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Informācija medijiem 

 

Latvija – ekonomiskais izrāviens vai zaļākā valsts 
pasaulē?  

Diskusija par vides jautājumu atspoguļojumu Nacionālas attīstības plānā 

 
12.septembrī plkst. 15.00 -16.30 biedrībā „homo ecos:” (Ernestīnes ielā 12, 

Rīga) notiks diskusija „Latvija – ekonomiskais izrāviens vai zaļākā valsts 

pasaulē”. Diskusijā piedalīsies lēmumu pieņēmēji (Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs, Pārresoru koordinācijas centra 

Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis) 

un vides organizāciju pārstāvji (biedrības „homo ecos:” klimata programmas 

vadītāja Madara Peipiņa, Latvijas Zaļās kustības valdes priekšsēdētāja Alda 

Ozola, Vides izglītības fonda un biedrības „Zemes draugi” pārstāvis Jānis 

Ulme), kā arī ekonomists Gatis Kokins. Diskusiju vadīs žurnālists Ansis 

Bogustovs, un to varēs vērot tiešraidē portālā www.politika.lv. 

 

Šobrīd sabiedrības apspriešanai ir nodota Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam 

(NAP) sākotnējā redakcija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 

Edmunda Sprūdža piedāvātā NAP vīzija. NAP virsmērķis ir ekonomikas izrāviens, kas 

nodrošina visu Latvijas iedzīvotāju labklājības pieaugumu un valsts ilgtspējīgu attīstību 

līdz 2020. gadam, panākot vidējo ikgadējo iekšzemes kopprodukta izaugsmi vismaz 5 % 

apjomā. Savukārt VARAM piedāvā vīziju par Latviju kā tīru, efektīvu, koncentrētu, 

radošu un konkurētspējīgu Eiropas valsti. 

 

Vides organizācijas ir paudušas bažas, vai ekonomikas izrāviens nav plānots uz vides 

kvalitātes rēķina un vai ilgtspējīga attīstība nav vien „zaļš” iepakojums bez „zaļa” satura. 

Vides eksperti ir veikuši stratēģisko ietekmes uz vidi izvērtējumu, NAP ietekme uz vidi 

šajā dokumentā nav vērtēta kā dramatiski negatīva. Vienlaikus autori norāda uz 

vairākām nepilnībām un riskiem, kā arī to, ka plānošanas dokumentā izmantota pieeja, 

kas uz dabas resursiem raugās kā uz līdzekli ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai, un 

šī pieeja rada riskus dabas kapitāla saglabāšanai.  

 

Sabiedriskās apspriešanās notikušās diskusijas aktualizē jautājumu par to, vai 

ekonomikas attīstība ir pretrunā ar vides kvalitāti, vai varbūt tomēr ekonomikas attīstība 

ir iespējama, nepasliktinot vides situāciju? Sarunas dalībnieki diskutēs par to, kā 

sasniegt NAP virsmērķi - ekonomikas izrāvienu, kas nodrošina visu Latvijas iedzīvotāju 

labklājības pieaugumu un valsts ilgtspējīgu attīstību līdz 2020.gadam un NAP vīziju – 

Latviju kā zaļāko valsti pasaulē, vienlaikus nezaudējot Latvijas bagātību - dabas kapitālu.  

Dalībnieki pārrunās, kā NAP un NAP vīzijā ir atspoguļoti vides jautājumi, un vai 

plānošanas dokumentos ir identificēti svarīgākie vides izaicinājumi. 
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