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Cik daudz svaigu augļu vai dārzeņu jūsu bērns dienā apēd? 
Izrādās, skolas vecuma bērni visā Eiropā tos ēd krietni par 
maz! Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ aizvien vairāk 
bērnu cieš no tādām kaitēm, kas pārsvarā raksturīgas 
pieaugušajiem, proti, aptaukošanās un sirds-asinsvadu 
slimībām. Ja bērni ēstu vairāk augļu un dārzeņu, tas viņu 
veselībai nāktu tikai par labu. Tāpēc Eiropas Komisija pirms 
pieciem gadiem iedibinājusi lielisku programmu «Skolas 
auglis», kuras mērķis ir radināt bērnus pie augļiem un 
dārzeņiem, tā nostiprinot veselīgus ēšanas ieradumus. Arī 
citur pasaulē – Kanādā, ASV, Norvēģijā – ir līdzīgas prog-
rammas. Tas ir arī veids, kā atbalstīt vietējos lauksaim-
niekus, nodrošinot pieprasījumu viņu produkcijai. Eiropas 
«Skolas augļa» programmai var pieteikties ikviena Latvijas 
skola vai skolas ēdinātājs, 75 % no cenas apmaksā Eiropas 
Komisija, 25% – valsts. Laikā no oktobra līdz janvārim trīs 
reizes mācību nedēļā bērni bez maksas saņem augļus – 
ābolus, bumbierus, lielogu dzērvenes – vai dārzeņus 
– kāpostus, kolrābjus, burkānus, kāļus –, un skolās tiek 
stāstīts par to labvēlīgo ietekmi uz veselību. Gadās, ka 
skolas bērna pārpalikušos un mājās pārnestos augļus vai 
dārzeņus apēd mājnieki, varbūt dažreiz piedāvājums ir 
pārāk vienmuļš, tādēļ bērniem apnīk, tomēr tā ir ļoti izde-
vusies programma ar labiem rezultātiem. Visā Eiropā šajā 
programmā piedalās 55 tūkstoši skolu, arī gandrīz visas 
(91%) Latvijas skolas. Izrādās, Latvijas valsts ir viena no 
lielākajām «Skolas augļa» labumu guvējām.

Tomēr – dažreiz arī medus mucā iekrīt kāds piliens dar-
vas. Rudenī trauksmi cēla bioloģiskais zemnieks Gints 
Strazdiņš, kurš vēlējās skolai Jūrmalā piedāvāt bioloģiski 
audzētos ābolus, bet, izrādās, programmā «Skolas aug-
lis» bioloģiskie zemnieki nemaz nevar piedalīties – tikai 
tie, kuri reģistrējušies integrēto saimniecību sarakstā. 
Zemkopības ministrija skaidroja, ka šādu regulējumu 
pieņēmusi, lai dotu priekšroku vietējiem zemniekiem, jo 
tāds integrēto saimniecību saraksts ir tikai Latvijā, citu 
valstu zemnieku tajā nemaz nav. Par to, ka šādā veidā 
mūsējie vēlējās izskaust no tirgus lietuviešu zemniekus, 
skaļi nerunāja.

Bet – bioloģiskās lauksaimniecības produkti ir ne tikai vidi 
saudzējošāki, tie ir daudz labāki veselībai. Kāpēc nedot 
bērniem labāko, ja reiz lauvas tiesu apmaksā Eiropas Komi-
sija? Nereti dzirdētas iebildes, ka integrētās saimniecības 
ir gandrīz tas pats, kas bioloģiskās. Tā nu gan nav! Par 
atšķirībām jau 2002. gadā «Vides Vēstu» 3. numurā rakstīja 
Māra Vaivare: «Integrētajā lauksaimniecības sistēmā lie-
to visu to pašu, ko industriālajā  jeb konvencionālajā 
lauksaimniecībā – minerālmēslus un pesticīdus, tikai 
devās, kas saskaņotas ar augsnes analīzēm un atbilstošām 
slimību un kaitēkļu attīstības prognozēm. Pārtika ir mazāk 
kaitīga nekā tā, kas iegūta konvencionālajā sistēmā. 
Sistēmas trūkums ir tas, ka nav iespējams kontrolēt 
izmantotās pesticīdu un minerālmēslu devas. Prognožu 

SKOLAS AUGLIS – BEZ 
PESTICĪDIEM!



DARBI

VIDES VĒSTIS 41ZIEMA/01/2014

dienesta darbība prasa lielus līdzekļus. Nav arī garantijas, 
ka, lietojot šajā sistēmā ražotu pārtiku, cilvēku veselībai 
briesmas nedraud, jo, lietojot ķimikālijas, izpildītājs bieži 
kļūdās.» 

Vienotu bioloģisko saimniecību sertifikācijas kārtību nosa-
ka Eiropas Komisijas regula. Kritēriji sertifikāta iegūšanai 
ir ļoti stingri, jo mērķis ir panākt, lai dabas resursus iz-
mantotu saprātīgi un saglabātu vidi. Atšķirībā no prasībām 
integrētajām saimniecībām, bioloģiskajiem zemniekiem ir 
ļoti stingri ierobežojumi pesticīdu un mākslīgā mēslojuma 
lietošanai (tos var izmantot tikai īpašos gadījumos), tāpat 
ir jāievēro citas stingras vides aizsardzības prasības. 
Parastajām jeb konvencionālajām zemnieku saimniecībām 
tāpat ir jāievēro likumi, bet tie ir maigāki nekā brīvprātīgie 
standarti. Pesticīdus un mākslīgo mēslojumu drīkst iz-
mantot, lai gan tieši tie visvairāk kaitē videi un mazina 
bioloģisko daudzveidību. Augļu un dārzeņu audzēšanā 
izmantotie pesticīdi tomēr saglabājas pārtikā un kaitē 
cilvēku veselībai. Protams, likumu un noteikumu diktētās 
normas tiek ievērotas, bet vai tās garantē pilnīgu drošību? 
Bieži ir aizdomas, ka tas ir kompromiss starp veselības 
aizsardzību un ražotāju vajadzībām. Nelāgā pieredze ar 
endokrīno sistēmu traucējošām vielām liecina, ka mūsu 
organisma darbību var ietekmēt pat ārkārtīgi nelielas 
dažādu pesticīdu sastāvdaļu devas, tāpat ir pierādījumi, ka 
dažādu vielu kokteilim var būt krietni atšķirīga ietekme, 
bet likumdevējs, nosakot normas, vadās tikai pēc katras 
atsevišķās vielas ietekmes. Arī integrētajās saimniecības 
drīkst lietot pesticīdus un mēslojumu saprātīgās devās, kas 
tās ļoti ievērojami atšķir no bioloģiskajām saimniecībām. 

Tātad – ja reiz bioloģisko saimniecību produkcija mazāk 
kaitē videi un veselībai, kāpēc bioloģiskie zemnieki ne-
var piedalīties «Skolas augļa» programmā? Zemkopības 
ministrija taisnojas, ka bioloģiskās saimniecības varot 
piereģistrēties «integrēto» sarakstā. Bet tas nozīmē 

lieku papīru kārtošanu, neskatoties uz to, ka bioloģiskās 
saimniecības sertifikātam ir ievērojami stingrākas 
prasības nekā integrētajām saimniecībām. Turklāt 
daudziem pārliecinātiem bioloģiskajiem zemniekiem tas 
ir arī principa jautājums – šāda rīcība līdzinās gandrīz 
vai kažoka mešanai uz otru pusi. Tiek minēts arī argu-
ments, ka bioloģisko saimniecību šobrīd ir pārāk maz un 
to piedāvājums nespēj apmierināt pieprasījumu. Sanāk 
apburtais loks: bioloģiskās saimniecības programmā 
nevar piedalīties, jo nespēj saražot augļus vai dārzeņus 
pietiekamā daudzumā, rezultātā – pieprasījuma nav, tad 
kāpēc lai pats no sevis rastos piedāvājums? Parasti jau 
pieprasījums stimulē piedāvājumu. Turklāt iepirkumu 
vienmēr var sadalīt vairākās daļās, lai bioloģiskie zemnieki 
piegādā tik, cik viņi var. 

Lietuvā programma «Skolas auglis» stimulē izvēlēties 
Lietuvā audzētus izcilas kvalitātes un bioloģiskos produk-
tus, turklāt bioloģiskos produktus drīkst iepirkt arī tad, 
ja tie ir mazliet dārgāki nekā parastie. Tomēr, izrādās, 
sadārdzinājums ir neliels: ja Latvijā vidēja porcija izmaksāja 
0,17 eiro, tad Lietuvā 0,18 eiro, no kuriem 75 % sedza EK. 
Prieks, ka Zemkopības ministrija sadzirdēja bioloģisko 
zemnieku un bērnu vecāku iebildumus un pārskatīja «Sko-
las augļa» programmu – nu arī bioloģisko lauksaimniecību 
saražotie augļi un dārzeņi drīkst «piedalīties» tajā. Vietējos 
zemniekus pasargā noteikums, ka ražošanas un saiņošanas 
attālums no skolas līdz ražošanas vietai nedrīkst pārsniegt 
300 km. Tas samazina arī transporta ietekmi uz vidi. 

Un tagad ļoti svarīga ziņa bērnu vecākiem: sāciet jau tagad 
iedvesmot savu bērnu skolu un pirmsskolu vadītājus, lai 
nākamgad jūsu bērni saņemtu bioloģiski sertificētus, ne-
vis ar pesticīdiem miglotus augļus! Ja skola pati nespēj, 
palīdziet viņiem atrast bioloģisko saimniecību. 
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