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IEVADS 

Ir pagājis gads, kopš ievēlējām 13. Saeimu. Šīs 
vēlēšanas un priekšvēlēšanu cīņa daudzējādā 
ziņā bija atšķirīgas no iepriekšējām. Arī attiecībā 
uz dabas, vides un klimata jautājumiem var teikt, 
ka šīs vēlēšanas bija pirmās, kurās šie jautājumi 
tik lielā mērā parādījās partiju priekšvēlēšanu 
programmās. 

Latvijas Dabas fonds pirms vēlēšanām sāka 
iniciatīvu Zaļais barometrs un aicināja partijas 
savās programmās ņemt vērā ilgtspējas principu, 
kā arī iekļaut rīcības punktus, lai risinātu aktuālos 
vides un dabas jautājumus Latvijā. Mēs arī veicām 
politisko partiju programmu analīzi, lai izvērtētu, 
kuras partijas vismaz programmu līmenī šos 
jautājumus uzskata par svarīgiem. 

Ar šo Zaļā Barometra gada apskatu vēlamies 
aplūkot, kas ir bijuši nozīmīgākie ar dabu, vidi 
un klimatu saistītie politiskie procesi gadā pēc 
13. Saeimas vēlēšanām, kā arī aplūkot, kāda ir 
bijusi partiju rīcība un kā tā saskanējusi ar partiju 
programmās nosprausto. 

Esam uzmanīgi! Pozitīvs process Sekojam līdzi

http://ldf.lv/lv/zalais-barometrs-1
http://ldf.lv/lv/zalais-barometrs-1
http://ldf.lv/lv/article/latvijas-dabas-fonda-zalais-barometrs-izvertejis-partiju-solijumus-vides-un-dabas-joma
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GALVENIE PROCESI

DABAS DAUDZVEIDĪBA

DABA UN LAUKSAIMNIECĪBA

DABA UN SABIEDRĪBA 

Ierosināti grozījumi Ministru kabineta 
noteikumos Par koku ciršanu mežā. Vides 
organizācijas un sabiedrība turpina iebilst 
pret koku ciršanas caurmēra samazinājumu 
bez pienācīga ietekmes uz vidi novērtējuma. 
 

Latvija sagatavojusi ziņojumu Eiropas Komisijai 
par sugu un biotopu aizsardzības stāvokli. Tikai 
10% mūsu dzīvotņu ir labā aizsardzības stāvoklī. 
Latvijas Dabas fonds turpina iestāties par Dabas 
direktīvu labāku ieviešanu Latvijā.

Notiek diskusijas par Kopējās lauksaimniecības 
politikas stratēģisko plānu 2021. – 2027. Latvijas 
Dabas fonds iestājas par ambiciozākiem 
pasākumiem zālāju saglabāšanai.

Ticis izstrādāts un apstiprināšanai Ministru kabinetā 
iesniegts Latvijas rīcības plāns augu aizsardzības 
līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā darbu sākusi 
Kompensāciju sistēmas uzlabošanas darba grupa, mēģinot rast līdzsvaru 
starp indivīda un sabiedrības interesēm mežu apsaimniekošanā. 
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Atcelta elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponente.

Uzsākta nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030. (NEKP2030) izstrāde.

Latvijas nacionālās pozīcijas saskaņošana par Eiropas klimatneitrālu attīstību. 

Stratēģijas Latvijas oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam izstrāde. 

Apstiprināts Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam. 

KLIMATS UN ENERĢIJA

CITI

Notiek Nacionālā attīstības plāna izstrāde 2021. – 2027. Latvijas Dabas fonds iestājas par dabas 
kapitāla pieejas integrēšanu visos NAP līmeņos. 

Notiek Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādņu 2019. – 2030. izstrāde.
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IZVĒRTĒJUMS ZAĻĀ BAROMETRA 
UZSTĀDĪJUMU IEVIEŠANAI

Pirms gada mēs aicinājām politiskās partijas savās programmās un mērķos iekļaut 
12 RĪCĪBAS PUNKTUS. 

Atbalstīt tādu uzņēmējdarbību, kas veicina resursu ilgtspējīgu un saudzīgu 
izmantošanu, tai skaitā pārdalīt nodokļu slogu no darbaspēka uz resursu patēriņu; 
atbalstīt aprites ekonomiku; ieviest principu “piesārņotājs maksā” arī lauksaimniecībā 
un mežsaimniecībā; atbalstīt iniciatīvas, kas veicina augstas pievienotās vērtības preču 
un pakalpojumu radīšanu, nekaitējot videi. 

Nozīmīgākais process šajā virzienā ir bijusi depozīta sistēmas ieviešanas pamatīga sakustēšanās. 
Apņemšanās pēc gandrīz 20 gadu ilgas sistēmas vērtēšanas un apspriešanas ieviest depozīta sistēmu 
pausta Valdības rīcības plānā. Depozīta sistēmas apspriešana Saeimā prasīja gandrīz veselu gadu. 
24. oktobrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Iepakojuma likumā, kas paredz ieviest 
normatīvo regulējumu dzērienu iepakojumu depozīta sistēmas darbībai. Depozīta sistēma darbību 
uzsāks 2022. gada 1. februārī. 

Sarežģītajā lēmumu pieņemšanas procesā lielāko atbalstu depozīta sistēmai pauda Attīstībai/Par, 
Jaunās Vienotības, kā arī Nacionālās apvienības pārstāvji. Savukārt priekšlikumi paplašinātā depozīta 
sistēmas izveidei, kas Saeimā tika iesniegti pirms likumprojekta trešā lasījuma un draudēja ar risku 
sistēmas ieviešanu paildzināt vēl par vairākiem gadiem, neguva atbalstu.

Citus nozīmīgus procesus attiecībā uz šo punktu izdalīt nevaram, jo izskatās, ka kopumā mēs turpinām 
dzīvot, tāpat kā līdz šim – normatīvu un saplānoto ES projektu rāmjos. Šobrīd gan notiek jaunā 
Nacionālās attīstības plāna izstrāde, un daži no tajā iekļautajiem uzdevumiem (191.,200.) paredz virzību 
uz augstas pievienotās vērtības radīšanu, taču jāapzinās, ka arī augstas pievienotās vērtības gadījumā 
ir jādomā par resursu ilgtspējīgu izmantošanu un samazinātu kaitējumu videi.

Apturēt dabas daudzveidības samazināšanos Latvijā. Rīkoties, lai objektīvi novērtētu, 
saglabātu un ilgtspējīgi izmantotu Latvijas dabas resursus – mežus, purvus, ūdeņus, 
zālājus. Rīkoties, lai saglabātu kritiski apdraudētās dabas vērtības – dabiskos zālājus, 
vecos mežus un kokus.  

Diagnostikas gads

Šī gada laikā Latvija ir saņēmusi vairākus nopietnus brīdinājumus par dabas daudzveidības situāciju 
Latvijā. Tā šī gada maijā Eiropas Sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) savā Latvijas ekonomikas 
un vides raksturlielumu pārskatā norādīja, ka dabiskās vides stāvoklis Latvijā ir slikts un turpina 
pasliktināties. 

Kā norādīja ESAO, bioloģiskajā daudzveidībā balstās tādas nozīmīgas tautsaimniecības nozares kā 
mežkopība, zivsaimniecība un lauksaimniecība, tās arī visvairāk ietekmē bioloģisko daudzveidību.  
Ziņojumā uzsvērts, ka bioloģiskās daudzveidības jautājumi nav pietiekami integrēti šo nozaru politikas 
plānošanā un nepieciešami steidzami pasākumi dabas daudzveidības saglabāšanai, ņemot vērā šo 
nozaru izaugsmes prognozes. 

1

2

https://read.oecd-ilibrary.org/environment/esao-vides-raksturlielumu-parskats-par-latviju-2019-gads_f42e7030-lv#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/environment/esao-vides-raksturlielumu-parskats-par-latviju-2019-gads_f42e7030-lv#page1
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Šovasar Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) sagatavoja un Attīstībai/Par vadītā Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija (VARAM) apstiprināja Latvijas ziņojumu Eiropas komisijai par sugu un 
biotopu aizsardzības stāvokli. Ziņojums apliecina, ka tikai 10% biotopu ir labvēlīgā aizsardzības 
stāvoklī, kopējā situācija neuzlabojas un īpaši slikti klājas dabiskajiem zālājiem un mežu biotopiem. 

Kariņa valdības rīcības plānā parādās daži punkti, kas veltīti bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, 
piemēram, Dabas skaitīšanas rezultātu racionāls un pamatots pielietojums un uzdevums VARAM 
sagatavot priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos biotopu labvēlīga aizsardzības 
stāvokļa nodrošināšanai un aizsargājamo teritoriju pilnveidošanai. Tāpat valdības rīcības plānā paredzēts, 
ka vismaz 9318 ha dzīvotņu platības saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi. 

Var secināt, ka dabas daudzveidības aspektā Latvijai šis ir bijis diagnostikas gads. Rezultāti ir pietiekami 
satraucoši, lai pamazām pašķīstu priekšstats par Latviju kā zaļāko valsti pasaulē un Latvijas politiskā 
elite no vārdiem pārietu pie darbiem dabas saglabāšanai. Tomēr, par spīti satraucošajiem faktiem, līdz 
šim nav izskanējuši politiskās rīcības virzieni, kas atbildētu uz jautājumu – ko mēs darīsim situācijā, kad 
apdraudētas ir tieši tās sistēmas, kas ir mūsu eksistences pamatā? 

Kūdras pamatnostādnes

Šobrīd VARAM paspārnē top Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2019. – 2030. gadam, 
taču trūkst politiskās gribas tajās iekļaut noteikumu, ka labas kvalitātes mazietekmētos purvos (Neskarti 
augstie purvi ir ES nozīmes prioritārais biotops) kūdras ieguve turpmāk nav plānojama. 

Braku meža gadījums 

Gada sākumā diskusijas un iedzīvotāju protestus 
raisīja Ērgļu pašvaldības plāns pārdot Ērgļu 
novada “Brakiem” piegulošos mežus, daļu no 
tiem arī nociršanai kailcirtē. Indrānu tēvs Blaumaņa 
drāmā teica – es nošķīru tos Indrānus, kas pilda 
manu maku no tiem, kas iepriecina manu sirdi. 
2019. gadā “Braku” gadījums kalpo kā lielisks 
piemērs tam, kā vienā teritorijā saskaras dabas, 
ekonomiskās un kultūrvēsturiskās vērtības un kā 
mēs mūsdienās ar to netiekam galā. 

“Braku” mežus vairākkārtīgi apsekoja dabas 
eksperti, norādot uz saglabājamām dabas 
vērtībām. Arī meža nozares pārstāvji 
pauda viedokli, ka ir iespējams atrast meža 
apsaimniekošanas veidu, kas radikāli neizmainītu 
apkaimes ainavu. Pašvaldība argumentēja, ka 
mežs ir miris, nekopts un tā pārdošana ienestu 
naudu muzeja uzturēšanai. Vietējie iedzīvotāji 
iestājās par ainavas un kultūrvēsturiskās vērtības 
saglabāšanu. 

https://www.daba.gov.lv/public/lat/dabas_aizsardzibas_plani/dati1/zinojumi_eiropas_komisijai/
https://www.daba.gov.lv/public/lat/dabas_aizsardzibas_plani/dati1/zinojumi_eiropas_komisijai/
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Šajā situācijā ir jāuzteic Latvijas Zaļā partija, jo tā ķērās pie “Braku” aizsardzības ar nopietniem 
paņēmieniem - iesniedza pieteikumu mikrolieguma veidošanai, sākotnējo Valsts meža dienesta 
negatīvo lēmumu apstrīdēja tiesā, un rezultātā panāca to, ka svarīgākās Braku meža dabas vērtības 
ir nosargātas. “Braku” gadījums izgaismo nopietnāku problēmu Latvijas mežu apsaimniekošanā – 
meža izciršana tiek plānota, izvērtējot tikai tā ekonomisko vērtību, bet neizvērtējot teritorijas dabas, 
rekreācijas, kultūrvēsturiskās un ainavas vērtības. 

Nacionālais attīstības plāns 

Nacionālā attīstības plāna pirmajā redakcijā ir noteikts atsevišķs rīcības virziens “Daba un Vide”, kura 
mērķos ietilpst arī “bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta zinātniskajos pētījumus, 
līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses.” 

Latvijas Dabas fonds uzsver, ka NAP ir sadrumstalots un tam pietrūkst vīzijas par dabu kā kapitālu un 
ekosistēmu pakalpojumiem, kas ir pamatā būtiskākajām mūsu nozarēm, un ir ne tikai resurss tiešā 
vārda izpratnē, bet arī priekšnosacījums nozaru pastāvēšanai. Tā, piemēram, 75% no pasaules 
lauksaimniecības kultūrām, tai skaitā augļi un dārzeņi, ir atkarīgi no dabas nodrošinātās apputeksnēšanas 
funkcijas. Savukārt apputeksnēšanas funkciju nodrošina kukaiņi, kuru pastāvēšana atkarīga no stabilām 
un daudzveidīgām ekosistēmām. 

NAP pietrūkst mūsdienīgas dabas kapitāla izpratnes. Dokumentā uzsvērts, ka nepieciešams līdzsvarot 
saimniecisko darbību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, bet šī apņemšanās skan tukši un tikai 
apliecina to, ka dabu un dabas daudzveidību dokumenta autori redz kā šķērsli un apgrūtinājumu, nevis 
mūsu eksistences pamatu. Latvijas Dabas fonds turpina līdzdalību NAP procesos, izsakot savu viedokli 
darba grupās un sabiedriskajā apspriešanā. Ļoti nepieciešama stingrāka Attīstībai/Par vadītās VARAM 
vīzija par dabas kapitāla pieeju.

Būtiski samazināt pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā.  

Pirms 13. Saeimas vēlēšanām dažas partijas – Attīstībai/Par un Progresīvie savās programmās 
bija pieminējuši nepieciešamību samazināt pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā. Vairākas partijas 
programmās vai debatēs arī pauda atbalstu bioloģiskajai lauksaimniecībai – Attīstībai/Par, Saskaņa, 
Nacionālā apvienība, KPV LV. Pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām par raundapa aizliegšanu bija arī 
Jaunā Vienotība, Nacionālā apvienība, Jaunā Konservatīvā partija un KPV LV (žurnāla IR aptauja). 

Latvijas rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai

Šovasar tika sagatavots un apspriešanai nodots Latvijas rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu 
ilgtspējīgai izmantošanai. Iepriekšējais plāns bija izstrādāts periodam līdz 2017. gadam, tātad plāna 
jaunās versijas sagatavošana bija krietni ieilgusi. Šobrīd plāns atrodas starpministriju saskaņošanas 
procesā un diskusijas par to turpinās. Plāna mērķi un virsraksti ir ļoti pareizi, bet lielais jautājums ir par 
to, kādus reālus pasākumus īstenosim, lai šos mērķus sasniegtu un ar kādiem indikatoriem mērīsim 
rezultātus. 
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“Bišu vadlīnijas”

Šogad Latvija neatbalstīja Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes (EFSA) izstrādātās “Bišu 
vadlīnijas”, kas paredzētu stingrāk izvērtēt 
riskus, ko apputeksnētājiem rada pesticīdu 
izmantošana. Pēc tam Eiropas Komisija sāka 
daudz mazāk ambiciozu un nepilnīgu vadlīniju 
tālāko virzību. Te vietā būtu paslavēt jauno Eiropas 
Parlamentu, kura Vides komiteja ir nosodījusi 
Komisijas rīcību un uzstāj uz pilnvērtību “Bišu 
vadlīniju” piemērošanu pesticīdu vērtēšanai. Šī 
brīža jautājums politiķiem un īpaši Nacionālās 
apvienības vadītajai Zemkopības ministrijai - 
kāda būs Latvijas pozīcija tagad, kad vadlīnijas ir 
atgriezušās atpakaļ spēles “pirmajā lauciņā”?

Atbalstīt tādu lauku attīstības politiku (LAP), kas kalpo ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķu sasniegšanai, saudzīgi izmantojot dabas resursus un saglabājot dabas 
daudzveidību lauku ainavā. Nav pieļaujami tādi atbalsta maksājumi, kas rosina 
ražošanas intensifikāciju. Atbalstīt tādus ražošanas modeļus, kas saglabā dabas 
daudzveidību un tradicionālo lauku ainavu, piemēram, ekstensīvas ganības un 
bioloģisko lauksaimniecību. 

Atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai

Ja priekšvēlēšanu laikā gandrīz katra partija nekavējās paust atbalstu bioloģiskajai lauksaimniecībai, 
tad Valdības rīcības plāna sadaļās, kas attiecas uz LAP, dabas daudzveidības mērķu iekļaušana plānā 
neparādās. Tiesa, ir minēta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanas efektivitātes un apjoma 
palielināšana ar mērķi atbalstīt 4000 bioloģisko lauksaimnieku. Taisnības labad jāsaka, ka mērķis nav 
diez ko ambiciozs, jo šobrīd Latvijā kontroles institūcijās reģistrēti jau 4406 bioloģiskās lauksaimniecības 
uzņēmumi. 

Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns

Līdz ar Kariņa valdības apstiprināšanu sākās diskusijas par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 
stratēģisko plānu. Jāatzīst, ka šī plāna kontekstā Zemkopības ministrija (ZM) līdz šim ir godprātīgi atzinusi 
problēmas, kas saistītas ar dabas daudzveidību lauku ainavā – ir minēta gan ainavas homogenizācija – 
lielu lauku masīvu veidošanās un dažādu ainavas elementu – atsevišķu koku, koku un krūmu grupu un 
mājvietu izzušana, gan sliktais aizsargājamo Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu stāvoklis. Šobrīd 
tiek diskutēts par virkni pasākumu, kurus varētu izmantot, lai šīs problēmas risinātu. Taču būtiskākās 
diskusijas sāksies pēc tam, kad būs lielāka skaidrība par Latvijai atvēlēto KLP budžetu un tā izmantošanas 
nosacījumiem. Bažas rada Nacionālās apvienības Zemkopības ministra paustais, ka “Vides un klimata 
prasībām ES jābūt samērīgām ar atbalsta finansējumu lauksaimniekiem” un risks “pseido-vides” 
pasākumu finansēšanai, no jau tā nelielajiem vides līdzekļiem finansējot pasākumus, kuru galvenais 
mērķis ir nevis risināt vides problēmas, bet gan nodrošināt pēc iespējas lielākas subsīdijas industriālajai 
lauksaimniecībai.

4
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5 Saglabāt daudzveidīgus un dabas vērtībām bagātus Latvijas mežus.  

“Veicināsim sabalansētu mežu izmantošanu, 
atjaunošanu un kopšanu, lai nodrošinātu 
dabas aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības 
apzināšanu un saglabāšanu,” tā savā programmā 
pirms vēlēšanām solīja Attīstībai/Par, un mēs 
varējām tikai pievienoties šai nostājai. Kariņa 
Valdības rīcības plānā jau parādījās konkrēti 
mērķi – sadarbībā ar meža nozares organizācijām 
izstrādāt ar mežsaimniecības jomu saistīto 
normatīvo aktu grozījumus, lai nodrošinātu 
nozares konkurētspēju, kā arī apņemšanās 
nepieļaut saimnieciskajai darbībai paredzēto 
meža platību samazināšanos. Tas bija skaidrs 
signāls tam, ka atkal galdā tiks likti grozījumi 
MK noteikumos Par koku ciršanu mežā, rosinot 
samazināt ciršanas caurmērus.

Tā arī notika: Nacionālās apvienības vadītā 
Zemkopības ministrija maijā sāka virzīt jau pirms 
diviem gadiem apturētos grozījumus Ministru 
Kabineta noteikumos Par koku ciršanu mežā, lai 
panāktu iespēju cirst mazāka caurmēra kokus, 
to pamatojot ar nepieciešamību palielināt 
meža kapitālvērtību, stiprināt meža nozares 
konkurētspēju. Tāpat kā pirms diviem gadiem 
grozījumu virzītāji nav atbildējuši uz jautājumiem 
par riskiem, ko šādas izmaiņas rada dabai, ainavai, 
sabiedrībai, tāpēc vides organizācijas uztur 
iebildumus. Ko domā partijas? 

VARAM (Attīstībai/Par) varonīgi turpina uzturēt 
iebildumus pret caurmēra samazināšanu, bet ZM 
vadība – Nacionālās apvienības ministrs Gerhards 
un ministra biroja vadītājs Eglīts, kuri pirms diviem 
gadiem bija vieni no galvenajiem spēkiem, 
pateicoties kuriem grozījumus apturēja, ir 
“apmetuši kažoku uz otru pusi” un šobrīd nekritiski 
pārstāsta meža nozares lobiju uzstādījumus, kā arī 
neplāno veikt reālu ietekmes uz vidi izvērtējumu 
un nemeklē kompromisus situācijas risināšanai. 
Grozījumi joprojām ir saskaņošanas procesā un 
vides organizācijas turpina uzturēt iebildumus un 
prasīt pilnīgu to ietekmes uz vidi novērtējumu. 

Tomēr grozījumi noteikumos Par koku 
ciršanu mežā ir tikai viens mežu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu ietekmējošs aspekts. Daudz 
lielāka problēma ir pienācīga dabas vērtību 
novērtējuma trūkums privātos mežos ārpus 
aizsargājamām dabas teritorijām, pirms veikt 
ciršanu. Ja Latvijā būtu izveidota pilnvērtīga 
sistēma dabas vērtību apzināšanai un 
pasargāšanai pirms meža ciršanas, tad nebūtu 
“jālauž šķēpi” par ciršanas caurmēru, jo dabas 
vērtības tiktu laicīgi apzinātas un pasargātas. 
Mežu apsaimniekošanas jautājums atkal 
aktualizēsies tad, kad būs zināmi visi Dabas 
skaitīšanas rezultāti un tiks aprēķināts maksimālais 
pieļaujamais ciršanas apjoms valsts mežos 
2021. – 2025. gadam.
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Atbalstīt “zaļo infrastruktūru” pretstatā pelēkajai.  

Šajā virzienā jauni nozīmīgi procesi šogad nav novēroti. Iespējams, ka šo tēmu varēs aktualizēt tad, kad 
parādīsies konkrētāki nosacījumi ES fondu plānošanai NAP kontekstā. 

Saglabāt veselīgas ūdeņu ekosistēmas.   

Arī šajā virzienā gada laikā nav novērots būtisks progress. ZM nav izrādījusi iniciatīvu izvērtēt meliorācijas 
nozari un izstrādāt nozares politikas plānošanas dokumentu, lai turpmākā meliorācijas sistēmu attīstība 
būtu ekonomiski un ekoloģiski pamatota.

NAP melnraksta uzdevumu vidū iezīmēts arī šāds - Augstas un labas kvalitātes ūdensobjektu īpatsvara 
palielinājuma panākšana, kā arī jūras vides stāvokļa uzlabošana, samazinot antropogēnās slodzes 
kaitīgo ietekmi uz dabas resursiem.

Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centrs, ar VARAM svētību izveidoja plašu organizāciju 
konsorciju ūdens stāvokļa uzlabošanai, un sagatavoja veiksmīgu Integrētā projekta pieteikumu 
LIFE programmai. LIFE Integrētie projekti ir plaša mēroga projekti, kas nodrošina Eiropas Savienībā 
būtisku vides un klimata politikas dokumentu pilnīgu ieviešanu konkrētā reģionā, kā arī sekmē 
labāku vides politikas mērķu integrāciju citās politikas jomās. Arī Latvijas Dabas fonds piedalās šajā 
projektā, kas sāksies 2020. gada 1. janvārī un turpināsies 8 gadu garumā, atjaunojot un uzlabojot 
ūdeņu ekosistēmas Latvijā. 

Uzlabot kompensāciju sistēmu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas 
saistīti ar dabas vērtību saglabāšanu.

Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem 
dabas vērtību saglabāšanai nav pienācīgas – šajā jautājumā 
vienisprātis ir meža nozares pārstāvji, meža īpašnieki un 
vides organizācijas. Šis ir arī viens no tiem jautājumiem, kur 
būtu nepieciešams ļoti konkrēts risinājums krietni samilzušai 
problēmai, kura rada spriedzi visai dabas aizsardzībai kopumā. 
Kompensāciju sistēmas uzlabošana bija minēta vairāku partiju 
programmās – Nacionālās apvienības, ZZS, arī Progresīvo. 

Šobrīd ir notikusi ļoti lēna, taču tomēr virzība uz priekšu – 
VARAM pēc vairākkārtēja mudinājuma ir izveidojusi darba 
grupu šī jautājuma risināšanai. Šobrīd ir notikušas divas darba 
grupas tikšanās un priekšā ir vēl ļoti daudz darba, risinājums 
nebūs ātrs un viegls, taču ļoti nepieciešams, lai sekmētu 
attieksmes maiņu pret dabas vērtību saglabāšanu. 
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Atbalstīt sabiedrības tiesības iesaistīties būtisku lēmumu pieņemšanā.  

Atzīstami vērtējams tas, ka šim jautājumam ir veltīts pietiekami daudz uzmanības NAP – sabiedrības 
līdzdalība un iesaiste ir viens no rīcības virziena “Saliedētība” mērķiem, savukārt uzdevumu vidū ir arī 
iedzīvotāju līdzdarbības NVO attīstīšana. 

Arī Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030. gadam tapšanā tiek īstenotas līdzdalības 
procedūras, plāna veidotāji veido plašāku dialogu un sniedz atbildes uz sabiedrisku organizāciju 
priekšlikumiem.

Attīstīt un stiprināt tādu valsts pārvaldi, kas efektīvi veic savas funkcijas, nodrošinot 
dabas resursu pārvaldību.   

Valsts iestādēs, kas saistītas ar dabas resursu pārvaldību, šī gada laikā notikušas vadības maiņas. Tā dažas 
dienas pēc stāšanās amatā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce tikās ar Valsts 
Vides dienesta vadītāju Ingu Koļegovu un pēc šīs sarunas tika paziņots par Koļegovas atkāpšanos. Jūlijā 
tas pats notika pēc Pūces sarunas ar Dabas aizsardzības pārvaldes vadītāju Juri Jātnieku, kurš pēc tās 
atstāja amatu. Atkāpšanās – jeb atlaišanas? – iemesli nav tikuši pietiekami izskaidroti. 

Valsts vides dienestam ir iecelta jauna vadītāja Elita Baklāne-Ansberga. Konkurss uz VVD vadītāja vietu bija 
organizēts pēc labākās prakses paraugiem – caurspīdīgs, kandidātu vērtēšana – objektīva. Jaunā vadītāja 
ir atstājusi konstruktīvas un ieinteresētas vadītājas iespaidu. 

Savukārt par DAP vadītāju novembra sākumā iecelts Andrejs Svilāns.

Veidot un attīstīt tādu Latvijas ainavu, kurā cilvēki saimnieko, respektējot dabas 
un kultūrvēstures vērtības.   

Konkrētas aktivitātes šajā virzienā nosaukt 
nevaram, taču jāatzīmē, ka ainavas vērtībai ir 
pievērsta uzmanība topošajā NAP, tai skaitā 
paredzēts atbalsts pasākumiem, lai saglabātu 
bioloģisko daudzveidību un Latvijai tipiskās 
unikālās dabas un kultūrvēsturiskās ainavas. Tāpat 
paredzēta ainaviski vērtīgo teritoriju izpēte, ainavu 
plānošana, degradēto ainavu sakārtošana, kā arī 
sabiedrības iesaiste un izglītošana par ainavu 
apsaimniekošanu. 
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Īstenot klimata pārmaiņas mazinošus pasākumus, samazinot fosilās enerģijas 
patēriņu, veicinot energoresursu efektīvu izmantošanu, kā arī klimatam un dabai 
draudzīgas lauksaimniecības, mežsaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas 
prakses.  Atbalstīt tādu uzņēmējdarbību, kas neveicina negatīvas klimata izmaiņas.  

KPV LV ministra Ralfa Nemiro vadītajā Ekonomikas ministrijā 2019. gadā tiek pilnveidots Nacionālā 
enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030. gadam projekts. Saskaņā ar Eiropas Komisijas rekomendācijām 
NEKP2030 atjaunojamās enerģijas mērķis tiks paaugstināts līdz 50 %.

Sekojot Saeimas lēmumam par obligātās iepirkuma komponentes atcelšanu, Ekonomikas ministrija 
izstrādājusi piedāvājumu elektroenerģijas izmaksu samazinājumam gala patērētājiem un turpina 
atbalstu saņemošo elektroenerģijas ražotāju pārbaudes. Vēl nav ziņu par Saeimas OIK izmeklēšanas 
komisijas darba rezultātiem, kas tieši ietekmētu atjaunojamās enerģijas atbalsta politiku.

Attīstībai/Par J. Pūces vadītā VARAM jūnijā sagatavoja Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropa Komisijas 
paziņojumu “Tīru planētu visiem!”, kurā pauda atbalstu virzībai uz klimatneitrālu ekonomiku. Bet jūlijā 
valdība atbalstīja VARAM izstrādāto Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 
2030. gadam. Turpinās Stratēģijas Latvijas oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam izstrāde. 

Nozīmīgs solis ir arī Attīstībai/Par Eiropas Parlamenta deputāta Ivara Ijaba iesaiste Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejā, pievēršoties inovācijas un zinātnes attīstības jautājumiem arī 
klimata aizsardzības un enerģētikas jomās.

Jaunās Vienotības pārstāvja V. Dombrovska pārziņā ir Eiropas Savienības finanšu politikas “zaļināšana” 
un ilgtspējīgu projektu finansēšanas kritēriju taksonomijas izstrāde. Turklāt Krišjāņa Kariņa maija 
paziņojums Eiropadomes neformālajā sanāksmē par Latvijas pievienošanos progresīvajām valstīm 
klimata aizsardzības jomā ieguva arī starptautisku rezonansi. 

JKP ministra T. Linkaita vadītajā Satiksmes ministrijā top ilgtspējīgas mobilitātes attīstības vīzijas, pilnveidots 
arī alternatīvo degvielu plāns. Plānotie pārkārtojumi pagaidām vēl nesola būtisku transporta enerģijas 
sistēmas maiņu. JKP pārstāvji pauž atbalstu sašķidrinātās dabasgāzes termināļa būvniecībai Skultē.

NA ministra Kaspara Gerharda un Zemkopības ministrijas pārziņā ir pasākumi SEG emisiju samazinājumam 
lauksaimniecībā un mežsaimniecības politika, bet vēl nav skaidra piedāvājuma pretrunu novēršanai 
dažādu sektoru un rīcībpolitiku ietvaros (piemēram, biogāzes ražošana).

Partijas “Saskaņa” galvenais ietekmes lauks ir Rīgas pašvaldības institūcijas, kuru darbībā vērojams 
kapacitātes trūkums ilgtspējīgu pārmaiņu īstenošanai.

Vairākas no Saeimā pārstāvētajām partijām Eiropas Parlamenta vēlēšanu programmās iekļāva klimata 
pārmaiņām un ilgtspējīgai enerģētikai veltītus punktus – skaidrākās atsauces atrodamas Attīstībai/Par 
un KPV LV programmās. 

Lai gan kopumā vērojams lielāks atbalsts energoapgādes sistēmas pārveidei ilgtermiņā Eiropas 
enerģētikas savienības veidošanas kontekstā, politikas veidošanā saglabājas spēcīga ekonomiska 
saikne ar fosilās degvielas izmantošanu un turpmāku dabasgāzes infrastruktūras attīstību. 

Arī Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030. gadam tapšanā tiek īstenotas līdzdalības 
procedūras, plāna veidotāji veido plašāku dialogu un sniedz atbildes uz sabiedrisku organizāciju 
priekšlikumiem.
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SABIEDRĪBAS VIEDOKLIS 

2019. gada oktobrī Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar pētījumu centru SKDS veica Latvijas iedzīvotāju 
aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi pret dabas daudzveidības aizsardzību un politiķu 
lomu tajā. 

Lūgti paust attieksmi pret dabas daudzveidības samazināšanos pasaulē 75% respondentu atbildēja, 
ka tā viņus uztrauc, bet 20% atzina, ka šī parādība viņus neuztrauc. Vaicāti par attieksmi pret dabas 
daudzveidības samazināšanos Latvijā kopumā 77% aptaujāto norādīja, ka viņus tas uztrauc. To, ka šis 
jautājums viņus neuztrauc, atzīmēja 19% pētījuma dalībnieku. 

77% aptaujāto uztrauc dabas daudzveidības samazināšanās Latvijā. 

Lūgti nosaukt, kuras trīs Latvijas politiskās partijas pēdējā gada laikā visvairāk darījušas dabas 
daudzveidības saglabāšanai, 75% respondentu atbildēja “grūti pateikt”. 

11% respondentu nosauca Zaļo un Zemnieku savienību, 8% minēja Attīstībai/Par, 7% - Progresīvos. 

51% no aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem uzskatīja, ka, lai labāk aizsargātu Latvijas dabas 
daudzveidību, politiķiem pirmām kārtām jānodrošina sabiedrības izglītošana par dabas aizsardzības 
jautājumiem. 47% pauda uzskatu, ka ir nepieciešams nodrošināt labāku esošo dabas aizsardzības 
noteikumu ievērošanu un noteikumu ievērošanas uzraudzību. 25% pauda viedokli, ka jāizstrādā 
stingrāki dabas aizsardzības noteikumi, bet 23% uzskata, ka ir jānodrošina kompensācijas īpašniekiem, 
ja īpašumā ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi dabas daudzveidības saglabāšanai.

TOP5 RĪCĪBAS

Izvēlēties produktus no dabai 
draudzīgiem ražotājiem

Saglabāt un uzturēt dabas 
daudzveidību savā zemes īpašumā

Piedalīties
dabas atjaunošanas talkās

Gatavi parakstīt petīcijas Veikt darbus, kas palīdz vairot 
dabas daudzveidību pilsētā 

nebūtu gatavi iesaistīties un kaut ko 
darīt dabas daudzveidības saglabāšanai

47%

23% 23%

46% 39%

7%



Zaļais barometrs ir Latvijas Dabas fonda iniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt dabas un vides jautājumu 
iekļaušanu politiskajā dienaskārtībā, kā arī analizēt politiskās norises saistībā ar dabas un vides 
aizsardzību. 

Šis apskats ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  
Par Zaļā barometra saturu ir atbildīgs Latvijas Dabas fonds.

Apskatu sagatavoja: Latvijas Dabas fonda un biedrības Zaļā Brīvība eksperti. 

Foto: V.Baroniņa, K.Teilāns, J.Ķuze, K.Kalns, Shutterstock.
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