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Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi 
 
AER – atjaunojamie energoresursi  

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija 

CO2 – oglekļa dioksīds  

DCM – tiešais resursu patēriņš  

EJZF – Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds  

ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

ES – Eiropas Savienība 

IJP – Integrētā jūrlietu politika  

IKP – iekšzemes kopprodukts  

IVN – ietekmes uz vidi novērtējums  

ĪADT – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

GOS - gaistošie organiskie savienojumi 

Latvija2030 – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam  

LIZ – lauksaimniecībā izmantojamā zeme  

LR – Latvijas Republika 

LVĢMC – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

MK – Ministru kabinets  

NAP2020 – Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadiem  

NATURA 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija  

PKC – Pārresoru koordinācijas centrs  

PSRS – Padomju Sociālistisko Republiku Savienība  

SEG – siltumnīcefekta gāzes  

SIVN – stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

SVID – stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi 

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  

VPVB – Vides pārraudzības valsts birojs  
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Ievads  
 

Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020) ir galvenais vidēja termiņa attīstības 

plānošanas dokuments Latvijā.  

Saskaņā likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un 2004. gada 23. marta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”, 

NAP2020 ir plānošanas dokuments, kam ir nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi 

novērtējumu (SIVN). SIVN mērķis ir nodrošinot vides apsvērumu integrāciju politikas 

plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību.  

SIVN ietvaros ir sagatavots vides pārskats. Vides pārskata saturu nosaka MK noteikumi Nr. 157 

„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”, tādējādi NAP2020 vides 

pārskata projekts satur likumdošanā prasīto informāciju. Vides pārskata izstrādē ņemti vērā arī 

ieteikumi, kas pirms vides pārskata sagatavošanas tika saņemti no Vides pārraudzības valsts 

biroja.  

Vides pārskats ir dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē NAP2020, kā arī tā iespējamo 

alternatīvu īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā NAP2020 vadmotīva, prioritātes, mērķus, 

rīcības virzienus un uzdevumus. Tāpat iekļauti ieteikumi iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi 

novēršanai vai samazināšanai. Vides pārskats ir ticis sagatavots, balstoties uz pieejamajiem 

politikas dokumentiem, statistiku, informāciju un pieejamajām zināšanām par vides 

novērtēšanas metodēm. Jāuzsver, ka vides pārskatā iekļautā informācija un sniegtais vērtējums 

ir samērots ar NAP2020 detalizācijas pakāpi.  
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1. Plānošanas dokumenta kopsavilkums, tā saistība ar citiem 

plānošanas dokumentiem  

1.1. NAP2020 vadmotīvs, virsmērķis un prioritātes  
 

Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020) ir galvenais vidēja termiņa attīstības 

plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 

(Latvija2030) rīcības plāns, kam ir jākalpo par valsts attīstības ceļa karti vidējam termiņam.  

 

Dokumenta sākotnējās redakcijas saturs veidots atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam 
vadmotīvam „Ekonomikas izrāviens” un trim vidējā termiņa prioritātēm – tautas saimniecības 
izaugsme, cilvēka drošumspēja un izaugsmi atbalstošas teritorijas. Visas trīs prioritātes atbalsta 
viena otru un tikai realizējot tās savstarpējā sasaitē, ir iespējams panākt Ministru kabineta 
izvirzīto NAP2020 vadmotīvu – „Ekonomikas izrāviens”.  
 

NAP2020 mērķis ir vienoties par būtiskākajām vidēja termiņa prioritātēm, to rīcības virzieniem, 

mērķiem, kā arī to sasniegšanas rādītājiem.  

 
Vadmotīva un trīs prioritāšu mērķu sasniegšana tiks mērīta pēc šādiem NAP2020 
stratēģiskajiem rādītājiem, kas ir savstarpēji saistīti un pakārtoti un vispusīgi raksturo mērķa 

īstenošanas pakāpi:  

 Iekšzemes kopprodukta pieaugums uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes 
līmeņa;;  

 Summārais ienākumu nevienlīdzības koeficients S80/S20;  

 Iedzīvotāju dabiskais pieaugums.  
 
NAP2020 vadmotīvam ir pakārtotas trīs prioritātes, katrai no tām izvirzīts savs mērķis/-i un 
noteikti rīcības virzieni:  
 

Prioritāte un tās mērķis Rīcības virzieni 
„Tautas saimniecības izaugsme" (mērķis: 
Ilgtspējīga Latvijas ekonomikas izaugsme ar 
pieaugošu valsts konkurētspēju 
starptautiskajos tirgos)  
 

„Augstražīga un eksportspējīga ražošana un 
starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi” 
„Izcila uzņēmējdarbības vide” 
„Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība”  
„Energoefektivitāte un enerģijas ražošana”  

„Cilvēka drošumspēja" (mērķis: Radīt spēcīgu 
vidusšķiru un nodrošināt tautas ataudzi 
Latvijā – valstī, kur ikkatram cilvēkam ir 
iespējas gādāt par savu, savu tuvinieku un 
Latvijas attīstību)  

„Cienīgs darbs”  
 „Stabili pamati tautas ataudzei”  
„Kompetenču attīstība”  
 „Vesels un darbspējīgs cilvēks”  
 „Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā 
piederības Latvijai pamats”  
  

„Izaugsmi atbalstošas teritorijas" (mērķis 1: 
Radīt līdzvērtīgākas darba iespējas un dzīves 
apstākļus visiem iedzīvotājiem, izmantojot 
teritoriju attīstības potenciālus un unikālos 
resursus; Mērķis 2: Stiprināt Latvijas reģionu 
starptautisko konkurētspēju, palielinot Rīgas 
kā Ziemeļeiropas metropoles un citu valsts 
lielāko pilsētu starptautisko lomu  

„Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – 
teritoriju potenciāla izmantošana”  
„Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju 
un dzīves apstākļu radīšanai”  
„Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga 
apsaimniekošana”  

http://www.latvija2030.lv/page/238
http://www.latvija2030.lv/page/238
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 Ar NAP2020 var iepazīties vietnē www.nap.lv 
 

1.2. Nacionālā attīstība plāna saturs  

NAP2020 risinās svarīgākos vidējā termiņa uzdevumus un nodrošinās stabilus pamatus valsts 

ilgtspējīgai attīstībai. Tam nav jākļūst par vēlmju sarakstu, mēģinot risināt visu nozaru ietvaros 

esošos problēmjautājumus.  

NAP2020 struktūra ir izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu 

Nr. 816 „Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020. gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un 

publiskās apspriešanas kārtība” prasībām.  

NAP2020 nosacīti ir iedalāms divās daļās:  

 Stratēģiskā daļa: prioritātes, to mērķi un makro līmeņa rezultāti, un rīcības virzieni, 

mērķi un politikas līmeņa rezultāti, kas sasniedzami līdz 2020.gadam;  

 Ieviešanas daļa: uzdevumi (darbības rezultāti), kas īstenojami, lai sasniegtu izvirzītos 

mērķus. NAP turpmākās izstrādes gaitā tiks iekļauti arī uzdevumu īstenošanai 

nepieciešamo finanšu apjoma un avotu novērtējumu (vispārējās valdības budžeta 

līdzekļus, t.sk. ES fondi 2014.-2020.gadu periodā un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi).  

Katrā no prioritātēm ir identificēti būtiskākie rīcības virzieni, to mērķi, kā arī rādītāji, lai 

noteiktu mērķu sasniegšanas pakāpi un varētu novērtēt, cik atbilstīgi un efektīvi ir risinātas 

identificētās problēmas un novērsti šķēršļi. NAP2020 detalizētākā daļa ir uzdevumu līmenis, kas 

iezīmē tās darbības, kas jāveic, lai sasniegtu mērķus.  

Prioritātes „Tautas saimniecības izaugsme" galvenais uzsvars ir atbalstam augstražīgiem un 

eksportspējīgiem uzņēmumiem, to darbības uzsākšanai vai paplašināšanai, ar mērķi nodrošināt 

stabilu un sabalansētu ekonomikas izaugsmi. Līdztekus dažādiem tiešiem un netiešiem atbalsta 

mehānismiem paredzēta arī turpmāka uzņēmējdarbības vides uzlabošana, lai vēl vairāk 

uzlabotu Latvijas sniegumu starptautiskajos reitingos. Prioritātes ietvaros mērķis ir panākt, ka 

eksporta pieaugums periodā no 2014.-2020. gadam ir vismaz 40% apmērā, kā arī ieguldījumu 

apjoma pieaugumu pētniecībā un attīstībā līdz 1.5 % no IKP 2020. gadā. Būtiska vieta šīs 

prioritātes ietvaros atvēlēta ieguldījumiem zinātnē un pētniecībā, mērķtiecīgi novirzot 

zinātnieku sasniegumu pārnesei uz ražošanu. Tāpat šajā prioritātē paredzēti ieguldījumi 

stratēģiskās transporta infrastruktūras attīstībai – dzelzceļam, ostām, lidostai un 

energoinfrastruktūras tīklos.  

Prioritātes ietvaros iekļauto aktivitāšu īstenošana ir saistīta ar ietekmi uz vidi, taču liels uzsvars 

likts uz resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanu un vidē nonākošā piesārņojuma 

samazināšanu. Prioritātes mērķos iekļauta atsauce uz nepieciešamību samazināt vidē nonākošā 

piesārņojuma apjomu. Savukārt, viens no šīs prioritātes mērķa sasniegšanas rādītājiem ir dabas 

resursu izmantošanas produktivitāte (mērot EUR), paredzot, ka NAP īstenošanas rezultātā tā 

būtiski palielināsies.  

http://www.nap.lv/
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Prioritātes „Cilvēka drošumspēja" galvenais mērķis ir palīdzēt stiprināt iedzīvotāju spēju 

pielāgoties mainīgiem apstākļiem un būt pārliecinātiem par savu rītdienu. Lai panāktu 

drošumspējas pieaugumu, prioritāri jāuzlabo iedzīvotāju zināšanas, lai pastāvīgi attīstītos un 

pielāgotos darba tirgus prasībām, jāstiprina prasme sadarboties, jāveicina spējas gādāt par savu 

veselību, kā arī citas nozīmīgas kompetences. Šāda pieeja radīs stabilus apstākļus demogrāfiskās 

situācijas uzlabošanai, kā arī stiprinās iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.  Valsts un 

sabiedrība kopā rada apstākļus drošumspējas stiprināšanai. Nepieciešamās darbības īsteno gan 

katrs personīgi, gan arī valsts, pašvaldības un pilsoniskā sabiedrība.  

Trešā NAP2020 prioritāte „Izaugsmi atbalstošas teritorijas" vērsta uz atbalstu līdzvērtīgāku 

darba iespēju un dzīves apstākļu nodrošināšanai Latvijas reģionos, balstoties uz apdzīvojuma 

struktūru, iedzīvotāju un teritorijas aptvērumu. Prioritātes ietvaros ir definēti darbības virzieni, 

kuros nepieciešams investēt gan finanšu, gan cilvēku resursus, lai atraisītu Latvijas attīstības 

centru potenciālu, kas paralēli abām pārējām prioritātēm veicinātu ekonomikas izaugsmi un 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanos. Prioritātes ietvaros mērķis ir līdz 2020.gadam panākt 

ievērojamu sociālekonomiskās attīstības atšķirību mazināšanu starp Latvijas reģioniem, ko 

uzrādītu pieaugoši teritorijas attīstības indeksi, gan IKP uz vienu iedzīvotāju reģionālo atšķirību 

mazināšanā līdz vidējam Eiropas Savienības līmenim 2020.gadā.  

 

1.3. Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem  
 

„Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam” (NAP2020) ir hierarhiski augstākais 

nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments. NAP2020 ir cieši saistīts ar šādiem 

plānošanas dokumentiem:  

  „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam” (Latvija2030): 

Latvija2030 izstrādē tikusi izmantota kapitālu pieeja ilgtspējīgai attīstībai. Stratēģijas 

uzdevums ir atrast veidu, kā pārdomāti lietot Latvijas kapitālu jeb nacionālo bagātību, lai 

nākamajām paaudzēm to nodotu nenoplicinātu un pavairotu. Dabas resursi, vieta, cilvēki 

un zināšanas tiek uzsvērti kā nozīmīgs kapitāls attīstībai. Latvijas ilgtspējīgas stratēģijas 

kodols ir cilvēka, ekonomiskā, sociālā un dabas kapitālu, tostarp vietas un telpas, 

produktivitātes kāpināšana, lai atbildētu uz globālo tendenču izaicinājumiem.  

 

 „Nacionālo reformu programmu stratēģijas „ES2020” īstenošanai” (NRP): Ministru 

kabineta apstiprināta nacionālā stratēģija, kas ir vērsta uz „Eiropa 2020: stratēģija 

gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei” („ES 2020” stratēģija) īstenošanu Latvijā. 

„ES2020” stratēģijā ir definētas trīs galvenās prioritātes - uz zināšanām un inovācijām 

balstītas ekonomikas izveide, videi draudzīga un konkurētspējīga ekonomika, augsts 

nodarbinātības līmenis, nodrošinot sociālo un teritoriālo kohēziju. Latvijas NRP sastāv 

no trīs daļām. 1.daļā ir raksturots vidēja termiņa makroekonomiskais scenārijs. 2.daļā – 

galvenie Latvijas tautsaimniecības makro-strukturālie izaicinājumi (šķēršļi) un galvenie 

pasākumi 2011.-2013.gadam to pārvarēšanai. 3.daļā ir definēti Latvijas kvantitatīvie 

mērķi 2020.gadam „ES 2020” stratēģijas kontekstā un galvenie pasākumi 2011.-

2013.gadam to sasniegšanai.  

http://www.latvija2030.lv/page/238
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/LV_NRP_lat.pdf
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 Partnerības līgums un Darbības programma ES fondu izmantošanai 2014.-

2020.gadu periodam (tiks izstrādāti 2012.-2013.gadā). 2014.-2020.gada plānošanas 

periodam visu piecu fondu - Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, 

Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) - kopēja plānošana norisināsies Partnerības 

līguma līmenī. Tiek plānots, ka lielākā daļa zem NAP2020 rīcības virzieniem iekļautajiem 

uzdevumiem tiks īstenoti ar ES fondu finansiālu atbalstu. Tādejādi NAP2020 kā 

plānošanas dokuments ir hierarhiski augstāks par ES fondu programmēšanas 

dokumentiem. ES Kohēzijas politikas ieviešanā 2014.-2020.gadā aktuāla būs uz 

rezultātiem balstīta pieeja, kur rādītāju sistēmai ir būtiska nozīme. Papildus 

informācija par ES fondu programmēšanu 2014. - 2020. gadam pieejama vietnē 

www.esfondi.lv, savukārt, informācija par ELFLA un EJZF atrodama LR Zemkopības 

ministrijas vietnē www.zm.gov.lv  

 

 Valsts budžeta „attīstības daļa” vidējā termiņa budžeta plānošanā: NAP2020 

iezīmēs nacionālā līmeņa prioritātes, kas ir būtiskas, lemjot par valsts budžeta līdzekļu 

izlietojumu.  

NAP2020 autori uzsver, ka plānošanas dokuments ir nepieciešams vairāku iemeslu dēļ: 

 jāvienojas par kopīgu valsts attīstības redzējumu vidējam termiņam, kā arī par 

veicamajiem pasākumiem un soļiem tā sasniegšanai – kontekstā ar valsts ilgtermiņa 

mērķu sasniegšanu; 

 jāiezīmē nacionālā līmeņa prioritātes, kas ir būtiskas, lemjot par valsts budžeta 

līdzekļu izlietojumu un strādājot pie virzienu iezīmēšanas Eiropas Savienības fondu 

finansējuma izmantošanai; 

 jānosaka publiskās pārvaldes un privātā sektora sadarbība, lai nacionālās attīstības 

prioritāšu sasniegšana kļūtu par ikviena mērķi, motivāciju un līdzatbildību – gan 

privātajā sektorā, gan publiskajā pārvaldē, gan arī indivīda līmenī.  

 

1.4. Plānošanas dokumenta izstrādes process un iesaistītās institūcijas  

Par NAP2020 izstrādi, uzraudzību un koordināciju atbildīgs Pārresoru koordinācijas centrs 

(PKC). Tomēr NAP2020 izstrādē ir iesaistītas arī citas institūcijas – Ministru kabinets, NAP 

vadības grupa, NAP darba grupas, nozaru ministrijas u.c.  

PKC eksperti ir izstrādājuši NAP2020 metodiku, vada NAP2020 vadības grupu un darba grupas 

(skatīt Pārresoru koordinācijas centra nolikumu, MK noteikumus Nr. 816 "Nacionālā attīstības 

plāna 2014. – 2020. gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas 

kārtība"). 

NAP2020 vadības grupas uzdevums ir līdzdarboties NAP2020 izstrādes procesā, komentējot 

PKC sagatavotos dokumentus, konsultējoties ar savas nozares pārstāvjiem un organizācijām. 

http://www.esfondi.lv/
http://www.zm.gov.lv/
http://www.nap.lv/k%C4%81-notiek-nap2020-izstr%C4%81de/37-par-pkc
http://www.nap.lv/k%C4%81-notiek-nap2020-izstr%C4%81de/37-par-pkc
http://www.likumi.lv/doc.php?id=238459
http://www.likumi.lv/doc.php?id=238460
http://www.likumi.lv/doc.php?id=238460
http://www.likumi.lv/doc.php?id=238460
http://www.nap.lv/nap2020-vad%C4%ABbas-grupa
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Vadības grupas sastāvā ir 31 dažādu organizāciju - valsts pārvaldes institūciju un nevalstiskā 

sektora - pārstāvji. 

NAP2020 darba grupas izstrādāja trīs lielo NAP2020 prioritāšu sadaļas, nosakot katrā prioritātē 

rīcības virzienus, piedāvājot rādītājus un konkrētus uzdevumus. Darba grupu sastāvā darbojās 

nozaru eksperti, pētnieki, NVO sektora, ministriju pārstāvji. 

NAP2020 saturisko izstrādi veica PKC eksperti sadarbībā ar ministrijām, nevalstiskajām 

organizācijām un valdošā koalīcijā pārstāvēto politisko partiju pārstāvjiem. 

Ministru kabinets 2012. gada 14. augustā atbalstīja Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020. 

gadam sākotnējo redakciju. Sabiedriskās apspriešanas process par NAP2020 sākotnējo redakciju 

norisinājās no 2012. gada 15. augusta līdz 21. septembrim.  

Komentēšanai un viedokļu sniegšanai tika nodots arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministra Edmunda Sprūdža vadībā tapušais priekšlikums NAP2020 valsts attīstības vīzijai – 

„Ekonomiskā izrāviena vadmotīvs: Latvija 2020. gadā – zaļākā valsts pasaulē". Šīs vīzijas būtība 

bija sniegt papildinājumu NAP2020 vīzijas daļai, norādot Latvijas attīstības virzienu, un šis 

priekšlikums tika vērtēts kā viens no priekšlikumiem NAP2020 papildināšanai. 

Papildus informācija par NAP izstrādes procesu atrodama www.nap.lv, sadaļā „NAP 2020 

izstrādes hronoloģija”. 

http://www.nap.lv/nap2020-darba-grupas
http://www.nap.lv/
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2. Vides pārskata sagatavošanas procedūra, iesaistītās institūcijas un 
sabiedrības līdzdalība  
 

2.1. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma process  
 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) Nacionālajam attīstības plānam 2014. - 2020. 

gadam (NAP2020) ir procedūra, kuras mērķis ir atbalstīt NAP2020 izstrādi, integrējot vides 

aspektus plānošanas procesā, tostarp izvērtējot, kādas būtiskas tiešas vai netiešas pārmaiņas 

vidē var rasties NAP2020 īstenošanas rezultātā, un kā tās ietekmēs dabas kapitālu – resursus un 

pakalpojumus. SIVN procedūras ietvaros no vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības 

perspektīvas tiek vērtēta NAP2020 stratēģiskā daļa un ieviešanas daļa, tai skaitā mērķu 

sasniegšanas un uzdevumu izpildes iespējamā nelabvēlīgā ietekme uz vidi, piedāvājot 

alternatīvus risinājumus un nepieciešamības gadījumā iesakot risinājumus, kas piemērojami, lai 

novērstu vai mazinātu iespējamās negatīvās ietekmes, kā arī pastiprinātu pozitīvās ietekmes.  

SIVN vispārīgais uzdevums ir sniegt informāciju lēmumu pieņēmējiem, kā arī informēt plašāku 

sabiedrību par sagaidāmo būtisko ietekmi uz vidi plānošanas dokumenta ieviešanas gadījumā.  

Ekspertu grupas izvirzītie konkrētie uzdevumi SIVN ietvaros NAP2020 ir šādi:  

a. identificēt iespējamos riskus dabas kapitālam un vides kvalitātei saistībā ar NAP2020 

iekļauto mērķu un rādītāju sasniegšanu;  

b. novērtēt NAP2020 iekļauto prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu atbilstību 

starptautiskajiem un nacionālajiem vides aizsardzības mērķiem, kā arī vērtēt, vai NAP2020 

nav pretrunā ar Latvijai būtisko vides aizsardzības un dabas resursu ilgtspējīgas 

apsaimniekošanas jautājumu risināšanu;  

c. sniegt priekšlikumus par veidiem, kā sagaidāmo negatīvo ietekmi var novērst vai samazināt;  

d.  sniegt lēmumu pieņēmējiem, citām institūcijām, kā arī plašākai sabiedrībai informāciju par 

sagaidāmajām būtiskajām ietekmēm uz vidi, riskiem un nenoteiktībām, kā arī piedāvātajiem 

risinājumiem negatīvās ietekmes novēršanai vai samazināšanai. 

SIVN ir veicams plānu un programmu sagatavošanās posmā un tā nepieciešamību, un procesu 

nosaka starptautiskā un nacionālā likumdošana. Likumdošanas prasības paredz SIVN procesa 

ietvaros sagatavot vides pārskatu, kurā raksturotas plānošanas dokumenta būtiskās ietekmes uz 

vidi. Vides pārskata projekts ir sagatavots atbilstoši MK 23.03.2004. noteikumiem Nr. 157 

„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” ar grozījumiem, kas stājās 

spēkā ar 18.11.2009., un likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (30.05.2001., ar 

grozījumiem, kas stājās spēkā ar 28.12.2011.).  
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2.2. Vides pārskata sagatavošanas principi un metodoloģija  
 

Vides pārskata sagatavošana ir viens no SIVN procedūras uzdevumiem. Vides pārskats ir 

dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē attiecīgā plānošanas dokumenta, kā arī iespējamo 

alternatīvu īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus, paredzēto 

realizācijas vietu un darbības jomu. NAP2020 vides pārskata izstrādes metodika ir balstīta uz 

atbilstības izvērtējumu vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības principiem, mērķu un 

uzdevumu kvalitatīvu ietekmju vērtējumu, kā arī atsevišķos gadījumos - darbības rādītāju 

kvantitatīvu vērtējumu.  

SIVN balstās uz šādiem principiem:  

Integrācija – vides aspekti pilnībā ir jāintegrē politikas plānošanas dokumentā, tādēļ vides 

aspekti ir jāņem vērā plānošanas agrā stadijā, lai izvairītos no konceptuālām kļūdām. Tādejādi 

SIVN palīdz veikt piedāvāto rīcības virzienu analīzi un identificēt tos uzdevumus, kam no vides 

viedokļa nepieciešama papildus izpēte par to īstenošanas ietekmi uz vidi.  

Piesardzības princips – pieņemot lēmumus, nepieciešams izmantot piesardzības principu pat ja 

plānotās darbības tieša negatīva ietekme nav pierādīta, jo ekosistēmu nestspēju jeb ietilpību un 

sakarība starp slodzēm un dabas kapitālu nav iespējams precīzi noteikt.  

Starppaaudžu taisnīgums – pašreizējai paaudzei ir jāsaglabā vai jāvairo sociālais, dabas un 

cilvēku radītais kapitāls un jādod nākamajām paaudzēm iespējas attīstīties.  

Alternatīvu izvērtēšana – nepieciešams izvērtēt kā politikas plānošanas dokumentā paredzētās 

rīcības un to iespējamās alternatīvas ietekmēs dabas kapitālu, vides kvalitāti un kopējās 

antropogēnās slodzes uz vidi.  

Pārskatāmība – SIVN ir atvērts un pārskatāms lēmumu pieņemšanas process, kas paredz 

interešu grupu un nevalstisko organizāciju iesaisti, kā arī aprakstot SIVN metodoloģiju, lēmumu 

pieņemšanas mehānismus un sniedzot pamatojumu novērtējumā iekļautajiem apgalvojumiem. 

SIVN pārskatāmību nodrošina arī vides pārskata sabiedriskā apspriešana un tās rezultātu 

publiskošana.  

„Piesārņotājs maksā” - princips, kas nozīmē, ka piesārņojuma novēršanas, likvidēšanas vai 

kompensēšanas izmaksas sedz izraisītāji. Potenciālajiem piesārņotājiem izmaksu segšana tiek 

uzdota, lai motivētu šos piesārņotājus novērst turpmāko piesārņošanu, samazināt piesārņojuma 

apjomu, nodrošināt nekaitīgāku ražošanas procesu un ekoloģiski tīrākas tehnoloģijas.  

 

Tāpat ievērots princips, ka ietekmes novērtējums ir izdarāms pēc iespējas agrākā paredzētās 

darbības plānošanas, projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā, lai novērstu iespējamo 

negatīvo ietekmi uz vidi, kas saistīta ar plānošanas dokumentā paredzēto pasākumu īstenošanu.  

 

3. nodaļā, atbilstoši NAP2020 detalizācijas pakāpei, sniegts raksturojums par dabas resursiem, 

vides kvalitāti un būtiskākajām vides slodzēm NAP2020 iekļauto mērķu un uzdevumu 

kontekstā. Vērtējumā ir izmantota dabas kapitāla pieeja, kas saskan ar „Latvija2030” stratēģijā 

izmantoto pieeju. Dabas kapitālu veido ekosistēmu kopums, kas rada un uztur cilvēces 
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eksistencei nepieciešamos dabas resursus un ekosistēmu pakalpojumus1. Piemērojot ekonomikā 

pielietoto kapitāla jēdzienu dabas sniegtajiem labumiem un pakalpojumiem, mēs apzināmies 

ekosistēmas kā ražošanas līdzekli, kas nodrošina bioloģiskās daudzveidības un visu cilvēka 

eksistencei nepieciešamo dabas resursu pastāvēšanu. Dabas kapitāls ietver arī ekosistēmu 

struktūru un daudzveidību, jo ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai ir nepieciešama visu 

ekosistēmu funkcionēšana vienotā sistēmā.  

 

Pasaules ekosistēmu stāvokļa novērtēšanas pētījums „Millennium Ecosystem Assessment” 

definē četras galvenās ekosistēmu pakalpojumu kategorijas2: 

 apgādes pakalpojumi - piemēram, ūdens, koksne, pārtika, ārstniecības augi utt.;  

 vidi regulējošie pakalpojumi – nodrošina klimata, nokrišņu, plūdu regulēšanu, 

aizsardzību pret augsnes eroziju utt.;  

 kultūras pakalpojumi – estētika, izglītība, atpūta, kultūras daudzveidība, piemēram, 

ainava, kas sniedz estētisku baudījumu un rekreācijas iespējas, kalpo kā radošas 

iedvesmas avots un nosaka dzīves kvalitāti konkrētajā teritorijā;  

 atbalsta pakalpojumi, kas veido nepieciešamos priekšnosacījumu ekosistēmu 

funkcionēšanai, piemēram, fotosintēzi, augsnes veidošanos, barības vielu apriti utt.  

 

Raksturojot Latvijas dabas resursus un vērtības galvenajās ekosistēmu grupās, vides kvalitāti un 

antropogēnās slodzes, sniegts arī vērtējums par to, kādas ir „iespējamās izmaiņas, ja 

NAP2020 netiktu īstenots” jeb t.s. nulles scenārijs. Šis vērtējums veidots kā ekspertu 

vērtējums, ņemot vērā gan līdzšinējās attīstības tendences, gan sagaidāmās izmaiņas.  

 

Savukārt pašlaik spēkā esošie politikas plānošanas dokumenti tika apskatīti daļēji, ņemot vērā, 

ka ne visi no tiem ir pēdējos gados atjaunoti un tajos iekļautie mērķi un uzdevumi ir novecojuši. 

Tomēr ir ņemti vērā t.s. ex-ante nosacījumi, ko Eiropas Komisija dalībvalstīm ir izvirzījusi kā 

priekšnosacījumu ES fondu 2014. - 2020. gadam periodā saņemšanai. Tāpat tiek pieņemts, ka 

tiks nodrošināta spēkā esošās likumdošanas ieviešana vides un dabas aizsardzības jomā.  

 

Tādejādi „nulles scenārija” izveidē tika izmantota šāda pieeja:  

● Latvija īstenos pasākumus, kas nodrošinās Nacionālajā reformu programmā 2020.gadam 

noteikto kvantitatīvo mērķu sasniegšanu;  

● Jomās, kas nav saistītas ar ES2020 mērķu sasniegšanu, ņemtas vērā vēsturiskās 

tendences, un sniegts ekspertu vērtējums par iespējamiem turpmākās attīstības 

scenārijiem  

● Jomās, kur nav īpašu regulējumu un starptautisku saistību, turpināsies pašreizējās 

attīstības tendences (piemēram, attiecībā uz bioloģiskās lauksaimniecības attīstību).  

 

Vienlaikus „nulles scenārija” izveide radīja grūtības arī tādēļ, ka ir sarežģīti izolēt tās tendences, 

kas būs novērojamas tiešā saistībā ar NAP2020 ieviešanu no tām tendencēm, kas būs 

novērojamas neatkarīgi no NAP2020.  

                                                           
 
1
 Latvijas Republikas Saeima, 2010. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

2
 Millenium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, 

Washington, DC.137 lpp. 
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Tāpat 3.nodaļā iekļauts vērtējums par to, kādas slodzes uz dabas kapitālu un vides kvalitāti 

Latvijā rada noteiktas tautsaimniecības nozares (3.4. nodaļa), tādejādi ļaujot sasaistīt 

NAP2020 plānotos rīcības virzienus un uzdevumus ar sagaidāmo ietekmi uz vidi.  

 

Kopumā 3.nodaļas ietvaros veiktā analīze ļauj izdarīt secinājumus par to, kādi ir NAP2020 

īstenošanas būtiskie vides aspekti, kas aprakstīti vides pārskata 4.nodaļā.  

 

Vērtējuma veikšanā par NAP2020 īstenošanas būtiskajām ietekmēm uz vidi izmantoto pieeju var 

raksturot kā daudzpakāpju procesu, kuras rezultāti ir aprakstīti vides pārskata 6.nodaļā:  

o Stratēģiskais līmenis: NAP2020 vadmotīva, virsmērķa, izvirzīto prioritāšu un to mērķu 

atbilstības izvērtējums saistībā ar vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības 

principiem;  

o Ieviešanas līmenis: rīcības virzienu mērķu, darbības rādītāju un uzdevumu īstenošanas 

sagaidāmās ietekmes uz vidi vērtējums būtisko ietekmju uz vidi kvalitatīvs novērtējums, 

kā arī atsevišķos gadījumos - darbības rādītāju atbilstības kvantitatīvu vērtējumu;  

o Ietekmju vērtējumu kopsavilkums: tiek raksturotas tiešās un netiešās, pozitīvās un 

negatīvās, īstermiņa, vidēji ilgā termiņa un ilgtermiņa, pagaidu un noturīgās, kumulatīvās 

ietekmes.  

 

Vides pārskats sagatavots NAP2020 projektam, ko 2012.gada 23.oktobrī apstiprināja Ministru 

kabinets, un kas tika iesniegts Saeimā. Vides pārskata projekta sagatavošanai ir izmantota 

publiski pieejamā informācija un pētījumi, interneta vietnēs pieejamie informācijas avoti un datu 

bāzes vides un dabas resursu novērtēšanai, kā arī Pārresoru koordinācijas centra rīcībā esošā 

informācija.  

Veicot novērtējumu par NAP2020, ekspertu grupa saskārās ar grūtībām novērtēt uzdevumu 

ieviešanas iespējamo būtisko ietekmi uz vidi, jo sabiedriskajai apspriešanai nodotajā dokumentā 

iekļautie uzdevumi ir formulēti samērā vispārīgi, ne vienmēr ir saprotams, kāda veida aktivitātes 

paredzēts īstenot, ne arī cik liels ir šo aktivitāšu „svars” kontekstā ar rīcības virzienai īstenošanai 

piešķirtā finansējuma apjomu. Vērtējumā iespēju robežās ir ņemts vērā arī katra uzdevuma 

detalizēto pasākumu priekšlikumi un tam paredzētais finansējuma apjoms, tomēr jānorāda, ka 

šie detalizētie pasākumi NAP2020 ieviešanas procesā var mainīties.  

 

2.3. Sabiedrības līdzdalība un tās rezultāti  
 

Sagatavojot vides pārskatu, sabiedrības, organizāciju un institūciju viedoklis tika ņemts vērā 

vairākos SIVN etapos:  

 Veicot vispārēju novērtējumu par būtiskiem vides aspektiem, kas saistīti ar NAP2020;  

 Izvērtējot iedzīvotāju, organizāciju un institūciju komentārus un viedokļus, kas saistīti ar 

dabas resursu un vides kvalitātes saglabāšanu, kas saņemti NAP2020 izstrādes procesa 

sabiedrisko apspriešanu laikā (sabiedriskā apspriešana par NAP prioritāšu 

pamatziņojuma dokumentu, par NAP melnrakstu, kā arī par NAP2020 sākotnējo 

redakciju);  
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 Izvērtējot nevalstisko organizāciju komentārus, kas iesniegti NAP vadības grupas sēdēm 

un NAP darba grupām;  

 Organizējot NAP2020 sākotnējās redakcijas vides pārskata projekta sabiedriskās 

apspriešanas procesu (no 2012.gada 5.septembrim līdz 15.oktobrim, tai skaitā 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmi Rīgā;  

 Iestrādājot sabiedrības pārstāvju komentārus vides pārskata gala redakcijā – ņemot vērā 

gan sabiedriskā apspriešanas sanāksmju laikā izteiktos komentārus par vides pārskata 

projektu, gan par NAP2020 sākotnējo redakciju, kā arī NAP2020 projektu, kas iesniegts 

Saeimā.  

Papildus SIVN procesam, sabiedrības līdzdalība bija nodrošināta arī NAP2020 izstrādes procesā 

– nevalstisko organizāciju pārstāvjiem iesaistoties NAP vadības grupas darbā, NAP darba grupu 

darbā, kā arī sniedzot rakstiskus komentārus par NAP2020 melnraksta versiju (sabiedriskās 

apspriešanas process par NAP melnrakstu norisinājās laika posmā no 10.maija līdz 24.maijam) 

un NAP prioritāšu pamatojuma ziņojuma dokumentu (sabiedriskās apspriešanas process par 

NAP prioritāšu pamatojuma ziņojumu norisinājās laika posmā no 13.februāra līdz 29.februārim). 

NAP2020 izstrādes hronoloģija ir pieejama šeit:  

Sabiedriskās apspriešanas process par NAP2020 sākotnējo redakciju norisinājās no 2012. 

gada 15. augusta līdz 21. septembrim. NAP2020 sabiedriskās apspriešanas ietvaros notika šādas 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes:  

2012.gada 10.septembrī – Daugavpilī;  

2012.gada 12.septembrī – Valmierā;  

2012.gada 14.septembrī – Rīgā;  

2012.gada 18.septembrī – Ventspilī;  

2012.gada 19.septembrī – Liepājā;  

2012.gada 21.septembrī – Jelgavā.  

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros par NAP2020 sākotnējo redakciju PKC saņēma vairāk nekā 

1500 komentāru. Nozaru ministrijas iesniegušas 601 uzdevumu un aktivitāti, bet ar tiešsaistes 

anketu palīdzību tika saņemts 831 priekšlikums no citām iestādēm, organizācijām un 

privātpersonām. Papildus tam saņemtas 60 vēstules un elektroniskā pasta vēstules brīvā formā 

ar vairākiem simtiem priekšlikumu. Visi komentāri un priekšlikumi publicēti www.nap.lv 

vietnes sadaļā "Sabiedrības līdzdalība".  

Sabiedriskās apspriešanas process par vides pārskata projektu NAP2020 sākotnējai 

redakcijai norisinājās no 2012. gada 5. septembra līdz 15.oktobrim, kura ietvaros ikviena 

institūcija, organizācija vai privātpersona varēja sniegt komentārus.  Komentārus par vides 

pārskata projektu varēja iesniegt izmantojot tiešsaistes anketu www.nap.lv vietnē - no 

iedzīvotājiem tika saņemti 6 priekšlikumi un komentāri, no kuriem tikai vienas personas 

priekšlikums bija tieši attiecināms uz vides pārskatu, bet pārējie bija vērtējami kā priekšlikumi 

par NAP2020 dokumentu.  

 

Ņemot vērā MK noteikumu Nr. 157 prasības un izstrādātājam konsultējoties ar Vides 

pārraudzības valsts biroju par institūcijām un organizācijām, kurām nosūtīt vides pārskata 

projektu, lai saņemtu komentārus un priekšlikumus, vides pārskata projekts NAP2020 

sākotnējai redakcijai tika nodots sabiedriskajai apspriešanai un iesniegts šādām institūcijām 

komentāru un atzinuma saņemšanai: 

http://www.nap.lv/k%C4%81-notiek-nap2020-izstr%C4%81de/39-piedalies-nap2020-izstr%C4%81d%C4%93/281-nap2020-izstr%C4%81des-hronolo%C4%A3ija
http://www.nap.lv/
http://www.nap.lv/sabiedr%C4%ABbas-l%C4%ABdzdal%C4%ABba-nap2020
http://www.nap.lv/
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- LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai  

- LR Zemkopības ministrijai  

- LR Satiksmes ministrijai  

- LR Ekonomikas ministrijai  

- LR Aizsardzības ministrijai  

- Vides konsultatīvai padomei  

 

No visām augstāk minētajām ministrijām tika saņemti rakstiski komentāri un atzinumi, kas 

pievienoti vides pārskatam kā pielikums. Daļa no atzinumiem un komentāriem aicināja precizēt 

vai papildināt vides pārskatu, savukārt, daļa komentāru atbalstīja vides pārskatā izteiktos 

secinājumus.   

 

Visi saņemtie komentāri un viedokļi tika izvērtēti pēc būtības un iespēju robežās ņemti vērā 

vides pārskata gala redakcijas sagatavošanā vai arī sniegts argumentēts pamatojums, kādēļ 

attiecīgais komentārs nav ticis ņemts vērā vai ņemts vērā daļēji. Vides pārskatam ir pievienots 

pielikums ar pārskatu par to, kā no institūcijām un privātpersonām saņemtie komentāri par 

vides pārskata projektu ir ņemti vērā vides pārskata pilnveidošanā.  

 

No Vides konsultatīvās padomes rakstisks atzinums par vides pārskata projektu netika saņemts. 

Tomēr Vides konsultatīvā padome ir sniegusi komentārus un priekšlikumus NAP2020 

sākotnējās redakcijas sabiedriskās apspriešanas ietvaros, no kuriem var secināt, ka Vides 

konsultatīvā padome kopumā atbalsta vides pārskatā izteikto vērtējumu par NAP2020 

īstenošanas sagaidāmo ietekmi uz vidi.  

 

Izstrādājot vides pārskatu iesniegšanai Vides pārraudzības valsts birojam, vides pārskata 

projekts tika papildināts, ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas procesā izteiktos priekšlikumus 

un viedokļus, kas saņemti no institūcijām un privātpersonām. Tāpat vides pārskats precizēts, 

ņemot vērā veiktos precizējumus NAP2020 dokumentā, salīdzinājumā  ar sākotnējo redakciju.  

 

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmi tika publicēts 

tīmekļa vietnē www.nap.lv un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (05.09.2012., Nr.140 (4743) saite: 

https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=251281), kā arī Vides pārraudzības valsts 

biroja mājas lapā www.vpvb.gov.lv. Ar NAP2020 sākotnējo redakciju un vides pārskata projektu 

bija iespējams iepazīties no 2012. gada 5.septembra līdz 15.oktobrim Pārresoru koordinācijas 

centrā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā) darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.  

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vides pārskata projektu notika 2012. gada 14. 

septembrī plkst. 14.00, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes telpās, Lomonosova 

ielā 1A, Rīgā. Tā notika kopā ar vienu no NAP2020 sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm. Šīs 

sanāksmes protokols ir pievienots vides pārskatam kā pielikums.  

 

Par citām NAP2020 izstrādes aktualitātēm, kā arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm, to 

norises vietu un laiku var iegūt interneta vietnē www.nap.lv, kur sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” 

ir pieejami visu sabiedriskās apspriešanas sanāksmju (reģionālo diskusiju) audioieraksti  

 

http://www.nap.lv/
https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=251281
http://www.vpvb.gov.lv/
http://www.nap.lv/
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Visi interesenti priekšlikumus un komentārus rakstveidā varēja iesniegt izmantojot tiešsaistes 

formu priekšlikumu iesniegšanai www.nap.lv vietnē vai iesniegt tos Pārresoru koordinācijas 

centrā, kā arī tos izteikt sabiedrisko apspriešanas sanāksmju laikā. 

 

Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri un priekšlikumi, kā 

arī atbildes uz iebildumiem un atsauksmēm par vides pārskata projektu tika izvērtētas pēc 

būtības, iespēju robežās ņemtas vērā un iestrādātas vides pārskata gala redakcijā, kas tiks 

iesniegts VPVB atzinuma saņemšanai.  

http://www.nap.lv/
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3. Esošās situācijas analīze un iespējamās izmaiņas, ja plānošanas 
dokuments netiktu īstenots  
 
Tā kā NAP2020 izvirzītie mērķi ir gan piesārņojuma pārvaldība (1. Prioritātes, rīcības virziens 

„Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi”), gan 

dabas kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana (3.Prioritāte, rīcības virziens „Dabas un kultūras 

kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana”), kā arī citi mērķi un uzdevumi tieši vai netieši saistīti ar 

ietekmi uz vidi, tad vides pārskata esošās situācijas analīze ietver gan dabas kapitāla 

raksturojumu, gan vides kvalitātes stāvokli, kā arī skata nozīmīgākās antropogēnās 

slodzes un riskus.  

 

3.1. Latvijas dabas resursi un vērtības galvenajās ekosistēmu grupās 
 

Latvijas dabas resursus nodrošina sauszemes ekosistēmas (meži, lauksaimniecības zemes, 

purvi), iekšējo ūdeņu, Baltijas jūras un Rīgas līča un to piekrastes ekosistēmas, kā arī zemes dzīļu 

resursi. Latvijas sauszemes teritorija ir 64 559 km2 un atbilstoši centrālās statistikas pārvaldes 

datiem 50 % no tās aizņem meža zeme (vai 52 % pēc Meža statistiskās inventarizācijas datiem3), 

38 % - lauksaimniecības zeme, bet 3,7 % - iekšējie ūdeņi. Papildus tam Latvijas jurisdikcijā ir 

teritoriālā jūra 12 498 km2 platībā (Rīgas jūras līcis un Baltijas jūras piekraste līdz 12 jūras 

jūdzēm no krasta, Irbes šaurums) un ierobežotā jurisdikcijā - Latvijas ekskluzīvā ekonomiskā 

zona Baltijas jūrā 15 502 km2, kuras dabas resursus Latvija ir tiesīga izmantot, vienlaicīgi 

nodrošinot jūras vides aizsardzību un saglabāšanu.  

 

3.1.1. att. Zemes sadalījums pēc lietošanas mērķiem (tūkst. ha) 

 
 
Avots: Centrālā Statistikas pārvalde, 2012 
 

                                                           
 
3
LR Zemkopības ministrija, 2011. Informatīvais ziņojums „Par meža nozares (mežsaimniecības un 

kokrūpniecības) attīstības izvērtējumu” 
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3.1.1. Bioloģiskā daudzveidība Latvijā 
 
Bioloģiskā daudzveidība veido dzīvo organismu formu dažādību visās vidēs, tai skaitā 

sauszemes, jūras un citās ūdens ekosistēmās un ekoloģiskos kompleksos, ietverot daudzveidību 

sugas ietvaros, starp sugām un starp ekosistēmām. Bioloģiskā daudzveidība veido pamatu 

visiem ekosistēmu pakalpojumiem. Samazinoties bioloģiskai daudzveidībai, ekosistēmu 

funkcijas un pakalpojumi var tikt degradēti vai pat iznīcināti, kā rezultātā sabiedrībai būs 

jāiegulda ievērojami finanšu līdzekļi, lai tos uzturētu mākslīgi. 

 

Latvija bioloģiskās daudzveidības ziņā ir bagāta valsts. Kopumā Latvijā reģistrētas ap 27,7 

tūkstošiem sugu, taču patiesais skaits varētu būt vēl ievērojami lielāks (zinātnieki uzskata, ka 

apzinātas ir tikai 75 % kukaiņu sugu un 60 % vienšūņu sugu). Latvijas augu valsts sarakstā ir 

iekļautas 1884 sēklaugu un 53 paparžaugu sugas, no kurām 1310 pieder vietējai florai, savukārt 

231 sugas ir iekļautas Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. Priekš samērā nelielās un 

līdzenās Latvijas teritorijas šāda augu valsts daudzveidība vērtējama pat kā ļoti augsta. Latvijā 

reģistrētas arī 511 sūnu sugas (no kurām aizsargātas ir 139); 586 ķērpju sugas (60 aizsargātas); 

4100 sēņu sugas (66 aizsargātas). Latvijas faunu veido 73 zīdītāju sugas, no kurām 26 

aizsargātas, 325 putnu sugas (96 aizsargātas), 7 rāpuļu sugas (3 aizsargātas), 13 abinieku sugas 

(6 aizsargātas), kā arī vairāk kā 17 tūkstošu bezmugurkaulnieku sugu, kuru saraksts tiek 

pastāvīgi aktualizēts (142 aizsargātas). Latvijā ir arī noteikti 60 Eiropas nozīmes aizsargājamo 

biotopu veidi.  

 

Viens no atzītajiem bioloģiskās daudzveidības stāvokļa raksturojošiem rādītājiem ir lauku putnu 

indekss. Tas ir noteikts arī kā mērķa sasniegšanas rādītājs gan Latvija2030, gan NAP2020. 

Saskaņā ar Eurostat datiem Latvijas rādītāji ir pozitīvāki nekā vidējie Eiropas Savienībā, un līdz 

2020.gadam NAP2020 neizvirza mērķi šo rādītāju (115) paaugstināt. Savukārt izvirzītais mērķis 

2030.gadam (>120) nav sasniegts.  

 
Tabula 3.1. Lauku putnu indekss (36 sugas, 2000=100) (avots: Eurostat datu bāze) 
 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Latvija 100,0 120,8 104,5 107,9 93,3 101,7 103,2 109,8 115,2 

Eiropas Savienība 100,0 100,0 94,9 95,6 96,2 97,2 93,4 93,0 94,0 
 

Latvijā kopumā ir izveidotas 706 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT), kas ietver 4 

nacionālos parkus, 1 biosfēras rezervātu, 42 dabas parkus, 9 aizsargājamos ainavu apvidus, 260 

dabas liegumus, 4 dabas rezervātus, 7 aizsargājamās jūras teritorijas un 355 dabas pieminekļus. 

NATURA 2000 tīklā ir iekļautas 334 teritorijas (t.sk. arī 24 mikroliegumi), kas kopumā aizņem 12 

% no Latvijas sauszemes teritorijas un ap 35 % no Latvijas teritoriālajiem ūdeņiem.  

 

Tomēr īpaši aizsargājamo teritoriju platība vien, bez papildus detalizētas informācijas 

neraksturo dabas kapitāla stāvokli Latvijā, jo saimnieciskās darbības ierobežojumi dažādās 

aizsargājamo dabas teritoriju kategorijās un to funkcionālajās zonās ir ļoti atšķirīgi – no 

minimāliem ierobežojumiem aizsargājamo ainavu apvidos līdz pilnīgam saimnieciskās darbības 

aizliegumam dabas rezervātos. Savukārt neitrālajās zonās prasības parasti neatšķiras no 

vispārējām prasībām valstī. 
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Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

Sagaidāms, ka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platība nesamazināsies. Vērtējums attiecībā uz 

bioloģiskās daudzveidības aizsardzības kvalitāti šajās teritorijās nav viennozīmīgs – sagaidāms, 

ka tiks nodrošināta daļēja dabas aizsardzības pasākumu ieviešana tajās ĪADT, kurām ir izstrādāti 

un apstiprināti dabas aizsardzības plāni. Savukārt tām ĪADT, kurām šādu plānu nav vai to 

izstrāde nav nepieciešama, saskatāmi riski bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Līdz šim 

Latvijā nav veikts vispusīgs novērtējums par konkrētām dabas vērtībām (piemēram, Eiropas 

Savienības aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu) aizņemtām platībām un to kvalitāti, tādēļ 

saskatāmi riski šo vērtību saglabāšanai.  

 

NAP2020 kā vienu no uzdevumiem [433] izvirza „Stimulēt zemes un citu dabas resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu un bioloģisko daudzveidību, pielietojot vidi saudzējošas tehnoloģijas”. Īstenojot šo 

uzdevumu, varētu panākt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu vai palielināšanu, it īpaši 

lauksaimniecības zemēs.  Savukārt, ja NAP2020 uzdevums netiktu realizēts, tas varētu atstāt 

negatīvu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību lauksaimniecības zemēs. Pozitīvi, ka salīdzinājumā 

ar NAP2020 sākotnējo redakciju, uzdevums ir papildināts, uzsverot, ka nepieciešams stimulēt arī 

„citu dabas resursu” ilgtspējīgu izmantošanu.  

 

3.1.2. Meži 

 

Tā kā meži aizņem apmēram pusi Latvijas sauszemes teritorijas, tie nodrošina arī ievērojamu 

daļu Latvijas dabas resursu. Mežu platības Latvijā ir nepārtraukti pieaugušas kopš pagājuša 

gadsimta 20-ajiem gadiem (kad tie aizņēma apmēram 27 % valsts teritorijas4), pateicoties valsts 

atbalstītai lauksaimniecības zemju apmežošanas politikai, un turpināja pieaugt arī pēckara 

gados, apmežojoties pamestajām saimniecībām, kolektivizācijas rezultātā, un it īpaši pēdējo 

divdesmit gadu laikā, apmežojot pēc zemes reformas novārtā pamestās lauksaimniecības zemes. 

Dabiski apmežojušās vai atjaunojušās platības šobrīd veido lielāko daļu Latvijas mežu (pēc 2010. 

gada datiem mākslīgi sētas vai stādītas platības aizņēmušas tikai 13% no visiem mežiem). 

Tomēr saimnieciskā darbība notiek vai nesenā pagātnē notikusi gandrīz visos Latvijas mežos – 

kā pilnīgi dabiskas mežaudzes novērtēti ir mazāk nekā 0,5% no kopējās meža platības.5 

 
Būtiskākais meža ekosistēmu resurss ir koksne. 2010. gadā koksnes ieguvei Latvijā bija pieejami 

93% meža teritoriju jeb 3 155 tūkstoši hektāru ar kopējo koksnes krāju 592 miljoni m3. 1990to 

gadu beigās ciršanas apjomi sasniedz 90% no ikgadējā krājas pieauguma, bet kopš 2000.gada 

izcirsti tiek apmēram 10 000 līdz 12 000 tūkstoši m3 gadā, kas veido apmēram 70% no ikgadējā 

krājas pieauguma6 (2009. un 2010. gadā tika pieņemts lēmums palielināt pieļaujamo ciršanas 

apjomu par 2 milj. m3, lai atbalstītu meža nozari krīzes apstākļos). 2010.gadā tika sasniegti 

vēsturiski augstākie mežistrādes apjomi (12 981 tūkstotis m3), no kuriem lielākā daļa (58,8%) 

                                                           
 
4
 Zemkopības ministrija, 2011. Informatīvais ziņojums „Par meža nozares (mežsaimniecības un kokrūpniecības) 

attīstības izvērtējumu” 
5
 BALTI Group, Buklets „Meža nozare 20 neatkarības gados” 

6
BALTI Group, Buklets „Meža nozare 20 neatkarības gados” 
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tika izpildīti valstij piederošajos mežos. Savukārt 2011.gadā platības ziņā tika izcirsti 130,8 

tūkstoši ha, kas veido 4,4 % no kopējās mežu platības. Kopš 2009. gada izcirsto platību īpatsvars 

ir nedaudz palielinājies, tomēr tas ir mazāks nekā 1990tajos gados (1995.gadā tika izcirsti 6,9% 

no kopējās meža platības) (sk. att.3.1.2).  

 

Latvijas mežos kopumā sastopamas vairāk kā 50 vietējo koku un krūmu sugas. Lielāko daļu 

Latvijas mežu (54%) aizņem lapu koki, no kurām izplatītākās sugas ir bērzs (27,9%), baltalksnis 

(9,8%), apse (7,7%) un melnalksnis (5,1%). Skujkoki kopumā aizņem 46% mežu platību, no 

kuriem izplatītākās sugas ir priede (28,9%) un egle (17 %)7. 

 
3.1.2. att. Izcirsto meža platību īpatsvars (% no kopējās platības) 

 
Avots: Valsts meža dienests, 2012 
 
Meža ekosistēma nodrošina sabiedrību arī ar nekoksnes produktiem (piemēram, sēnes, ogas, 

rieksti, medījamie dzīvnieki, medus utt.), kuru kopējā vērtība Latvijā ir aprēķināta ap 71 miljonu 

latu, turklāt papildus meža sniegtās rekreācijas, sporta un medību iespējas tiek vērtētas ap 26 

miljoniem latu gadā8. Pagaidām vēl trūkst aprēķinu par visiem meža ekosistēmas sniegtajiem 

vidi regulējošo un atbalsta pakalpojumu vērtību, taču kā būtiskākos var minēt barības vielu 

apriti, ogļskābās gāzes piesaistīšanu, ūdens noteces regulēšanu, kaitēkļu izplatības ierobežošanu 

u.c. 

 
Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

NAP2020 sākotnējā versijā mežu resursi tieši skatīti ir tikai divos uzdevumos: [380] „Atbalsts 

lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības produktu un pakalpojumu tālākas 

apstrādes (t.sk. nišas produkti un pakalpojumi) attīstībai” un [436] „Palielināt augsnes auglību un 

meža resursu vērtību”. Uzdevumi ir vērti uz resursu kvalitātes un izmantošanas efektivitātes 

uzlabošanu, tāpēc ja NAP2020 netiktu īstenots, tad šiem mežu resursu pārvaldības aspektiem 

netiktu piešķirts attiecīgais atbalsts.  

 

3.1.3. Lauksaimniecības zemes 

                                                           
 
7
 Meža statistiskās inventarizācijas dati, 2010. 

8
 Zemkopības ministrija, 2011. 
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Lauksaimniecības zeme aizņem 37,6% no Latvijas teritorijas. 2011. gadā 47,7% no 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņēma aramzeme, 26,9%- pļavas un ganības, bet 0,3 % 

ilggadīgie stādījumi9. Pēc neatkarības atgūšanas strauji pieaudzis neizmantoto lauksaimniecības 

zemju īpatsvars, līdz 2001. gadam sasniedzot apmēram 22% lauksaimniecībā izmantojamo 

zemju (LIZ) kopplatības jeb 8% no valsts kopplatības (sk. 3.1.3. att.). Vēlākos gados, pateicoties 

ES lauksaimniecības atbalsta maksājumiem, neizmantotās lauksaimniecības zemes īpatsvars gan 

saruka (šobrīd tas Latvijā vidēji veido 16% no LIZ kopplatības jeb 5,7 % no valsts kopplatības), 

taču galvenokārt tas saistīts ar aramzemes platību palielināšanos, kā arī ar aizaugošo 

lauksaimniecības zemju transformēšanu par mežu. 

 

Lauksaimniecības zemes tāpat kā meža zemes nodrošina ievērojamu daļu Latvijas bioloģiskās 

daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumus. No bioloģiskā viedokļa īpaši nozīmīgas ir pļavas un 

ganības. Latvijas pļavās sastopamas vairāk nekā 529 augu sugu, turklāt šeit patvērumu rod 

ievērojams skaits bezmugurkaulnieku, putnu un citu sugu. Sugām bagātākās ir nekultivētās 

pļavas, kur zelmenis netiek atjaunots, piesējot graudzāles. Īpaši vērtīgas gan no bioloģiskā, gan 

saimnieciskā viedokļa ir palieņu pļavas, kas pateicoties palu ūdeņu sanestajam materiālam ir 

īpaši auglīgas, kā arī neaizaug ar krūmiem, līdz ar to uzskatāmas par vienīgo dabisko pļavu tipu 

Latvijā. Pēc ekspertu vērtējuma Latvijā varētu būt ap 100 000 ha bioloģiski vērtīgo zālāju10, kas 

veido apmēram 4 % no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības vai 15 % no visām pļavām 

un ganībām. Lauksaimniecības zemes kalpo arī kā nozīmīgs biotops migrējošiem putniem, īpaši 

dzērvēm un zosīm, nodrošinot barošanās un atpūtas iespējas putnu migrācijas laikā. Turklāt 

lauksaimniecības zemes nodrošina arī dažādus ekosistēmu pakalpojumus, t.sk. apgādes 

pakalpojumus, piemēram, labību, sienu, ārstniecības augus; kultūras pakalpojumus - lauku 

ainavas sniegto estētisko baudījumu un rekreācijas iespējas, kā arī vidi regulējošos un atbalsta 

pasākumus, piemēram, apputeksnēšanu, biomasas ražošanu, augsnes veidošanos, barības vielu 

apriti utt. 

 

  

                                                           
 
9
 Centrālā Statistikas pārvalde, 2012 

10
 Latvijas Dabas fonds, 2008. Dabai draudzīga saimniekošana laukos – Latvijas lauku attīstības programmas 

(2007-2013) sniegtās iespējas. 
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3.1.3. att. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes un neizmantotās lauksaimniecības zemes 

īpatsvars (% no Latvijas kopējās platības)  

 
Avots: LR Zemkopības ministrija  
 

Bioloģisko daudzveidību lauksaimniecības zemēs un to sniegtos ekosistēmu pakalpojumus 

apdraud gan lauksaimnieciskās darbības intensifikācija, gan apsaimniekošanas pārtraukšana, kā 

rezultātā neizmantotās platības aizaug ar krūmiem un tiek transformētas par meža zemēm, kā 

arī pastiprināti izplatās invazīvās sugu, piemēram, Sosnovska latvānis, Kanādas zeltslotiņa un 

citas invazīvās sugas.  

 

Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

Lai arī ES Kopējā lauksaimniecības politika paredz atbalstu bioloģiskās daudzveidības 

nodrošināšanai lauksaimniecības zemēs, tomēr līdzšinējā pieredze, īstenojot Lauku attīstības 

programmu 2007.-2013. gadam, liecina, ka vides un ainavas uzturēšanai novirzītie līdzekļi (2. 

ass) ir nepietiekami un arī to izmantošana ir salīdzinoši zema. Atbalsts galvenokārt tiek 

izmantots lauksaimnieciskās darbības intensificēšanai (1.ass), palielinot aramzemju platības. Tā 

rezultātā vērojama lauku monotonizācija, ainavas vienkāršošanās, kā arī lauku ekosistēmai 

būtisku elementu un tās sniegto pakalpojumu iznīcināšana. Tāpēc, ja netiktu īstenots NAP2020, 

kas paredz „Stimulēt zemes un citu dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģisko 

daudzveidību, pielietojot vidi saudzējošas tehnoloģijas” ([433] uzdevums, tad līdzšinējās 

tendences zemju izmantošanā turpinātos. 

 

3.1.4. Purvi 
 
Purvi veido īpašu un bioloģiskās daudzveidības ziņā ļoti vērtīgu ekosistēmu, kas aizņem 4,9 % 

no Latvijas teritorijas11. Apmēram 70 % no Latvijas purviem ir novērtēti kā salīdzinoši neskarti 

vai cilvēka darbības maz ietekmēti12. Purvi iedalās zemajos jeb zāļu purvos, pārejas purvos un 

                                                           
 
11

 Latvijas Universitāte, 2010. Vide un ilgtspējīga attīstība. (M.Kļaviņa un J. Zaļokšņa red.), Rīga, LU Akadēmiskais 

apgāds, 334 lpp. 
12

 Informācijas un sadarbības tīkls (CHM). Bioloģiskā daudzveidība Latvijā. Pieejams internetā: 

http://biodiv.lvgma.gov.lv/  
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augstajos jeb kūdras purvos. Zemie purvi veidojas pārpurvojoties reljefa pazeminājumiem – 

upju ielejās, avotu iztekās, ezeru malās vai arī aizaugot ūdenstilpnēm. Pastiprināta mitruma 

apstākļu dēļ augu atlieku noārdīšanās purvos notiek ļoti lēni, ka rezultātā uzkrājās kūdra. Gadu 

gaitā, pieaugot kūdras slāņa biezumam, tas aizpilda visu ieplaku un pat paceļas virs tās, tādejādi 

veidojot augsto jeb kūdras purvu. Bioloģiski daudzveidīgākie ir bagātie zāļu purvi jeb kalcifilie 

zāļu purvi. Kopumā Latvijas purvos sastopamas vairāk kā 50 aizsargājamas augu sugas (43 

zemajos purvos, 15 augstajos, 27 pārejas), t.sk. 15 orhideju dzimtas sugu un 10 grīšļu dzimtas 

sugu. Starp nozīmīgākajiem ekosistēmu pakalpojumiem, ko nodrošina purvi, var minēt oglekļa 

piesaisti un plūdu risku mazināšanu.  

 

Kūdra ir viens no nozīmīgākajiem Latvijai dabas resursiem. Pēc Kūdras ražotāju asociācijas 

datiem kūdras atradnes (platības, kur kūdras slānis sasniedz vismaz 0,3 m un kas nav 

mazākas par 1 ha, t.sk. ar mežu apaugušās) aizņem 10,7 % no valsts teritorijas un apjoma 

ziņā sasniedz 1,5 miljardus tonnu. Kūdras ieguves lauku platība šobrīd aizņem 0,4 % no valsts 

teritorijas; izmantoti tiek izmantoti apmēram 25 % iegūšanai sagatavoto kūdras lauku13. Kūdras 

ieguve pēdējās divās desmitgadēs svārstās no 400 - 1000 tūkstošiem tonnu gadā (ar mitrumu 

līdz 40 %)14. Savukārt ikgadējais ieguvei pieejamais kūdras resursu pieaugums tiek lēsts ap 800 

tūkstošiem tonnu gadā15.  

 
Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

Ja netiktu īstenots NAP2020 [433] uzdevums, kas paredz „Stimulēt zemes un citu dabas resursu 

ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģisko daudzveidību, pielietojot vidi saudzējošas tehnoloģijas”, tad, 

iespējams, ilgtermiņā kūdras ieguves apjoms varētu pieaugt, realizējot pašreiz vēl pilnībā 

neapgūto potenciālu, tādejādi apdraudot gan kūdras resursu izmantošanas ilgtspēju, gan purvu 

ekosistēmu, no kuras aizsargāti šobrīd ir tikai 12%.  

 

3.1.5. Iekšējie ūdeņi un ūdens bioloģiskie resursi 
 
Latvija ir bagāta ar ūdens resursiem, jo katram tās iedzīvotājam ik gadus vidēji ir pieejami 

apmēram 15 tūkstoši m3. Saskaņā ar Eurostat datiem, saldūdens resursu pieejamība svārstās no 

188 m3 Maltā un 405 m3 Kiprā līdz pat 80 tūkstošiem m3 gadā uz vienu iedzīvotāju Norvēģijā. Tā 

kā pieejamie ūdens resursi konkrētajā gadā ir atkarīgi no nokrišņu daudzuma, tad atsevišķi gadi 

vai sezonas tiek raksturoti kā mazūdens jeb „sausie” gadi. Šādos gados pieejamais ūdens resursu 

apjoms var būt pat uz pusi mazāks.  

Ūdens resursu stāvokli raksturo ūdens izmantošanas indekss, kas parāda, cik daudz no 

pieejamiem resursiem tiek iegūti. Ja indekss ir virs 20 %, tad reģions izjūt ūdens nepietiekamību 

jeb tā saukto „stresu”, bet virs 40 %, tad ūdens resursi netiek izmantoti ilgtspējīgi. Latvijas 

rādītājs ir zem 1 %, kas parāda, ka ūdens ieguve valstī kopumā nerada slodzi uz resursiem.  

                                                           
 
13

 Latvijas Universitāte, 2010. Vide un ilgtspējīga attīstība. (M.Kļaviņa un J. Zaļokšņa red.), Rīga, LU Akadēmiskais 

apgāds, 334 lpp. 
14

 Centrālā statistikas pārvalde, 2012. 
15

 BalticEnvironmentalForum, 2000. 2nd BalticStateoftheEnvironmentReport. 190 lpp. 
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Ūdens resursi ir nepieciešami ekonomikas attīstībai. Ja Eiropā galvenais ūdens resursu 

patērētājs ir enerģijas sektors, kas dzesēšanas vajadzībām izmanto ap 45 % no visa iegūtā ūdens 

apjoma, savukārt komunālie pakalpojumi izmanto 21 % no iegūtā apjoma, tad Latvijā situācija ir 

atšķirīga. Galvenais patērētājs ir komunālais sektors, kas galvenokārt pārstāv mājsaimniecības 

un pakalpojumu sektoru (skat. 3.1.5. att.). 

 

3.1.5. att. Ūdens izmantošana pa tautsaimniecības nozarēm (milj.m3/gadā). 

 

Avots: LVĢMC, www.lvgmc.lv  
 
Latvijas iekšējos ūdeņos ir sastopamas 2 nēģu un 42 zivju sugas, no tām 32 ir saldūdens zivis, 

bet 10 – ceļotājzivis. To zivsaimnieciskā izmantošana ir atšķirīga. Ezeros un ūdenskrātuvēs tiek 

zvejotas aptuveni 20 sugu zivis, galvenokārt plaudis, līdaka, līnis, zandarts, rauda, asaris un 

karūsa, nedaudz arī sams, vēdzele un citas zivis. Vairākās upēs tiek zvejots arī nēģis, bet Daugavā 

un Buļļupē – arī vimba, lasis un taimiņš. Tāpat makšķernieki kopumā izmanto aptuveni 20 sugu 

zivis, taču galvenokārt cenšas iegūt noteiktas t.s. mērķsugu zivis, parasti plēsīgo sugu zivis – 

līdaku, asari, zandartu, salati, samu, foreļu, bet dažās upēs – arī tur ieceļojušo vimbu, lasi un 

taimiņu. Rūpnieciskā zveja ir atļauta lielākajā daļā ezeru, divās upēs un trīs ūdenskrātuvēs. 16 

upēs ir atļauta specializētā nēģa zveja un 16 upēs, kas iztek no ezeriem, – arī zuša zveja. Pēdējos 

gados rūpnieciski tiek apzvejoti gan tikai aptuveni 200 ezeru, priekšroku to resursu 

izmantošanai atstājot makšķerniekiem.16 

 

Iekšējie ūdeņi nodrošina dažādus ekosistēmu pakalpojumus – bez jau minētajiem zivju 

resursiem, viens no būtiskākajiem apgādes pakalpojumiem ir dzeramais ūdens, tāpat milzīga 

ekonomiska nozīme ir ūdens saražotajai hidroelektroenerģijai; kultūras pakalpojumus veido 

ūdens objektu sniegtās rekreācijas iespējas, kā arī to loma ainavā un līdz ar to tautas daiļradē un 

literatūrā; iekšējie ūdeņi liek pamatu arī daudziem ekosistēmu atbalsta pakalpojumiem, 

                                                           
 
16

 Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnes 2011. - 2016.gadam (informatīvā 

daļa), MK rīkojums 30.12.2010. Nr. 764. 
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nodrošinot vielu apriti, kā arī sniedz vidi regulējošus pakalpojumus, piemēram, ūdens 

pašattīrīšanos upju straujteču posmos. 

 

Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

NAP2020 neīstenošana neradīs būtiskas izmaiņas uz ūdens resursiem, jo ūdens ieguves apjomi 

valstī kopumā nerada stresu pieejamiem resursiem. Tomēr kopējais iegūtā ūdens daudzums uz 

vienu iedzīvotāju Latvijā joprojām ir viena no mazākajiem ES, bet tai pašā laikā ūdens resursu 

produktivitāte Latvijā, salīdzinot ar citām ES valstīm, ir zema. Tāpēc, ja NAP2020 paredzētie 

uzdevumi, kas vērsti uz resursu izmantošanas efektivitāti, netiktu īstenoti, tad Latvijā turpinātos 

līdzšinējā prakse.  

Tā kā NAP2020 paredz „Palielināt ūdenstilpņu un lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

izmantošanu pārtikas ražošanai” ([435] uzdevums), tad tas sniegtu atbalstu ūdens dzīvo (vai 

bioloģisko) resursu atjaunošanai un uzturēšanai. Ja NAP2020 netiktu īstenots, tad netiktu 

uzturēti zivju krājumi un citu bioloģiski vērtīgo resursu krājumi Latvijas ūdenstilpnēs.  

 

3.1.6. Jūra 
 
Baltijas jūra ir unikāla un vienlaikus arī ļoti apdraudēta ekosistēma. Pateicoties plašajam sateces 

baseinam un līdz ar to lielajam saldūdens pieplūdumam no upēm, kā arī ļoti ierobežotai ūdens 

apmaiņai ar Ziemeļjūru, ūdens sāļums šeit ir ievērojami zemāks, salīdzinot ar Pasaules okeānu. 

Tikai samērā neliels sugu skaits spējis pielāgoties šai specifiskajai videi, tādēļ skaitliskā ziņā 

bioloģiskā daudzveidība šeit ir salīdzinoši neliela. 

 

Kopējais zināmo sugu skaits gan ir vairāki tūkstoši, no kurām lielāko daļu veido planktons. Šo 

grupu pārstāv fitoplanktons – mikroskopiski augi, kas ražo biomasu no neorganiskajām vielām, 

un zooplanktons – sīki organismi, kas pasīvi dreifē līdz ar ūdens masām un pārtiek no 

fitoplanktona. Izplatītākie zooplanktona pārstāvji ir airkājvēži, kas veido lielāko daļu no visas 

jūras dzīvnieku masas. Planktons kalpo par barības bāzi gliemenēm, vēžveidīgajiem, sānpeldēm, 

kā arī atsevišķām zivju sugām (piemēram, reņģei un brētliņai), savukārt pārejās zivju suga 

barojas ar vēžveidīgajiem, gliemenēm vai jūras zālēm. Latvijai piederošajos jūras ūdeņos un 

piekrastē konstatētas 64 zivju sugas (33 - jūras, 10 – migrējošās un 21 – saldūdens zivju 

suga)17.Jūras barības ķēdi noslēdz četras Baltijas jūrā sastopamās zīdītāju sugas – pelēkais ronis, 

pogainais ronis, plankumainais ronis un cūkdelfīns. Turklāt Baltijas jūra ir arī ļoti nozīmīgs 

posms ziemeļos ligzdojošo putnu migrācijai uz dienvidiem un ziemošanas vieta daudzām 

ziemeļu sugām. Liela daļa no šīm putnu sugām barojas ar zivī, gliemenēm un citiem jūras 

organismiem.  

 

Jūras bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā izšķiroša nozīme ir zemūdens jeb bentiskajiem 

biotopiem, kuru raksturu nosaka jūras dibena nogulumi, apgaismojuma apstākļi, viļņu darbības 

ietekme un citi abiotiskie faktori. Latvijas piekrastē bioloģiskā ziņā vērtīgākie zemūdens biotopi 

ir akmeņainie sēkļi jeb rifi, kas izplatīti 2 līdz 20 m dziļumā. Uz rifiem veidojas brūnaļģu vai 

                                                           
 
17

 Zivju resursu atražošanas valsts programma (2011.-2016.g.), Rīga, 2000. 
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sārtaļģu audzes, kas piesaista dažādus jūras organismus, kā arī kalpo par nārsta vietām zivīm un 

barošanās vietām putniem. Turklāt rifi sniedz arī citus būtiskus ekosistēmu pakalpojumus, 

piemēram, divvāku gliemenes, kas vietām uz rifiem veido blīvas audzes, filtrēt ūdeni tādejādi 

nodrošinot tā attīrīšanu. Rifu sniegto ekoloģisko pakalpojumu kopējā ekonomiskā vērtība 

Kurzemes piekrastē, posmā Nida-Pērkone ir novērtēta ap 300 miljoni latu gadā, no kuriem 70 % 

veido ūdens ekoloģiskās kvalitātes uzturēšana, bet otra nozīmīgākā pakalpojumu kategorija ir 

ekosistēmas bioloģiskās daudzveidības un procesu uzturēšana. Rifi ir arī iekļauti ES 

aizsargājamo biotopu sarakstā. Rifu, kā arī migrējošo un ligzdojošo putnu aizsardzībai ir 

izveidotas septiņas aizsargājamās jūras teritorijas, kas aizņem ap 35 % no Latvijas 

teritoriālajiem ūdeņiem. 

 

Neskatoties uz salīdzinoši nelielo zivju sugu skaitu, to populācijas produktivitāte ir augsta, 

nodrošinot ievērojamus zivju resursus. Galvenās rūpnieciski nozīmīgās zivju sugas ir reņģe, 

brētliņa, menca, lasis, taimiņš, sīga, zandarts, asaris, vimba, plekste, akmeņplekste, lucītis un 

salaka. Kopējā Latvijas zvejnieku nozveja Baltijas jūrā un Rīgas līcī 2011. gadā bijusi 86,5 

tūkstoši tonnas (2005. gadā nozveja sasniedza 93,1 tūkstoti tonnas)18. Ap 94 % Baltijas jūras un 

Rīgas līča nozvejas veido brētliņas, reņģes un mencas. Pēdējos divos gadu desmitos šo sugu 

nozveja Baltijas jūrā un Rīgas līcī ir samazinājusies. Zinātnieku aprēķini liecina, ka 

samazinājušies ir arī reņģu un brētliņu krājumi šajā jūras daļā, kā galveno iemeslu minot augsto 

zvejas intensitāti. Nedaudz atšķirīga situācija ir ar Austrumbaltijas mencas populāciju, kas kopš 

2007. gada sākusi pieaugt, tomēr pagaidām sasniedz tikai pusi no 80-to gadu līmeņa.19 Zivju 

populācijas, kā arī pārējo Baltijas jūras ekosistēmu negatīvi ietekmē arī eitrofikācija, 

piesārņojums ar naftas produktiem, zemūdens biotopu un nārsta vietu mehāniska iznīcināšana 

u.c. faktori.  

 

Zivju resursi ir viens no būtiskākajiem jūras ekosistēmas sniegtajiem atbalsta pakalpojumiem, 

taču sājā kategorijā pieskaitāmi arī potenciāli iespējamie alternatīvās enerģijas avoti u.c. no jūras 

iegūstamie labumi; starp vidi regulējošiem pakalpojumiem, bez jau minētās divvāku gliemeņu 

veiktās ūdens filtrēšanas, ārkārtīgi nozīmīga ir jūras loma klimata regulācijā un oglekļa piesaistē; 

starp atbalsta pakalpojumiem minama jūras loma barības vielu apritē, nārsta vietas u.c.; kultūras 

pakalpojumi ietver plašās rekreācijas iespējas, kā arī jūru kā iedvesmas avotu literatūrā un 

mākslā. 

 

Saimnieciskās darbības intensitāte jūrā arvien pieaug - papildus jau tradicionālajai zvejniecībai, 

palielinās jūras transporta intensitāte, ar tūrismu un rekreāciju saistītas aktivitātes, uzsākti 

konkrēti projekti, kas paredz vēja parku būvniecību Latvijas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā 

ekonomiskajā zonā, aktualizējies arī naftas un citu derīgo izrakteņu ieguves jautājums. Šīs 

antropogēnās slodzes neizbēgami ietekmē Baltijas jūras ekosistēmu.  

 

  

                                                           
 
18

 Centrālā statistikas pārvalde, 2012. 
19

 Latvijas Hidroekoloģijas institūts, 2011. Jūras stratēģijas pamatdirektīvas Latvijas jūras ūdeņu 

sākumnovērtējums. Sadaļas versija – 21.11.2011 
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Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

NAP2020 atsevišķi neizceļ Baltijas jūras resursu un jūras telpas izmantošanas mērķus un 

uzdevumus, it īpaši ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu jūrā. Tomēr NAP2020 ir plānoti vairāki 

uzdevumi zivju ieguves un apstrādes jomā, kuri saglabās esošo slodzi uz vidi vai to pat palielinās. 

Uzdevums zivsaimniecības produktu tālākas apstrādes veicināšana [380] ir cieši saistīta ar 

zivīm, kas iegūtas Baltijas jūrā un tiek apstrādātas Latvijā. Tiek plānots kravu apgrozījuma 

pieaugums lielajās Latvijas ostās [147] un mazo ostu infrastruktūras attīstība [389], kas 

savukārt atstātu ietekmi uz jūru. Arī atbalsts lauksaimniecības zemju izmantošanā varētu atstāt 

ietekmi uz jūrā notiekošo eitrofikācijas procesu.  

 

Neīstenojot ilgtspējīgas pārvaldības pasākumus jūrā, tai skaitā jūras telpisko plānošanu, netiks 

īstenota līdzsvarota pieeja dažādu nozaru interesēm jūrā, un tiks apdraudēta to sasaiste ar vides 

aspektiem. Rezultātā jūras ekosistēmai var tikt radīta negatīva ietekme, kas apdraud Jūras vides 

aizsardzības un pārvaldības likumā noteiktā mērķa – panākt labu jūras vides stāvokli līdz 

2020.gadam – īstenošanu. Tomēr, pat ja NAP2020 netiktu īstenots, jūras teritoriju pārvaldībā ar 

vien lielāka nozīme būs ES Integrētās jūrlietu politikas (turpmāk- ES IJP) ieviešanai, kas visus ar 

jūru saistītos jautājumus paredz risināt integrēti. ES IJP tiek īstenota arī Latvijā, un vieni no 

būtiskākajiem tās ieviešanas pasākumiem ir „Jūras nozaru izaugsmes” iniciatīvu ieviešana. 

Pieaugot jūras resursu izmantošanai un kuģošanas intensitātei, paaugstinās nepieciešamība 

atbildīgajām institūcijām visos līmeņos aktīvāk sadarboties jūras vides aizsardzības jomā, 

kuģošanas drošības un kuģošanas aizsardzības paaugstināšanā u.c. jomās. IJP attīstība lielā mērā 

ir atkarīga no tā, cik veiksmīgi tiks ieviesta jūras telpiskā plānošana. 

 

 

3.1.7. Jūras piekraste 
 
Latvijas piekraste kopumā ir 497 km gara. Erozijas un akumulācijas procesu ietekmē veidojušies 

dažādi krasta tipi – plašas smilšainās pludmales un kāpu kompleksi, mijas ar akmeņainām 

pludmalēm, erozijas veidotiem stāvkrastiem un smilšakmens atsegumiem, kā arī piekrastes 

pļavu un lagūnu kompleksiem. Līdz ar to piekrastē izveidojusies arī ievērojama biotopu un tām 

raksturīgo sugu daudzveidība - 17 piekrastes biotopi iekļauti Latvijas vai ES aizsargājamo 

biotopu sarakstā. 

 

Patiecoties piekrastes bioloģiskai un ainaviskai vērtībai, tā kalpo kā ļoti nozīmīgs Latvijas 

rekreācijas un tūrisma resurss. Starp nozīmīgākajiem ekosistēmu pakalpojumiem var minēt 

plūdu risku mazināšanu, kā arī nenovērtējamus kultūras pakalpojumus, kas saistīti ar piekrastes 

ainavu un tās sniegtajām rekreācijas un aktīvas atpūtas iespējām, kā arī kalpojot kā radošas 

iedvesmas avots mākslā, mūzikā un literatūrā.  

 

Taču piekraste ir arī ļoti jutīga ekosistēma, ko apdraud klimata izmaiņu ietekmē pieaugošā 

erozijas procesu intensitāte, eitrofikācija un ar to saistītā aļģu ziedēšana, kas var būt arī toksiska 

un tādejādi, negatīvi ietekmēt tūrismu un rekreācijas iespējas, kā arī pārmērīga un neorganizēta 

tūrisma slodze un apbūve, kas var negatīvi ietekmēt vai pat iznīcināt piekrastes biotopus.  
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Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

Šobrīd tūrisma slodze lielā daļā Latvijas piekrastes vēl ir salīdzinoši neliela, neskatoties uz to, ka 

pieprasījums pēc vietām viesnīcās un viesu mājās sezonas laikā bieži vien pārsniedz 

piedāvājumu. Tomēr lielāko apdzīvoto vietu tuvumā, kā arī citās populārās atpūtas vietās, kur 

nav nodrošināta atbilstoša infrastruktūra, atpūtnieku radītā slodze uz vidi ir ievērojama – tiek 

izbradātas (vai izbraukātas) kāpas, atstāti atkritumi utt. Infrastruktūras trūkums daudzviet 

neļauj attīstīt kvalitatīvu tūrisma produkta piedāvājumu.   

 

NAP2020 uzdevums [130] „Uz eksportu orientētu tūrisma produktu veidošana, izmantojot reģionu 

unikālo, dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, reģionos izveidoto infrastruktūru un kurortoloģijas 

pakalpojumu potenciālu”, kā arī uzdevums [431] – „Uz eksportu orientētu integrētu tūrisma, 

kultūras un dabas kapitāla pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstība”, iespējams, būs 

vērsti arī uz integrēta tūrisma attīstīšanu piekrastē. Lai to īstenotu, ir nepieciešama attiecīga 

infrastruktūra, kas pašreiz pietrūkst. Tāpēc, ja NAP2020 netiktu īstenots, iespējams, ka netiktu 

izveidota un uzturēta tūrisma (t.sk. dabas tūrisma) infrastruktūra, tādejādi sekmējot piekrastes 

kā būtisku dabas kapitāla sastāvdaļas stāvokļa pasliktināšanos.  

 

3.1.8. Ainavas un kultūrvēsturiskais mantojums 
 

Eiropas Ainavu konvencija definē ainavu kā „teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir 

izveidojusies dabas un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā”. Ekoloģiskā kontekstā 

ainavas struktūra veido pamatu dabas daudzveidībai konkrētā teritorija, savukārt no sociālās 

perspektīvas tā atspoguļo vietas kultūrvēsturisko mantojumu, estētisko vērtību un konkrētās 

teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.  

 

Latvijas ainavai kopumā raksturīga mozaīkveida struktūra, ko veido viļņotais reljefs un atklātas 

platības, kas mijas ar meža kontūrām. Izņēmums ir plašie Zemgales līdzenumi, kur dominējoši ir 

plaši lauksaimniecības zemju masīvi ar atsevišķām koku grupām un mājvietām. Kā īpašas 

vērtības Latvijas ainavā izceļas piekraste, lielās upju senlejas ar smilšakmens vai dolomīta 

atsegumiem, kā arī tradicionālā mozaīkveida ainava paugurainēs.  

 

Ainavas veidošanos Latvijā galvenokārt noteikušas pēdējā ledus laikmeta rezultātā veidojušās 

reljefa formācijas, kā arī gadsimtiem ilgā cilvēku saimnieciskās darbības un dabas procesu 

mijiedarbība. Šobrīd par tradicionālu uzskatītās mozaīkveida ainavas veidošanās galvenokārt 

saistīta ar pagājuša gadsimta 20-ajiem gadiem, kad zemniekiem tika nodotas bijušās muižas 

zemes, veidojot nelielus zemes īpašumus vidēji 20 ha platībā, kā arī 30-ajos gados valsts 

atbalstītā apmežošanas politika, kas paredzēja, ka katram zemes īpašniekam vajadzīgs savs mežs 

malkas un kokmateriālu ieguvei.  

 

Padomju gados tika uzsākta jauna ainavas transformācija, lielu daļu lauku iedzīvotājus 

pārvietojot no viensētām uz ciematiem, un lauksaimniecības zemes koncentrējot lielos masīvos 

ap apdzīvotajām vietām, kamēr nomaļākās vietas tika apmežotas. Pēc neatkarības atgūšanas 

īstenotā zemes reforma paredzēja atjaunot pirmskara zemes īpašumus un līdz ar to arī 

kādreizējo ainavas telpisko struktūru. Tomēr, tā kā liela daļa bijušo īpašnieku vairs nedzīvo 

laukos un/vai zaudējuši interesi par lauksaimniecisko darbību, ievērojamas platības aizaug, 
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palielinot krūmāju īpatsvaru Latvijas ainavā. Vienlaikus vērojama arī intensīva galvenās cirtes 

vecumu sasniegušo mežaudžu izciršana, kā arī apbūvēto platību palielināšanās ap lielākajām 

pilsētām, īpaši Rīgas tuvumā. Līdz ar to tradicionālā mozaīkveida lauku ainava arvien turpina 

samazināties, tai vietā nākot intensīvi izmantotām lauksaimniecības zemēm, apbūvētām 

platībām vai aizaugošiem tīrumiem un pļavām vai arī jaunaudzēm mežu izcirtumos. Šādu 

procesu apzīmē kā ainavas polarizāciju, kas raksturīgs arī lielākai daļai Eiropas valstu.  

 

Ainava ir nozīmīga Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kurā savijās pagātnes un tagadnes 

laikmetu iezīmes un liecības. Starp nozīmīgākajiem kultūrvēstures elementiem lauku ainavā 

jāmin muižu ēkas un parki, alejas, vēsturiskā apbūve ciemos un viensētās, kā arī pilskalni un 

kapu vietas. Liela nozīme ir arī nemateriālās kultūras liecībām ainavā – vietām, kas saistītas ar 

vēsturiskiem notikumiem, stāstiem vai mītiem. Latvijas kultūrainavā nozīmīgu vietu ieņem arī 

dabas pieminekļi, piemēram, par kalniem sauktiem reljefa pacēlumi, atsegumi, alas, upju 

senlejas, dižkoki utt., kas iekļāvušies tautas mutvārdu daiļradē, literatūrā un mākslā. 

Daudzkārtējās Latvijas ainavas transformācijas rezultātā daudzas kultūrvēstures liecības ir 

izzudušas, tomēr saglabājušies kultūrvēstures pieminekļi un vēsturiskās ainavas ir neatņemama 

Latvijas kultūrainavas sastāvdaļa, kam piemīt augsta izglītojoša vērtība, kā arī vērā ņemams 

tūrisma piesaistes potenciāls.  

 

Latvijas kultūras mantojuma sarakstā ir iekļautas tādas kategorijas kā arheoloģijas pieminekļi, 

pilsētbūvniecības pieminekļi, arhitektūras pieminekļi, mākslas pieminekļi un vēsturisko 

notikumu vietas. Šobrīd valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir 8 584 pieminekļi, no 

kuriem 5 183 ir valsts nozīmes un 3 401 vietējās nozīmes pieminekļi. Vairāki Latvijas 

kultūrvēstures objekti ir vērtējami kā nozīmīgi arī pasaules mērogā. Piemēram, UNESCO 

pasaules mantojuma sarakstā ierosināts iekļaut Daugavas lokus, Grobiņas arheoloģisko 

ansambli, kā arī Kuldīgas vecpilsētu Ventas senlejā. Šobrīd sarakstā jau iekļauts Rīgas 

vēsturiskais centrs, kā arī starptautisks objekts - Strūves ģeodēziskais loks, ko veido ģeodēzisko 

punktu ceļš caur desmit valstīm sākot no Norvēģijas līdz Melnajai jūrai, no kuriem divi atrodas 

Latvijā - Jēkabpilī un Sestukalnā.   

 

Ainavas aizsardzībai Latvijā šobrīd ir izveidoti 9 aizsargājamo ainavu apvidi, kas iekļauti arī 

NATURA 2000 tīklā, turklāt tiek ieviesta ainavu ekoloģiskā plānošana kā teritorijas pārvaldības 

instruments (ainavu ekoloģiskie plāni ir izstrādāti Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātam un 

Rāznas Nacionālajam parkam), ainavu aizsardzība tiek integrēta teritorijas un dabas 

aizsardzības plānošanā. Tomēr Latvijā vēl nav pilnībā īstenoti Eiropas Ainavu konvencijas mērķi 

un pasākumi, kas nodrošinātu pilnvērtīgu ainavu aizsardzību, pārvaldību un plānošanu. 

Pagaidām nav veikta arī nacionāla mēroga ainavu inventarizācija un nacionālas nozīmes ainavu 

apzināšana.  

 

Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

NAP2020 tiešā veidā neizvirza uzdevumus, kas saistīti ar ainavu aizsardzību un veidošanu, tāpēc 

tā neīstenošana tiešas izmaiņas neradītu. Pašlaik novērojamās Latvijas ainavas transformācijas 

nenodrošina vizuāli estētisko vērtību un tradicionālās kultūrainavas saglabāšanu. Turklāt 

vērojamās ainavas vienkāršošanās jeb monotonizācija negatīvi ietekmē arī bioloģisko 

daudzveidību. Netieša pozitīva ietekme uz ainavas struktūru ir saistīta ar NAP2020 uzdevuma 

[433] īstenošanu.  
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Arī attiecībā uz kultūras mantojuma un kultūras pieminekļu aizsardzību NAP2020 neizvirza 

konkrētus mērķus, tomēr pozitīva ietekme gaidāma saistībā ar uzdevuma [130] „Uz eksportu 

orientētu tūrisma produktu veidošana, izmantojot reģionu unikālo, dabas un 

kultūrvēsturisko mantojumu, reģionos izveidoto infrastruktūru un kurortoloģijas 

pakalpojumu potenciālu” un [431] udevuma „Uz eksportu orientētu integrētu tūrisma, 

kultūras un dabas kapitāla pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstība” īstenošanu.  

 

3.1.9. Zemes dzīļu resursi 
 
Zemes dzīļu resursi jeb derīgie izrakteņi veido neatjaunojamos dabas resursus. Latvija nav 

bagāta ar dažādu metālu rūdu atradnēm, tomēr mums ir ievērojami smilts, grants dolomīta, 

kaļķakmens un māla krājumi, kas galvenokārt tiek izmantoti būvniecībā. 2008. gada dati liecina, 

ka lielākos krājumus Latvijā veido smiltis (1162,6 milj. m3) un smilts un grants maisījums 

(1088,4 milj. m3), kam seko dolomīts (673,1 milj. m3) un kaļķakmens (577 milj. t)20.  

 

Latvijas jūras ūdeņos, aptuveni 21,5 tūkstošu km2 lielā platībā, atrodas naftas atradnes apmēram 

360 miljonu barelu apjomā21. Lielākās iegulas ir koncentrētas kontinentālā šelfa dienvidrietumu 

daļā. Tomēr naftas ieguve Latvijas ūdeņos pagaidām vēl nav sākusies, neskatoties uz to, ka 

vairākas kompānijas ir ieguvušas licences uz naftas resursu izpēti un ieguvi notiektos poligonos.  

 

Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

Šobrīd zemes dzīļu resursu ieguve primāri ir saistīta ar būvniecības nozares veidoto 

pieprasījumu.  Tā kā NAP 2020 netiek paredzēts īpaši veicināt ieguves rūpniecības attīstību, tad 

būtiskas izmaiņas šajā jomā nav sagaidāmas.  

 

 

3.2. Vides kvalitāte un piesārņojuma slodze  
 

3.2.1. Siltumnīcefekta gāzu emisijas  
 

Siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG) veido oglekļa dioksīds, kas sastāda 70 % ko kopējām SEG 

emisijām 2010. gadā, metāna emisijas 14,3 %, vienvērtīgā slāpekļa oksīda emisijas 14,3 % un 

fluorogļūdeņraži un sēra heksafluorīdi.  

 

  

                                                           
 
20

 Centrālā statistikas pārvalde, 2012. 
20

 Ruskule A., Veidemane K., 2012. Baltijas jūras Kurzemes piekrastes jūras telpiskā plāna pilotprojekts, Baltijas 

Vides forums, Rīga, 103 lpp. 
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3.2.1..att. Iekšzemes kopprodukta un SEG emisiju izmaiņas Latvijā (2000.g.=1) 

 
Avots: Latvia’s National Inventory Report, 2012. 

 

SEG kopumā ir atkarīgas no tautsaimniecības aktivitātēm un ekonomikas efektivitātes jeb 

ekonomikas oglekļa ietilpības. Kā redzams attēlā, SEG emisiju izmaiņas korelē ar iekšzemes 

kopprodukta izmaiņām. Jāatzīmē, ka līdz šim piemērotā klimata politika, galvenokārt 

atjaunojamo energoresursu izmantošanas paplašināšana un energoefektivitātes paaugstināšana, 

sekmējusi SEG emisiju pieauguma samazināšanu, salīdzinot ar IKP pieaugumu. Tomēr līdz šim 

Latvijā nav izdevies atsaistīt IKP pieaugumu no SEG emisiju pieauguma (sk. 3.2.1. att.). Izvirzītie 

mērķi par SEG emisiju samazināšanu ilgtermiņā un konkrēti uzdevumi līdz 2020. gadam prasīs 

panākt tautsaimniecības attīstību pie nemainīga vai pat samazināta SEG emisiju apjoma.  

 
3.2.2. att. SEG emisiju struktūra Latvijā 2010. gadā. 

 
Avots: Latvia’s National Inventory Report, 2012. 

 

Galvenie SEG emisiju avoti Latvijā (sk. 3.2.2. att.) ir enerģētikas nozare, transports, 

lauksaimniecība, rūpniecība un pakalpojumu un mājsaimniecības sektori. Lai raksturotu 

apstrādājošās rūpniecības attīstības sasaisti ar SEG emisiju izmaiņām ir izvēlēti trīs indikatori, 

kas raksturo ražošanas struktūras, izmantotā kurināmā un emisiju apjoma sasaisti. Tie ir 

energointensitāte (enerģijas patēriņš uz saražoto pievienoto vērtību nozarē), emisiju intensitāte 
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(SEG emisijas saražoto pievienoto vērtību nozarē) un kurināmā CO2 intensitāte (CO2 tonnas uz 

patērēto enerģijas vienību). 

 

3.2.3. att. Rūpniecības energointensitāti un emisiju ietilpību raksturojošo indikatoru izmaiņas 

Latvijā 

 
 

Desmit gadu periodā (2000 – 2010.  g.) CO2 emisiju ietilpība ir samazinājusies pa aptuveni 35 % 

punktiem. Galvenais faktors šādai pozitīvai tendencei ir bijis kurināmā CO2 intensitātes 

samazināšanās par 33 % punktiem, ko noteica fosilā kurināmā aizvietošana ar atjaunojamiem 

energoresursiem un kurināmā aizvietošana ar elektroenerģijas patēriņu. Turpretim 

energointensitāte šajā laika periodā ir samazinājusies tikai par 3% punktiem. Līdz ar to nākotnē, 

lai nodrošinātos pret strauju SEG emisiju pieauguma rūpniecībā, nozares attīstībā pastiprināta 

uzmanība ir jāpievērš energoefektivitātei un ražošanas efektivitātei.  

 

3.2.2. Gaisu piesārņojošo vielu emisijas un gaisa kvalitāte 
 

Gaisa kvalitāti ietekmē piesārņojošo vielu emisijas, kas rodas sadedzinot kurināmo, iztvaikojot 

gaistošiem organiskiem savienojumiem (GOS), fotoķīmiskajās reakcijās un citos procesos 

Latvijā, kā arī ārpus valsts robežām. Galvenās gaisu piesārņojošās vielas ir SO2, NOx, un 

izkliedētās cietās daļiņas (PM10 un PM2,5), kā arī gaistošie organiskie savienojumi (GOS). Lielāko 

daļu SO2, NOx, GOS un cieto daļiņu emisiju rodas no kurināmā sadedzināšanas.  

 

Ekonomiskā aktivitāte un IKP pieauguma tempi ir noteikuši to, ka NOx, GOS un NH3 emisijas 

Latvijā laika posmā no 2000.-2007. gadam ir pieaugušas, un tikai SO2 emisijām mēs varam 

konstatēt pretēju tendenci. Laika posmā 2007. - 2010.gadam lielākajā daļa no apskatāmām 

emisijām samazinājās vai palika apmēram tajā pašā līmenī. 

 
Sēra dioksīda emisijas 

Latvijā nav nozīmīgu SO2 emisijas radošu tautsaimniecības nozaru, piemēram, celulozes, 

sērskābes un sērorganisko savienojumu ražošana, kā arī naftas pārstrādes rūpnīcu, tomēr 
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lielākais SO2 emisiju avots ir rūpnieciskie procesi, kas rada apmēram 63 % no kopējām SO2 

emisijām valstī (sk. 3.2.4. att.). Pārējie sektori rada apmēram 11-12 % no SO2 emisijām.  

 

3.2.4. att. SO2 emisijas Latvijā 

 
Avots: Latvia’s report on National Emission Ceilings for certain atmospheric pollutants according to 

Directive 2001/81/EC, 2011. 

 

Kopējās SO2 emisijas laika posmā 2000. – 2010. gadam ir samazinājušās par 57 %. Kopējo SO2 

emisiju samazinājums galvenokārt ir izskaidrojams ar kurināmā nomaiņu no cietā un augsta 

sēra satura šķidrā kurināmā uz dabas gāzi vai biomasu, kā arī augstākiem standartiem 

izmantojamām degvielām transporta sektorā. 

 

Slāpekļa oksīdu emisijas  

NOx emisiju galvenais avots ir transports (īpaši autotransports). Transporta sektors 2010. gadā 

radīja apmēram 54 % no kopējam NOx emisijām, bet 2000.gadā tās sastādīja apmēram 58 %. 

Jāatzīmē, ka transporta radītās emisijas šajā laika posmā ir samazinājušās par 10 % punktiem. 

Emisijas un to ietekmes daļa kopējās emisijās ir pieaugusi no kurināmā sadedzināšanas 

pakalpojumu un mājsaimniecības sektorā, kā arī rūpniecisko procesu radītās emisijas, kas 

attiecīgi sastāda 14 % un 13.5 % no kopējām emisijām.  
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3.2.5. att. NOx emisijas Latvijā 

 
 

Gaistošo organisko savienojumu emisijas 

GOS emisiju galvenie avoti ir mājsaimniecības, rūpnieciskie ražošanas procesi, un šķīdinātāju un 

specifisku ķīmisko produktu (krāsas, lakas, polimērie pārklājumu materiāli u.c.), kas sastāda 

91% no kopējām GOS emisijām. Mājsaimniecībās emisiju pieaugums ir saistīts, galvenokārt 

pieaugošā koksnes kurināmā patēriņa dēļ. 

 

3.2.6. att. GOS emisijas Latvijā 

 
 

Amonjaka emisijas 

NH3 galvenokārt veidojas ar lauksaimniecisko ražošanu saistīto procesu rezultātā, un šīs 

aktivitātes rada 92 % no kopējām NH3 emisijām. Salīdzinoši nelielu daudzumu NH3 emisiju rada 
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arī autotransports. Šīm emisijām ir tendence palielināties, jo pieaug to transportlīdzekļu skaits, 

kuri ir aprīkoti ar izplūdes gāzu apstrādes katalītiskajām sistēmām.  

 

3.2.7. att. NH3 emisijas Latvijā.  

 
 

Cietās daļiņas  

Galvenie smalko cieto daļiņu avoti Latvijā ir pakalpojumu un mājsaimniecību sektors (84 %), kur 

emisijas rodas no koksnes kurināmā sadedzināšanas siltumenerģijas ražošanai, kurināmā 

izmantošana rūpniecībā (6,4 %), rūpnieciskie procesi (5 %) un transports (4,1 %) (sk. 3.2.8. 

att.). 

 

3.2.8. att. PM2.5 emisijas Latvijā 

 
 

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā ietekmē gaisa kvalitāti, nokrišņu ķīmisko sastāvu, vielu 

nosēdumus uz augsnes un ūdenī, kas rada tādas vides problēmas kā paskābināšanās (SO2,NOx, 

NH3), eitrofikācija (NOx, NH3) un piezemes ozona veidošanās (NMGOS, NOx). Analīze par kopējo 

emisiju apjoma izmaiņām Latvijā pēdējo desmit gadu laika periodā parāda, ka nav vērojama 

būtiska emisiju samazināšanās tendence, kas atļautu apgalvot, ka piemērotā politika vides 

kvalitātes uzlabošanā būtu būtiski ietekmējusi emisiju izmaiņas.  
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Lai detalizētāki saprastu un analizētu NOx emisiju tendences rūpniecībā un autotransportā tika 

aprēķināti indikatori, kas raksturo īpatnējo emisiju daudzumu uz aktivitātes vienību. Transportā 

tās ir emisijas uz vienu pasažieru kilometru, bet kravas transportam emisijas uz tonnas 

kilometru. Kā redzams 3.2.9. attēlā, pasažieru automašīnu struktūras atjaunināšana un jaunu 

tehnoloģiju izmantošana, indikatora vērtību (grami NOx uz pasažieru kilometru) uzlabo visā 

laika periodā. Turpretim kravas automašīnām pēc indikatora vērtības uzlabošanās līdz 

2007.gadam ir vērojama negatīva tendence turpmākā laika periodā. Par iemeslu tam var minēt 

kravas pārvadājumu efektivitātes samazināšanos.  

 

3.2.9. att. NOx emisijas indikatoru izmaiņas autotransportā 

 
 

Nozīmīgākās rūpniecības nozares Latvijā, kas veido lielāko daļu atmosfēru piesārņojošo emisiju, 

ir pārtikas rūpniecība, kokapstrāde, metālu ražošana un metālapstrāde. Lai raksturotu 

rūpniecības īpatnējo emisiju izmaiņu tendenci, ir analizētas NOx emisijas (gramos) uz saražoto 

pievienoto vērtību (Ls) nozarē. Kā redzams 3.2.10. attēlā, indikatora vērtība pēc samazināšanās 

tendences līdz 2007.gadam ir sākusi pieaugt līdz 2010.gadā ir sasniegusi maksimālo vērtību. Kā 

galvenais iemesls šai negatīvajai tendencei ir minama rūpniecības zemā ražošanas 

produktivitāte un augstā energointensitāte. 
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3.2.10. att. NOx emisijas indikatoru izmaiņas rūpniecībā 

 
 

Tā kā NAP2020 iezīmē galvenos mērķus un uzdevumus un rezultatīvos rādītājus nacionālā 

līmenī un lielākā daļa no pasākumiem minēti bez to īstenošanas konkrētas ģeogrāfiskās vietas, 

tad vides kvalitātes rādītāji analizēti nacionālā līmenī. Lai kontrolētu gaisa kvalitātes noteikto 

robežlielumu, apakšējo un augšējo piesārņojuma novērtējuma sliekšņus, Latvijā ir izveidots 

monitoringa staciju tīkls, uz kuru mērījumu pamata katru gadu Valsts SIA ”Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniedz pārskatu par gaisa kvalitāti Latvijā. Tālāk sadaļā ir 

dots īss apkopojums no šī ziņojuma par gaisa kvalitāti 2011.gadā Latvijā. 

 

2011. gadā Rīgā visās novērojumu stacijās reģistrēti NO2 stundas vērtības apakšējā 

piesārņojuma novērtējuma sliekšņa cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšanas gadījumi. 

Novērojumu stacijās reģistrētie pārsniegšanas gadījumi: “Kr.Valdemāra iela” – 360, “Brīvības 

iela” - 197, “Parks” – 124, “Ķengarags” – 71, “Tvaika iela” –34. Jāatzīmē, ka stundas vērtības 

apakšējā piesārņojuma novērtējuma sliekšņa pārsniegšana pieļaujama tikai 18 reizes kalendāra 

gadā.  

 

Ārpus Rīgas NO2 stundas apakšējais piesārņojuma novērtējuma slieksnis cilvēka veselības 

aizsardzībai tika pārsniegts attiecīgi 35 un 32 reizes stacijās “Ventspils” un “Liepāja”. Jāatzīmē, 

ka stundas vērtības apakšējā piesārņojuma novērtējuma sliekšņa pārsniegšana pieļaujama tikai 

18 reizes kalendāra gadā. 

 

Daļiņas PM10 Rīgā stacijās “Brīvības iela” un “Kr.Valdemāra iela” tika pārsniegts, kā gada vidējais 

augšējais, tā arī apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai. 

Stacijās “Man-Tess” un “Kronvalda bulvāris” bija pārsniegts gada vidējais apakšējais 

piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai. Novērojumu stacijās 

“Brīvības iela” un “Kr. Valdemāra iela” diennakts robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai tika 

pārsniegts attiecīgi: 46 un 45 diennaktis (pārsniegšana pieļaujama 35 diennaktis gadā). 

Apakšējais diennakts piesārņojuma novērtējuma slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai tika 

pārsniegts novērojumu stacijās “Kr. Valdemāra iela” 269 dienas, “Brīvības iela” 222 dienas, 

“Man-Tess” 125 dienas un “Kronvalda bulvāris” 65 dienas. Diennakts robežlieluma pārsniegšana 

pieļaujama tikai 35 reizes viena gada laikā.  
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2011.gadā reģistrētās gada vidējās daļiņu PM10 koncentrācijas novērojumu stacijās “Liepāja” un 

“Rēzekne” pārsniedza gan gada augšējo, gan arī apakšējo piesārņojuma novērtējuma sliekšņus 

cilvēka veselības aizsardzībai. Augšējais diennakts piesārņojuma novērtējuma slieksnis tika 

pārsniegts novērojumu stacijās “Liepāja” 92 diennaktis un “Rēzekne” – 62. Apakšējais diennakts 

piesārņojuma novērtējuma slieksnis tika pārsniegts novērojumu stacijās: “Liepāja” 178; 

“Rēzekne” 122; “Ventspils” (Jūras iela) 71; “Ventspils”(Talsu iela) 70 un “Rucava” 37. Diennakts 

piesārņojuma novērtējuma sliekšņa pārsniegšana pieļaujama tikai 35 reizes viena gada laikā. 

 

2011. gadā PM2.5 Rīgā stacijā “Brīvības iela” ir pārsniegts gan gada vidējais augšējais 

piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai, gan gada vidējais apakšējais 

piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai. Novērojumu stacijā 

“Kronvalda bulvāris” ir pārsniegts gada vidējais apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis 

veselības aizsardzībai. 

 

 

Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

Izvirzot NAP2020 kā būtiskāko vidēja termiņa mērķi tautas saimniecības izaugsmes 

stimulēšanai un iedzīvotāju labklājības pieaugumam „Ekonomikas izrāvienu”, tiek izvirzīti 

makroekonomiskie mērķi, kuru nodrošināšana būs saistīta ar enerģijas un kurināmā patēriņa 

pieaugumu, kas var izraisīt gaisa kvalitāti ietekmējošo piesārņojošo vielu emisiju un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumu. Esošās situācijas apskats par gaisa kvalitāti un klimata 

politiku parādīja, ka līdz šim tautas saimniecības izaugsme nav atsaistīta no piesārņojošo vielu 

un siltumnīcefekta gāzu emisiju pieauguma. Līdz ar to NAP2020 ietvertās aktivitātes un 

noteiktie mērķi, kas vērsti uz emisiju apjoma ierobežošanu vai samazināšanu, varētu sekmēt 

situācijas maiņu pozitīvā virzienā. Neīstenojot NAP2020, piesārņojošo vielu emisijas var pieaugt 

straujāk. Būtiski ir atrast līdzsvaru starp tautas saimniecības izaugsmi stimulējošiem 

pasākumiem un ilgtspējīgu attīstību nodrošinošiem un vides kvalitāti nepasliktinošiem 

pasākumiem. 

 

3.2.3. Virszemes ūdens kvalitāte un piesārņojuma radītā slodze  
 

Ūdens kvalitāte tiek vērtēta, balstoties uz ūdensobjekta hidroloģisko, bioloģisko, fizikālo un 

ķīmisko īpašību kvantitatīvajām vai kvalitatīvajām vērtībām (sauktām arī par ekoloģiskās un 

ķīmiskās kvalitātes rādītājiem)22.. Rezultāti tiek izteikti šādās piecās kvalitātes klasēs: augsta, 

laba, vidēja, slikta un vāja. Saskaņā ar LVĢMC novērtējumu, Latvijā tikai puse no ūdens 

objektiem atrodas labā vai augstā stāvoklī. Sliktākā situācijā ir ūdens objekti Lielupes upes 

baseinā. 

 

  

                                                           
 
22

 Latvijas Republikas Saeima. 2002. Ūdens apsaimniekošanas likums.  
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3.2.11. att. Labas un augstas kvalitātes ūdeņu % īpatsvars upju baseinu apgabalos 

 

Avots: LVĢMC 

* Provizoriskā ekoloģiskā kvalitāte attiecināma uz 2009. gada ziemas, pavasara, vasaras sezonu 

** Provizoriskā ekoloģiskā kvalitāte attiecināma uz 2010. gada vasaras - rudens sezonu 

 

Attiecībā uz iekšējiem ūdeņiem Eiropas Savienības un arī Latvijas vides politikas mērķis ir 

panākt labu ūdens stāvokli līdz 2015.gadam. Strādājot pie upju baseinu plāniem, ir veikts visu 

ūdens objektu stāvokļa novērtējums, kā arī izvērtēti riski, kuros ūdensobjektos nesasniegs 

Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli minētajā likumā 

paredzētajā termiņā. Saskaņā ar 2011. gada 31. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 

„Par riska objektiem” ir noteikti upju un ezeru ūdens objekti, kuros pastāv risks nesasniegt labu 

ūdens kvalitāti. Noteikumi arī nosaka, ka šāds risks pastāv arī piejūras un pārejas ūdensobjektos. 

 

3.1. tabula. Ūdens objektu skaits, kuros pastāv risks nesasniegt labu ūdens kvalitāti (avots: MK 

noteikumi Nr.418) 

 Daugava Gauja Lielupe Venta 

Upes 13 12 23 12 

Ezeri  38 7 6 12 

 

Attiecībā uz jūras ūdeņiem Eiropas Savienības un arī Latvijas vides politikas mērķis ir panākt 

labu ūdens stāvokli jūras ūdeņiem līdz 2020.gadam. Saskaņā ar Latvijas Hidroekoloģijas 

institūta veikto jūras vides stāvokļa novērtēšanu pēc pieejamiem kritērijiem, ir konstatēts, ka 

lielākajā daļā gadījumu jūras vides stāvoklis neatbilst laba vides stāvokļa definīcijai. Vienlaicīgi 

jāatzīmē, ka par vairākiem kritērijiem informācijas nav vai tā ir nepietiekoša novērtējuma 

veikšanai. 23 
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 http://www.lhei.lv/docs/2012/Juras_derektiva_kopsavilkums.pdf 
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Ūdens kvalitāti ietekmē gan punktveida piesārņojuma avoti (komunālo un rūpniecisko 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes), gan difūzi avoti (lauksaimniecība, mežsaimniecība, 

mājsaimniecības), kā arī hidromorfoloģiskie pārveidojumi (hidroelektrostaciju dambji, 

meliorētas upes, u.c.). Attīstot ūdens saimniecības infrastruktūru Latvijas pilsētās un ciemos, ir 

pieaudzis arī vidē novadīto notekūdeņu apjoms no punktveida avotiem. Taču vidē novadīto 

biogēnu (slāpeklis un fosfors) daudzumi ir samazinājušies, norādot uz notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu darbības uzlabojumiem. 

 

3.2.13. att. Virszemes ūdeņos novadīto notekūdeņu apjoms milj. m3/gadā 

 
Avots: LVĢMC 
 
Viens no virszemes ūdeņu piesārņojuma avotiem ir lauksaimnieciskā darbība. No 1998. līdz 

2011. gadam bioloģiskās lauksaimniecības platības ir palielinājušās no aptuveni 0,2% līdz 10% 

no kopējām lauksaimniecības platībām. Lielākā daļa (48 %) ir vidēja lieluma saimniecības (20–

100 hektāri). Neskatoties uz to, bioloģisko produktu daudzums un sortiments Latvijas tirgū ir 

nepietiekams, kas skaidrojams ar Latvijas patērētāju zemo pirktspējas līmeni. Bioloģisko 

produktu pārstrāde ir vāji attīstīta. 
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3.2.12. att. No punktveida piesārņojuma avotiem ar notekūdeņiem novadītais biogēnu 

paliekošais piesārņojums (Nkop. un P kop. slodzes) tonnas gadā  

 

 
Avots: LVĢMC 

 
Periodā no 2000.gada līdz 2008.gadam Latvijā vērojama absolūta slāpekļa noplūdes atsaiste no 
lauksaimniecības sektora ekonomiskās izaugsmes, taču lauksaimniecības ķimikāliju lietošana 
pieaug (sk. 3.2.13. att.). 
 
 
3.2.13. att. Lauksaimniecības ķimikāliju izmantošana Latvijā 

 
 
Avots: FAO Stat 

 
Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

NAP2020 neparedz tiešus mērķus un pasākumus ūdens kvalitātes uzlabošanai. Tomēr viens no 

mērķiem saistībā ar tautsaimniecības izaugsmi ir vidē nonākošā piesārņojuma apjoma 
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samazināšana. Tāpat pozitīvu ietekmi varētu radīt [433] uzdevuma „Stimulēt zemes un citu dabas 

resursu ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģisko daudzveidību, pielietojot vidi saudzējošas tehnoloģijas” 

īstenošana.  

 

3.2.4. Augsnes kvalitāte  

 

Līdz 2011.gadam lauksaimniecībā izmantojamo zemju augsnes agroķīmisko īpašību 

monitoringam netika piešķirts valsts finansējums, un līdz ar to nav reprezentatīvs saimniecību 

novērtējums, kas raksturotu augsnes visos valsts plānošanas reģionos, ņemot vērā augsnes 

veidu, granulometrisko sastāvu, saimniecību platību, specializāciju u.t.t. Augšņu agroķīmiskā 

izpēte tiek veikta tikai pēc zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma. Pēc personu 

pieprasījuma pētītajām platībām nav pēctecības un līdz ar to šādas izpētes rezultātā iegūtie dati 

praktiski nav izmantojami zemes auglības līmeņa pārmaiņu objektīvam izvērtējumam.  

 

2011.gadā veikto 243 saimniecību agroķīmisko analīžu dati parāda, ka apmēram 33 % no pētīto 

augšņu ir vajadzīga kaļķošana, 20 % ir nepietiekams organisko vielu saturs. 

 

Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

NAP2020 kā vienu no uzdevumiem paredz palielināt augsnes auglību [416], tomēr nav skaidrs, 

vai šī uzdevuma izpilde ietver augsnes agroķīmisko īpašību uzlabošanu vai, piemēram, mitruma 

režīma regulāciju. Ja NAP2020 netiktu realizēts, tad, iespējams, netiktu saņemts atbalsts augsnes 

auglības palielināšanas pasākumiem.  

 

 

3.2.5. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas  

 

Atbilstoši likumam „Par piesārņojumu”, piesārņota vieta ir augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, 

kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kas satur piesārņojošas vielas. Savukārt potenciāli 

piesārņota vieta ir augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kuri, 

pēc nepārbaudītas informācijas, satur vai var saturēt piesārņojošas vielas.  

Latvijas teritorijā ir saglabājušās intensīva vēsturiskā piesārņojuma zonas, no kurām 

piesārņojums izplatās tālāk, nonākot gruntī, pazemes ūdeņos, virszemes ūdeņos, apdraud vides 

objektus un cilvēku veselību. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā, ko uztur 

LVĢMC, uz 2012.gada 20. augustu, ir reģistrētas 3 527 vietas, no kurām 243 ir klasificētas kā 

piesārņotas vietas, bet 2 654 – kā potenciāli piesārņotas vietas. Nozīmīgākās piesārņojuma avotu 

grupas ir rūpniecisko atkritumu izgāztuves; sadzīves atkritumu izgāztuves; degvielas uzpildes 

stacijas un naftas bāzes; bijušās ķimikāliju un pesticīdu noliktavas; lopbarības kompleksi, cūku 

un putnu fermas; bijušās PSRS armijas teritorijas. No piesārņojuma sanācijas viedokļa 

problemātiskākās ir tās piesārņotās vietas, kur piesārņojuma radītājs vairs nav pieejams, un nav 

arī tieša tās saistību un pienākumu pārņēmēja. Šādas vietas ir, piemēram, bijušās PSRS armijas 

teritorijas un agrāko laiku rūpniecisko atkritumu izgāztuves. Augstais piesārņojuma līmenis, kā 

arī specifiskā un dārgā attīrīšanas tehnoloģija, ir šķērslis pašvaldības vai privātām investīcijām 

šo vietu sakopšanā un tālākā izmantošanā. 
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Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

NAP2020 neskata šo vides problēmu, tāpēc nav paredzamas izmaiņas šajā jomā. 

 

3.2.6. Atkritumu apsaimniekošana  
 
Kopējo radīto atkritumu apjomam ir tendence palielināties. 2010. gadā kopējais pārstrādāto 

atkritumu apjoms saskaņā ar datu bāzē pieejamo informāciju ir 647 tūkstoši tonnu (skatīt 

3.2.14. attēlu). Iepakojums vidēji gadā veido 18 % no visiem radītajiem atkritumiem. Ne visi 

atkritumi tiek pārstrādāti uz vietas Latvijā – daļa savākto atkritumu tiek nosūtīta pārstrādei uz 

ārvalstīm. Analizējot datus par atkritumu eksportu konstatēts, ka lielāko īpatsvaru sastāda 

dažādās atkritumu grupās ietilpstošie krāsainie un melnie metāli – kopumā nepilni 245 tūkstoši 

tonnu, 40 tūkstošus tonnu sastāda papīra un kartona, plastmasas, metāla un stikla atkritumi, kas 

faktiski ir otrreizējās izejvielas, līdz ar to var secināt, ka pārstrādes jaudas uz vietas Latvijā nav 

pietiekamas, vai arī saimnieciski izdevīgāka ir atkritumu transportēšana pārstrādei uz ārzemēm. 

Importa apjoms ir salīdzinoši neliels – kopā 27,7 tūkstoši tonnu. Tāpat kā eksportā, arī importā 

lielāko īpatsvaru veido pārstrādei derīgi materiāli – papīrs, kartons, plastmasa, metāls, stikls, kas 

kopā sastāda 25,7 tūkstošus tonnu, jeb 92,3 % importa.  

 

Līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, Latvijā pastāv atkritumu apjoma palielināšanās risks, tomēr tiek 

veikti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai. Ir slēgtas un rekultivētas daudzas 

nelegālās un vietējās izgāztuves un izveidoti 10 atkritumu apsaimniekošanas poligoni (skatīt 

3.2.15. attēlu). Pārstrādāto atkritumu apjomi turpina palielināties, bet dominējošais atkritumu 

pārstrādes veids joprojām ir atkritumu noglabāšana poligonos. Pēc Eurostat datiem vidēji viens 

Latvijas iedzīvotājs atkritumu poligonos gadā noglabā 300 kg sadzīves atkritumu, kas ir par 33 

% vairāk kā vidēji ES27. Atkritumu otrreizējā pārstrāde vēl joprojām ir zemā līmenī, bet turpina 

palielināties. Rīgas Tehniskās universitātes Vides Aizsardzības un Siltuma Sistēmu institūta 

pētījuma rezultāti rāda, ka atkritumus šķiro 33 % aptaujāto. Lielākā daļa šķiroto atkritumu tiek 

savākta no uzņēmumiem, nevis mājsaimniecībām, tādejādi nodrošinot ES noteiktās atkritumu 

otrreizējās pārstrādes normas. Taču nākotnē pieaugošu pārstrādes apjomu nodrošināšanai 

šķiroto atkritumu savākšana būs jāstimulē arī mājsaimniecībās. Viens no efektīvākajiem 

veidiem, kā palielināt mājsaimniecībās šķiroto atkritumu apjomu ir depozīta sistēmas ieviešana 

dzērienu iepakojumam.  
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3.2.14. att. Sadzīves un bīstamie atkritumi, to savākšana un pārstrāde 

 
Avots: Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

 

3.2.15. att. Atkritumu apsaimniekošanas reģioni un sadzīves atkritumu poligoni Latvijā 

 
Avots: VARAM 

 

Eiropas Komisijas pētījums24 par atkritumu politiku ES uzsver, ka viens no galvenajiem 

atkritumu politikas trūkumiem Latvijā ir tas, ka lielākā daļa sadzīves atkritumu, tai skaitā lielākā 

daļa (80 %) bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu, nonāk atkritumu poligonos, taču ES mērķi 

paredz līdz 2016. gadam šo rādītāju samazināt līdz 35 %. Latvijā ir nepietiekama šķirotu 
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 http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf 
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atkritumu savākšana un sadzīves atkritumu apsaimniekošanā nedarbojas „piesārņotājs maksā” 

princips. Tāpat iztrūkst pasākumu atkritumu apjoma samazināšanai un neapmierinošā kvalitātē 

ir prognozes par izmaiņām sadzīves atkritumu apjomos. Lielāka uzmanība būtu jāpievērš 

izmantotā iepakojuma, kura sastāvā ir ekonomiski vērtīgi un atkārtoti izmantojami materiāli, 

otrreizējai pārstrādei. 

 

Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

NAP2020 ietver [437] uzdevumu, kas vērsts uz atkritumu šķirošanu un dalīti savākto atkritumu 

pārstrādi. Tas ir svarīgs uzdevums, kas sekmētu šīs nozares politikas mērķu sasniegšanu. 

Turklāt turpinoties pašreizējām tendencēm, sagaidāms, ka turpinās palielināties atkritumu 

daudzums, tāpēc vēl jo vairāk nepieciešama pārstrādes sekmēšana. Lai izpildītu ES direktīvu 

prasības atkritumu saimniecības jomā, nepieciešams arī mājsaimniecību sektorā stimulēt 

šķiroto atkritumu savākšanu. Tāpēc, ja NAP2020 izvirzītā uzdevuma realizācija nenotiktu, 

pārstrādāto atkritumu īpatsvara pieaugums varētu atpalikt no ES politikā noteiktajiem mērķiem, 

turklāt netiktu izmantotas iespējas resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai.   

 

3.3. Dabas resursu izmantošanas intensitāte un ekoloģiskā pēda  

3.3.1. Resursu plūsmas 
 
Resursu plūsmas datu analīze atklāj pieaugošu resursu patēriņu Latvijā. Pēc Eurostat datiem 

1999. gadā kopējais dabas resursu tiešais patēriņš (DMC) Latvijā bija 35,4 milj. tonnas (imports 

– 16 % no DMC), bet 2007. gadā DMC bija pieaugusi līdz 48,6 milj. tonnu (importam pieaugot 

līdz 25 %) un 2009. gadā atkal nokrītot līdz 32,8 milj. tonnu. Resursu patēriņā uz vienu 

iedzīvotāju Latvijā ir tuvu ES-27 vidējam rādītājam. Pēc LVĢMC aprēķiniem kopējā resursu 

ieejošā plūsma (DMI) Latvijā 2002. gadā bija 40,5 milj. tonnas, bet 2005. gadā 47,3 milj. tonnas. 

 
Lielākā daļa neatjaunojamo resursu Latvijā tiek importēti, un šī atkarība no importētajiem 

neatjaunojamajiem resursiem ar katru gadu pieaug (sk. 3.3.1. att.). Lai gan Latvijā ir liels 

atjaunojamo resursu īpatsvars, to daļa DMC samazinās — 2000. gadā atjaunojamie resursi 

veidoja 76 % DMC, bet 2009. gadā 59 %. Neskatoties uz to, Latvijā vēl joprojām ir salīdzinoši 

augsts atjaunojamo resursu īpatsvars resursu plūsmā; citās valstīs, piemēram, Itālijā un Ēģiptē 

atjaunojamie resursi sastāda mazāk nekā 10 % DMC.  
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3.3.1. att.: Kopējais tiešais resursu patēriņš (DMC) un imports Latvijā 

 
Avots: Eurostat dati, J.Brizgas apstrāde 

 

3.3.2. Dabas resursu izmantošanas intensitāte 
 

Salīdzinot ar ES-15 valstīm, DMC uz vienu iedzīvotāju Latvijā būtiski neatšķiras — 1999. gadā tie 

bija 15,5 tonnas uz vienu iedzīvotāju, 2007. gadā jau 21,3 tonnas, bet 2009. gadā 14 tonnas (sk. 

3.3.2. att.). Taču būtiskas atšķirības ir vērojamas, salīdzinot Latvijas un ES-15 valstu 

ekoefektivitāti un produktivitāti. Pēc Eurostat datiem, Latvijā kopējā resursu intensitāte ir 

salīdzinoši augsta — 8,1 kg/LVL.  

 

Ekoefektivitāte transporta, enerģētikas un rūpniecības sektoros ir pakāpeniski palielinājusies. 

Palielinājums novērojams arī zivsaimniecības un lauksaimniecības sektoros. Tomēr, lai 

sasniegtu Eiropas attīstītāko valstu ekoefektivitātes rādītājus, Latvijai resursu izmantošanas 

efektivitāte jāpalielina vismaz trīskārtīgi. Resursu izmantošanas produktivitāte, lai arī pagaidām 

salīdzinoši zema (1999. gadā produktivitāte Latvijā bija 171 EUR/t, salīdzinot ar 1200 EUR/t 

ES—15 valstīs, bet 2009. gadā tā bija palielinājusies līdz 380 EUR/t), ir viens no straujākajiem 

resursu produktivitātes pieaugumiem ES. Periodā kopš 2005.gada resursu produktivitāte Latvijā 

pastāvīgi palielinājās, it īpaši ekonomikas „burbuļa” gados, taču ekonomiskās krīzes periodā 

(kopš 2009.gada), uzņēmumiem nespējot pietiekami daudz investēt ražošanā, šī izaugsme ir 

samazinājusies25. Tāpēc ilgtermiņa tendence ir samērā pesimistiska. 

 

Resursu plūsmas dati rāda, ka Latvijā ir īstenojusies absolūtā resursu plūsmas atsaiste no 

ekonomiskās izaugsmes laika posmā no 1997. līdz 2001. gadam. Sākot no 2002. gada, Latvija ir 

piedzīvojusi relatīvu resursu patēriņa atsaisti no ekonomiskās izaugsmes, kas nozīmē, ka vides 

slodzes palielinās lēnāk nekā ekonomiskā izaugsme. Savukārt, 1996., 2002., 2005. un 2006. gads 

                                                           
 
25

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līd 2030.gadam. Uzraudzības ziņojums, 2012 
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ir bijuši uz robežas starp relatīvo atsaisti un resursu plūsmas pieaugumu, kas pārsniedz 

ekonomiskās izaugsmes pieaugumu. 

 
 
3.3.2. att. Resursu produktivitātes izmaiņas Latvijā. 

 
Avots: Eurostat 
 

Ekonomisko atsaisti veicina vairāki faktori: izmaiņas patēriņā (pāreja uz videi draudzīgākiem 

produktiem un pakalpojumiem), ekoefektivitātes uzlabojumi ražošanas un pakalpojumu 

piegādes ķēdē, kā arī pakalpojumu sektora attīstība bez būtiskas ražošanas. Ja pirmais faktors 

saistās ar patēriņa jomu — izmaiņām patēriņā būtu jābūt vērstām uz pāreju no ekointensīvu 

produktu patēriņa uz videi draudzīgiem produktiem un pakalpojumiem, tad otrais ir vērsts uz 

vides slodžu minimizēšanu, preču un pakalpojumu piegādes ķēdē, bet trešais faktors saistās ar 

ekonomikas struktūru. Taču šie faktori nav savstarpēji saistīti. Izmaiņas patēriņā dotu pozitīvu 

efektu ekonomiskajai atsaistei no vides slodzēm arī tad, ja neuzlabotos ekonomisko sektoru 

ekoefektivitāte, un otrādi. 
 

Jāņem vērā, ka ekonomiskajai izaugsmei ir divējāda daba. Tā veicina produktivitātes, ienākumu 

un pirktspējas palielināšanos, kas veicina apjoma efektu — patēriņa pieaugumu, kas Latvijā ir 

bijis būtisks pieaugošo vides slodžu virzošais faktors. Taču augošie ienākumi paver lielākas 

iespējas investīcijām efektivitātē un vides aizsardzībā. Diemžēl izaugsmes efekts līdz šim 

pārsniedzis ekoefektivitātes radīto vides slodžu samazinājumu, ko vēl vairāk ierobežo atsitiena 

efekts. Arī vides Kuzneca līkne (sk. 3.3.3. att.) rāda, ka ekonomiskā izaugsme Latvijā neveicina 

vides slodžu (ekoloģiskās pēdas) samazinājumu. 
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3.3.3. att. Vides Kuzneca līkne — Ekoloģiskās pēdas un IKP attiecības Latvijā (1992—2007) 

 
Avots: J.Brizgas aprēķini. 

 

Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

NAP2020 paredz atbalstīt vairākus pasākumus, kas vērsti uz produktivitātes paaugstināšanos 

apstrādes rūpniecībā, kā arī uz dabas resursu izmantošanas produktivitātes paaugstinašanos, un 

tas vērtējams pozitīvi. Neīstenojot NAP2020, sagaidāms, ka produktivitāte palielināsies daudz 

lēnākā tempā nekā īstenojot NAP2020 iekļautos uzdevumus.  

 

3.3.3. Ekoloģiskā pēda  
 

Ekoloģiskās pēdas nospiedums ir viens no „Latvija2030” stratēģiskajiem indikatoriem, nosakot, 

ka 2030.gadā šim rādītājam Latvijā ir jābūt zemākam par 2,5 hag/iedz. Ekoloģiskās pēdas 

aprēķini rāda, ka kopējā ekoloģiskā pēda Latvijā no 1992. gada līdz 2003. gadam bija salīdzinoši 

nemainīga ~ 2,6 hag/iedz. Sākot no 2003. — 2007. gadam, augot patēriņam, palielinājās arī 

ekoloģiskā pēda, 2007. gadā sasniedzot maksimumu — 4,4 hag/iedz. (sk. 3.3.4. att.). Šis straujais 

ekoloģiskās pēdas pieaugums veicināja to, ka globālā salīdzinājumā Latvija starp 160 pasaules 

valstīm no 42. vietas 2005. gadā pakāpās uz 16. vietu 2007. gadā un atrodas starp Maķedoniju 

un Norvēģiju (Ewing et al., 2010). Ekonomiskās krīzes ietekmē, sarūkot mājsaimniecību 

patēriņam, ekoloģiskā pēda 2008. un 2009. gadā ir atgriezusies 90. gadu līmenī.  

Globālā mērogā ir būtiski nodrošināt, lai pasaules valstu ekoloģiskā pēda nepārsniegtu pasaules 

bioproduktivitāti. Atbilstoši Global Footprint Network (2010) veiktajam novērtējumam, pasaules 

bioproduktivitāte ir 1,8 hag/iedz., savukārt ekoloģiskās pēdas nospiedums ir 2,7 hag/iedz., 

tādejādi resursu patēriņs 1,52 reizes pārsniedz ilgtermiņā iespējamo līmeni.  
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3.3.4. att. Ekoloģiskās pēdas dinamika (hag / iedz.) 

 
Avots: J.Brizgas aprēķini 

 

Savukārt bioproduktivitāte Latvijā pēdējo 17 gadu laikā ir pieaugusi par 15% (no 17,3 miljoniem 

hag 1992. gadā līdz 20,2 miljoniem hag 2009. gadā). Straujākais bioproduktivitātes pieaugums ir 

bijis ganībās, mežu zemēs un apbūvētajās teritorijās. Šīs izmaiņas bioproduktivitātē nodrošina 

gan izmaiņas zemes lietojumā, gan attiecīgo teritoriju ražības faktoros (sk. 3.3.5. att.). Zemā 

apdzīvotības blīvuma ietekmē, Latvijā uz vienu iedzīvotāju ir salīdzinoši augsta 

bioproduktivitāte — 2009. gadā tā bija 8,95 hag/iedz. 

 

3.3.5. att. Bioproduktivitātes izmaiņas Latvijas teritorijā (hag/iedz.) 

 
Avots: J.Brizgas aprēķini 

 

Globālā salīdzinājumā Latvija bioproduktīvāko teritoriju ziņā uz vienu iedzīvotāju ir 17. vietā 

pasaulē (Ewing et al., 2010). Atšķirība starp ekoloģisko pēdu un bioproduktivitāti parāda 

bioproduktivitātes pārpalikumu vai deficītu. Latvijai šajā ziņā ir ekoloģiskais pārpalikums — 

6,24 hag uz vienu iedzīvotāju. Latvijas lielākās bioproduktivitātes rezerves ir meži, kas sastāda 
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48 % no visas bioproduktīvās teritorijas, un zvejas teritorijas — 29 %. Salīdzinājumā tikai dažām 

no Eiropas valstīm ir ekoloģiskais pārpalikums – tāds ir Somijai, Zviedrijai, kā arī Krievijai un 

Igaunijai.  

 

Iespējamās izmaiņas, ja NAP2020 netiktu īstenots 

Atjaunojoties ekonomikas izaugsmei, sagaidāms, ka pakāpeniski palielināsies Latvijas ekoloģiskā 

pēda. Latvija2030 paredz, ka 2030. gadā ekoloģiskā pēda Latvijā būs ne lielāka kā 2,5 ha uz vienu 

iedzīvotāju. Lai panāktu šādu rādītāju pie strauji augoša patēriņa (IKP), ir nepieciešamas 

būtiskas izmaiņas patēriņa struktūrā un tehnoloģiskās un sociālās inovācijas patēriņa 

ekoefektivitātes uzlabošanai. Tāpēc NAP2020 iekļautie uzdevumi, kas vērsti uz būtisku 

materiālo resursu izmantošanas produktivitātes palielināšanos un patēriņa ekoefektivitātes 

palielināšanu, ir nozīmīgi, lai panāktu izmaiņas Latvijas ekoloģiskās pēdas rādītājā.  Vienlaikus 

jānorāda, ka ar plānotie pasākumi, visticamāk, nebūs pietiekami mērķa rādītāja sasniegšanai.  

 

3.4. Plānošanas dokumentā iekļauto nozaru attīstības ietekme uz vidi  
 
Šajā nodaļā ir sniegts vērtējums par dažādu tautsaimniecības nozaru un jomu iespējamo būtisko 

ietekmi uz vidi. Šis vērtējums izstrādāts, ņemot vērā NAP2020 iekļautos rīcības virzienus un 

uzdevumus, kā arī rādītājus, iekļaujot tikai tās nozares, kuru radītā slodze uz vidi ir būtiskākā.  

3.4.1. Apstrādes rūpniecība  

 

Apstrādes rūpniecība NAP2020 ir izcelta kā viens no galvenajiem rīcības virzieniem prioritātes 

„Tautas saimniecības izaugsme” īstenošanai. Tiek paredzēts, ka apstrādes rūpniecības 

produkcijas izlaide kā īpatsvars no IKP pieaugs ļoti strauji turpmākos gados - no 13,5% 

2011.gadā līdz 20% 2020.gadā. Tas nenoliedzami var atstāt iespaidu uz SEG emisiju apjomu un 

gaisa kvalitāti ietekmējošo piesārņojošo vielu emisiju daudzumu, jo rūpniecība ietver arī 

energointensīvas nozares. Nozīmīgākās apstrādes rūpniecības nozares Latvijā, kas veido lielāko 

daļu atmosfēru piesārņojošo emisiju, ir nemetālu minerālu izstrādājumu ražošana, pārtikas 

rūpniecība, kokapstrāde, metālu ražošana un metālapstrāde. apstrādes rūpniecības ražošanas 

apjomi turpina pieaugt, jo kopš 2009.gadā strauji ir paplašinājušās nozares eksporta iespējas.  

 

Rūpniecība radīja 2010.gadā 13.4% no kopējām SEG emisijām Latvijā. Būtiskākie avoti bija 

nemetāla minerālu izstrādājumu ražošana (tajā skaitā cementa ražošana) 31,7%, tērauda 

ražošana 19,3%, pārtikas ražošana 9,8% un pārējās nozares 35,8%. Kā parādīja pēdējo desmit 

gadu analīze (sk.3.2.nodaļa), SEG emisiju intensitāti raksturojošais indikators (SEG emisiju 

apjoms uz pievienotās vērtības vienību) ir uzlabojies, pateicoties pārejai uz CO2 mazāk intensīvu 

kurināmo (dabas gāze un biomasa). Līdz ar to nākotnē SEG emisiju pieauguma atsaistīšanā no 

IKP pieauguma lielāka loma jāspēlē energoefektivitātei, lai būtiski samazinātu energointensitāti 

rūpniecības nozarēs. Kopējā rūpniecības energointensitāte no 2000.gada līdz 2010.gadam 

samazinājās tikai par 3.2% punktiem, un šāds temps nenodrošinās SEG emisiju ierobežošanu 

nākotnē pie NAP2020 paredzētiem rūpniecības pieauguma tempiem. Rūpniecības uzņēmumiem, 

kas piedalīsies ES Emisiju tirdzniecības sistēmā, vajadzēs izvērtēt un samērot nepieciešamos 

ieguldījumus efektīvas ražošanas attīstībā ar sagaidāmām papildus izmaksām par CO2 emisijām. 
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Gaisa kvalitāti ietekmējošo piesārņojošo vielu emisiju apjomā 2010.gadā rūpniecība nozīmīgu 

vietu ieņem gaistošo organisko savienojuma emisijās – 33%, sēra dioksīda emisijās – 75% un 

slāpekļa oksīda emisijās – 22%.  

 

Rūpniecībā slāpekļa oksīda emisijas 2010.gadā veidoja tērauda ražošana – 51%, minerālu 

produktu ražošana – 8%, pārtikas ražošana - 5% un pārējās nozares veidoja 35%. NOx emisijas ir 

lielā mērā atkarīgas no pielietotās tehnoloģijas, līdz ar to labāko pieejamo tehnoloģiju 

izmantošana var sekmēt emisiju ierobežošanu vai samazināšanu. 82% no sēra dioksīda emisijām 

rūpniecībā rada cementa ražošana, bet otrs lielākais piesārņotājs ir pārtikās ražošanas nozare ar 

5%. Minerālu izstrādājumu nozare rada 64% no rūpniecības radītām gaistošo organisko 

savienojuma emisijām. 

 

Rūpniecības attīstība līdz 2020.gadam, ja nemainīsies pielietoto tehnoloģiju spektrs var 

palielināt sēra dioksīda un slāpekļa oksīda emisijas. 

 

Kokapstrādes nozare, savukārt rada slodzi uz meža ekosistēmām. Latvijā koksnes resursi tiek 

izmantoti ne tikai dažādu koksnes izstrādājumu ražošanai, bet arī enerģētikā, papīra ražošanai, 

nodrošinot darbu tipogrāfijām. Ar koksnes pārstrādes un apstrādes produktu ražošanu saistītās 

nozarēs radītā pievienotā vērtība sadalās šādi – mēbeles – 14 %; papīrs un papīra produkti – 7 

%; iespiešanas darbi un ar tiem saistīti produkti – 15 %; koksnes izstrādājumi – 64 %. 

Kokapstrādes nozarē tiek eksportētas ¾ no saražotās produkcijas, un galvenie eksporta tirgi ir 

ES15 dalībvalstis.  

 

3.4.2. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 
 
Lauksaimniecības zemes, tāpat kā meža zemes, nodrošina ievērojamu daļu Latvijas bioloģiskās 

daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumus. Lauksaimniecībai var būt gan pozitīva, gan 

negatīva ietekme uz vidi un dabas kapitālu. Lauksaimnieciskās darbības intensifikācija, gan 

apsaimniekošanas pārtraukšana apdraud bioloģisko daudzveidību lauksaimniecības zemēs un to 

sniegtos ekosistēmu pakalpojumus. Lauksaimnieciskā darbība ir viens no virszemes ūdeņu 

piesārņojuma avotiem.  

 

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas kontekstā lauksaimniecībai ir būtiska nozīme - liela daļa 

no bioloģiskās daudzveidības ir saimnieciskās darbības rezultāts, un tikai ar saimnieciskām 

aktivitātēm var tikt uzturētas kā dabas kapitāla pakalpojumi. No bioloģiskā viedokļa īpaši 

nozīmīgas ir pļavas un ganības. Sugām bagātākās ir nekultivētās pļavas, kur zelmenis netiek 

atjaunots, piesējot graudzāles. Pēc ekspertu vērtējuma Latvijā varētu būt ap 100 000 ha 

bioloģiski vērtīgo zālāju26, kas veido apmēram 4% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

platības vai 15% no visām pļavām un ganībām. Neizmantojot lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes, neizmantotās platības aizaug ar krūmiem un tiek transformētas par meža zemēm, kā arī 

pastiprināti izplatās invazīvās sugas, piemēram, Sosnovska latvānis.  

 

                                                           
 
26

Latvijas Dabas fonds, 2008. Dabai draudzīga saimniekošana laukos – Latvijas lauku attīstības programmas 

(2007-2013) sniegtās iespējas. 
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Kopējo lauksaimniecības slodzi uz bioloģisko daudzveidību var samazināt, pielietojot vidi 

saudzējošas metodes un tehnoloģijas. Slodzi uz vidi netiešā veidā var samazināt, palielinot 

bioloģiskās lauksaimniecības platības – laika posmā no 1998. līdz 2011. gadam bioloģiskās 

lauksaimniecības platības ir palielinājušās no 0,2 % līdz 10 % no kopējām lauksaimniecības 

platībām.  

 
Mežistrāde un ar to saistītā kokapstrādes nozare rada slodzi uz meža ekosistēmām - koksne ir 

būtiskākais meža ekosistēmu resurss. Saimnieciskā darbība notiek vai nesenā pagātnē notikusi 

gandrīz visos Latvijas mežos – kā pilnīgi dabiskas mežaudzes novērtēti ir mazāk nekā 0,5 % no 

kopējās meža platības. Viens no slodzes rādītājiem ir ikgadējie ciršanas apjomi, kas līdz šim ir 

bijuši mazāki par ikgadējo koksnes krājas pieaugumu. Lai slodzi uz meža ekosistēmu ierobežotu, 

pieļaujamo ciršanas apjomu nedrīkstētu būtiski palielināt, kā arī jānodrošina, lai bioloģiskās 

daudzveidības ziņā vērtīgās mežu teritorijas tiktu saglabātas. Viens no mežu bioloģisko 

daudzveidību raksturojošiem rādītājiem ir meža putnu indekss.   

 

Attiecībā uz zivsaimniecības nozares ietekmi uz vidi un ūdens bioloģiskajiem resursiem, jāizdala 

jautājumi, kas saistīti ar ilgtspējīgu zivju ieguves apjomu atklātās ūdenstilpēs (gan iekšējos 

ūdeņos, gan Baltijas jūrā), zivju pārstrādes nozari un akvakultūras attīstību. Attiecība uz zivju 

resursu ieguvi, jāizvirza mērķis zivju resursus saglabāt, lai nodrošinātu to pieejamību arī 

nākotnē. Galvenos pasākumus zivju resursu saglabāšanai un atjaunošanai iekšējos ūdeņos  

regulē Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnes. 

Zivsaimniecības kontekstā iespējama būtiska slodze uz vidi ir iespējama akvakultūras ražošanā, 

ja akvakultūras produkti tiek audzēti atklātās ūdenstilpēs. Negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai 

un samazināšanai ir jāizmanto tehnoloģiski paņēmieni - akvakultūras produktus ir jāaudzē 

slēgtos baseinos ar kontrolējamiem apstākļiem, maziem barības zudumiem, un radušos 

metabolisma produktu atdalīšanu un izmantošanu.  

 

3.4.3. Transports  
 
Transporta sektors rada aptuveni 27% no kopējām SEG emisijām Latvijā 2010.gadā. 

Autotransports veido lielāko daļu no kopējām SEG emisijām transporta sektorā - 2010. gadā tas 

veidoja 90% no kopējām emisijām, bet nākošais lielākais emisiju avots ir dzelzceļš 9,4 %. 

Atlikušo daļu veidoja vietējā navigācija un vietējā civilā aviācija. CO2 emisijas veido gandrīz 98% 

no kopējām SEG emisijām transporta sektorā. 

 

Emisiju tendenču analīze parāda, ka autotransporta sektora radītās emisijās vislielākais 

īpatsvars ir tieši pasažieru automašīnām. Līdz ar to NAP2020 paredzētās aktivitātes, kas vērstas 

uz sabiedriskā transporta plašāku izmantošanu, ja tas aizvietotu privāto pasažieru automašīnu 

izmantošanu, varētu dot pozitīvu efektu. Līdz šim lielāko efektu CO2 emisiju ierobežošanā 

transporta sektorā ir devusi jaunu tehnoloģiju plašāka izmantošana (EURO4 un EURO5 klases 

pasažieru un kravas automašīnas) un biodegvielas plašāka izmantošana.  

 

Transporta sektora lielākā ietekme ir uz slāpekļa oksīda emisijām valstī, jo sektors 2010.gadā 

sastāda aptuveni 54% no kopējām emisijām. Sabiedriskā transporta plašāka izmantošana, 

autotransporta plūsmas vienmērīguma nodrošināšana pilsētās, ceļu kvalitātes uzlabošana var 
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radīt pozitīvu ietekmi uz slāpekļa oksīda emisiju samazināšanu. Daļa no šiem pasākumiem 

minēti NAP2020. 

 

Dzelzceļa transportā kravu pārvadājumos dominē starptautiskie pārvadājumi – ap 93% no 

kopējā apjoma, tādejādi šī sektora emisijas lielā mērā atkarīgas no ārējiem faktoriem. Būtiski 

atzīmēt, ka kravu pārvadājumos pa dzelzceļu, salīdzinājumā ar auto kravu pārvadājumiem rodas 

par 70-80% mazāks CO2 izmešu daudzums. Dzelzceļa transportā raksturīgas negatīvas ietekmes 

ar lokālu raksturu, piemēram, putekļu emisijas, augsnes piesārņojums ar naftas produktiem (it 

īpaši zem dzelzceļa sliedēm un depo), kā arī virszemes ūdeņu piesārņojums. Papildus tam kā 

problēma ir jāatzīmē trokšņa piesārņojums, it īpaši teritorijās, kas atrodas tuvu dzīvojamām 

mājām. NAP2020 paredz Austrumu-rietumu dzelzceļa infrastruktūras atjaunošanu un 

modernizāciju, kas ilgtermiņā varētu radīt pozitīvu ietekmi uz vidi, ja daļa no kravu 

pārvadājumiem, kas pašlaik tiek nodrošināti ar autotransportu, turpmāk tiks veikt pa dzelzceļu. 

Vienlaikus jāparedz pasākumi negatīvo lokālo ietekmju mazināšanai (troksnis, putekļu 

piesārņojums u.tml.).  

 

Palielinoties jūras transporta intensitātei, par ko liecina ostu apgrozījuma pieaugums (un 

NAP2020 plānotais pieaugums nākotnē), pieaug ietekme uz Baltijas jūras ekosistēmu (naftas 

produktu piesārņojums, noplūdes, mehāniska ietekme uz jūras dzelmi u.tml.).  
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4. Ar plānošanas dokumentu saistītie vides aspekti 
 
Nosakot ar NAP2020 īstenošanu saistītos būtiskos vides aspektus, tika ņemti vērā tie rīcības 

virzieni un uzdevumi, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt dabas resursus un vides kvalitāti:  

● ar konkrētu uzdevuma īstenošanu saistīta tieša ietekme uz vidi (pozitīva vai negatīva);  

● pastarpināta ietekme caur plašākiem sociāli ekonomiskiem procesiem, ko veicina 

NAP2020 iekļauto rīcības virzienu un uzdevumu īstenošana.  

 

NAP2020 detalizācijas pakāpe neļauj precīzi novērtēt visas iespējamās būtiskās ietekmes uz vidi, 

tādēļ kā „atskaites punkts” izmantoti NAP2020 iekļautie uzdevumi, rīcības virzienu mērķu 

sasniegšanas rādītāji. Savukārt sociālekonomisko procesu kā virzošo spēku iespējamās ietekmes 

uz vidi vērtēšanai ņemti vērā izvirzītie prioritātes mērķi un mērķu sasniegšanas rādītāji. 

Papildus tam ņemti vērā komentāri un atzinumi par iespējamiem riskiem dabas kapitālam, ko 

organizācijas un institūcijas ir izteikušas sabiedriskās apspriešanas un citos konsultāciju 

procesos dažādās NAP2020 izstrādes stadijās.  

 

Novērtējuma procesā izvirzīti vairāki būtiskie vides aspekti, kas saistīti ar NAP2020 ieviešanu – 

dabas kapitāla saglabāšana, vides kvalitātes uzlabošana un kopējās antropogēnās slodzes uz vidi 

mazināšana.  

 

4.1. Dabas kapitāla nenoplicināšana  
 
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana dažādās ekosistēmās  
 
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu nevar īstenot „savrupās saliņās” – īpaši aizsargājamajās 

dabas teritorijās un, plānojot valsts saimniecisko izaugsmi, vienlaikus ir jāplāno arī funkcionāls 

dabas teritoriju tīkls un pasākumi, kas nodrošinās dabas kapitāla nenoplicināšanos. Šāda pieeja 

atbilst arī starptautiskajiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas mērķiem.  

Dabas kapitāla noplicināšana neracionālas un neilgtspējīgas izmantošanas dēļ ir uzskatāma par 

vienu no draudiem, jo nav veikta īpaši aizsargājamo biotopu kartēšana visā valstī, un informācija 

par aizsargājamu dabas vērtību sastopamību valstī nav pietiekama, ne visās īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju kategorijās tiek nodrošināta tur esošo dabas vērtību saglabāšana. Savukārt risku 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai mežu teritorijās rada tas, ka ekonomiskās krīzes dēļ 

tikpat kā nenotiek mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu kompensēšana īpaši 

aizsargājamajās dabas teritorijās.  

Nepieciešams veicināt dabai draudzīgu mežsaimniecības metožu plašāku pielietošanu 

mežsaimniecībā, lai nenoplicinātu meža ekosistēmu un tās sniegtos pakalpojumus. Bioloģiskajai 

daudzveidībai nozīmīgākie (vecie un bioloģiski daudzveidīgie) meži ir fragmentēti un to stāvokli 

nepieciešams uzlabot, veicot to konsolidāciju, integrēšanu kopējā ekoloģiskā tīklā un īstenojot 

biotehniskos pasākumus. Ievērojamas dabisko meža biotopu platības joprojām nav apzinātas, 

īpaši privātajās zemēs.  
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NAP2020 izvirzītie mērķi saistībā ar bioloģiskās lauksaimniecības platību palielināšanu un vides 

un dabas aizsardzības pasākumiem novirzīto lauksaimniecības atbalsta pasākumu īpatsvara 

pieaugumu pozitīvi ietekmēs bioloģisko daudzveidību lauksaimniecības zemēs. Arī ES Kopējās 

lauksaimniecības politikā 2014.-2020.gadam iekļautā „zaļā komponente” radīs netiešu pozitīvu 

ietekmi vides kvalitātes nodrošināšanai.  Tomēr negatīva ietekme iespējama saistībā ar augsnes 

auglības palielināšanu, ja tas netiek darīts ar vidi saudzējošiem līdzekļiem.  

NAP2020 prioritātēs netiek aplūkota jūras telpas izmantošana, līdz ar to tas tieši neietekmē šo 

teritoriju attīstības potenciālu. Tomēr plānotais kravu apgrozījuma pieaugums Latvijas ostās 

neizbēgami palielinās arī satiksmes intensitāti jūrā, kas var negatīvi ietekmēt jūras ekosistēmu.  

Viens no NAP2020 uzdevumiem ir atbalstīt zivsaimniecības produktu un pakalpojumu tālākas 

apstrādes attīstību. Tas ir saistīts ar zivju resursu izmantošanas intensitāti un varētu ietekmēt 

krājumus gan Baltijas jūrā, gan iekšējos ūdeņos. Tāpēc svarīgi ir noteikt ilgtspējīgas 

izmantošanas limitus (kvotas), kas nodrošinātu resursu nemainīgu pieejamību nākotnē. 

NAP2020 atbalstītā ekonomikas izaugsme un uz eksportu orientētā integrētu tūrisma, kultūras un 

dabas kapitāla produktu attīstība veicinās arī piekrastes kā tūrisma resursu attīstību, taču tā nedrīkst 

noplicināt Latvijas piekrastes unikālās dabas un ainaviskās vērtības, kas ir šī resursa pamatā.  

 

Mežu resursi  

Mežu resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodrošināšana, nepieciešams palielināt resursu 

izmantošanas efektivitāti, lai no katra kubikmetra nocirstās koksnes iegūtu pēc iespējas lielāku 

pievienoto vērtību. NAP2020 mērķi vērsti uz vietējās kokrūpniecības un nišas produktu 

attīstību, tādejādi veicinot efektīvāku vietējo kokmateriālu izmantošanu un apaļkoka eksporta 

īpatsvara samazināšanu kopējā Latvijas kokmateriālu eksportā. Taču palielināts pieprasījums 

pēc koksnes kokapstrādei, kā arī kā atjaunojamās enerģijas resursa, var apdraudēt meža resursu 

izmantošanas ilgtspēju.  

 

NAP2020 iekļautais indikators „Mežainums” (mežu platība, % no kopējās valsts teritorijas) ir 

ļoti vispārīgs, un dabas kapitāla un meža resursu raksturošanai nav izmantojams bez citiem 

mežu raksturojošiem rādītājiem kā, piemēram, bioloģiski augstvērtīgu mežu platības īpatsvars 

un īpaši aizsargājamo meža biotopu platības īpatsvars no kopējās meža platības, meža putnu 

indekss, mežaudžu struktūra pēc valdošajām koku sugām un vecuma. Atbilstoši Valsts meža 

dienesta Meža statistiskās inventarizācijas datiem mežiem klātās platības 2011. gadā aizņēma 

46,45% no valsts teritorijas, savukārt meža platība (kas ietver visas meža zemes, t.sk. purvus, 

lauces, infrastruktūras objektus u.tml.) pēc šiem datiem 2010. gadā bija 52%.  

 

 

Ainavas  

Pašlaik novērojamās Latvijas ainavas transformācijas nodrošina tās vizuāli estētisko vērtību un 

tradicionālās kultūrainavas saglabāšanu. Turklāt vērojamās ainavas vienkāršošanās jeb 

monotonizācija negatīvi ietekmē arī bioloģisko daudzveidību. Veicinot reģionu izaugsmi un 

dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīgu izmantošanu, NAP2020 atbalstītie pasākumi pozitīvi 

ietekmēs arī lauku ainavu. 
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4.2. Vides kvalitātes uzlabošana un kopējās antropogēnās slodzes 
samazināšana  
 
Siltumnīcefekta gāzu emisijas un gaisa kvalitāte  

Līdz šim piemērotā klimata politika, galvenokārt atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

paplašināšana un energoefektivitātes paaugstināšana, sekmējusi SEG emisiju pieauguma 

samazināšanu, salīdzinot ar IKP pieaugumu. Tomēr līdz šim Latvijā nav izdevies atsaistīt IKP 

pieaugumu no SEG emisiju pieauguma. Izvirzītie mērķi par SEG emisiju samazināšanu ilgtermiņā 

un konkrēti uzdevumi līdz 2020.gadam prasīs panākt tautsaimniecības attīstību pie nemainīga 

vai pat samazināta SEG emisiju apjoma. Galvenie SEG emisiju avoti Latvijā ir enerģētikas nozare, 

transports, lauksaimniecība, rūpniecība un pakalpojumu un mājsaimniecības sektori. 

Analīze par kopējo emisiju apjoma izmaiņām Latvijā pēdējo desmit gadu laika periodā parāda, ka 

nav vērojama būtiska emisiju samazināšanās tendence, kas atļautu apgalvot, ka piemērotā 

politika vides kvalitātes uzlabošanā būtu būtiski ietekmējusi emisiju izmaiņas.  

 
Attiecībā uz gaisa kvalitāti, ir nepieciešams veikt pasākumus to pilsētu gaisa kvalitātes 
uzlabošanai, kurās ir vērojams sezonāls PM10 un slāpekļa dioksīda pieļaujamo normatīvu 
pārsniegums.  

Izvirzot NAP2020 kā būtiskāko vidēja termiņa mērķi tautas saimniecības izaugsmes 

stimulēšanai un iedzīvotāju labklājības pieaugumam „Ekonomikas izrāvienu”, tiek izvirzīti 

makroekonomiskie mērķi, kuru nodrošināšana būs saistīta ar enerģijas un kurināmā patēriņa 

pieaugumu, kas var izraisīt gaisa kvalitāti ietekmējošo piesārņojošo vielu emisiju un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumu. Esošās situācijas apskats par gaisa kvalitāti un klimata 

politiku parādīja, ka līdz šim tautas saimniecības izaugsme nav atsaistīta no piesārņojošo vielu 

un siltumnīcefekta gāzu emisiju pieauguma. Līdz ar to NAP2020 būtiski ir ietvert aktivitātes un 

noteikt mērķus, kas vērsti uz emisiju apjoma ierobežošanu vai samazināšanu. 

 
Ūdens kvalitāte  

Lai gan viens no NAP2020 mērķu sasniegšanas rādītājiem ir ūdens vidē nonākošā piesārņojuma 

apjoma samazināšana, tomēr NAP2020 neparedz tiešus pasākumus ūdens kvalitātes 

uzlabošanai. 
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5. Starptautiskie un nacionālie mērķi vides aizsardzības jomā  
 
Latvija ir pievienojusies daudzām starptautiskām konvencijām dabas un vides aizsardzības 

jomā, un Latvijai ir saistoši ari ES tiesību akti. Atbilstoši konvenciju vai starptautisko vienošanos 

noteiktajam, Latvija dažādās jomās ir izstrādājusi un apstiprinājusi nacionālos tiesību aktus un 

darbības plānus, kas paredz nodrošināt starptautisko prasību ieviešanu Latvijā. 

 

Šī nodaļa izceļ tos NAP2020 rīcības virzienus, to mērķus un uzdevumus, kas attiecināmi uz 

starptautisko un nacionālo vides aizsardzības mērķu sasniegšanu, akcentējot to, vai NAP2020 

īstenošana varētu traucēt vai atbalstīt Latvijai izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

 

5.1. Starptautiskie mērķi  

Analizējot NAP2020 saturu, ir jāatzīmē, ka vairums izvirzīto rīcības virzienu, mērķu un 

uzdevumu nav saistīti ar starptautiskiem vides mērķiem. Zemāk analizētie ir tie, kuru īstenošana 

ir saistīta ar konkrētu starptautisko konvenciju izvirzītajiem mērķiem. 

 

PRIORITĀTE „TAUTAS SAIMNIECĪBAS IZAUGSME” 

 

Rīcības virziens „Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski 

konkurētspējīgi pakalpojumi” 

Mērķis 2 Pateicoties ārvalstu tiešo investīciju koncentrācijai tirgojamās (preces un 

pakalpojumi) nozarēs, eksporta pieaugums periodā no 2014.-2020. gadam ir vismaz 40% 

apmērā 

Tā kā viens no šī mērķa uzdevumiem ir uz eksportu orientētu tūrisma produktu veidošana, 
izmantojot reģionu unikālo, dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, reģionos izveidoto 
infrastruktūru un klimata priekšrocības (t.sk. kurortoloģijas pakalpojumi), tad tā īstenošana, 
nerespektējot ekosistēmu limitus, var traucēt sasniegt šādu starptautisko konvenciju mērķus:  

 aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši apdraudēto un izzūdošo 

sugu tās sugas un dzīvotnes. Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu 

aizsardzību – Bernes konvencija (1979)  

 saglabāt bioloģisko daudzveidību. Konvencija par bioloģisko daudzveidību (Riodežaneiro, 

1992) un tās Stratēģiskais Rīcības Plāns 2011-2020. 
 

Mērķis 4 Nepārsniegt ilgtermiņa attīstību nodrošinošu vidē nonākošā piesārņojuma un 

siltumnīcefekta gāzu apjomus (samazinot enerģētikas, rūpniecības, transporta, 

lauksaimniecības, zivsaimniecības un mājsaimniecību radītās piesārņojošo vielu emisijas un 

radīto atkritumu daudzumu) 

Šis mērķis varētu atbalstīt šādu starptautisku mērķu sasniegšanu:  
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 samazināt Baltijas jūras vides piesārņojumu un nodrošināt dabas un bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzību Baltijas jūrā. Konvencija par Baltijas jūras reģiona jūras vides 

aizsardzību – Helsinku konvencija (1974, 1992).  

 aizsargāt cilvēkus un vidi no gaisa piesārņojuma, pakāpeniski samazināt un novērst gaisa 

piesārņošanu, tai skaitā, robežšķērsojošo piesārņošanu lielos attālumos. Konvencija par 

robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos - Ženēvas konvencija (1979).  

 veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un konkrētu CO2 emisijas mērķu 

sasniegšanu. Konvencija par klimata pārmaiņām (1992), Kioto protokols 1997 un 

Kankūnas vienošanās (2010). 

Diemžēl saistībā ar šo mērķi nav noteikti konkrēti uzdevumi, tāpēc nav skaidrs vai būs kāds 

konkrēts atbalsts šo konvenciju un vienošanos mērķu sasniegšanā. 

 

Rīcības virziens „Izcila uzņēmējdarbības vide” 

Mērķis 2 Nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību 

Šis mērķis un ar to saistītie uzdevumi, kas vērsti uz ostu, dzelzceļu un lidostu kravu un pasažieru 

apgrozījuma palielināšanu. Tomēr, tā kā ar šo mērķi NAP2020 nav ietverta informācija par 

konkrētām darbībām mērķa sasniegšanai, tāpēc nevar viennozīmīgi apgalvot, ka plānotās 

darbības traucēs starptautisko mērķu sasniegšanai. Šī mērķa ieviešana ir saistīta ar šādiem 

starptautiskiem mērķiem:  

 samazināt Baltijas jūras vides piesārņojumu un nodrošināt dabas un bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzību Baltijas jūrā. Konvencija par Baltijas jūras reģiona jūras vides 

aizsardzību – Helsinku konvencija (1974, 1992).  

 aizsargāt cilvēkus un vidi no gaisa piesārņojuma, pakāpeniski samazināt un novērst gaisa 

piesārņošanu, tai skaitā, robežšķērsojošo piesārņošanu lielos attālumos. Konvencija par 

robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos - Ženēvas konvencija (1979).  

 aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši apdraudēto un izzūdošo 

sugu tās sugas un dzīvotnes. Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu 

aizsardzību – Bernes konvencija (1979)  

 saglabāt bioloģisko daudzveidību. Konvencija par bioloģisko daudzveidību (Riodežaneiro, 

1992) un tās Stratēģiskais Rīcības Plāns 2011-2020. 

 

Rīcības virziens „Energoefektivitāte un enerģijas ražošana” 

Mērķis 1 Nodrošināt tautas saimniecībai nepieciešamo energoresursu ilgtspējīgu izmantošanu, 

veicinot resursu tirgu pieejamību, sektoru energointensitātes un emisiju intensitātes 

samazināšanos, un vietējo atjaunojamo energoresursu īpatsvaru palielināšanos kopējā 

patērētajā apjomā, fokusējoties uz konkurētspējīgām enerģijas cenām. 

 

Šis mērķis un ar to saistītie uzdevumi varētu atbalstīt šādu starptautisku mērķu sasniegšanu: 

 veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un konkrētu CO2 emisijas mērķu 

sasniegšanu. Konvencija par klimata pārmaiņām (1992), Kioto protokols 1997 un 

Kankūnas vienošanās (2010). 
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No otras puses, šis mērķis un ar to saistītie uzdevumi, piemēram, ja atjaunojamie resursi (meži, 

ūdens, kūdra) tiek izmantoti nerespektējot ekosistēmas limitus, varētu traucēt šādu 

starptautisku mērķu sasniegšanu: 

 saglabāt bioloģisko daudzveidību. Konvencija par bioloģisko daudzveidību (Riodežaneiro, 

1992) un tās Stratēģiskais Rīcības Plāns 2011-2020. 

 aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši apdraudēto un izzūdošo 

sugu tās sugas un dzīvotnes. Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu 

aizsardzību – Bernes konvencija (1979)  
 
PRIORITĀTE „IZAUGSMI ATBALSTOŠAS TERITORIJAS” 

 

Rīcības virziens „Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla 

izmantošana” 

Mērķis 1 Nodrošināt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu 

radīšanai ražojošā un pakalpojumu sektorā reģionos. 

 

Uzdevums, kas saistīts ar mazo ostu infrastruktūras attīstību, var gan atbalstīt, gan traucēt 

starptautisko mērķu sasniegšanu. Tas attiektos uz šādiem starptautiskiem mērķiem: 

 samazināt Baltijas jūras vides piesārņojumu un nodrošināt dabas un bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzību Baltijas jūrā. Konvencija par Baltijas jūras reģiona jūras vides 

aizsardzību – Helsinku konvencija (1974, 1992).  

 aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši apdraudēto un izzūdošo 

sugu tās sugas un dzīvotnes. Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu 

aizsardzību – Bernes konvencija (1979)  

 saglabāt bioloģisko daudzveidību. Konvencija par bioloģisko daudzveidību (Riodežaneiro, 

1992) un tās Stratēģiskais Rīcības Plāns 2011-2020. 

 

Rīcības virziens „Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu 

radīšanai” 

Mērķis 1 Nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot 2020.gadā 

labu braukšanas kvalitāti pa autoceļiem, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 

centrus, un sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un 

sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu. 

 

Šis mērķis un ar to saistītie uzdevumi var atbalstīt netieši tos starptautiskos vides aizsardzības 

mērķus, kas vērsti uz emisiju no transportlīdzekļiem samazināšanu, uzlabojot sabiedrisko 

transportu, un attīstot e-pakalpojumus. Konkrētie mērķi ir: 

 veicināt siltumnīcefekta gāžu emisiju samazināšanu un konkrētu CO2 emisijas mērķu 

sasniegšanu. Konvencija par klimata pārmaiņām (1992), Kioto protokols 1997 un 

Kankūnas vienošanās (2010). 

 aizsargāt cilvēkus un vidi no gaisa piesārņojuma, pakāpeniski samazināt un novērst gaisa 

piesārņošanu, tai skaitā, robežšķērsojošo piesārņošanu lielos attālumos. Konvencija par 

robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos - Ženēvas konvencija (1979).  
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Rīcības virziens „Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana” 

 

Mērķis 1 Saglabāt dabas kapitālu kā bāzi ilgtspējīgai ekonomiskajai izaugsmei un sekmēt tā 

ilgtspējīgu izmantošanu, mazinot dabas un cilvēka darbības radītos riskus vides kvalitātei. 

Šis mērķis satur uzdevumus, kas var gan atbalstīt, gan traucēt starptautisko mērķu sasniegšanu.  

 

Uzdevums „Stimulēt zemes un citu dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģisko 
daudzveidību, pielietojot vidi saudzējošas tehnoloģijas” varētu atbalstīt: 

 visus ar dabas un vides aizsardzības saistītos starptautiskos mērķus.  
 veicināt ainavu aizsardzību, pārvaldību un plānošanu. Eiropas Ainavu konvencija, 2000. 

 

Uzdevums „Palielināt ūdenstilpņu un lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu pārtikas 
ražošanai, t.sk. uzlabojot publisko ūdens režīmu regulējošo infrastruktūru” varētu traucēt ūdens 
aizsardzības mērķus: 

 samazināt Baltijas jūras vides piesārņojumu un nodrošināt dabas un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību Baltijas jūrā. Konvencija par Baltijas jūras reģiona jūras vides 
aizsardzību – Helsinku konvencija (1974, 1992).  

 aizsargāt starptautiskas nozīmes mitrājus, it īpaši ūdensputnu dzīvesvidi. Konvencija par 
starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi – Ramsāres konvencija 
(1971). 

Uzdevums „Palielināt augsnes auglību un meža resursu vērtību” varētu atbalstīt mērķus, kas 
saistīti ar lauksaimnieciskās ražošanas samazināšanos, zemes auglības pazemināšanos, vēja un 
ūdens erozijas pastiprināšanos, kā arī dažāda veida augsnes degradāciju. ANO konvencija “Par 
cīņu pret pārtuksnešošanos/ zemes degradāciju valstīs, kurās novērojami ievērojami sausuma 
periodi un/vai pārtuksnešošanās, jo īpaši Āfrikā” (1994).  
 

Mērķis 2 Kultūras kapitāla resursu ilgtspējīga izmantošana 

Šī mērķis varētu atbalstīt vairāku starptautisku konvenciju mērķu sasniegšanu. Taču pašreiz ir 
izvirzīts tikai viens uzdevums - „Atbalstīt kultūras izglītības iestāžu un amatiermākslas kolektīvu 
darbību reģionos”.  

 saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu, nodrošināt cieņu pret attiecīgo kopienu, 
grupu un indivīdu nemateriālo kultūras mantojumu.  ANO konvencija „Par nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanu” (2003).  

 apzināt un aizsargāt kultūras un dabas mantojumu. Konvencija par pasaules kultūras un 
dabas mantojuma aizsardzību – UNESCO konvencija (1972). 

 

5.2. Eiropas Savienības politiku mērķi un Latvijas saistības  
 

Eiropas Savienība (ES) pēdējo gadu politikas plānošanas dokumentos arī ir noteikusi mērķus 

2020.gadam, pat 2030. un 2050.gadam, jo, lai panāktu būtiskas izmaiņas vidē, rīcības ir jāplāno 

vidējam termiņa un pat ilgtermiņam. Latvijai kā ES dalībvalstij šie mērķu sasniegšana ir būtiska, 

tāpēc vides pārskatā ir analizēts, vai un kā ES vides un resursu politikas mērķi ir ņemti vērā 

NAP2020 saturā.  
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Jānorāda, ka daudzi ES vides politikas mērķi ir noteikti tās normatīvajos aktos (direktīvās un 

regulās). Tā kā tie ir jāpārņem ar Latvijas likumdošanu vai tieši jāievieš, tad vides pārskatā tie 

nav apskatīti.   

 

ES mērķi NAP2020 Atbilstība 
Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei 

 palielināt atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas daļu sasiedzot 40 % no 
kopējā bruto enerģijas gala patēriņa 

Ir noteikts mērķis [191], rādītājs [193], 
uzdevumi [202], [203]. 

+ 

 samazināt enerģijas patēriņu, 
paaugstinot energoefektivitāti par 0,67 
(MtoE) pret 2008g. 

Ir noteikts mērķis [191], līdzvērtīgs 
rādītājs [194] un vairāki uzdevumi vērsti 
tieši uz energoefektivitātes 
paaugstināšanu. 

+ 

 atļauts palielināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no ne-ETS nozarēm par 17 % 
salīdzinājumā ar 2005.gadu. 

Nav noteikts šāds mērķis vai rādītājs. 
Tomēr iepriekš tabulā minēto mērķu un 
uzdevumu realizēšana varētu sekmēt arī 
šī mērķa realizēšanu, vismaz daļēji.  

- 

„Resursu ziņā efektīva Eiropa” - viena no stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvām un tā 
ceļvedis 

 patēriņa ieradumu maiņa, stimulējot 
resursu izmantošanas ziņā efektīvākus 
produktus un pakalpojumus 

Ir tikai viens uzdevums saistībā ar zaļo 
iepirkumu [434]. 

+ daļēji 

 ieviest pasākumi, kas stimulētu 
vairākumu uzņēmumu regulāri mērīt, 
salīdzināt un uzlabot resursu 
izmantojumu  

Nav ņemts vērā - 

 palīdzēt uzņēmumiem sadarboties, lai 
vislabākajā veidā izmantotu atkritumus 
un blakusproduktus, ko tie rada 

Netieši varētu sekmēt vairāki uzdevumi 
[123]; [126]; [128] 

+ daļēji 

 jānodrošina MVU iespēja izmantot 
konsultācijas un atbalstu, lai tiem 
palīdzētu efektīvāk izmantot resursus un 
ilgtspējīgāk izmantot izejvielas 

Ir uzdevums saistībā ar konkurētspēju 
[128] 

+ 

 samazinātu radīto atkritumu apjomu un 
palielināt pārstrādi un atkārtotu 
izmantošanu 

Ir noteikts mērķa sasniegšanas rādītājs 
attiecībā uz pārstrādi [422], bet nav 
izvirzīts uzdevums 

+/- 

 koncentrēt publisko pētniecības 
finansējumu efektīvas resursu 
izmantošanas jomā 

Ir izvirzīti mērķi un uzdevumi uz 
inovatīviem pētījumiem, kas nodrošinās 
konkurētspējīgu un jaunu produktu 
ražošanu. Taču nav uzsvērts, ka atbalsts 
tiek sniegts pētījumiem, kas uzlabos 
resursu izmantošanas efektivitāti 

- 

 Videi kaitīgu subsīdiju pakāpeniska 
izbeigšana 

Nav ņemts vērā - 

 Īstās cenas noteikšana un nodokļu sloga 
pārvirzīšana 

Nav izvirzīts mērķis, bet uzdevumi [154] 
un [433] varētu sekmēt šī mērķa 
sasniegšanu  

-/+ 

 novērtēt un ņemt vērā dabas kapitālu un 
ekoloģisko sistēmu devumu, iekļaujot to 
ekonomisko vērtību grāmatvedības un 
informācijas sistēmās  

Nav ņemts vērā, bet atkarībā no 
nosacījumiem uzdevums [433] varētu 
sekmēt šī mērķa sasniegšanu  

- 

 apturēt bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu samazināšanos 

Nav izvirzīts mērķis, bet uzdevumi [420] 
un [433]varētu sekmēt šī mērķa 
sasniegšanu 

-/+ 

 metāli un minerālu izmantošanas Nav ņemts vērā, ir izvirzīts uzdevums  - 
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ES mērķi NAP2020 Atbilstība 
efektivitātes uzlabošana 

 taupīt un efektīvi izmantot ūdens 
resursus 

Nav ņemts vērā - 

 sasniegt tādu gaisa kvalitātes līmeni, 
kam vairs nav kaut cik nozīmīgas 
ietekmes uz veselību un vidi 

Nav ņemts vērā - 

 ierobežot jaunu zemes platību 
aizņemšanu ar būvēm un augsnes 
nosegšanu ar mākslīgiem segumiem 

Nav ņemts vērā - 

 īstenot nepieciešamos pasākumus 
erozijas samazināšanai un palielināt 
organisko vielu saturu augsnē 

Ir izvirzīts uzdevums [436], taču nav 
precīzi zināms vai tas ietvers šos 
pasākumus 

+ 

 panākt, ka visi ES jūras ūdeņi būs labā 
ekoloģiskā stāvoklī 

Nav ņemts vērā - 

 zvejas nozarē ievērot maksimālos 
ilgtspējīgas ieguves apjomus 

Ir izvirzīts mērķis [418], tomēr nav 
iekļauti mērķa sasniegšanas rādītāji 
attiecībā uz zivju resursu stāvokli. 

+/- 

 sasniegt augstu efektīvas resursu 
izmantošanas līmeni ēku un 
infrastruktūras atjaunošanā un 
celtniecībā  

Ir izvirzīts darbības virziens, mērķis un 
uzdevumi [198], [199],[200]  

+ 

 panākt visaptverošu efektivitāti 
transporta nozarē 

Ir izvirzīts uzdevums, kas skar tikai 
atjaunojamo resursu izmantošanu 
transporta sektorā, bet nav paredzēti 
sektora efektivitātes pasākumi 

+/- 

ES klimata un enerģētikas tiesību aktu kopums (pieņemts 2008) 

 ETS neiekļautajās nozarēs 2013.-
2020.gadam SEG emisiju pieaugums ne-
ETS nozarēs 2020.gadā nedrīkst 
pārsniegt +17 %, salīdzinot ar 2005.gadu 

Nav noteikts šāds mērķis vai rādītājs. 
Tomēr iepriekš tabulā minēto mērķu un 
uzdevumu realizēšana, kā arī noteiktais 
CO2 intensitātes rādītājs, varētu sekmēt šī 
mērķa sasniegšanu. Netiek paredzēts 
samazināt SEG emisijas noteiktā apjomā.  

- 

 ETS iekļautajām nozarēm nav valsts 
individuāla mērķa, noteikts kopīgs ES 
mērķis -21 % pret 2005.gadu 

Nav noteikts šāds mērķis vai rādītājs. 
Tomēr iepriekš tabulā minēto mērķu un 
uzdevumu realizēšana, kā arī noteiktais 
CO2 intensitātes rādītājs varētu sekmēt arī 
šī mērķa sasniegšanu 

- 

Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos dalībvalstu 
apspriedē tika panākta vienošanās par Gēteborgas protokola grozījumi (2012) 

 samazināt 2020.gadā pret 2005.gadu SO2 

emisijas par 59 %, NOx emisijas par 42 
%, NH3 emisijas par 6 % GOS emisijas 
par 28 % un izkliedēto cieto daļiņu 
emisijas par 22 % 

Ir izvirzīts mērķis un noteikti mērķa 
rādītāji, bet nav konkrēti uzdevumi, kas 
nodrošinās mērķa sasniegšanu  

+/- 

ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam 

 novērst turpmāku bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos, pilnībā 
ieviešot Biotopu un Putnu direktīvas 

Nav noteikts mērķis, rādītāji un uzdevumi - 

 nodrošināt ekosistēmu un to 
pakalpojumu uzturēšanu un uzlabošanu, 
veidojot zaļo infrastruktūru un 
atjaunojot vismaz 15 % degradēto 
ekosistēmu 

Nav noteikts mērķis, rādītāji un uzdevumi - 

 palielināt lauksaimniecības platības — 
zālājus, aramzemi un ilggadīgās kultūras 
—, uz kurām attiecas ar bioloģisko 

Ir izvirzīts mērķa rādītājs [420] un 
uzdevums [433] 

+ 
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ES mērķi NAP2020 Atbilstība 
daudzveidību saistīti KLP pasākumi 

 veicinātu mežsaimniecības pozitīvo 
ietekmi uz bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, 
izstrādājot izstrādāt meža 
apsaimniekošanas plānus vai 
līdzvērtīgus instrumentus, kas uzlabos to 
sugu un dzīvotņu aizsardzības statusā, 
kuras ir atkarīgas no mežsaimniecības 
vai kuras tā ietekmē 

Nav noteikts mērķis, rādītāji un 
uzdevumi. 
Iekļautais [424] rādītājs par mežainumu 
neraksturo šī ES mērķa sasniegšanu.  

 
- 

 panākt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu zivsaimniecībā 

Ir izvirzīts mērķis [418], tomēr nav 
iekļauti mērķa sasniegšanas rādītāji 
attiecībā uz zivju resursu stāvokli. 

+/- 

 panākt invazīvo sugu aizplatīšanas 
ierobežošanu un apkarošanu 

Nav noteikts mērķis, rādītāji un 
uzdevumi. 
 

- 

Stratēģija "Inovācijas ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas bioekonomika" 

 bruģēt ceļu inovatīvākas, resursu 
efektīvākas un konkurētspējīgākas 
sabiedrības veidošanai, kurā 
nodrošinātība ar pārtiku nav pretrunā 
atjaunojamo resursu ilgtspējīgai 
rūpnieciskai izmantošanai un vides 
aizsardzības nodrošināšanai 

Vairāki darbības virzieni saturiski 
atbalsta šo ES stratēģiju: Attīstība un 
inovācija; Energoefektivitāte un enerģijas 
ražošana; Ekonomiskās aktivitātes 
veicināšana reģionos – teritoriju 
potenciāla izmantošana; Dabas un 
kultūras kapitāla ilgtspējīga 
apsaimniekošana. Tomēr konceptuāli nav 
tieši integrēta bioekonomikas pieeja. 
Nav arī konkrētu uzdevumu, kas saistītu 
NAP2020 ar šo stratēģiju. 

+/- 

Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam 

 1) līdz pieļaujamiem līmeņiem 
samazināt barības vielu ieplūdi jūrā; 2) 
saglabāt dabiskās zonas un bioloģisko 
daudzveidību, tajā skaitā zivsaimniecību  

Nav noteikts mērķis, rādītāji un 
uzdevumi. 

- 

 Saglabāt dabiskās zonas un bioloģisko 
daudzveidību, tajā skaitā zivsaimniecību 

Nav noteikts mērķis, rādītāji un 
uzdevumi. 

- 

 Samazināt kaitīgo vielu izmantošanu un 
ietekmi 

Nav noteikts mērķis, rādītāji un 
uzdevumi. 

- 

 Kļūt par tīras kuģošanas paraugreģionu Nav noteikts mērķis, rādītāji un 
uzdevumi. 

- 

 Samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzi 
emisijas un pielāgoties klimata 
pārmaiņām 

Ir noteikti netieši pasākumi emisiju 
samazināšanai, bet nav pasākumi saistībā 
ar pielāgošanos klimata pārmaiņām 

+/- 

Eiropas Komisijas Paziņojuma Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo 
lietu komitejai un reģionu komitejai par ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam (COM(2012) 128). 

 Skaidrs ūdens, ko mēra, līdz 2020. 
gadam panākot labu vides stāvokli un 
iekļaujot barības vielu pārmērības 
samazināšanu atbilstoši mērķa 
lielumiem un rādītājiem, 

Nav noteikti mērķi, rādītāji un uzdevumi - 

 Bagāta un veselīga augu un dzīvnieku 
pasaule, ko mēra, līdz 2020. gadam 
uzlabojot bioloģiskās daudzveidības 
stāvokli un ekosistēmas veselību, tostarp 
attiecībā uz zivju krājumiem 

Nav noteikts mērķis, rādītāji un 
uzdevumi. 

- 

 Tīra kuģošana, ko mēra, līdz 2020. 
gadam novēršot nelikumīgas noplūdes, 

Uzdevums jau ir noteikts Latvijas 
normatīvajos aktos. 

Nav 
attiecināms 
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ES mērķi NAP2020 Atbilstība 
un droša kuģošana, ko mēra, līdz 2020. 
gadam samazinot nelaimes gadījumu 
skaitu par 20 % salīdzinājumā ar 2010. 
gada līmeni. 

 Pārrobežu jūras teritoriālo plānu 
izstrāde visam reģionam, pamatojoties 
uz ekosistēmu līdz 2015. gadam. 

Uzdevums jau ir noteikts Latvijas 
normatīvajos aktos. 

Nav 
attiecināms 

 Pielāgošanās klimata pārmaiņām, līdz 
2020. gadam pieņemot integrētu krasta 
aizsardzības plānu un programmu. 

Nav noteikts mērķis, rādītāji un 
uzdevumi. 

- 

 Paaugstināta drošība, uzlabojot 
sadarbību starp jūras uzraudzības 
iestādēm, ko panāk ar labāku 
informācijas apmaiņu un koordinētām 
darbībām, lai līdz 2015. gadam 
pastiprinātu informētību un efektivitāti 
jūrā 

Uzdevums jau ir noteikts Latvijas 
normatīvajos aktos. 

Nav 
attiecināms 

 

5.3. Nacionālie vides aizsardzības mērķi  
 

Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

(Latvija2030) ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments valstī. 

Nacionālais attīstības plāns ir hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa attīstības 

plānošanas dokuments, kam ir jāsekmē Latvija2030 izvirzīto mērķu sasniegšana. 

 

Latvija2030 kā vienu no mērķiem izvirza - būt ES līderei dabas kapitāla saglabāšanā, 

palielināšanā un ilgtspējīgā izmantošanā, nosakot tādus prioritāros ilgtermiņa rīcības virzienus, 

kā dabas kapitāla pārvaldība, tirgus instrumentu izveide ekosistēmu pakalpojumiem, dabas 

aktīvu kapitalizēšana un ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana.  

 

NAP2020 izvirzītā darbības virziena „Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana” 

noteiktie mērķa sasniegšanas indikatori atbilst Latvija2030. Taču NAP2020 kopumā neiekļauj 

tos galvenos risinājumus, kas izcelti Latvija2030 saistībā ar dabu kā nākotnes kapitālu. 

 

NAP2020 ir izvirzījis darbības virzienu „Energoefektivitātes un enerģijas ražošana”, kas 

principā iekļauj tos pašus jautājumus un risinājumus, ko ir noteikusi stratēģija „Latvija2030”.  

 

Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015.gadam ir nozares politikas plānošanas dokuments, 

kas attiecas uz iepriekšējo plānošanas periodu, tāpēc tās netiek vērtētas saistībā ar NAP2020.   
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6. Plānošanas dokumenta īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi un 
ieteikumi būtisko ietekmju novēršanai un samazināšanai  
 

Veicot NAP2020 sākotnējās redakcijas analīzi, tika veikt vispārējs novērtējums par to, kāda ir 

sagaidāmā būtiskā ietekme uz vidi, kas saistīta ar NAP2020 ieviešanu.  

 

Tālāk vērtējums veikts divos līmeņos – izvērtējot NAP2020 stratēģisko daļu, tai skaitā ņemot 

vērā sagaidāmās sociālekonomiskās tendences, ko NAP2020 īstenošana radīs vai veicinās.  

 

Vērtējot ieviešanas daļu (uzdevumu un darbības rādītāju līmenis, 6.2.nodaļa), ņemts vērā, ka 

NAP2020 detalizētākā daļa ir uzdevumu līmenis, kas iezīmē tās darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 

mērķus.  Uzmanība pievērsta konkrētu uzdevumu īstenošanas sagaidāmajai ietekmei uz vidi, kā 

arī vērtēts, vai pašreizējā likumdošana nodrošina mehānismus iespējamās negatīvās ietekmes 

novēršanai vai samazināšanai. Tāpat ņemti vērā arī piedāvātie rīcības virzienu rādītāji, izvērtējot 

to atbilstību saistībā ar ietekmi uz vidi. Pēc uzdevumu īstenošanas attiecīgi var izdarīt 

secinājumus par rīcības virzienu mērķu sasniegšanu - ja sagaidāms, ka uzdevumu īstenošanas 

rezultātā sagaidāma negatīva ietekme uz vidi, tad arī attiecīgi vērtējums par mērķa sasniegšanas 

ietekmi uz vidi būs negatīvs.  

 

6.2.nodaļā vērtējums iekļauts tikai par tiem uzdevumiem, kuru īstenošana var radīt tiešu vai 

pastarpinātu ietekmi uz vidi, tādēļ netiek apskatīti tie uzdevumi, kuru īstenošanas ietekme uz 

vidi tika vērtēta kā nebūtiska.  

 

6.3.nodaļā kopsavilkuma veidā ir sniegts pārskats par pozitīvām un negatīvām, tiešām un 

netiešām, īstermiņa, pārejošām un ilgtermiņā noturīgām ietekmēm, kā arī kumulatīvām 

ietekmēm.  

 

6.1. Stratēģijas daļas vērtējums un vispārīgie risinājumi  
 

Šajā nodaļā ir iekļauts vērtējums par NAP2020 stratēģisko daļu: vadmotīvu, stratēģiskajiem 

rādītājiem, prioritātēm un rīcības virzieniem. Vērtējumā ir ņemti vērā arī prioritāšu mērķi un 

mērķu sasniegšanas rezultatīvie rādītāji. Attiecībā uz ietekmi uz vidi, vērtējumā ir ņemtas vērā 

pašreizējās tendences tautsaimniecībā, kā arī vērtēta stratēģiskās daļas atbilstība 

starptautiskajiem un nacionālajiem vides aizsardzības mērķiem. Tāpat sniegti priekšlikumi par 

to, kā samazināt riskus videi, novērst vai samazināt iespējamo negatīvo ietekmi un mazināt 

neskaidrības NAP2020 stratēģiskajā daļā.  

 
Vadmotīvs, 

stratēģiskie rādītāji, 

prioritātes 

Vērtējums par ietekmi uz vidi (dabas kapitāls un 

vides kvalitāte) 
Ieteikumi 

Vadmotīvs 

„Ekonomikas 

izrāviens”  

Vadmotīvs paredz ekonomiskās attīstības balstīšanos 

uz nacionālās industriālās politikas attīstību un 

eksporta veicināšanu.  

Lai mazinātu neskaidrības un novērstu iespējamos 

NAP2020 būtiski ir 

ietvert aktivitātes un 

noteikt mērķus, kas 

vērsti uz emisiju 
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Vadmotīvs, 

stratēģiskie rādītāji, 

prioritātes 

Vērtējums par ietekmi uz vidi (dabas kapitāls un 

vides kvalitāte) 
Ieteikumi 

riskus videi, būtu jānorāda, ka ekonomiskais izrāviens 

netiks īstenots, samazinot dabas kapitālu.  

Ar NAP2020 vadmotīvu tiek izvirzīti 

makroekonomiskie mērķi, kuru nodrošināšana būs 

saistīta ar energoresursu patēriņa pieaugumu, kas var 

izraisīt gaisa kvalitāti ietekmējošo piesārņojošo vielu 

emisiju un siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumu. 

Esošās situācijas apskats par gaisa kvalitāti un klimata 

politiku parādīja, ka līdz šim tautas saimniecības 

izaugsme nav atsaistīta no piesārņojošo vielu un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju pieauguma.  

 

apjoma ierobežošanu 

vai samazināšanu.  

Iekļaut kritēriju, ka 

tiks nodrošināta 

atsaiste starp IKP 

pieaugumu un 

resursu patēriņu.  

 

NAP2020 

stratēģiskie 

rādītāji  

(IKP uz vienu 

iedzīvotāju, 

summārais 

ienākumu 

nevienlīdzības 

koeficients un 

iedzīvotāju skaita 

izmaiņas – 

dabiskais 

pieaugums)  

Divi no stratēģiskajiem rādītājiem – „IKP uz 1 

iedzīvotāju” un „iedzīvotāju skaita pieaugums” – var 

tikt izmantoti vides slodžu novērtēšanai. T.s. „IPAT 

vienādojums”
27

 parāda būtiskākos vides slodžu 

virzošos spēkus, un nosaka, ka ietekmes uz vidi 

samazinājumu var panākt, darbojoties trīs jomās: (1) 

stabilizējot globālo iedzīvotāju skaitu, (2) samazinot 

patēriņa apjomu un (3) samazinot ražošanas un 

patēriņa ekointensitāti. NAP2020 nesniedz skaidru 

atbildi par paredzētajiem ekoefektivitātes 

uzlabojumiem, lai precīzi varētu novērtēt vides slodžu 

izmaiņas, tomēr pozitīvi vērtējams, ka NAP2020 paredz 

būtiski paaugstināt dabas resursu izmantošanas 

produktivitāti 

 

Kopējo vides slodžu 

samazināšanai ir 

jānodrošina patēriņa 

ekoefektivitātes 

straujāks pieaugums 

salīdzinājumā ar IKP 

uz vienu iedzīvotāju 

un iedzīvotāju skaita 

pieaugumu. Tas prasa 

būtisku tehnoloģisko 

progresu un sociālās 

un institucionālās 

izmaiņas sabiedrībā.  

Prioritāte „Tautas 

saimniecības 

izaugsme”  

 

Uzsvars likts uz 

eksportējošu un 

apstrādes 

rūpniecības 

uzņēmumu 

attīstīšanu un 

izmaiņām 

tautsaimniecības 

struktūrā. 

Prioritātes īstenošanas ietekme uz vidi tiek vērtēta kā 

iespējama negatīva, kā arī netieša pozitīva, atkarībā 

no nosacījumiem. Vērtējums balstīts, ņemot vērā 

prioritātes mērķu sasniegšanas rezultatīvos rādītājus,  

rīcības virzienus un uzdevumu detalizācijas pakāpi. 

Vērtējums norāda uz iespējamiem riskiem videi, taču 

tos iespējams novērst. Vērtējuma pamatojums 

izklāstīts zemāk.  

Prioritātes „Mērķis 1” uzsver ilgtspējīgas Latvijas 

ekonomikas attīstības modeli, taču neviens no 

prioritātē ietvertiem rezultatīviem rādītājiem nav 

vērsts uz ekonomiskās izaugsmes atsaistes no SEG 

emisiju palielināšanas nodrošināšanu.  

Prioritātes rīcības 

virziena 

„Energoefektivitāte 

un enerģijas 

ražošana” mērķa 

sasniegšanas rādītāju 

„Tautsaimniecības 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju intensitāte (t 

CO2 ekvivalenta/ uz 

1000 LVL no IKP)” 

būtu jānosaka kā 

vienu no prioritātes 

                                                           
 
27 Šo vienādojumu var izteikt šādā vienādojumā (Kaya, 1990; Waggoner and Ausubel, 2002): Im=P*A*C*T, kur, P - 

iedzīvotāju skaits, A - IKP uz vienu iedzīvotāju, C - patēriņš uz vienu IKP vienību un T – vides slodzes uz vienu patēriņa 

vienību. Atbilstoši šim vienādojumam ietekmes uz vidi samazinājumu var panākt, darbojoties trīs jomās: (1) stabilizējot 

globālo iedzīvotāju skaitu, (2) samazinot patēriņa apjomu un (3) samazinot ražošanas un patēriņa ekointensitāti (Goodland et 

al., 1994). 
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Vadmotīvs, 

stratēģiskie rādītāji, 

prioritātes 

Vērtējums par ietekmi uz vidi (dabas kapitāls un 

vides kvalitāte) 
Ieteikumi 

Produktivitātes 

pieaugums (resursu 

izmantošanas 

ekoefektivitāte) un 

energoresursu 

efektīva un vieda 

izmantošana ir 

noteikti kā 

priekšnoteikumi 

produktu un 

pakalpojumu 

starptautiskajai 

konkurētspējai.  

 

 

Apstrādes rūpniecības īpatsvara pieaugums IKP 

potenciāli rada risku, ka slodze uz dabas kapitālu 

pieaugs. Tiek paredzēts, ka apstrādes rūpniecības 

īpatsvars IKP palielināsies no pašreizējiem 13,5 % 

2011.gadā līdz 20 % 2020.gadā. Ietekmes uz vidi 

novērtēšanai, nepieciešams zināt, kāda veida apstrādes 

rūpniecības attīstība tiks veicināta. Pašreizējā struktūrā 

nozīmīgākās apstrādes rūpniecības nozares ir 

kokapstrāde, metālapstrāde, stikla šķiedras ražošana, 

farmācija, kā arī pārtikas produktu ražošana, tādēļ var 

pieņemt, ka arī 2014.-2020.gadu periodā nozares 

struktūra būtiski nemainīsies.  

Saistībā ar ietekmi uz vidi, jāizvērtē apstrādes 

rūpniecībā izmantoto dabas resursu pieejamība un 

ilgtspēja. Pašreizējā produktivitāte apstrādes 

rūpniecībā ir ap 35 % no ES-27 vidējā. Attiecībā uz 

produktivitātes paaugstināšanu, norādīts, ka jāveicina 

nodarbināto produktivitāti – uz vienu strādājošo 

saražojot vairāk produkcijas. Tāpat tiek paredzēts 

paaugstināt dabas resursu izmantošanas produktivitāti 

(izteikta kā EUR uz resursu tonnu), kas vērtējams 

pozitīvi, norādot uz relatīvo slodžu samazinājumu.  

Tomēr jāņem vērā ne tikai nozares radītās relatīvās, 

bet arī absolūtās slodzes vidē. Produktivitāte ir divu 

mainīgo attiecība, šajā gadījumā salīdzinot IKP un 

dabas resursu patēriņa. Tāpēc produktivitātes 

pieaugums ir, iespējams, palielinot IKP un/vai, 

samazinot resursu plūsmu.  

Pozitīvi, ka šīs prioritātes rīcības virziena  ietvaros ir 

noteikts [120] rādītājs, kas parāda vides slodžu 

ierobežošanu absolūtās vienībās. Vides slodžu 

samazināšanai ir svarīgi nodrošināt absolūtu resursu 

plūsmas atsaisti no ekonomiskās izaugsmes, un šis 

rādītājs parāda, vai attīstība notiek vēlamajā virzienā. 

stratēģiskajiem 

rādītājiem (palielinot 

šī rādītāja 

nozīmīgumu 

NAP2020), tādejādi 

uzverot, ka 

tautsaimniecības 

oglekļa ietilpība 

pakāpeniski 

samazināsies.  

Papildus iekļaut 

prioritātes mērķa 

rezultatīvo rādītāju, 

kas ļauj novērtēt 

tautsaimniecības 

radīto relatīvo un 

absolūto slodzi vidē:  

 

Rādītājs, kas parāda 

virzību uz tādas 

rūpniecības attīstību, 

kas rada minimālu 

papildus slodzi uz 

vidi, piemēram, 

iekļaujot rādītāju 

„piesārņojošo vielu, 

t.sk. SEG emisijas uz 

vienu IKP vienību”. 

Šāds rādītājs atbilst  

šīs prioritātes rīcības 

virziena „Augstražīga 

un eksportspējīga 

ražošana un 

starptautiski 

konkurētspējīgi 

pakalpojumi” 

noteiktajam 4.mērķim 

[118].  

 

Prioritāte „Cilvēka 

drošumspēja”  

 

Prioritātes īstenošanas ietekme uz vidi ir netieša, 

lielākoties pozitīva.  

Palielinoties pilsoniskajai aktivitātei un sabiedrības 

iesaistei vides aizsardzībā, sagaidāms, ka palielināsies 

vides prasību izpildes sabiedriskā kontrole un pieaugs 

sabiedrības apziņa par vides slodzēm, kā arī videi 

draudzīgu dzīvesveidu.  

Prioritātes rīcības 

virziena „Cilvēku 

sadarbība, kultūra un 

pilsoniskā līdzdalība...” 

uzdevuma [355] 

ietvaros jāparedz 

konkrēti pasākumi 

sabiedrības 
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Vadmotīvs, 

stratēģiskie rādītāji, 

prioritātes 

Vērtējums par ietekmi uz vidi (dabas kapitāls un 

vides kvalitāte) 
Ieteikumi 

līdzdalības vides 

aizsardzībā un 

pilsoniskās aktivitātes 

motivēšanai un 

nodrošināšanai.  

Prioritāte 

„Izaugsmi 

atbalstošas 

teritorijas”  

 

Prioritātes īstenošanas ietekme uz vidi ir tieša - 

iespējama gan pozitīva, gan negatīva ietekme.  

Pozitīvā ietekme ir saistīta ar uzstādījumu palielināt 

resursu izmantošanas efektivitāti. Savukārt iespējamā 

negatīvā ietekme un riski dabas kapitālam ir saistīti ar 

to, ka resursu izmantošanas intensitātes palielināšana 

var notikt uz dabas kapitāla rēķina.  

Prioritātes mērķi tiešā veidā neparedz īstenot 

ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu, kā arī 

trūkst rezultatīvo rādītāju, kas ļautu kompleksi 

novērtēt dažādu pasākumu ietekmi uz Latvijas dabas 

kapitālu.  

Saistība starp mērķiem, rīcības virzieniem un 

rādītājiem ir neskaidra, jo attiecībā uz dabas kapitāla 

ilgtspējīgu apsaimniekošanu mērķi nav izvirzīti, taču 

prioritātes ietvaros ir noteiks rīcības virziens „Dabas 

un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana”..  

Prioritātei noteikt 

papildus mērķi, kas 

uzsvērtu dabas 

resursu ilgtspējīgas 

apsaimniekošanas 

nepieciešamību. Tas 

pamatotu rīcības 

virziena „Dabas un 

kultūras kapitāla 

ilgtspējīga 

apsaimniekošana” 

uzdevumus un 

raksturotu to būtību.  

Papildus iekļaut 

prioritātes mērķa 

rezultatīvo rādītāju 

vai rādītāju kopumu, 

kas ļauj novērtēt 

kvantitatīvās un 

kvalitatīvās izmaiņas 

Latvijas dabas 

kapitālā.  

 

 

6.2. Ieviešanas daļas vērtējums  
 
SIVN procesa ietvaros tika veikts sākotnējais novērtējums par visiem NAP2020 iekļautajiem 

rīcības virzieniem un uzdevumiem, nosakot, kuru uzdevumu īstenošana radīs tiešu vai netiešu 

būtisku ietekmi uz vidi. 

 

Tālākā vērtēšanas procesā tika veikts vērtējums, ievērojot NAP2020 hierarhisko pieeju, proti, 

tiek vērtēta sagaidāmā būtiskā ietekme uz vidi saistībā ar rīcības uzdevumu mērķu un to 

rādītāju sasniegšanu, savukārt pēc tam tiek vērtēta uzdevumu īstenošanas sagaidāmā ietekme 

uz vidi, kā arī sniegti priekšlikumi negatīvo ietekmju novēršanai vai samazināšanai un pozitīvo 

ietekmju pastiprināšanai.  

 

Pārskatāmības labad vērtējums ir izkārtots tabulas formā, iekļaujot vērtējumu par tiem rīcības 

virzieniem, rādītāju sasniegšanu un uzdevumiem, par kuriem sagaidāms, ka to īstenošana radīs 

tiešu vai netiešu būtisku ietekmi uz vidi.  
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Rīcības virzienu un uzdevumu 
ietekmes vērtējums uz vidi un 

iespējamie riski 

Ieteikumi un priekšlikumi iespējamās 
negatīvās ietekmes 

samazināšanai/novēršanai un 
pozitīvās ietekmes pastiprināšanai 

Nenoteiktības, kam 
jāpievērš uzmanība 

NAP2020 tālākās 
izstrādes un 

ieviešanas stadijā 

Prioritāte „Tautas saimniecības 
izaugsme”  

  

Rīcības virziens „Augstražīga un 
eksportspējīga ražošana un 
starptautiski konkurētspējīgi 
pakalpojumi”  

  

MĒRĶI 

[118] Mērķis 4 „Nepārsniegt 
ilgtermiņa attīstību nodrošinošu vidē 
nonākošā piesārņojuma un 
siltumnīcefekta gāzu apjomus 
(samazinot enerģētikas, rūpniecības, 
transporta, lauksaimniecības, 
zivsaimniecības un mājsaimniecību 
radītās piesārņojošo vielu emisijas un 
radīto atkritumu daudzumu)”. 
- tieša, pozitīva ilgtermiņa ietekme. 

Pozitīvi vērtējams, ka NAP2020 iekļauti 
konkrēti mērķa sasniegšanas rādītāji 
gaisu piesārņojošām vielām, kas iezīmē 
samazinājuma tendenci laika posmam 
līdz 2020.gadam.  

Tomēr, lai sasniegtu šī rīcības virziena 
4. mērķa pozitīvo ietekmi, nepieciešams 
rīcības virzienā ietvert papildus 
uzdevumus vai pievienot atsauci, 
norādot, ka tiks atbalstīti risinājumi, kas 
vērsti uz labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu un tīrākas ražošanas 
pasākumu izmantošanu (it īpaši 
apstrādes rūpniecībā), kas ilgtermiņā 
tuvinātu Latviju „zema oglekļa” 
ekonomikai.  

 

Lai sasniegtu šī mērķa 
sasniegšanas rādītājus, 
jāparedz atbilstoši 
nosacījumi rīcības 
virzienā iekļauto 
uzdevumu izpildē.   

Papildus būtu jānosaka 
konkrētas 
sasniedzamās vērtības 
energointensitātei, it 
īpaši [123] uzdevuma 
izpildē.  Detalizētas 
pozitīvās ietekmes 
izvērtēšanai, jānosaka 
uzdevuma īstenošanai 
piejamais finansējuma 
apjoma apjoms un 
finansēšanas 
nosacījumi.  

RĀDĪTĀJI 

[120] Mērķa 4 sasniegšanas rādītāji: 
„Valsts kopējās gaisu piesārņojošo 
vielu emisijas apjoms slāpekļa 
oksīdam, amonjakam, gaistošajiem 
organiskajiem savienojumiem un 
cietajām daļiņām” 
- pozitīva ietekme. 
 

Šī rīcības virziena īstenošana ir jāvērtē 
kontekstā ar rīcības virziena 
„Energoefektivitāte un enerģijas 
ražošana” mērķa sasniegšanas rādītāju 
[196] „Tautsaimniecības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāte 
(t CO2 ekvivalenta/ uz 1000 LVL no 
IKP)”. Šī rādītāja ņemšana vērā ļautu 
parādīt izmaiņas un Latvijas virzību uz 
„zema oglekļa” ekonomiku.  

 

Lai parādītu plānoto 
pasākumu sasaisti ar šī  
rīcības virziena 4.mērķi 
attiecībā uz atkritumu 
daudzuma 
samazināšanu, 
ieteicams šo teksta 
sadaļu papildināt ar 
norādi, ka gaidāmie 
rezultāti vērtējami 
saistībā ar [437] 
uzdevuma īstenošanu 
un attiecīgi [422] 
rādītāja sasniegšanu]. 

   

UZDEVUMI  
[123] Atbalsts eksportējošiem 

ražojošiem un eksportējošiem 

pakalpojumus sniedzošiem 

uzņēmumiem iekārtu iegādei un 

modernizācijai eksportējamo preču 

vai pakalpojumu radīšanai...” – gan 

[123] Pozitīvās ietekmes 
pastiprināšanai ieteicams izvirzīt 
nosacījumu, ka jāizmanto labākie 
pieejamie tehniskie paņēmieni. 
Iespējamās negatīvas ietekmes 
samazināšana tiks nodrošināta izvirzot 
specifiskas prasības piesārņojošās 
darbības veikšanai (it īpaši „A” un „B” 

Uzdevumi precizējami 
NAP2020 tālākā 
detalizācijas pakāpē un 
ieviešanā, paredzot 
papildus nosacījumu 
iekļaušanu, lai 
pastiprinātu pozitīvo 
ietekmi uz vidi  
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Rīcības virzienu un uzdevumu 
ietekmes vērtējums uz vidi un 

iespējamie riski 

Ieteikumi un priekšlikumi iespējamās 
negatīvās ietekmes 

samazināšanai/novēršanai un 
pozitīvās ietekmes pastiprināšanai 

Nenoteiktības, kam 
jāpievērš uzmanība 

NAP2020 tālākās 
izstrādes un 

ieviešanas stadijā 
pozitīva, gan negatīva ietekme 

Pozitīvā ietekme saistīta ar 

ražošanas iekārtu modernizāciju un 

ražošanas apjomu palielināšanu, 

samazinot relatīvo slodzi uz vidi 

(mērot attiecībā pret vienu 

produkcijas vienību). Savukārt 

iespējamā negatīvā ietekme saistāma 

ar kopējo ražošanas apjomu 

palielināšanos, kā rezultātā var 

pieaugt absolūtās slodzes vidē. 

[124] „Atbalsts ražojošiem un 
pakalpojumus sniedzošiem 
uzņēmumiem energoefektivitātes 
uzlabošanai” – pozitīva ietekme.  

[126] „Vienotas valsts attīstības 
finanšu institūcijas izveidošana...  
t.sk. ieguldījumiem izpētē un attīstībā, 
lauksaimniecības un lauku attīstības 
sekmēšanai, vides aizsardzības un 
energoefektivitātes veicināšanai u.c.)”  
- pozitīva ietekme  

[128] „Pastāvīgas apmācības 
uzņēmējiem par iespējām celt 
uzņēmumu konkurētspēju (īpaši par 
procesu optimizāciju, resursu efektīvu 
izmantošanu, IKT izmantošanu), kā 
arī...” - pozitīva ietekme  

[130] „Uz eksportu orientētu tūrisma 
produktu veidošana, izmantojot 
reģionu unikālo, dabas un 
kultūrvēsturisko mantojumu, 
reģionos izveidoto infrastruktūru un 
klimata priekšrocības (t.sk. 
kurortoloģijas pakalpojumi)” 
- iespējama gan netieša pozitīva 
ietekme, gan negatīva ietekme. Riski 
ir saistīti ar pieaugošu tūrisma slodzi 
jutīgās dabas teritorijās, piemēram, 
piekrastē, ja netiek nodrošināta 
piemērota infrastruktūra tūristu 
plūsmas organizēšanai un slodzes 
mazināšanai.  
 

kategorijas uzņēmumiem), un 
nodrošinot kontroli pār to izpildi.  

[124] Ieteicams precizēt sasniedzamās 
energoefektivitātes apjomu, nosakot 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
un tīrākas ražošanas pasākumu apjomā.  

[126] Sagaidāms, ka šādas institūcijas 
izveide veicinās projektu īstenošanu 
vides aizsardzības un 
energoefektivitātes jomā privātā 
uzņēmējdarbībā.  

[128] Iespējams pastiprināt pozitīvo 
ietekmi, ja tiek paredzēti apmācības 
pasākumi par enerģijas patēriņa vadību, 
energoefektivitāti, vidi saudzējošām 
tehnoloģijām, ilgtspējīgu 
mežsaimniecību, efektīvu ražošanu 
u.tml. 

[130] Uzdevuma īstenošanā, veidojot 
tūrisma produktus, jāņem vērā esošās 
vai plānotās infrastruktūras kapacitāte, 
kā arī nepieciešams diferencēt starp 
teritorijām, kas piemērotas tikai dabas 
tūrismam (ar mazu intensitāti un radot 
nelielu antropogēno slodzi), un tādām, 
kur būtu pieļaujama intensīva tūrisma, 
piemēram, kūrortu, attīstība.  

Atbilstoši ministriju 
iesniegtajiem 
priekšlikumiem 
NAP2020 projektam, 
paredzēts, ka [128] 
uzdevuma ietvaros tiks 
sniegts atbalsts biznesa 
vadības prasmju 
un/vai tehnisko 
kompetenču 
uzlabošanai, lai 
nodrošinātu meža 
nozares komersantu 
konkurētspēju. Šādam 
atbalstam būtu 
jāiekļauj ne tikai 
tehniskā aprīkojuma 
iegāde, bet arī 
apmācību pasākumi 
meža nozarē 
strādājošo izglītošanai, 
piemēram, par mežu 
ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu.  

Rīcības virziens „Izcila 
uzņēmējdarbības vide”  

  

MĒRĶI  

Pastāv risks, ka mērķa Nr.2 [145] 
izpilde „Nodrošināt Latvijas 

Transporta vides slodžu samazināšanai 
ir jāattīsta sabiedriskais transports (it 
sevišķi pilsētās) un jāierobežo privātais 
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Rīcības virzienu un uzdevumu 
ietekmes vērtējums uz vidi un 

iespējamie riski 

Ieteikumi un priekšlikumi iespējamās 
negatīvās ietekmes 

samazināšanai/novēršanai un 
pozitīvās ietekmes pastiprināšanai 

Nenoteiktības, kam 
jāpievērš uzmanība 

NAP2020 tālākās 
izstrādes un 

ieviešanas stadijā 
starptautisko sasniedzamību”, var 
radīt negatīvu ietekmi uz vides 
kvalitāti.  

 

transports un aviācija, kā arī jāattīsta 
alternatīvu degvielu un energoefektīvu 
transportlīdzekļu izmantošana.  

RĀDĪTĀJI 

Mērķa Nr.2 [145] sasniegšanas 
radītājs [147] „kravu apgrozījums 
Latvijas lielajās ostās (Rīga, Ventspils, 
Liepāja)” – šī rādītāja sasniegšana 
var radīt negatīvu ietekmi uz vides 
kvalitāti, ņemot vērā, ka kravu 
apgrozījumu līdz 2020.gadam 
plānots gandrīz divkāršot 
salīdzinājumā ar 2011.gada līmeni. 
Transports jau pašlaik ir viena no 
galvenajām gaisa kvalitātes 
problēmām pilsētās un SEG emisiju 
avotiem, kam ir tendence ar gadiem 
augt. Ja kravu apgrozījums tiek 
palielināts uz beramkravu rēķina 
(ogļu pārkraušana), tas var radīt 
izkliedēto cieto daļiņu apjoma 
palielināšanos gaisā. Naftas 
produktu pārkraušanas apjomi var 
palielināt GOS emisijas. Iespējama 
negatīva ietekme saistībā ar smaku 
izplatīšanos. Pieaugot kuģu 
satiksmes intensitātei, var 
palielināties arī negatīva ietekme uz 
jūras vides kvalitāti un ekosistēmu 
(pieaug avāriju un naftas noplūžu 
riski). 

Rādītājs [148] “Apkalpoto gaisa 
satiksmes pasažieru skaits gadā 
lidostā „Rīga” (milj. gadā)” - 
paredzama tieša negatīva ilgtermiņa 
ietekme uz vidi.  

Rādītājs [149] „Pasažieru apgrozība 
dzelzceļa transportā” - iespējama 
tieša, pozitīva, ilgtermiņa ietekme, 
gan netieša, negatīva ietekme. Ja 
pasažieru apgrozība dzelzceļā tiek 
palielināta uz autotransporta, 
autobusu pārvadājumu un 
aviotransporta rēķina, sagaidāma 
pozitīva ilgtermiņa ietekme uz vidi. 
Samazinoties pasažieru apgrozībai 
dzelzceļa transportā, sagaidāms, ka 
palielināsies ar autotransporta 
izmantošanu saistītās slodzes vidē.  

[147] Negatīvās ietekmes ierobežošanai 
atsevišķu vidi piesārņojošām kravu 
grupām, piemēram, ogļu pārkraušana 
un naftas produktu pārkraušana, 
jāparedz tikai slēgta veida terminālu 
attīstīšana, izmantojot paņēmienus, kas 
paredz benzīna tvaiku savākšanu, 
putekļu izplatības novēršanu u.t.ml.     

Ar prioritātes mērķa Nr.2 [145] 
sasniegšanu saistītajos uzdevumos 
jāparedz atbalsts risinājumiem, kas 
samazina iespējamo negatīvo ietekmi uz 
vidi.  
 

 [148] Vides slodžu samazināšanai 
jāparedz trokšņu pārvaldības pasākumi, 
novēršot jaunas dzīvojamās apbūves 
teritoriju izveidi lidostas tuvumā.    

[149] Rādītāju ieteicams aizstāt ar 
relatīvu rādītāju – „Pasažieru apgrozības 
dzelzceļa transportā īpatsvars kopējā 
apkalpoto starptautisko pasažieru skaitā 
(procentos).”  

NAP2020 nav detalizēti 
norādīts ostu attīstības 
virziens un uzdevumos 
nav minēts (vai īpaši 
norādīts), kāda veida 
tehnoloģijas un pie 
kādiem nosacījumiem 
tiks atbalstītas, kas 
ļautu samazināt 
negatīvo ietekmi.  
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Rīcības virzienu un uzdevumu 
ietekmes vērtējums uz vidi un 

iespējamie riski 

Ieteikumi un priekšlikumi iespējamās 
negatīvās ietekmes 

samazināšanai/novēršanai un 
pozitīvās ietekmes pastiprināšanai 

Nenoteiktības, kam 
jāpievērš uzmanība 

NAP2020 tālākās 
izstrādes un 

ieviešanas stadijā 
  

UZDEVUMI  

[154] uzdevums „Pakāpeniska 
nodokļu sloga pārnešana no 
darbaspēka uz patēriņu un 
pakāpeniska iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa samazināšana atbilstoši 
Ministru kabinetā apstiprinātam 
grafikam”- uzdevuma īstenošanai ir 
ilgtermiņa netieša pozitīva ietekme 
uz dabas kapitālu.  

[159] uzdevums „Ostu pārvaldības 
sistēmas efektivizācija un atdeves 
palielināšana, un nepieciešamo 
ieguldījumu veikšana lielo Latvijas 
ostu (Rīgas, Ventspils, Liepājas) 
pamata infrastruktūras sakārtošanai 
un jaudu palielināšanai (TEN-T 
nodrošināšana” - iespējama negatīva 
ietekme uz vidi saistībā ar pieaugošo 
kravu apgrozījumu un absolūto 
slodžu palielināšanos (uz ūdens 
ekosistēmām, Baltijas jūru, gaisa 
kvalitāti), kā arī iespējama negatīva 
ietekme uz bioloģisko daudzveidību 
ostu, teritorijas paplašinot, un 
īslaicīga negatīva ietekme ostu 
pievadceļu izbūves laikā. Vienlaikus 
sagaidāma arī pozitīva ietekme, ja 
tiek mazinātas piesārņojošo vielu 
emisijas vai noplūdes (piemēram, 
kravu pārkraušanas procesā). Tāpat 
iespējama pozitīva ietekme uz 
ainavu.  

[160] uzdevums „Rail Baltica 
Latvijas posma tehniskās 
dokumentācijas izstrāde un izbūves 
uzsākšana, iekļaujoties kopējā Rail 
Baltica projektā” - iespējama 
pozitīva ietekme uz vidi ilgtermiņā. 
Vienlaikus sagaidāma negatīva 
ietekme uz vidi īstermiņā, it īpaši 
būvniecības darbu veikšanas laikā.   
 
[161] uzdevums „Austrumu – 
rietumu dzelzceļa infrastruktūras 
atjaunošana un modernizācija (TEN-
T nodrošināšana)” – netieša 
pozitīva ietekme uz vidi ilgtermiņā. 
Iespējama ilgtermiņā pozitīva 
ietekme uz gaisa kvalitāti, globālo 

[154] Pozitīvo vides ietekmju 
veicināšanai jāparedz nodokļu sloga 
pārnešana ne tikai uz patēriņu, bet arī 
uz dabas resursu izmantošanu un 
piesārņojošām darbībām („Zaļā budžeta 
reforma”), tādejādi arī veicinot resursu 
produktivitāti. 

[159] Negatīvās ietekmes ierobežošanai 
atsevišķu vidi piesārņojošām kravu 
grupām jāparedz tikai slēgta veida 
terminālu attīstīšana, izmantojot 
paņēmienus, kas paredz benzīna tvaiku 
savākšanu, ogļu putekļu savākšanu 
(slēgta tipa pārkraušana putekļu 
izplatīšanās novēršanai).  

[160] Pozitīva ietekme attiecībā uz 
transportu izraisīto emisiju 
samazināšanu tiks nodrošināta, ja daļa 
no starptautiskā aviācijas pasažieru 
skaita pārslēdzas uz „Rail Baltic” 
izmantošanu. Pozitīvā ietekme uz vidi 
tomēr sagaidāma vien ilgtermiņā – pēc 
tam, kad projekts būs realizēts, un tas ir 
pēc NAP2020 īstenošanas.  
Savukārt, potenciālo vides risku 
novēršanai saistībā ar „Rail baltic” 
izbūvi, nepieciešamas nodrošināt dabas 
aizsardzības pasākumus „Rail Baltic” 
infrastruktūras izveides teritorijā. 
Šādam infrastruktūras projektam tiks 
veikts ietekmes uz vidi novērtējums, 
kura ietvaros tiks vērtēta ietekme uz 
vidi, tai skaitā īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām.  
 

[161] Pozitīvo ietekmi uz vidi var 
pastiprināt, ja tiek radīti labvēlīgi 
nosacījumi dzelzceļa maksimālai 
izmantošanai kravu tranzītā, kas 
ilgtermiņā attiecīgi var samazināt kravu 
pārvadājumus pa autoceļiem.  

 

[162] Iespējamās negatīvās ietekmes uz 
vidi samazināšanai jāizvēlas risinājumi, 
kas ietekmes uz vidi novērtējuma 
process, kā arī lidostas attīstības plāni ir 
jāintegrē pieguļošo teritoriju teritorijas 
plānojumā (neveidojot jaunas 
dzīvojamās apbūves teritorijas tajās 

[154]uzdevuma 
īstenošanas efekts 
attiecībā uz vides 
slodžu samazināšanu, 
ir panākams, nosakot 
tirgus situācijai 
atbilstošas nodokļu un 
nodevu likmes – ar 
mērķi ietekmēt 
ražotāju un patērētāju 
uzvedību. Piemēram, 
šādas izmaiņas ir 
veicamas Dabas 
resursu nodokļa 
likmēs, Akcīzes 
nodokļa likmēs u.tml. 
 
[159] uzdevumā 
izmantotais 
formulējums 
„sakārtošana” ir 
neskaidrs termins, ko 
var dažādi interpretēt, 
tāpēc NAP2020 
detalizēto aktivitāšu 
plānošanā jāizvērtē 
iespējas pozitīvās 
ietekmes uz vidi 
pastiprināšanai.   
 
[160] uzdevums: vēl 
nav pieņemts lēmums 
par „Rail Baltic” trases 
izvietojumu, tādēļ nav 
iespējams konkretizēt 
projekta īstenošanas 
sagaidāmo ietekmi uz 
vidi. Atkarībā no 
izvēlētās trases, tiks 
pieņemts lēmums par 
ietekmes uz vidi 
novērtējuma veikšanu, 
kura ietvaros 
konkrētās ietekmes uz 
vidi tiks novērtētas.  



Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam (Projekts) stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums  

Vides pārskats 

 

74  
 
 

Rīcības virzienu un uzdevumu 
ietekmes vērtējums uz vidi un 

iespējamie riski 

Ieteikumi un priekšlikumi iespējamās 
negatīvās ietekmes 

samazināšanai/novēršanai un 
pozitīvās ietekmes pastiprināšanai 

Nenoteiktības, kam 
jāpievērš uzmanība 

NAP2020 tālākās 
izstrādes un 

ieviešanas stadijā 
klimatu, kā arī citiem vides 
aspektiem. Netieša pozitīva ietekme 
saistīta ar plānoto Pierīgas pasažieru 
vilcienu maršrutu tīkla 
elektrifikāciju ar 25 kV 
maiņspriegumu.  

[162] uzdevums „Starptautiskās 
lidostas „Rīga” attīstība, lai 
nodrošinātu esošo un paredzamo 
gaisa kravu un pasažieru 
pārvadājumu apjoma pieaugumu un 
pieaugošo tranzīta plūsmu” – netieša 
negatīva ietekme.  

 

zonās, kur iespējams pieļaujamā 
trokšņa līmeņa pārsniegums saistībā ar 
lidostas darbību). 
  

Rīcības virziens „Attīstīta 
pētniecība un inovācijas”  

  

MĒRĶI  

[167] Mērķis 1 „Ieguldījumi 
pētniecībā un attīstībā 1,5 % apmērā 
no iekšzemes kopprodukta 2020. 
gadā..” – netieša pozitīva ietekme 
ilgtermiņā.  
Potenciāla pozitīva ietekme uz vidi 
gaidāma, ja tiek nodrošināta videi 
draudzīgu tehnoloģiju attīstība un 
labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu un tīrākas ražošanas 
pasākumu izmantošana.  
  

Vides slodžu samazināšanai jāveido 
daļēji valsts atbalstīta laboratorija 
ekotehnoloģiju un tīrākas ražošanas 
risinājumu attīstībai, jo mazie un vidējie 
uzņēmumi šādas tehnoloģijas bez 
sadarbības nespēj attīstīt un 
komercializēt.  

 

Rīcības virziens 
„Energoefektivitāte un enerģijas 
ražošana”  

  

MĒRĶI  

[191] Mērķis 1 ”Nodrošināt tautas 
saimniecībai nepieciešamo 
energoresursu ilgtspējīgu 
izmantošanu, veicinot resursu tirgu 
pieejamību...” - kopējais vērtējums ir, 
ka rīcības virzienā iekļauto rādītāju 
sasniegšana dos tiešu pozitīvu 
ietekmi uz vidi ilgtermiņā.  
 
Riski: jāņem vērā, ka biomasas 
koksnes izmantošanas 
paplašināšana tirgū pieejamās 
tehnoloģijās ar zemiem tehniskiem 
parametriem var palielināt vides 
kvalitāti ietekmējošo piesārņojošo 
vielu emisiju apjomu (izkliedētās 
cietās daļiņas, GOS) un 
siltumnīcefekta gāzes (metāns). 

Rīcības virziena mērķī definētā 
fokusēšanās uz konkurētspējīgām 
cenām ir pretrunā ar 
energoefektivitātes paaugstināšanu. 
Tirgus mehānismu arvien plašāka 
ienākšana cenu noteikšanā samazina 
iespēju tās kontrolēt, un zemas 
enerģijas cenas neveicina 
energoefektivitātes paaugstināšanu. 
Tāpat konkurētspējīgas cenas ir arī 
pretrunā ar valsts uzdevumu (noteikts 
ES normatīvajos aktos) preču cenās 
integrēt ārējās vides izmaksas.  
 
Negatīvās ietekmes ierobežošanai 
nepieciešams noteikt nacionālos 
standartus biomasu izmantojošām 
tehnoloģijām.  
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Rīcības virzienu un uzdevumu 
ietekmes vērtējums uz vidi un 

iespējamie riski 

Ieteikumi un priekšlikumi iespējamās 
negatīvās ietekmes 

samazināšanai/novēršanai un 
pozitīvās ietekmes pastiprināšanai 

Nenoteiktības, kam 
jāpievērš uzmanība 

NAP2020 tālākās 
izstrādes un 

ieviešanas stadijā 

Uzņēmējdarbības konkurētspējas 
nodrošināšanai ir jāatbalsta 
energoefektīvu tehnoloģiju un procesu 
izmantošana, nevis cenu subsidēšana.   

 

RĀDĪTĀJI 

[193]”No atjaunojamiem 
energoresursiem saražotās enerģijas 
īpatsvars kopējā bruto enerģijas 
galapatēriņā vismaz 40 % 2020. 
gadā” – iespējama pozitīva ietekme 
uz vidi, atkarībā no nosacījumiem.  

Riski: ja mērķa sasniegšana tiek 
balstīta uz koksnes biomasas 
patēriņa palielināšanu enerģijas 
ražošanai un attiecīgi palielinot 
iegūstamās biomasas apjomu, tas var 
negatīvi ietekmēt pieejamo koksnes 
resursu apjomu, kā arī radīt negatīvu 
ietekmi uz vidi (piemēram, 
pieaugošas transporta radītas 
slodzes), kā arī apdraudēt meža 
ekosistēmu un bioloģisko 
daudzveidību.  

[194] „Enerģijas patēriņš iekšzemes 
kopprodukta radīšanai”- iespējama 
pozitīva ilgtermiņa ietekme 

[196] „Tautsaimniecības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
intensitāte (t CO2 ekvivalenta/ uz 
1000 LVL no IKP)” – pozitīva 
ietekme  

 

[193] Nepieciešama atjaunojamo 
energoresursu diversifikācija, attīstot 
un ieviešot dažādu veidu resursu 
izmantošanu (piemēram, saules, zemes, 
vēja u.c. zemes enerģijas avotus). Līdz ar 
to nepieciešams sabalansēts valsts 
atbalstu vietējiem atjaunojamās 
enerģijas ieguves veidiem.  

Iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi (uz 
meža ekosistēmu un bioloģisko 
daudzveidību) var ierobežot dažādos 
veidos:  

- daļu no eksportējamās biomasas 
novirzot izmantošanai vietējā 
energoapgādē, un kopējais biomasas 
ieguves daudzums būtiski nepalielinās;  

- biomasas ieguvē/ražošanā tiek 
ievēroti ilgtspējības kritēriji, nodrošinot, 
ka biomasas ieguves apjomu 
palielināšanas nerada slodzi uz meža 
ekosistēmu, piemēram, šķeldas 
ražošanā izmantojot biomasu no 
ceļmalām, grāvjiem, ciršanas atliekām 
u.tml.   

[194] Nepieciešams nodrošināt ne tikai 
relatīvu, bet arī absolūtu vides slodžu 
samazināšanu, nodrošinot, ka 
produktivitāte netiek panākta tikai 
palielinot IKP, bet arī samazinot 
enerģijas patēriņu.  

[196] Rādītājs iezīmē tautsaimniecības 
CO2 intensitātes pakāpenisku 
samazināšanos.  

 

[193] Ietekme uz vidi 
atkarīga no noteiktā 
rādītāja lieluma un 
pieejamā finansējuma 
apjoma un citu 
politikas īstenošanas 
instrumentu 
pieejamības un 
piemērošanas.  

[194] un [196] rādītāji 
būtu izmantojami kā 
daļa no indikatoru 
komplekta, kas 
parādītu Latvijas 
tautsaimniecības 
virzību uz „zema 
oglekļa” ekonomiku 
(zaļo ekonomiku)  

UZDEVUMI  

[198] uzdevums „Pašvaldību 
energoplānu izstrāde, kas paredz 
kompleksus pasākumus...” – 
paredzama pozitīva ilgtermiņa 
ietekme  

[199] uzdevums „Energoefektivitātes 
atbalsta programmas īstenošana 

[198] Pašvaldību energoplāniem 
jāaptver ne tikai elektroenerģijas 
ražošana un siltumapgāde, bet arī 
transporta sektors – tas ļaus pastiprināt 
pozitīvo ietekmi, it īpaši ilgtermiņā 

[199], [200] Lai paaugstinātu aktivitātes 
ekonomisko un vides ietekmes 
efektivitāti, nepieciešams definēt 

[198], [199], [200], 
[201], [202], [203] 
uzdevumu īstenošanas 
ietekme uz vidi 
atkarīga no 
finansējuma apjoma;  

[199], [200] uzdevumu 
īstenošana ir tieši 
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Rīcības virzienu un uzdevumu 
ietekmes vērtējums uz vidi un 

iespējamie riski 

Ieteikumi un priekšlikumi iespējamās 
negatīvās ietekmes 

samazināšanai/novēršanai un 
pozitīvās ietekmes pastiprināšanai 

Nenoteiktības, kam 
jāpievērš uzmanība 

NAP2020 tālākās 
izstrādes un 

ieviešanas stadijā 
valsts un pašvaldību sabiedrisko ēku 
sektorā”” – paredzama pozitīva, 
tieša, ilgtermiņa ietekme  

[200] uzdevums: „Atbalsta 
programmas dzīvojamo ēku 
energoefektivitātei un pārejai uz 
atjaunojamiem energoresursiem”” – 
paredzama pozitīva, ilgtermiņa 
ietekme  

[201] uzdevums „Atbalsts inovatīvu 
enerģētikas un energoefektivitātes 
tehnoloģiju pilotprojektiem” - 
paredzama pozitīva ietekme.  
 
[202] uzdevums „Atbalsta 
programmas pārejai uz 
atjaunojamiem energoresursiem 
transporta sektorā...” - izpildot 
nosacījumus, paredzama pozitīva 
tieša ilgtermiņa ietekme  

Riski: Jāņem vērā, ka pirmās 
paaudzes biodegvielas izmantošanas 
pozitīvais iespaids ir ierobežos. 
Turklāt, veicinot energokultūru 
(piemēram, rapsis, kukurūza) 
kultivēšanu biodegvielas ražošanai, 
tas rada negatīvu ietekmi uz vidi, 
bioloģisko daudzveidību un lauku 
ainavu. Piemēram, iespējama 
negatīva ietekme uz augsni, jo rapsis 
veicina augsnes noplicināšanu. 

 
[203] Uzdevums „Atjaunojamo 

energoresursu izmantošana enerģijas 

ražošanā samazinot atkarību no 

fosilajiem energoresursiem, un 

energoefektivitātes veicināšana 

centralizētajā siltumapgādē” - 

paredzama pozitīva, tieša, 

ilgtermiņa ietekme saistībā ar 

siltumenerģijas zudumu 

samazināšanos.  

[204] uzdevums 

„Energoinfrastruktūras tīklu 

attīstība” – iespējama negatīva 

ietekme uz vidi tīklu izbūves laikā, 

kā arī netieša pozitīva ietekme, 

atkarībā no nosacījumiem.  

ekonomiskos kritērijus ēku renovācijai, 
proti, primāri tiktu renovētas tās ēkas, 
kur iespējamie enerģijas patēriņa 
ietaupījumi ir vislielākie.  

[200] Uzdevuma izpildē jāizmanto 
dažādi, valsts atbalstīti finanšu 
instrumenti, tai skaitā tos savstarpēji 
kombinējot.  Konkrētu atbalsta 
programmu izstrādē jāņem vērā 
līdzšinējā pieredze ar līdzīgu 
programmu ieviešanu Latvijā. 
Nepieciešams precizēt, kādu 
atjaunojamos energoresursu veidus 
paredzēt atbalstīt.  

[201] Īstenojot aktivitāti, kas paredz 
augsto tehnoloģiju pārnesi koksnes 
biomasas izmantošanai enerģijas 
ieguvē, nepieciešams ievērot biomasas 
ilgtspējīgas izmantošanas kritērijus.  

[202] Nepieciešams precizēt, kādus 
atjaunojamos energoresursus paredzēt 
atbalstīt un kādu infrastruktūru attīstīt.  
Biodegvielas ražošanā nepieciešams 
atbalstīt jau esošo (un Latvijas ainavai 
raksturīgo) biomasas veidu 
izmantošanu (piemēram, krūmus no 
aizaugošajām lauksaimniecības zemēm, 
kā arī zālāju saražoto biomasu).  

Atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas paplašināšana pozitīvi 
vērtējama no ietekmes uz klimata 
pārmaiņām samazināšanas (salīdzinot 
ar t.s. nulles scenāriju, kur Latvijas 
energoapgādē dominē fosilie 
energoresursi).  

[203] Pozitīvās ietekmes uz vidi 
pastiprināšanai, primāri nepieciešams 
nodrošināt atbalstu efektivitātes 
paaugstināšanai tajās pārvades un 
sadales sistēmās, kur efekts 
sasniedzams izmaksu ziņā 
visefektīvākajā veidā. Jāsniedz atbalsts 
atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai centralizētās 
siltumapgādes un citās sistēmās, kas ir 
efektīgākas par individuālām un ar 
mazāku ietekmi uz vides kvalitāti.  
 
[204] Lai apzinātu iespējamās negatīvās 
ietekmes uz vidi, šādiem projektiem, ja 

saistāma ar 
kompleksas pieejas 
nodrošināšanu, radot 
nepieciešamo 
regulatīvo ietvaru, 
piemēram, nosakot 
minimālo 
energoefektivitātes 
līmeni un to 
pakāpeniski samazinot.  
 

[204] 
Energoinfrastruktūras 
tīklu attīstība ir viens 
no priekšnosacījumiem 
plašākai AER 
izmantošanai 
elektroenerģijas 
ražošanā. Tomēr, lai 
AER potenciālu 
izmantotu, 
nepieciešams 
nacionālais regulējums, 
kas atbalstītu jaunu 
pieslēgumu veidošanu.  
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Rīcības virzienu un uzdevumu 
ietekmes vērtējums uz vidi un 

iespējamie riski 

Ieteikumi un priekšlikumi iespējamās 
negatīvās ietekmes 

samazināšanai/novēršanai un 
pozitīvās ietekmes pastiprināšanai 

Nenoteiktības, kam 
jāpievērš uzmanība 

NAP2020 tālākās 
izstrādes un 

ieviešanas stadijā 

 
nepieciešams, tiks veikts ietekmes uz 
vidi novērtējums, balstoties uz kura 
rezultātiem, jāizvēlas tāds variants, kas 
rada pēc iespējas mazāku negatīvo 
ietekmi un riskus videi.  
 

Prioritāte „Izaugsmi atbalstošas 
teritorijas”  

  

PRIORITĀTES MĒRĶA 
SASNIEGŠANAS RĀDĪTĀJI  

Nav neviena rādītāja, kas attiektos 
uz dabas kapitālu. Saistība starp 
mērķiem, rīcības virzieniem un 
rādītājiem ir neskaidra. [348-361] 

 

Iekļaut prioritātes mērķa sasniegšanas 
rādītājus, kas tieši attiektos uz dabas 
kapitālu un dabas resursu efektīvu 
apsaimniekošanu.  

 

Rīcības virziens „Ekonomiskās 
aktivitātes veicināšana reģionos – 
teritoriju potenciāla izmantošana”  

  

UZDEVUMI  

[380] uzdevums „Atbalsts 
lauksaimniecības, zivsaimniecības un 
mežsaimniecības produktu un 
pakalpojumu tālākas apstrādes (t.sk. 
nišas produkti un pakalpojumi) 
attīstībai” – paredzama pozitīva 
ilgtermiņa ietekme. 

[382] uzdevums „Investīciju atbalsts 
un pasākumi importa pārtikas preču 
aizstājošu produktu (ar augstu 
pievienoto vērtību) ražošanas 
attīstībā, kā arī pārtikas kvalitātes 
shēmu produktu (nacionālās pārtikas 
kvalitātes, bioloģiskās 
lauksaimniecības) ražošanai un 
pārstrādei” - iespējama pozitīva un 
negatīva ietekme uz vidi. Gaidāmā 
pozitīvā ietekme ir saistīta ar 
bioloģiskās lauksaimniecības 
ražošanas un produktu pārstrādes 
paplašināšanos, savukārt negatīva 
ietekme iespējama saistībā ar 
lauksaimnieciskās ražošanas 
intensitātes palielināšanos (ne-
bioloģiskā lauksaimniecība)  

[389] uzdevums „Mazo ostu un 
uzņēmējdarbību veicinošas 
infrastruktūras attīstība piekrastē” – 
iespējama pozitīva un negatīva 
ietekme uz vidi. Iespējama negatīva 
ietekme saistīta ar ostu 

[380] Pozitīvās ietekmes 
pastiprināšanai, nepieciešams iekļaut 
nosacījumus par nepieciešamību 
izmantot labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus ietekmes uz vidi 
samazināšanai, kā arī definēt prioritārās 
nozares, kam atbalsts sniedzams.   

[382] Importētās pārtika produktu 
patēriņa un ar to saistīto vides slodžu 
ierobežošanai ieteicams popularizēt 
sezonālas pārtikas patēriņu un ar 
izglītojošām kampaņām paaugstināt 
patērētāju vides apziņu attiecībā uz 
pārtikas iegādi. 

Daudzu pārtikas produktu ražošana 
Latvijā ir dabas un energoresursu 
ietilpīgāka kā citās valstīs, piemēram, 
zemeņu un tomātu audzēšana ziemā 
prasa lielus energoresursus. Tādēļ 
rūpīgi jāizvērtē šādu pārtikas produktu 
ražošanas attīstības ietekme uz vidi, tai 
skaitā meklējot alternatīvas iespējas 
energoresursu izmantošanā. Tāpat būtu 
jāņem vērā, ka daudzu pārtikas 
produktu ražošana valstīs ar siltāku 
klimatu ir videi daudz draudzīgāka, 
tomēr pārtikas produktus importējot, 
arī tiek radīta ietekme uz vidi saistībā ar 
preču pārvadāšanu.  

[389] Iespējamo pozitīvo ietekmi var 
pastiprināt, ja tiek modernizēts 
zvejniecības darbībai nepieciešamais 

[380] Produktu tālākas 
apstrādes attīstība 
sniegs pozitīvu 
ieguldījumu dabas 
resursu izmantošanas 
produktivitātes 
paaugstināšanā, kas 
NAP2020 noteikts kā 
viens no prioritātes 
„Tautas saimniecības 
izaugsme” mērķa 
sasniegšanas 
rādītājiem.  



Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam (Projekts) stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums  

Vides pārskats 

 

78  
 
 

Rīcības virzienu un uzdevumu 
ietekmes vērtējums uz vidi un 

iespējamie riski 

Ieteikumi un priekšlikumi iespējamās 
negatīvās ietekmes 

samazināšanai/novēršanai un 
pozitīvās ietekmes pastiprināšanai 

Nenoteiktības, kam 
jāpievērš uzmanība 

NAP2020 tālākās 
izstrādes un 

ieviešanas stadijā 
infrastruktūras izbūvi – iespējama 
gan īslaicīga negatīva ietekme 
būvniecības procesā, gan noturīga 
ietekme ilgtermiņā saistībā ar ostu 
darbības paplašināšanu.   

aprīkojums mazajās ostās, piemēram, 
zivju glabāšanai, kā arī novērsta 
piesārņojošo vielu nonākšana vidē, 
piemēram, zivju pārstrādes procesā.  
 

Rīcības virziens „Pakalpojumu 
pieejamība līdzvērtīgāku darba 
iespēju un dzīves apstākļu 
radīšanai”  

  

RĀDĪTĀJI 

Rādītājs [395] „Samazināts sliktā un 
ļoti sliktā stāvoklī esošo valsts 
galveno autoceļu garums par (%)”;  
Rādītājs [396] „Samazināts sliktā un 
ļoti sliktā stāvoklī esošo valsts 
reģionālo autoceļu ar melno segumu 
garums par (%)”; Rādītājs [397] 
Autoceļi ar melno segumu no 
reģionālajiem valsts autoceļiem (%)  
Saistībā ar šo rādītāju [395], [396], 
[397] sasniegšanu, sagaidāma 
netieša pozitīva ietekme uz vidi. 
Tomēr ceļu asfaltēšana rada arī 
pārejošu negatīvu ietekmi uz vidi, 
piemēram, papildus GOS emisijas. 

Riski: ceļu kvalitātes uzlabošanās 
palielina nobraukto km skaitu un ar 
to saistītās slodzes vidē.  
 
Rādītājs [398] „Pasažieru apgrozība 
sabiedriskajā autotransportā” – 
iespējama netieša pozitīva vai 
netieša negatīva ietekme, atkarībā 
no nosacījumiem.   
 

[395], [396], [397] Uzlabojot esošo 
autoceļu kvalitāti, iespējama netieša 
pozitīva ietekme uz vidi, jo nodrošinot 
vienmērīgu transporta plūsmu, 
samazinās piesārņojošo vielu emisijas 
(uz 1 km), savukārt nelīdzens un 
bedrains ceļa segums izraisa emisiju 
palielināšanos. Tāpat palielinās 
automašīnas detaļu, tai skaitā riepu 
nodilums, kas arī rada negatīvu ietekmi 
uz vidi.  

[397] Grants ceļu asfaltēšana arī var dot 
pozitīvu ieguldījumu gaisa kvalitātes 
uzlabošanā lokālā līmenī, samazinot 
putekļu piesārņojumu.  
 
[398] Pozitīvo ietekmi var pastiprināt 
sabiedrisko autotransportu aizstājot ar 
dzelzceļa transportu. Attiecībā uz 
sabiedrisko autotransportu, iespējamo 
pozitīvo ietekmi var pastiprināt pie 
nosacījuma, ja pasažierkilometru skaits 
tiek palielināts uz privātā 
autotransporta izmantošanas 
samazināšanas rēķina.  

[398] Būtu jāprecizē, 

vai pasažieru 
apgrozība 
sabiedriskajā 
autotransportā 
pakāpeniski samazinās 
saistībā ar privātā 
autotransporta 
izmantošanas 
palielināšanos vai arī 
sabiedrisko 
autotransportu 
aizstājot ar dzelzceļu.  

UZDEVUMI  

[406] uzdevums „Reģionālo autoceļu 
sakārtošana, priekšroku dodot 
autoceļiem, kuri savieno nacionālās 
un reģionālās nozīmes attīstības 
centrus” un [407] uzdevums „Vietējo 
autoceļu sakārtošana, priekšroku 
dodot autoceļiem, kuri savieno 
apdzīvotās vietas ar reģionālas 
nozīmes attīstības centriem un uz 
kuriem ir lielāka satiksmes 
intensitāte” – kopumā paredzama 
pozitīva ietekme. Ceļu asfaltēšana 
rada arī pārejošu negatīvu ietekmi 
uz vidi, piemēram, papildus GOS 
emisijas, kā arī CO2 emisijas. 

[406]un [407] Lai pastiprinātu 
iespējamo pozitīvo ietekmi ilgtermiņā, 
nepieciešams pilnveidot regulējošu 
sistēmu, kas sasaista nodevas/nodokļus 
par automašīnas izmantošanu ar 
ietekmi uz vidi (CO2). Tas veicinātu arī 
absolūto emisiju samazināšanos.  

[409] Pozitīvo ietekmi var pastiprināt 
autobusu satiksmi integrējot ar 
dzelzceļa transportu  
 
Ieteicams rādītāju izteikt nevis 
absolūtās vienībās, bet attiecībā pret 
kopējo pasažieru kustību (%) – tas ļautu 
novērtēt relatīvās sabiedriskā 
transporta pārvadājumu izmaiņas 

Ja sabiedriskā 
transporta 
pārvadājumu 
pieaugums nav saistīts 
ar privātā transporta 
izmantošanas 
samazināšanu, tad 
pozitīvā ietekme 
samazinās.  
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Rīcības virzienu un uzdevumu 
ietekmes vērtējums uz vidi un 

iespējamie riski 

Ieteikumi un priekšlikumi iespējamās 
negatīvās ietekmes 

samazināšanai/novēršanai un 
pozitīvās ietekmes pastiprināšanai 

Nenoteiktības, kam 
jāpievērš uzmanība 

NAP2020 tālākās 
izstrādes un 

ieviešanas stadijā 

[408] uzdevums „Nozīmīgāko 
transporta koridoru infrastruktūras 
nodrošināšana un attīstība (TEN-T)...” 
– paredzama gan pozitīva, gan 
negatīva ietekme uz vidi.  Riski: 
uzlabojoties autoceļu kvalitātei, 
iespējams, var palielināties autoceļu 
izmantošanas intensitāte.  

[409] uzdevums „Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu 
organizēšana, nodrošinot lauku 
iedzīvotājiem iespējas nokļūt 
reģionālas nozīmes attīstības centros, 
un no tiem nacionālas nozīmes 
attīstības centros un galvaspilsētā” – 
paredzama pozitīva tieša ilgtermiņa 
ietekme.  

 

attiecībā pret kopējiem pārvadājumiem 
(pasažierkilometros). 
  

Rīcības virziens „Dabas un 
kultūras kapitāla ilgtspējīga 
apsaimniekošana”  

  

[418] Mērķis 1 „Saglabāt dabas 
kapitālu kā bāzi ilgtspējīgai 
ekonomiskajai izaugsmei un sekmēt 
tā ilgtspējīgu izmantošanu, mazinot 
dabas un cilvēka darbības radītos 
riskus vides kvalitātei” 
 - kopumā sagaidāma tieša pozitīva 
ilgtermiņa ietekme uz vidi, tomēr ne 
visi šī rīcības virziena ietvaros 
veicamie uzdevumi nodrošina 
ilgtspējīgu dabas kapitāla 
izmantošanu. 

[418] Lai ilgtspējīgi izmantotu (un 
apsaimniekotu) dabas kapitālu, 
vispirms nepieciešams novērtēt 
pieļaujamos dabas resursu 
izmantošanas limitus, kā arī apzināt 
ekosistēmu sniegtos pakalpojumus, tos 
kartējot un veicot to ekonomisko 
novērtējumu (kā to nosaka ES 
Bioloģiskās daudzveidības stratēģija un 
Latvija2030).  Dabas kapitāla 
izmantošana nav pieļaujama uz 
bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu sniegto pakalpojumu 
samazināšanas rēķina.  

 

Iekļaut nosacījumu par 
nepieciešamību ievērot 
ilgtspējīgas attīstības 
principus. Atbalsts 
jaunu lauksaimniecības 
un mežsaimniecības 
produktu ražošanai, 
tajā skaitā, AER 
paplašinātai 
izmantošanai, var radīt 
pozitīvu ietekmi, ja to 
ražošanā ievēro 
ilgtspējības principus.  

Nepieciešams definēt 
ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un 
mežsaimniecības 
produktu ražošanas 
kritērijus.  

 
RĀDĪTĀJI 

[420] Bioloģiskajā lauksaimniecībā 
izmantotās platības (% no visām 
lauksaimniecībā izmantotajām 
platībām” - sagaidāma netieša 
pozitīva ietekme uz vidi. 

[421] „Apsaimniekotās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

Pozitīvas ietekmes nodrošināšanai un 
iespējamo risku samazināšanai, šajā 
sadaļā nepieciešams izmantot rādītāju 
komplektu, kas kvalitatīvi raksturotu 
dabas kapitālu un sniegtu informāciju 
par iespējamām nelabvēlīgām izmaiņām 
vidē. Pašlaik vienīgais dabas kapitāla 
rādītājs ir [423] rādītājs „Lauku putnu 
indekss”, ko būtu jāpapildina ar citiem 

Daži no izmantotajiem 
rādītājiem ir 
savstarpējā pretrunā, 
tādēļ tie būtu 
precizējami un 
uzlabojumi NAP2020 
turpmākās izstrādes 
procesā.   
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Rīcības virzienu un uzdevumu 
ietekmes vērtējums uz vidi un 

iespējamie riski 

Ieteikumi un priekšlikumi iespējamās 
negatīvās ietekmes 

samazināšanai/novēršanai un 
pozitīvās ietekmes pastiprināšanai 

Nenoteiktības, kam 
jāpievērš uzmanība 

NAP2020 tālākās 
izstrādes un 

ieviešanas stadijā 
īpatsvars” - iespējama netieša 
pozitīva ietekme uz vidi, ja 
apsaimniekoto lauksaimniecības 
zemju īpatsvara pieaugums notiek 
uz šobrīd aizaugošo platību rēķina, 
kā arī, ja palielinās pļavu un ganību 
īpatsvars.  

[422] „Pārstrādāto atkritumu 
īpatsvars (%)” - sagaidāma netieša 
pozitīva ietekme uz vidi. 

[423] „Lauku putnu indekss” - 
sagaidāma netieša pozitīva ietekme 
uz vidi. Lauku putnu indeksam 
netiek paredzēts pieaugums, līdz ar 
sagaidāms, ka lauku bioloģiskā 
daudzveidība saglabāsies pašreizējā 
līmenī.  

[424] „Mežainums (mežu platība, % 
no kopējās valsts teritorijas)” - 
sagaidāma netieša pozitīva ietekme 
uz vidi, ja meža platības kopumā 
netiek palielinātas. 

[429] „Ārvalstu tūristu, kas uzturas 4 
un vairāk dienas, skaits” - 
iespējama negatīva ietekme, ja 
tūrisma intensitātes pieaugums 
jutīgās dabas teritorijās pārsniedz to 
ekoloģisko ietilpību.  
 

indikatorsugu indeksiem, piemēram, 
„Meža putnu indeksu” u.c. Ekosistēmu 
iIndikatorsugu indeksi parāda 
konkrētās ekosistēmas sugu grupu 
stāvokli, tādejādi norādot par 
ekosistēmas kvalitāti un dabas kapitāla 
funkcionalitāti. 

[421]Lai palielinātu apsaimniekoto 
lauksaimniecības zemju īpatsvaru, 
nepieciešams nodrošināt atbalstu 
aizaugošo lauksaimniecības zemju 
atjaunošanai, kā arī invazīvās sugas - 
Sosnovska latvāņa, Kanādas zeltslotiņas 
un citu invazīvo sugu izplatības 
ierobežošanu 

[422] Lai palielinātu pārstrādāto 
atkritumu īpatsvaru, nepieciešams 
nodrošināt valsts atbalstu un 
uzraudzību dalītai atkritumu vākšanai, 
kā arī pārstrādes jaudu nodrošināšanai.  

[424] Mežu platības nepieciešams 
saglabāt pašreizējā līmenī, lai 
nodrošinātu gan mežu, gan 
lauksaimniecības zemju bioloģisko 
daudzveidību un ekosistēmu 
pakalpojumus. Savukārt meža platību 
palielināšanās var samazināt mērķa 
sasniegšanas rādītāju [423] - lauku 
putnu indeksu.  

[429] Tūristu skaita pieaugumam jābūt 
sabalansētam ar esošās/plānotās 
infrastruktūras kapacitāti. Tāpat 
nepieciešams diferencēt starp 
teritorijām, kas piemērotas tikai dabas 
tūrismam, un tādām teritorijām, kur 
būtu pieļaujama intensīva tūrisma, 
piemēram, kūrortu, attīstība. Labas 
vides aizsardzības prakses un īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju 
ilgtspējīgas apsaimniekošanas 
nodrošināšanā, kā arī  jaunu inovatīvu 
un tirgum pievilcīgu tūrisma produktu 
izstrādāšanas nolūkā īpašu uzmanību 
nepieciešams veltīt ekotūrisma un citu 
ilgtspējīgā tūrisma formu attīstīšanai un 
pilnveidošanai Latvijā.  
 

Starp rādītājiem 
jāiekļauj arī tādi, kas 
raksturo vides slodzes, 
piemēram, slāpekļa un 
fosfora savienojumu 
ieplūdi ūdens objektos.  

UZDEVUMI  

[431] uzdevums “Uz eksportu 
orientētu integrētu tūrisma, kultūras 

[431] “Uz eksportu orientētu integrētu 
tūrisma, kultūras un dabas kapitāla 
pakalpojumu un produktu piedāvājuma 
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Rīcības virzienu un uzdevumu 
ietekmes vērtējums uz vidi un 

iespējamie riski 

Ieteikumi un priekšlikumi iespējamās 
negatīvās ietekmes 

samazināšanai/novēršanai un 
pozitīvās ietekmes pastiprināšanai 

Nenoteiktības, kam 
jāpievērš uzmanība 

NAP2020 tālākās 
izstrādes un 

ieviešanas stadijā 
un dabas kapitāla pakalpojumu un 
produktu piedāvājuma attīstība” - 
iespējama negatīva ietekme uz vidi, 
ja netiek ņemta vērā dabas teritoriju 
ekoloģiskā ietilpība (skat. [429]). 
Vienlaikus iespējama netieša 
pozitīva ietekme uz vidi saistībā ar 
vides apziņas un izpratnes 
paaugstināšanos.  

[433] uzdevums „Stimulēt zemes 
ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģisko 
daudzveidību, pielietojot vidi 
saudzējošas tehnoloģijas” - 
sagaidāma tieša pozitīva ietekme uz 
vidi. Tomēr iespējama arī negatīva 
ietekme, it īpaši saistībā ar 
meliorācijas sistēmu attīstīšanu.  

[434] uzdevums „Energoefektīvu un 
ekoloģiskas izcelsmes preču un 
pakalpojumu („Zaļais publiskais 
iepirkums”) plašāka nodrošināšana 
publiskajos iepirkumos”- sagaidāma 
netieša pozitīva ietekme uz vidi. 

 [435] uzdevums „Palielināt 
ūdenstilpju un lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes izmantošanu 
pārtikas ražošanai” - iespējama 
negatīva ietekme uz vidi, izmantojot 
dabīgās ūdenstilpes pārtikas 
ražošanā, nenodrošinot atbilstošu 
ūdenstilpju apsaimniekošanu un 
kontroli. Iespējama negatīva ietekme 
arī meliorācijas  

[436] uzdevums „Palielināt augsnes 
auglību un meža resursu vērtību” - 
iespējama netieša pozitīva ietekme 
uz vidi, ja auglības palielināšana tiek 
nodrošināta ar vidi saudzējošām 
metodēm. 

[437] uzdevums „Atkritumu 
šķirošana un dalīti savākto atkritumu 
pārstrāde” - pozitīva tieša ilgtermiņa 
ietekme. 

attīstība” - izmantojot dabas kapitālu kā 
tūrisma produktu, jānodrošina, lai tā 
izmantošanas plānošana būtu saskaņota 
attiecīgās dabas teritorijas ekoloģisko 
ietilpību. Tūrismā izmantojamais dabas 
kapitāls nedrīkstētu tikt 
noplicināts/pārtērēts, tādejādi radot 
negatīvu ietekmi uz vidi un bioloģisko 
daudzveidību, kā arī zaudējot savu 
vērtību kā tūrisma produkts. Pozitīvās 
ietekmes uz vidi pastiprināšanai, 
plānotās infrastruktūras attīstības 
aktivitātes jāpapildina ar vides izglītības 
aktivitātēm apmeklētājiem.  

[432] “Atbalstīt kultūras izglītības 
iestāžu un amatiermākslas kolektīvu 
darbību reģionos” ietiecams pārnest uz 
rīcības virzienu “Cilvēku sadarbība un 
kultūra kā piederības Latvijai pamats” 

[434] Pozitīvās ietekmes 
pastiprināšanai „Zaļo iepirkumu” var 
noteikt kā obligāti piemērojamu prasību 
visos publiskajos iepirkumos. Tāpat 
būtu nepieciešams papildināt 
uzdevumu, uzsverot, ka nepieciešama 
arī „ūdeņu dzīvo resursu” ilgtspējīga 
izmantošana.  

[435] Negatīvās ietekmes un risku 
samazināšanai šī aktivitāte īstenojama 
tikai mākslīgās (slēgtās) ūdenstilpēs. 
Atklātu ūdenstilpju izmantošana 
pārtikas ražošanai ir ekstensīva un vidi 
stipri noslogojoša pieeja.  

[436] “Palielināt augsnes auglību un 
meža resursu vērtību”- augsnes auglības 
palielināšanai nepieciešams vairāk 
atbalstīt bioloģiskas/vidi saudzējošas 
metodes, t.sk. bioloģiskās zemnieku 
saimniecības, rūpīgi izvērtēt jauno 
lauksaimniecībā pielietojamo 
tehnoloģiju iespējamos riskus zemes 
auglībai un bioloģiskajai daudzveidībai. 
Veicot meliorācijas pasākumus, 
nepieciešams novērst negatīvu ietekmi 
uz dabiskām ūdenstilpēm, kā arī meža 
ekosistēmu. 

[437] Pozitīvās ietekmes 
nodrošināšanai ir jābūt sakārtotai 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmai, 
kas nodrošina pārstrādāto atkritumu 

[435] Lai novērstu vai 

mazinātu iespējamās 
negatīvas ietekmes uz 
bioloģisko 
daudzveidību, kā arī 
upju ekosistēmām, 
meliorācijas darbu 
plānošanā jāpielieto  
integrēta, videi 
draudzīga pieeja, kas 
nodrošinātu gan plūdu 
risku novēršanu, gan 
nepieciešamību 
sasniegt labu ūdens 
ekoloģisko kvalitāti.  
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Rīcības virzienu un uzdevumu 
ietekmes vērtējums uz vidi un 

iespējamie riski 

Ieteikumi un priekšlikumi iespējamās 
negatīvās ietekmes 

samazināšanai/novēršanai un 
pozitīvās ietekmes pastiprināšanai 

Nenoteiktības, kam 
jāpievērš uzmanība 

NAP2020 tālākās 
izstrādes un 

ieviešanas stadijā 
apjoma palielināšanos 
 
Lai nodrošinātu dabas kapitāla 
izmantošanas ilgtspēju, papildus 
nepieciešams definēt šādus uzdevumus, 
kas vērsti uz Latvija2030 noteikto 
rīcības virzienu īstenošanu: 
- veikt biotopu un ekosistēmu 
pakalpojumu kartēšanu visā Latvijas 
teritorijā; 
- veikt ekosistēmu pakalpojumu 
ekonomiskās vērtības, kā arī 
saimnieciskās darbības radīto risku un 
iespējamo zaudējumu novērtējumu; 
- noteikt kritisko dabas kapitālu, kura 
samazināšana nav pieļaujama, kā arī 
dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas 
kritērijus; 
-izstrādāt dabas kapitāla attīstības 
programmu, ka arī dabas saglabāšanas 
un atjaunošanas plānu; 
-pilnveidot nodokļu sistēmu, apliekot ar 
nodokli darbības, kas samazina dabas 
kapitāla vērtību.  
 

 
 

6.3. Vērtējuma kopsavilkums par plānošanas dokumenta būtisko ietekmi uz 
vidi  
 

6.3.1. Tiešās pozitīvās un negatīvās, īstermiņa, vidēji ilgās un ilgtermiņa, pagaidu un 
noturīgās ietekmes uz vidi  
 

Šajā nodaļā kopsavilkuma veidā (tabulā) iekļauts vērtējums par uzdevumu īstenošanas būtisko 
ietekmi uz vidi šādās kategorijās: klimata pārmaiņas, gaisa kvalitāte, ūdens resursi un kvalitāte, 
augsnes kvalitāte, bioloģiskā daudzveidība un ainavas, kultūrvēsturiskais mantojums un 
arhitektūra, cilvēku veselība, cilvēku materiālās vērtības.  
 

Vērtējuma skaidrojums:  

+ Sagaidāma pozitīva ietekme  

- Sagaidāmā ietekme ir negatīva  

+/- Iespējamas gan pozitīvas, gan negatīvas ietekmes  

0 Būtiska ietekme uz vidi attiecīgajā vides vai dabas resursu sadaļā nav konstatēta  

? Ietekme ir neskaidra, jo pašreizējā uzdevuma detalizācijas pakāpe neļauj novērtēt 

sagaidāmās ietekmes  
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NAP2020 uzdevumi  

Klimata 

pār-

maiņas 

Gaiss Ūdens Augsne 

Bio-

daudzv., 

ainavas 

Kultūrv.

mant., 

arhitekt. 

Cilvēku 

veselība 

Materiā-

lās 

vērtības 

Prioritāte „Tautas saimniecības izaugsme”          

RV „Augstražīga un eksportspējīga ražošana un 

starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi” 
        

[122] uzdevums „Uzņēmējdarbības veicināšana 

speciālo ekonomisko zonu un brīvostu 

teritorijās...” 

? +/- +/- - +/- - - 0 

[123] „Atbalsts eksportējošiem ražojošiem un 

eksportējošiem pakalpojumus sniedzošiem 

uzņēmumiem iekārtu iegādei un 

modernizācijai...” 

+/- +/- +/- +/- +/- ? 0 + 

[124] „Atbalsts ražojošiem un pakalpojumus 

sniedzošiem uzņēmumiem energoefektivitātes 

uzlabošanai” 

+ + 0 0 0 0 + 0 

[126] uzdevums „Vienotas valsts attīstības 

finanšu institūcijas izveidošana...”  
+ + + + +/- + + + 

[128] uzdevums „Pastāvīgas apmācības 

uzņēmējiem...”  
+ + + + 0 0 0 0 

[130] uzdevums „Uz eksportu orientētu tūrisma 

produktu veidošana...”  
0 0 - 0 +/- + 0 + 

RV „Izcila uzņēmējdarbības vide”         

[159] uzdevums  „Ostu pārvaldības sistēmas 

efektivizācija...” 
+/- +/- +/- 0 +/- 0 +/- +/- 

[160] uzdevums „Rail Baltica Latvijas posma..” + + 0 0 ? 0 ? ? 

[161] uzdevums „Austrumu – rietumu dzelzceļa 

infrastruktūras..”  + + +/- +/- 0 0 +/- 0 

[162] uzdevums „Starptautiskās lidostas „Rīga” 

attīstība...” 
- - 0 0 ? 0 - - 

RV „Energoefektivitāte un enerģijas ražošana ”         

[198] uzdevums „Pašvaldību energoplānu 

izstrāde...”  + + 0 0 0 0 0 + 

[199], [200], [201] uzdevumi  + + 0 0 0 0 0 0 

[202] uzdevums „Atbalsta programmas pārejai 

uz AER...”  
+ +/- 0 ? ? 0 0 0 

[203] uzdevums „Atjaunojamo energoresursu 

izmantošana...”  
+ + 0 0 ? 0 0 0 

[204] uzdevums „Energoinfrastruktūras tīklu 

attīstība”  0 0 0 0 - - 0 +/- 

Prioritāte „Izaugsmi atbalstošas teritorijas”          

RV „Ekonomiskās aktivitātes veicināšana 

reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana ” 
        

[380] uzdevums „Atbalsts lauksaimniecības, 

zivsaimniecības un mežsaimniecības 

produktu...”  
0 0 0 +/- ? 0 + 0 

[382] uzdevums „Investīciju atbalsts un 

pasākumi importa pārtikas preču aizstājošu 

produktu...”  
+/- +/- - ? + 0 + + 

[389] uzdevums „Mazo ostu un uzņēmējdarbību 

veicinošas infrastruktūras attīstība piekrastē”  
+/- +/- +/- 0 +/- 0 ? + 

RV „Ekonomiskās aktivitātes veicināšana 

reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana ” 
        

[406] uzdevums „Reģionālo autoceļu 

sakārtošana...” un [407] uzdevums „Vietējo 

autoceļu sakārtošana...” 

+ +/- 0 0 0 0 + + 

[408] uzdevums „Nozīmīgāko transporta 

koridoru infrastruktūras nodrošināšana un 

attīstība...”  
+/- +/- 0 0 ? ? +/- + 

[409] uzdevums „Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšana nodrošinot lauku 
+ + 0 0 0 0 + + 
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NAP2020 uzdevumi  

Klimata 

pār-

maiņas 

Gaiss Ūdens Augsne 

Bio-

daudzv., 

ainavas 

Kultūrv.

mant., 

arhitekt. 

Cilvēku 

veselība 

Materiā-

lās 

vērtības 

iedzīvotājiem iespējas..”  
RV „Ekonomiskās aktivitātes veicināšana 

reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana ” 
        

[431] uzdevums „Uz eksportu orientētu 

integrētu tūrisma kultūras un dabas kapitāla 

pakalpojumu un produktu piedāvājuma 

attīstība”  

0 0 +/- 0 +/- + + + 

[433] uzdevums „Stimulēt zemes ilgtspējīgu 

izmantošanu...”  
0 0 + 0 + 0 0 0 

[435] uzdevums „Palielināt ūdenstilpņu un 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

izmantošanu...” 

- 0 - +/- +/- 0 0 0 

[436] uzdevums „Palielināt augsnes auglību un 

meža resursu vērtību” 
+/- +/- +/- +/- +/- 0 0 + 

[437] uzdevums „Dalīti savākto atkritumu 

pārstrāde” 
+ 0 0 0 + 0 0 0 

 

 

6.3.2. Netiešās pozitīvās un negatīvās, īstermiņa, vidēji ilgās un ilgtermiņa, pagaidu un 
noturīgās ietekmes uz vidi  
 

Šajā apakšnodaļā iekļauti tie NAP2020 uzdevumi, kuru īstenošana var radīt netiešu ietekmi 

(pozitīvu vai negatīvu) ietekmi uz vidi. Uzdevumi ir norādīti atbilstoši prioritātēm:  

 

Prioritātes „Tautas saimniecības attīstība” ietvaros:  

Uzdevums Ietekmes veids 

[154] uzdevums: „Pakāpeniska nodokļu sloga 
pārnešana no darbaspēka uz patēriņu un 
pakāpeniska iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
samazināšana atbilstoši Ministru kabinetā 
apstiprinātam grafikam”  
 

Sagaidāma pozitīva ietekme ilgtermiņā uz 
dabas kapitālu kopumā, ja tiek īstenots 
princips novirzot patēriņu no vidi kaitīgi 
ietekmējošām precēm un pakalpojumiem uz 
videi draudzīgākiem, tostarp kultūras u.tml. 
pakalpojumu patēriņu.  

 
 
Prioritātes „Cilvēku drošumspēja” ietvaros:  

Uzdevums Ietekmes veids 

[307] uzdevums „Veselīga un aktīva dzīvesveida 
paraduma nostiprināšana sabiedrībā kopumā: (a) 
veselīga uztura un aktīva dzīvesveida veicināšana, 
(b) bērnu un jauniešu sporta un tautas sporta 
attīstība, (c) veselības mācības iekļaušana skolu 
programmās, (d) atkarību izraisošo vielu un procesu 
prevencija”  
 

Potenciāla pozitīva netieša ilgtermiņa ietekme 
uz vidi saistībā ar vides apziņas 
paaugstināšanos, kā arī aktīvu dzīvesveidu, tai 
skaitā dabas tūrisma attīstību u.tml. Vides 
slodžu samazināšanai, ieteicams veselīgu 
dzīvesveidu papildināt ar ilgtspējīgu (videi 
draudzīgu) dzīvesveidu, tādejādi integrējot 
vides apsvērumus izglītībā un nodrošinot 
integrētu skatījumu uz vidi un cilvēku 
labklājību. 

[334] uzdevums: „Kvalitatīva pilsoniskās līdzdalības 
veicināšana un publiskās pārvaldes komunikācija ar 
sabiedrību jautājumos, kas visvairāk skar cilvēku” 
 

Sagaidāma netieša pozitīva ietekme ilgtermiņā 
uz vides kapitālu kopumā (visos vides 
aspektos) saistībā ar pilsoniskās aktivitātes un 
vides apziņas palielināšanos un iesaistīšanos 
dažādu vides aizsardzības jautājumu 
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Uzdevums Ietekmes veids 

risināšanā.  
[335] uzdevums: „Pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu 
atbalsts, kas stiprina sadarbību un savstarpēju 
sapratni starp dažādām paaudzēm, etniskajām un 
interešu grupām, profesijām, teritorijām, īpaši 
sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšana, talkas 
un citas brīvprātīgās aktivitātes, kopienu attīstība un 

līdzdalību politikas veidošanā”  
 

Sagaidāma netieša pozitīva ietekme ilgtermiņā 
uz dabas kapitālu kopumā (visos vides 
aspektos) saistībā ar pilsoniskās aktivitātes un 
vides apziņas palielināšanos un iesaistīšanos 
dažādu vides aizsardzības jautājumu 
risināšanā.  

 

Prioritātes „Izaugsmi atbalstošas teritorijas” ietvaros:  

Uzdevums Ietekmes veids 

[434] uzdevums: „Energoefektīvu un ekoloģiskas 
izcelsmes preču un pakalpojumu („Zaļais publiskais 
iepirkums”) plašāka nodrošināšana publiskajos 
iepirkumos”  
 

Sagaidāma netieša, pozitīva ietekme 
ilgtermiņā, tostarp uz globālo klimatu, gaisa 
kvalitāti, ūdens kvalitāti, bioloģisko 
daudzveidību, cilvēku materiālām vērtībām.  

 

 

6.3.3. Kumulatīvās ietekmes – paredzētās darbības un citu darbību savstarpējā un kopējā 
ietekme uz vidi  
 
Paredzams ka Nacionālajā attīstības plānā 2014-2020.g. paredzētā ekonomiskā izaugsme un 

dabas resursu izmantošana palielinās Latvijas ekoloģisko pēdu un resursu plūsmu gan 

absolūtās vienībās, gan attiecībā uz vienu iedzīvotāju. Iespējama neliela importēto resursu 

apjoma samazināšanās, attīstot vietējo resursu izmantošanu. Taču tai pašā laikā paredzama 

resursu produktivitātes uzlabošanās pret vienu IKP vienību, kas visdrīzāk nebūs pietiekama 

absolūtai resursu patēriņa apjoma samazināšanai. 

 

NAP2020 īstenošanas kumulatīvā ietekme uz dabas kapitālu ilgtermiņā ir neskaidra, un tā būtu 

precizējama, turpmākā NAP2020 izstrādes stadijā, nepieciešamības gadījumā paredzot 

pasākumus iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai. Lai gan tiešā veidā netiek 

paredzētas darbības, kas vērstas uz dabas kapitāla samazināšanu, tomēr plānošanas dokumentā 

izmantota pieeja, kas uz dabas resursiem raugās kā uz līdzekli ekonomiskās izaugsmes 

nodrošināšanai, un šī pieeja rada riskus dabas kapitāla saglabāšanai.  

 

SIVN ietvaros tika sagatavoti scenāriji attiecībā uz SEG emisijām. Siltumnīcefekta gāzu 

emisijas (SEG) kopumā ir atkarīgas no tautsaimniecības aktivitātēm un ekonomikas efektivitātes 

jeb ekonomikas ogļūdeņraža ietilpības. Latvijas SEG emisiju prognoze līdz 2020. gadam un 

tālākam periodam līdz 2030.gadam ir novērtēta pamatojoties uz NAP minētiem 

makroekonomiskiem rādītājiem (IKP uz iedzīvotāju, IKP izmaiņu tendences, iedzīvotāju skaits) 

un uzskaitītiem kvantitatīviem rezultatīviem rādītājiem (apstrādes rūpniecības īpatsvara 

ieguldījums IKP, enerģijas patēriņa efektivitātes indikatori, atjaunojamo energoresursu 

īpatsvars un citi). Lai prognozētu enerģijas pieprasījumu, kas ir galvenais ietekmējošais faktors 

CO2 emisiju veidošanā, tika veikti sekojoši soļi: 

 Identificēta ekonomisko, tehnisko un sociālo faktoru kopa, kas ietekmē katra enerģijas 

pakalpojuma vai lietderīgās enerģijas veida pieprasījumu; 
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 Definēta ekonomisko, tehnisko un sociālo faktoru vērtības attīstības scenārijā. 

 

Ilgtermiņa sistēmas plānošana un stratēģijas izstrādāšana ir saistīta ar daudziem nenoteiktības 

faktoriem, kurus mēs nevaram iepriekš paredzēt, izstrādājot pieņēmums par sistēmas attīstību 

nosakošiem parametriem. Viens no iespējamiem līdzekļiem, kas ļauj daļēji ņemt vērā 

nenoteiktības faktorus ir scenāriju pieejas pielietošana enerģētikas – vides sistēmas attīstības 

prognozēšanā. Scenārijiem jābūt veidotiem, ņemot vērā starptautiskos apstākļus, loģiski un 

ticami aprakstot iespējamo nākotnes attīstības virzienus. Scenāriju veidošana ir 

starpdisciplinārs process, jo jāņem vērā vairākas attīstību nosakošas dimensijas (ekonomika, 

vides, tehnoloģiska un citas). Scenārijiem jāintegrē ilgtermiņa parādības (ieskaitot 

demogrāfiskas, tehnoloģiskas vai vides), kā arī īstermiņa parādības, piemēram, naftas un dabas 

gāzes cenas lēcieni. Papildus scenārijiem jāņem vērā iespēja par sistēmas attīstību nosakošo 

tendenču izmaiņu. 

 

Šī dokumenta kontekstā tika modelēti un savstarpējai analīzei izveidoti sekojoši scenāriji: 

 „Bāzes scenārijs vai „nulles scenārijs”, kas paredz vēsturisko (2000-2010.g.) tendenču 

turpināšanos un esošās spēkā esošās enerģētikas un vides un klimata politika īstenošanu bez 

NAP izvirzīto mērķu sasniegšanas; 

 „NAP2020 ieviešanas scenārijs”, kas paredz NAP minēto mērķu un kvantitatīvo rezultātu 

sasniegšanu.  

 

6.3.1. att. IKP un SEG emisiju izmaiņas relatīvās vienībās (2010.g. = 1)  

 

Kā redzams 6.3.1. attēlā pie prognozētiem IKP pieauguma tempiem SEG emisijas bāzes scenārijā 

pieaug daudz lēnāk, bet NAP2020 scenārijā mēs varam jau atzīmēt SEG emisiju atsaisti no IKP 

pieauguma. SEG emisijas bāzes scenārijā pieaug 2020.gadā par 7 % punktiem salīdzinot ar 2010. 

gadu un sastāda 12,89 Mt CO2 ekv., kas pārsniedz Latvijas nacionālajā reformu programmā „ES 

2020” izvirzīto mērķi ierobežot valsts kopējās SEG emisijas 12,19 Mt CO2 ekv. līmenī (sk. 6.3.2. 

att.). Ja tiek īstenoti NAP2020 izvirzītie indikatīvie mērķi, tad kopējās prognozētās SEG emisijas 

NAP2020 scenārijā sasniedz 12,0 Mt CO2 ekv., līdz ar to tas sekmē SEG emisiju mērķu sasniegšanu 

2020.gadā.  
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6.3.2. att. Prognozētās SEG emisijas izveidotos scenārijos 

 

Pie prognozētiem IKP pieauguma tempiem, abos scenārijos samazinās Latvijas tautsaimniecības 

oglekļa ietilpība (SEG emisijas uz radīto IKP produkcijas vienību). Bāzes scenārijā šī indikatora 

vērtība samazinās no 1,78 t CO2 ekv./1000 Ls 2010.gadā uz 1,2 t CO2 ekv./1000 Ls, savukārt 

NAP2020 scenārijā uz 1,11 t CO2 ekv./1000 Ls (sk. 6.3.3. att.).  

 

6.3.3. att. Tautsaimniecības oglekļa ietilpība modelētos scenārijos 

 

Apkopojot modelēto scenārijos iegūtos rezultātus var secināt, ka: 

 Izvirzot NAP2020 kontekstā EKONOMISKO IZRĀVIENU kā būtiskāko vidēja termiņa mērķi 

tautas saimniecības izaugsmes stimulēšanai un iedzīvotāju labklājības pieaugumam, ir 

iespējams vienlaicīgi ierobežot SEG emisiju pieaugumu; 

 SEG emisiju pieauguma atsaisti no tautas saimniecības izaugsmes būs iespējams īstenot, ja 

konsekventi tiks realizētas NAP2020 aktivitātes, kas vērstas uz indikatīvo mērķu 

sasniegšanu attiecībā par gaisa piesārņojošo vielu emisiju apjomu, energoefektivitāti un 

energointensitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.  
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7. Risinājumi negatīvo ietekmju novēršanai un samazināšanai  
 
Iespējamie risinājumi ir plānojami un īstenojami vairākās stadijās:  

● Plānošanas stadijā: piemēram, precizējot īstenojamos uzdevumus un izvirzot 

nosacījumus, kas obligāti ievērojami, iekļaujot papildus rādītājus u.tml.  

● Ieviešanas stadijā: veicot atsevišķu investīciju projektu ietekmes uz vidi novērtējumu  

● Ieviešanas uzraudzības jeb monitoringa stadijā: ja monitoringa rezultātā tiek 

konstatē negatīva ietekme uz dabas kapitālu vides kvalitāti, kas saistāma ar NAP2020 

iekļauto uzdevumu īstenošanu, tad iespējams rosināt plānošanas dokumentu grozīt.  

Svarīgi, ka visās NAP2020 stadijās tiek ievēroti svarīgākie vides aizsardzības principi: 

piesardzības princips un izvērtēšanas princips. Svarīgs ir arī līdzdalības princips, ka gan 

sabiedrība, it īpaši vides interešu pārstāji tiek iesaistīti plānošanas procesā un viņu izteiktās 

rekomendācijas tiek ņemtas vērā NAP2020 pilnveidošanā.  

 

7.1. Risinājumi plānošanas stadijā  
 
Vides pārskats ir izstrādāts NAP2020 projektam, kas 2012.gada 25.oktobrī iesniegts izskatīšanai 

Saeimā, bet plānošanas dokumentu izstrādes pieredze rāda, ka uzdevumi var tikt precizēti vai 

pat iekļauti jauni uzdevumi, kuri vēl nav tikuši līdz šim izvērtēti. Tāpēc svarīgi ir, ka SIVN 

process turpinās un vides eksperti seko līdzi un veic regulāru NAP2020 izvērtēšanu arī 

turpmākajā plānošanas stadijā. 

Kā jau vairākkārt norādīts vides pārskatā, tad NAP2020 ir iekļauti daudz vispārēji uzdevumi, par 

kuriem nav skaidrības, kādas konkrētas aktivitātes tiek plānotas. Tas nozīmē, ka uzdevumu 

īstenošana var radīt pozitīvu vai negatīvu ietekmi uz vidi. Tāpēc viens no ieteicamajiem 

risinājumiem NAP2020 turpmākajā izstrādes stadijā ir precizēt uzdevumus, izstrādājot un 

detalizētāk aprakstot konkrētās aktivitātes. Īpaša uzmanība jāpievērš tiem uzdevumiem, kuros 

saskatāmi riski attiecībā uz to iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi.  

Tāpat pašā NAP2020 iespējams iekļaut dažādus nosacījumus, kas obligāti jāievēro plāna 

ieviešanas procesā. Saprotot, ka NAP2020 vadmotīvs ir ekonomiskais izrāviens, tomēr svarīgi ir 

demonstrēt, ka šis izrāviens netiek panākts uz vides kvalitātes pasliktināšanas rēķina. Lai to 

novērstu, piemēram, ieteicams iekļaut uzstādījumu par labāko pieejamo tehnoloģiju 

izmantošanu plānā noteikto uzdevumu izpildē. Kā vienu no uzdevumiem NAP2020 ir izvirzījis 

zaļo publisko iepirkumu, un šis uzdevums varētu kalpot kā horizontāla prasība arī citu 

uzdevumu izpildē.  

Attiecībā uz vidi un dabas kapitālu, NAP2020 izmanto vairākus „Latvija2030” stratēģijas mērķu 

sasniegšanas rādītājus. Taču tie dod tikai norādi par darbības virzienu, bet neraksturo kopainu. 

Tāpēc svarīgi ir noteikt papildus rādītājus, kas raksturo gan dabas kapitālu kvantitatīvā un 

kvalitatīvā izteiksmē, gan slodzes, un kurus pēc tam var izmantot arī NAP2020 īstenošanas 

monitoringa procesā. Šādi rādītāji priekšlikumu veidā ir iekļauti vides pārskata 6.2.nodaļas 

tabulā kolonnā „Ieteikumi un priekšlikumi iespējamās negatīvās ietekmes 

samazināšanai/novēršanai un pozitīvās ietekmes pastiprināšanai”, piemēram, papildus iekļaujot 
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tādu rādītāju kā „Meža putnu indekss” vai „Slāpekļa / fosfora savienojumu ieplūde vides 

ūdensobjektos” u.tml.  

 

7.2. Risinājumi ieviešanas stadijā  
 
Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” nosaka, ka, ja NAP2020 ieviešanas procesā tiks 

paredzēta darbība, kas iekļauta likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikumā un kam 

jāveic ietekmes uz vidi izvērtējums, vai darbība, kam saskaņā ar šī likuma 2. pielikumu jāveic 

sākotnējais izvērtējums, tad saskaņā ar šo likumu tiks izvērtētas paredzētās darbības ietekme uz 

vidi.  

Ietekmes uz vidi novērtējums  

Izmantojot vides pārskata sagatavošanas laikā pieejamo informāciju un NAP2020 sākotnējās 

redakcijas detalizācijas pakāpi, tika veikts novērtējums par to, kāda veida darbības NAP2020 

ieviešanā, kuras ir iekļautas LR likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikuma „Objekti, 

kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” sarakstā. Jāatzīst, ka pašreizējā NAP2020 redakcija 

iekļauj tikai dažus konkrētus objektus/aktivitātes, turklāt pēc to pašreizējā apraksta nav 

viennozīmīgi skaidra to atbilstība 1.pielikumam. Tomēr, ievērojot piesardzības principu, zemāk 

iekļautajā tabulā ir ietvertas tās aktivitātes, kuras varētu saistīt ar IVN likuma 1.pielikumu.  

IVN likuma 1.pielikums NAP2020 uzdevumi 
9. Jaunbūvējamas publiskās lietošanas dzelzceļa 
līnijas 

[160] Rail Baltica Latvijas posma tehniskās 
dokumentācijas izstrāde un izbūves uzsākšana, 
iekļaujoties kopējā Rail Baltica projektā (šim 
uzdevumam IVN ir jau veikts) 
[161] Austrumu – rietumu dzelzceļa 
infrastruktūras atjaunošana un modernizācija   

10. Jaunbūvējamas lidostas ar 2,1 kilometru garu 
vai vēl garāku skrejceļu 

[162] Starptautiskās lidostas „Rīga” attīstība, lai 
nodrošinātu esošo un paredzamo gaisa kravu un 
pasažieru pārvadājumu apjoma pieaugumu un 
pieaugošo tranzīta plūsmu  

11. Jaunbūvējamas automaģistrāles un 
ātrsatiksmes autoceļi (11’. „...vai esošie divu vai 
mazāk joslu ceļi, kas iztaisnoti un/vai paplašināti 
par četru vai vairāku joslu ceļiem, ja šāda būvētā, 
iztaisnotā un/vai paplašinātā autoceļa posms ir 10 
kilometrus garš vai vēl garāks.”  

[408] Nozīmīgāko transporta koridoru 
infrastruktūras nodrošināšana un attīstība (TEN-
T), tai skaitā pilsētu satiksmes infrastruktūras 
sasaiste ar TEN-T tīklu. Valsts galveno autoceļu 
seguma rekonstrukcija  

13. Ostas un piestātnes ārpus ostām, kas 
paredzētas kravu pārkraušanai (izņemot pasažieru 
kuģu piestātnes), ja tās var apkalpot kuģus ar 1350 
tonnu un lielāku tilpību. 

[159] Ostu pārvaldības sistēmas efektivizācija ... un 
nepieciešamo ieguldījumu veikšana lielo Latvijas 
ostu (Rīgas, Ventspils, Liepājas) pamata 
infrastruktūras sakārtošanai un jaudu 
palielināšanai.  
 

26. Augstsprieguma elektrolīnijas, kuru garums ir 
lielāks par 15 kilometriem un spriegums — 110 
kilovoltu vai vairāk.  

[204] Energoinfrastruktūras tīklu attīstība 

 

 

Gadījumos, ja konkrētais risinājums var būtiski ietekmēt NATURA 2000 teritoriju, saskaņā ar 

„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.1 panta nosacījumiem novērtē tās ietekmi uz NATURA 
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2000 teritoriju. Šādā gadījumā ietekmes uz vidi izvērtēšana tiks veikta ekspertiem rūpīgi 

izvērtējot ar pasākuma īstenošanu saistīto ietekmi uz NATURA 2000 teritoriju, izvērtējot 

dažādas alternatīvas un iespējas negatīvo ietekmju samazināšanai, kā arī dodot iespēju plašākai 

sabiedrībai iesaistīties šajā procesā. Šis aspekts ir arī skatīts Vides pārskata 8.nodaļā. 

Sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums  

Vērtējot NAP2020 esošo uzdevumu aprakstu var secināt, ka vairumam no aktivitātēm, kas tiks 

realizētas, būs nepieciešams veikt sākotnējo ietekmes uz vides novērtējumu vai saņemt 

atzinumu un nosacījumus no vides un dabas aizsardzības institūcijām (no Valsts vides dienesta 

un Dabas aizsardzības pārvaldes). Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 

prasībām, ir virkne saimnieciskās darbības veidu, kam tiek piemērots sākotnējais ietekmes uz 

vidi novērtējums, tādejādi likums nosaka, ka šāds novērtējums tiek piemērots, piemēram, 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņai un meža zemes 

transformācijai, ja šīs zemes platība ir lielāka par 50 hektāriem; saimnieciskiem ūdens 

projektiem, arī meliorācijai un apūdeņošanai, ja zemes platība ir lielāka par 100 hektāriem; 

apmežošanai, ja zemes platība ir lielāka par 50 hektāriem; dabasgāzes virszemes un dabasgāzes 

un citas degošas gāzes pazemes krātuvju ierīkošana; zivju audzēšanai paredzētu dīķu 

ierīkošanai, kuru kopējā platība pārsniedz 10 hektārus, zivju audzēšanas kompleksu ierīkošanai 

dabiskās ūdenstilpēs un ūdenstecēs; projektiem, kas paredz derīgo izrakteņu ieguvi piecu 

hektāru vai lielākā platībā vai kūdras ieguvi 25 hektāru vai lielākā platībā infrastruktūras 

objektu attīstības gadījumā ceļu būvniecībai; ceļu, ostu un kuģu piestātņu (arī zvejas ostu) 

būvniecībai; ēku un būvju būvniecībai, rekonstrukcijai, renovācijai un restaurācijai Rīgas jūras 

līča krasta kāpu aizsargjoslā u.c. Visas šīs darbības ir uzskaitītas likuma 2.pielikumā. Šajā 

gadījumā ir būtiski, lai arī sabiedrībai būtu savlaicīgi pieejama informācija par plānotajiem 

pasākumiem un būvniecības iecerēm, un būtu iespēja iepazīties ar vides ekspertu sniegtajiem 

atzinumiem.  

Ieviešanas uzraudzības jeb monitoringa stadijā ir, iespējams, piemērot koriģējošus pasākumus 

gadījumā, ja tiek konstatēts, ka NAP2020 iekļauto rīcības virzienu vai uzdevumu īstenošana rada 

negatīvu ietekmi uz vidi. Par NAP2020 ieviešanas uzraudzību un monitoringu skatīt vides 

pārskata 10.nodaļu.  
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8. Iespējamie kompensēšanas pasākumi  

Atbilstoši likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” noteiktajam kompensējošie 

pasākumi ir jāparedz tādos gadījumos, ja plānošanas dokumenta īstenošana var negatīvi 

ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) vai Latvijā sastopamās 

Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopi šajās teritorijās. Šādus kompensējošos 

pasākumus veic, lai nodrošinātu paredzētās darbības veikšanas vai plānošanas dokumenta 

īstenošanas negatīvo ietekmju līdzsvarošanu un teritorijas vienotības (viengabalainības) 

aizsardzību un saglabāšanu.  

Likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.(6) pants nosaka, ka „ja paredzētā 

darbība vai plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo 

dabas teritoriju (NATURA 2000), darbību atļauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, 

kad tas ir vienīgais risinājums un nepieciešams sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī sociālo vai 

ekonomisko interešu, apmierināšanai.” Savukārt šī likuma 43. (7) pants nosaka, ka „ja Eiropas 

nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) ir sastopamas Sugu un biotopu aizsardzības 

likumam pakārtotajā normatīvajā aktā noteiktās Latvijā sastopamās Eiropas Savienības 

prioritārās sugas vai biotopi, paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot 

tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un nepieciešams sabiedrības veselības 

aizsardzības, sabiedrības drošības vai vides aizsardzības interesēs” vai arī „plānošanas dokumentu 

īstenot arī tad, kad tas nepieciešams citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanai, ja ir 

saņemts atzinums no Eiropas Komisijas” (43.(8) pants).  

NAP2020 tieši neplāno darbības, kuras īstenojot rastos būtiska negatīva ietekme uz NATURA 

2000 teritorijām vai šajās teritorijās sastopamiem Sugu un biotopu aizsardzības likumam 

pakārtotajā normatīvajā aktā noteiktiem Latvijā sastopamiem Eiropas Savienības prioritārās 

sugas vai biotopi. Tomēr NAP2020 pašreiz neietver konkrētus projektus, teritorijas, tāpēc nav 

iespējams izslēgt, ka plānošanas dokumenta īstenošanas laikā kāds no projektiem tomēr būtu 

saistīts ar ietekmi uz dabas vērtībām. Tāpēc šim SIVN aspektam būtu jāpievērš uzmanība, 

izstrādājot NAP2020 ieviešanas plānus augstākā detalizācijas pakāpē.  
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9. Plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamā būtiskā pārrobežu 
ietekme  
 
Ņemot vērā, ka NAP2020 kā plānošanas dokuments aptver visu Latviju, tad iespējama pārrobežu 

ietekme šādās jomās:  

● Baltijas jūras kvalitāte varētu tikt pasliktināta, ja pieaugs lauksaimniecības intensitāte, 

palielinot pārtikas ražošanu ([435] uzdevums), kas radīs papildus biogēnu ieplūdi 

ūdeņos; arī plānotais kravu aprogrzījuma pieaugums Latvijas ostās  ([147] rādītājs) radīs 

papildus slodzi uz Baltijas jūras ekosistēmu.  

● Klimata pārmaiņas ir globāla problēma un Latvija, būdama neliela valsts, neatstās 

būtisku ietekmi uz globāliem procesiem. Turklāt NAP2020 iekļautie uzdevumi ir vērsti 

uz SEG emisiju samazināšanu, kam ir sagaidāma pozitīva ietekme klimata pārmaiņu 

samazināšanas virzienā. 

Tomēr NAP2020 pašreizējā detalizācijas pakāpe nesniedz informāciju par konkrētiem 

pasākumiem un projektiem, kas varētu būtiski pozitīvi vai negatīvi ietekmēt Latvijas 

robežvalstis.  
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10. Paredzētie pasākumi monitoringa nodrošināšanai  
 
Plānošanas dokumentu īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka MK noteikumi Nr.157. 

„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Monitorings ļauj konstatēt 

plānošanas dokumenta īstenošanas tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, un plānošanas dokumenta 

izstrādātājiem un lēmumu pieņēmējiem sniedz informāciju, lai nepieciešamības gadījumā 

novērstu kādu rīcības virzienu vai uzdevumu ieviešanas negatīvo ietekmi uz vidi, tai skaitā, ja 

nepieciešams, veiktu grozījumus plānošanas dokumentā. 

Monitoringa ziņojums jāsastāda un atzinumā par vides pārskatu noteiktajā termiņā jāiesniedz 

Vides pārraudzības valsts birojā. Monitoringa ziņojumā apkopo pieejamo informāciju un ietver 

ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļa izmaiņu un to tendenču 

raksturojumu. Plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringam izmanto valsts statistikas 

datus, informāciju, kas iegūta veicot vides monitoringu, kā arī citu pieejamo informāciju.  

NAP2020 jau satur mērķa sasniegšanas rādītājus, kas kvantitatīvi raksturo situāciju un 

tendences. Šie rādītāji būtu jāiekļauj kā prioritāri arī monitoringa ziņojumā par ietekmi uz vidi. 

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 10. panta 6.punktu LVĢMC ne retāk kā reizi četros gados 

sagatavo un publicē nacionālo ziņojumu par vides stāvokli, ietverot tajā informāciju par vides 

kvalitāti un slodzi uz vidi. Ziņojumu publicēšanas starplaikos informāciju regulāri papildina. 

Nākamais ziņojums ir jāsagatavo par situāciju līdz 2011.gadam, tad 2015.gadam. Tādejādi jau 

esošo ziņojumu un tam apkopotos datus var izmantot arī NAP2020 ieviešanas monitoringam. Tā 

kā NAP2020 satur arī reģionāla vai lokāla mēroga uzdevumus, tad ieteicams saistīt konkrēto 

uzdevumu ieviešanu ar vides stāvokļa rādītāju attiecīgajā mērogā. 

Konkrētie uzdevumi un termiņi NAP2020 ieviešanas monitoringa nodrošināšanai tiks precizēti 

līdz NAP2020 gala redakcijas pieņemšanai. Pēc NAP2020 apstiprināšanas Saeimā, tiks veidots 

Ministru kabineta regulējums, kurā tiks noteikta kārtība, kādā tiek gatavoti NAP2020 ieviešanas 

ziņojumi, termiņi, atbildīgās institūcijas, sasaiste ar citiem plānošanas dokumentiem, budžeta 

plānošanu u.tml.  
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Kopsavilkums  

Vides pārskata projekts Nacionālās attīstības plāna 2014.-2020.gadiem (NAP2020) sākotnējai 

redakcijai ir sagatavots saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un atbilstoši MK 

23.03.2004. noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 

novērtējums”.   

 

NAP2020 ir, galvenais, vidējā termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. NAP2020 

stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) ir procedūra, kuras mērķis ir atbalstīt 

NAP2020 izstrādi, integrējot vides aspektus plānošanas procesā, tostarp izvērtējot, kādas 

būtiskas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē var rasties NAP2020 īstenošanas rezultātā, un kā tās 

ietekmēs dabas kapitālu – resursus un pakalpojumus. SIVN uzdevums ir sniegt informāciju 

lēmumu pieņēmējiem, kā arī informēt plašāku sabiedrību par sagaidāmo būtisko ietekmi uz vidi 

plānošanas dokumenta ieviešanas gadījumā un iespējamiem risinājumiem negatīvās ietekmes 

samazināšanai vai pozitīvās ietekmes pastiprināšanai.  

 

NAP2020 vides pārskata izstrādes metodika ir balstīta uz atbilstības izvērtējumu 

starptautiskajiem vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības mērķiem, NAP2020 izvirzīto 

mērķu un uzdevumu kvalitatīvu ietekmju vērtējumu, kā arī atsevišķos gadījumos - darbības 

rādītāju kvantitatīvu vērtējumu. Vides pārskats ir ticis sagatavots, balstoties uz pieejamajiem 

politikas plānošanas dokumentiem, statistikas datiem, citu publiski ieejamo informāciju un 

pētījumiem, pieejamajām zināšanām par vides novērtēšanas metodēm, kā arī kā arī izmantojot 

Pārresoru koordinācijas centra rīcībā esošo informāciju. Vides pārskatā iekļautā informācija un 

sniegtais vērtējums ir samērots ar NAP2020 sākotnējās redakcijas detalizācijas pakāpi.  

 

SIVN procedūras ietvaros no vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības perspektīvas tiek 

vērtēta NAP2020 stratēģiskā un ieviešanas daļas, tai skaitā mērķu sasniegšanas un uzdevumu 

izpildes iespējamā nelabvēlīgā ietekme uz vidi, piedāvājot alternatīvus risinājumus un 

nepieciešamības gadījumā iesakot risinājumus, kas piemērojami, lai novērstu vai mazinātu 

iespējamās negatīvās ietekmes, kā arī pastiprinātu pozitīvās ietekmes.  
 

Raksturojot esošo vides situāciju, atbilstoši NAP2020 detalizācijas pakāpei, sniegts raksturojums 

par dabas resursiem, vides kvalitāti un būtiskākajām piesārņojošām slodzēm. Vērtējumā ir 

izmantota dabas kapitāla pieeja, kas saskan ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 

2030.gadam (Latvija2030) izmantoto pieeju. Tāpat iekļauts vērtējums par to, kādas slodzes uz 

dabas kapitālu un vides kvalitāti Latvijā rada noteiktas tautsaimniecības nozares, tādejādi ļaujot 

sasaistīt NAP2020 plānotos rīcības virzienus un uzdevumus ar sagaidāmo ietekmi uz vidi. 

Balstoties uz šo analīzi, kā NAP2020 īstenošanas būtiskie vides aspekti tika izvirzīti dabas 

kapitāla nenoplicināšana un vides kvalitātes uzlabošana, mazinot kopējo antropogēno slodzi.  

 

NAP2020 kopumā nav pretrunā ar starptautiskajiem un Eiropas Savienības politikas plānošanas 

dokumentos noteiktajiem vides aizsardzības un resursu izmantošanas mērķiem. Vienlaikus ir 

vairāki starptautiski un Eiropas Savienības mērķi, kurus NAP2020 nerisina.  Tomēr attiecībā uz 

nacionāliem mērķiem, kas iekļauti „Latvija2030”, nosakot, ka Latvijai ir jākļūst par līderi Eiropas 

Savienībā dabas kapitāla saglabāšanā, palielināšanā un ilgtspējīgā izmantošanā, NAP2020 

neiekļauj tos galvenos risinājumus, kas šajā stratēģija ir uzsvērti saistībā ar dabu kā nākotnes 

kapitālu.  
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Vērtējuma veikšanā par NAP2020 īstenošanas būtiskajām ietekmēm uz vidi izmantoto pieeju var 

raksturot kā daudzpakāpju procesu, kas iekļauj analīzi stratēģiskā līmenī, ieviešanas līmenī, kā 

arī veidojot ietekmju vērtējuma kopsavilkumu.  Šī vērtējuma rezultāti ir iekļauti vides pārskata 

6.nodaļā.   

 

NAP2020 paredz īstenot ekonomisko izrāvienu, to balstot uz produktivitātes paaugstināšanu un 

eksporta attīstīšanu. Esošās situācijas apskats par gaisa kvalitāti un klimata politiku parāda, ka 

līdz šim tautas saimniecības izaugsme nav atsaistīta no piesārņojošo vielu un siltumnīcefekta 

gāzu emisiju pieauguma. Tomēr, nodrošinot būtisku resursu izmantošanas efektivitātes un 

energo efektivitātes paaugstināšanu, samazinot gaisa piesārņojošo vielu emisiju apjomu, 

samazinot energo intensitāti un paplašinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu, tautas 

saimniecības izaugsmes stimulēšanai un iedzīvotāju labklājības pieaugumam, ir iespējams 

vienlaicīgi ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumu.  

 

NAP2020 īstenošanas kumulatīvā ietekme uz dabas kapitālu ilgtermiņā ir neskaidra, un tā būtu 

precizējama, turpmākā NAP2020 izstrādes stadijā, nepieciešamības gadījumā, paredzot 

pasākumus iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai. Lai gan tiešā veidā netiek 

paredzētas darbības, kas vērstas uz dabas kapitāla samazināšanu, tomēr plānošanas dokumentā 

izmantota pieeja, kas uz dabas resursiem raugās kā uz līdzekli ekonomiskās izaugsmes 

nodrošināšanai, un šī pieeja rada riskus dabas kapitāla saglabāšanai. Strādājot pie NAP2020 

detalizācijas un iekļaujot arī paredzamo finansējuma apjomu katra uzdevuma veikšanai, būtu 

nepieciešams vēlreiz izvērtēt NAP2020 uzdevumu īstenošanas sagaidāmo ietekmi uz vidi.  

 

NAP2020 tieši neplāno darbības, kuras īstenojot rastos būtiska negatīva ietekme uz NATURA 

2000 teritorijām, tādēļ nav paredzēti kompensējošie pasākumi. Tomēr NAP2020 pašreiz 

neietver konkrētus projektus, teritorijas, tāpēc nav iespējams izslēgt, ka plānošanas dokumenta 

īstenošanas laikā kāds no projektiem tomēr būtu saistīts ar ietekmi uz dabas vērtībām.  

 

NAP2020 pašreizējā detalizācijas pakāpe nesniedz informāciju par konkrētiem pasākumiem un 

projektiem, kas varētu būtiski pozitīvi vai negatīvi ietekmēt Latvijas robežvalstis. Netieša 

pārrobežu ietekme iespējama tādās jomās kā Baltijas jūras kvalitāte un globālās klimata 

pārmaiņas.  

 

Vides monitoringa nodrošināšanai saistībā ar NAP2020 īstenošanu, konkrētie uzdevumi un 

termiņi tiks precizēti līdz NAP2020 gala redakcijas pieņemšanai.  

 

Sabiedriskās apspriešanas process par vides pārskata projektu NAP2020 sākotnējai redakcijai 

norisinājās no 2012. gada 5. septembra līdz 15. oktobrim. Savukārt sabiedriskās 

apspriešanas process par NAP2020 sākotnējo redakciju norisinājās no 2012. gada 15. augusta 

līdz 21. septembrim. Iedzīvotāji un institūcijas varēja iepazīties ar vides pārskata projektu un 

NAP2020 sākotnējo redakciju, kā arī sniegt priekšlikumus un komentārus internet vietnē 

www.nap.lv Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri un 

priekšlikumi, kā arī atbildes uz iebildumiem un atsauksmēm par vides pārskata projektu tika 

izvērtētas pēc būtības, iespēju robežās ņemtas vērā un iestrādātas vides pārskata gala redakcijā.  

  

http://www.nap.lv/
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