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 Rīga, 12.sept., LETA. Vides aizstāvji vēlas, lai Nacionālās attīstības plānā (NAP) 2014.–2020.gadam 
būtu ietverts apsolījums, ka tiks saglabāts Latvijas dabas kapitāls.
 Šodien biedrības "Homo ecos" rīkotajā diskusijā "Latvija – ekonomiskais izrāviens vai zaļākā valsts 
pasaulē" Latvijas Zaļās kustības valdes priekšsēdētāja Alda Ozola sacīja, ka vides aizstāvju galvenās 
bažas ir par to, ka ekonomikas izrāviens varētu notikt uz dabas kapitāla noplicināšanas rēķina. "Mēs ļoti 
gribētu frāzi, ka tas tā nebūs, ka dabas kapitāls tiks saglabāts, attīstīsimies kvalitatīvi, nevis 
izcērtot mežus," sacīja Ozola.
 Ozolas skatījumā, NAP pašreizējā redakcijā nav novilktas konkrētas līnijas, kas pasaka, ka dabas 
resursi ir jāsaglabā. Vides aizstāvji šajā redakcijā ir saskatījuši vairākus riskus dabas iespējamai 
piesārņošanai.
 Pēc viņas domām, viens no risinājumiem būtu apvienot NAP un piedāvāto versiju par Latviju kā 
zaļāko valsti pasaulē.
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs (RP) pauda pārliecību, ka 
sabiedrībā ir pieprasījums pēc politiķu vīzijas un zaļā versija par attīstību tāda ir.
 "Latvijas sabiedrība sagaida vīziju par to, uz kurieni mēs ejam. Politiķu atbildība ir šo mērķi 
piedāvāt. Mums ir jāpiedāvā kaut kas tāds, kas sabiedrību saliedē vēl vairāk nekā iestāšanās ES, NATO, eiro 
ieviešana," uzsvēra ministrs.
 Viņš arī atzina, ka pašreizējā NAP šāda vīzija nav saskatīta, tāpēc nācis piedāvājums par vīziju, kur 
mērķis ir Latvija kā zaļākā valsts pasaulē. "Lai kā būtu, labāk, ka tā vīzija tagad ir. Tie dokumenti ir 
liekami kopā un skatāmi kopsakarā," noteica Sprūdžs.
 Viņš arī pastāstīja, ka cilvēkiem ir dažādi aizspriedumi par zaļo ekonomiku. "Mēs nevaram radīt 
aizspiedumu par to, ka zaļā ekonomika nozīmē Latviju uztaisīt par rezervātu," teica politiķis.
 Tikmēr Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs 
Vladislavs Vesperis skaidroja, ka šī zaļā vīzija tiks izskatīta, tāpat kā visi pārējie sabiedriskās apspriešanas 
laikā iesniegtie iedzīvotāju un organizāciju priekšlikumi. 
 "Sprūdža kunga priekšlikums par zaļo vīziju ir viens no vairāk nekā 100 priekšlikumiem, kas ir 
saņemts, un to izvērtēsim pēc būtības, un vērtēsim, vai var iekļaut NAP," informēja Vesperis.
 Vesperis noliedza, ka pašreizējā NAP versija ir "galīgi nezaļa". "Mēs no PKC puses redzam, ka tas kas 
ir zaļš un sekmē ekonomikas izrāvienu, tas ir atbalstāms – nav lielu šaubu, ka to NAP iekļaus," teica 
PKC pārstāvis.
 Tomēr viņš skaidroja, ka lielāks uzsvars ir uz ekonomiku, jo tā ir joma, kuru ir nepieciešams 
attīstīt. Tāpat viņš solīja, ka īstenojot NAP ietvertos uzdevumus, nav sagaidāma dabas un vides postīšana. 
"NAP būs cik vien iespējams videi draudzīgs," viņš noteica.
 Uzņēmējs Gatis Kokins kritizēja, ka pašreizējā NAP ir maz rādītāju par vides jautājumiem un ir 
lielas iespējas šo sadaļu papildināt. Savukārt komentējot pašreiz NAP iekļautos rādītājus, viņš sacīja, ka 
tie ir nepieciešami detalizētāki.
 Viņaprāt, tie "zaļie" mērķi, kas patlaban NAP ir iekļauti, ir anekdotiski un plānā ir nepieciešami 
vismaz 40 zaļie mērķi.
 Sprūdža vadībā sagatavotā vīzija "Ekonomiskā izrāviena vadmotīvs: Latvija 2020.gadā – zaļākā valsts 
pasaulē" piedāvā gan vienotu redzējumu, gan arī sabiedrībai saprotamus mērķus. Tā paredz attīstīt 
Latviju kā tīru, efektīvu, koncentrētu, radošu un konkurētspējīgu Eiropas valsti.
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