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"GADA LAUKSAIMNIEKS BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ"
Kritēriji un pieteikuma anketa 2018
PDF sadarbībā ar lauksaimnieku organizācijām Baltijas jūras reģiona valstīs
izsludina konkursu, kura mērķis ir izcelt pozitīvus piemērus Baltijas valstu
lauksaimniecībā un izteikt atzinību lauksaimniekiem, kuri izmanto inovatīvus
līdzekļus, lai samazinātu dažādu barības vielu noplūdi no savām saimniecībām.
Konkursa gaitā vispirms tiks izvēlēts viens balvas “Gada lauksaimnieks” ieguvējs
no katras valsts Baltijas jūras reģionā. Katra nacionālā konkursa uzvarētājs
saņems
diplomu
un
naudas
balvu
1000
eiro
apmērā.
No deviņiem nacionālo konkursu uzvarētājiem starptautiskā žūrija izraudzīsies
vienu reģionālo uzvarētāju, kurš iegūs reģionālo balvu "Gada lauksaimnieks
Baltijas jūras reģionā". Reģionālā konkursa uzvarētājs saņems diplomu un naudas
balvu 10 000 eiro apmērā.
Konkursa gaitā noteiktie 9 uzvarētāji no katras valsts demonstrēs virkni
paraugprakses piemēru, kas tiks plaši atspoguļoti visā reģionā un nacionālajos
plašsaziņas līdzekļos.
Konkursa noslēgumā notiks konference, uz kuru tiks uzaicināti visi deviņi balvu
ieguvēji, kā arī valsts un privātā sektora pārstāvji, lai apspriestu iespējas attīstīt
un paplašināt videi draudzīgu lauksaimniecību. Konferencē tiks godināti visi
uzvarētāji no katras valsts, kā arī pasludināts reģionālās balvas ieguvējs.
Lauksaimnieki var palīdzēt pasargāt Baltijas jūru, samazinot barības vielu noplūdi
no savām saimniecībām un tiecoties uz ilgstspējīgas lauksaimniecības praksi. Šis
konkurss, kas pirmo reizi notika 2009. gadā, ir paredzēts, lai iedvesmotu
lauksaimniekus no visa Baltijas reģiona aktīvi piedalīties cīņā pret eitrofikāciju.
KONKURSA KRITĒRIJI
KANDIDĀTI
Lauksaimnieki konkursam var pieteikties paši vai tos var izvirzīt trešās personas.
Kandidātam nav obligāti jābūt privātpersonai, konkursā var piedalīties arī
ģimenes saimniecības vai lauksaimniecības uzņēmumi.
ĢEOGRĀFISKIE KRITĒRIJI
Kandidātiem ir jāveic darbība Baltijas jūras sateces baseina apgabalā.
SAIMNIECISKIE KRITĒRIJI

1.
2.

Konkursā var piedalīties tikai profesionāli lauksaimnieki, proti,
lauksaimnieki, kuri gūst ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas
(piemēram, no lopkopības un/vai zemkopības).
Aicināti pieteikties dažādi pretendenti –gan mazas, gan lielas saimniecības,
gan tādas, kas koncentrējas uz tradicionālu ražošanu, gan ekoloģiskās
saimniecības. Drīkst pieteikties saimniecības, kuras nodarbojas ar lopkopību,
gan tādas, kurās lauksaimniecības dzīvnieku nav.

VIDES KRITĒRIJI
1. Kandidātiem jābūt veikušiem konkrētus pasākumus, lai samazinātu barības
vielu noplūdi no savas saimniecības. Barības vielu emisijas ietver gan barības
vielu noplūdes ūdenī, gan gāzveida zudumus, piemēram amonjaka emisijas no
mēslojuma.
2. Kandidātiem nedrīkst būt pārkāpumi attiecībā uz tiesību aktos noteikto
minimālo vides standartu ievērošanu un tie nedrīkst būt iesaistīti tiesvedībā
saistībā ar vides aizsardzības, dzīvnieku labturības, darba aizsardzības vai citu
attiecīgu tiesību aktu pārkāpumiem.
3. Pasākumiem, kas veikti, lai samazinātu barības vielu emisijas, jabūt inovatīviem
vai pat “neparastiem”,
ņemot vērā valsts kontekstu un standartus.
Kandidātiem jāspēj demonstrēt, kā šie pasākumi samazina eitrofikāciju. Tas
nozīmē, ka lauksaimnieks:
I.

ir veiksmīgi izgudrojis, izmēģinājis vai praksē izmantojis pats savas
metodes, lai samazinātu barības vielu emisijas, un var pierādīt šo
pasākumu priekšrocības.

II. izmanto tradicionālas, veiksmīgi pierādītas metodes, bet izmanto tās plašā
apjomā.
III. var izmērīt savu metožu ietekmi – vai – savā jomā ir pionieris jaunas
metodes izmantošanai, kas ir daudzsološa, bet vēl nav izmērāma.
IV. varētu precīzi neatbilst nevienam no iepriekšminētajam kritērijam, taču
veiksmīgi pielieto efektīvas metodes, lai samazinātu barības vielu emisijas
no savas saimniecības.
CITAS PRIEKŠROCĪBAS
Vērtēšanā galvenā uzmanība tiks pievērsta pasākumiem, kas veikti, lai samazinātu
eitrofikāciju. Citi svarīgi ar lauksaimniecību saistīti pasākumi tiks ņemti vērā kā
papildu priekšrocība, taču tiem vērtēšanas gaitā netiks piešķirta prioritāte. Tie var
būt šādi:
I. pesticīdu lietošanas samazināšana
II. gāzu emisiju samazināšana vai citi ar pielāgošanos klimata pārmaiņām saistīti
pasākumi
III. pasākumi, kas veicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu
IV. centieni izglītības jomā/ vai pozitīvs piemērs, lai iedvesmotu citus
lauksaimniekus.
PDF sadarbojas ar partnerorganizācijām Baltijas jūras valstīs, lai reklamētu

konkursu un izveidotu valstu žūrijas, kas izskata pieteikumus un nominācijas un
lemj par konkursa uzvarētājiem valsts līmenī. Pēc tam starptautiska žūrija izvēlas
reģionālo uzvarētāju, kurš kļūst par 2018. gada Baltijas jūras reģiona
lauksaimnieka balvas ieguvēju. Konkursā tiek pieņemti pieteikumi gan no
individuālajiem
lauksaimniekiem,
gan
ģimeņu
saimniecībām,
gan
lauksaimniecības uzņēmumiem.

