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Vides aizsardzības un reģionālās 

 attīstības ministrijai 

 

 

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Pozīciju Nr. 1 Par Eiropas 

Komisijas paziņojumu “Eiropas 2030. gada klimata politikas ieceru kāpināšana. Investīcijas 

klimatneitrālā nākotnē iedzīvotāju labā” 

 

Vides konsultatīvā padome (turpmāk – VKP) ir iepazinusies ar Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas sagatavoto Pozīciju Nr. 1 Par Eiropas Komisijas paziņojumu “Eiropas 2030. gada 

klimata politikas ieceru kāpināšana. Investīcijas klimatneitrālā nākotnē iedzīvotāju labā” (turpmāk – 

Pozīcija). 

VKP uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi turpināt darbu pie klimata politikas ambīcijas kāpināšanas, lai pēc 

iespējas klimata pārmaiņu radītos draudus sabiedrības veselībai, labklājībai un dabas vērtībām, un piekrīt, 

ka izvirzīto mērķu sasniegšanai būs nepieciešama vērienīga rīcība visās ES ekonomikas nozarēs. VKP 

kopumā atbalsta Latvijas Republikas pozīciju ar dažiem komentāriem un labojumiem, kurus lūdz ņemt 

vērā, sagatavojot Pozīcijas laboto redakciju: 

1. VKP uzskata, ka Eiropas Savienībai -55% mērķis būtu jāattiecina tikai uz emisiju 

samazināšanu, nosakot emisiju piesaistes mērķi papildus izvirzītajam - 55% emisiju 

samazināšanas mērķim. 

2. Lai nodrošinātu Latvijas pozīcijas atbilstību Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības 

politikai, Latvijas Republikas pozīcijas 5. punkts ir jāpapildina, izsakot to šādā redakcijā: “Latvija piekrīt, 

ka, lai ES virzītos uz klimatneitralitāti 2050. gadā, jau šobrīd ir svarīgi strādāt pie CO 2 piesaistes 

saglabāšanas un palielināšanas, īpaši mežsaimniecības sektorā, nodrošinot stingrāku mežu aizsardzību un 

ilgtspējīgāku mežu apsaimniekošanu, tiecoties uz Biodaudzveidības stratēģijas mērķu sasniegšanu”. VKP 

uzsver, ka rīcības, kas vērstas uz klimata politikas mērķu sasniegšanu nedrīkst būt pretrunā ar 

Biodaudzveidības stratēģijas mērķiem un īstenošanas pasākumiem, un būtiska loma klimata mērķu 

sasniegšanā ir mežistrādes intensitātes samazināšanai un oglekļa krājas palielināšanai mežos. 

 

Ar cieņu,  

 

Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētājs  

 

Juris Jātnieks  

 

 

 

 
 



 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


