirmajā kārtā tiek izvēlēti 11 finālisti no katras Baltijas jūras sateces baseina teritorijas 

dalībvalsts, kuri saņem atzinības rakstu un naudas balvu 1 000 eiro apmērā. Otrajā kārtā tiek noteikts konkursa 

uzvarētājs no dalībvalstu izvēlēto finālistu vidus, kurš iegūst “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras teritorijā” titulu un 

naudas balvu 10 000 eiro apmērā. 

Katru gadu konkursa ietvaros tiek rīkota konference. Tajā starptautiska žūrija paziņo Baltijas jūras reģiona 

uzvarētāju, kā arī kopā ar uzņēmumu, valsts pārvaldes un sabiedrības pārstāvjiem diskutē par iespējām veicināt 

videi draudzīgu lauksaimniecības prakšu plašāku pielietošanu Baltijas jūras sateces baseina teritorijā. 

 

KRITĒRIJI 

Nominācija 
Lauksaimnieki var nominēt paši sevi vai ar trešās puses starpniecību. Ir svarīgi, lai konkursā tiktu pārstāvēti abu 

dzimumu pārstāvji. Kandidāti var būt gan indivīdi, gan ģimenes, gan lauksaimniecības uzņēmumi.  

Ģeogrāfiskie kritēriji 
Kandidātam/-iem ir jābūt aktīvam Baltijas jūras sateces baseina teritorijā.  

Saimnieciskie kritēriji 
(a) Konkurss ir ierobežots tikai profesionāliem lauksaimniekiem – t.i. lauksaimnieki, kuru ienākumu avots ir 

lauksaimnieciskā ražošana, piemēram, lopkopība un/vai augkopība.  

(b) Konkursam var pieteikties plašs pretendentu loks – t.i. sākot ar mazām un beidzot ar lielām saimniecībām, kas 

nodarbojas gan ar konvenciālo, gan bioloģisko lauksaimniecību. Pieteikties var arī tās saimniecības, kas nodarbojas 

gar ar lopkopību, gan augkopību, gan abiem. 



Vides kritēriji 
(a) Kandidāts/-i ir veikuši pasākumus, lai mazinātu barības vielu noplūdi no saimniecības. Barības vielu emisijas 

ietver gan barības vielu izskalošanos ūdenī, gan gāzveida zaudējumus, kā, piemēram, amonjaka emisijas no 

kūtsmēsliem.  

(b) Kandidātam/-iem nevar būt problēmas ar valsts noteikto vides kritēriju sasniegšanu, kā arī kandidāts/-i nevar 

būt iesaistīts/-i tiesu procesos, kas skar vides aizsardzību, dzīvnieku labturību, darba vides aizsardzību vai citus 

saistošus normatīvos aktus.  

(c) Pasākumiem, kas tiek veikti, lai samazinātu barības vielu noplūdi, ir jābūt inovatīviem un pat “īpašiem”, ņemot 

vērā dalībvalsts kontekstu. Kandidātam/-iem jāspēj demonstrēt ieviesto pasākumu ietekmi uz eitrofikācijas 

samazināšanu. Tas nozīmē, ka kandidāts/-i:  

- ir izgudrojis, pārbaudījis vai praktizējis savas metodes barības vielu noplūdes mazināšanā un var apliecināt 

to ieguvumus; 

- izmanto konvencionālas, pārbaudītas metodes, taču pielieto tās plašākā mērogā; 

- spēj izmērīt saimniecības ietekmi vai ir kādas jaunas metodes aizsācējs savā reģionā, kas ir daudzsološa, 

taču vēl nav izmērāma; 

- neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, taču ir labs piemērs efektīvu pasākumu ieviešanā savā 

saimniecībā, lai mazinātu barības vielu noplūdi. 

Citas priekšrocības 
Pamatkritēriji balvas iegūšanai saistīti ar pasākumiem, kas vērsti uz to, lai mazinātu eitrofikāciju. Citas saimniecībā 

pielietotās metodes, kas nav saistītas ar eitrofikācijas mazināšanu, var kalpot kā papildus informācija uzvarētāja 

noteikšanai. Šie pasākumi var būt: 

- samazināta pesticīdu izmantošana; 

- samazinātas siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisijas vai veiktas darbības, lai pielāgotos klimata pārmaiņām; 

- veikti pasākumi, kas veicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu; 

- veiktas izglītojošas aktivitātes un/vai citu lauksaimnieku iedvesmošana, kalpojot kā labam piemēram. 
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