
Juris Jātnieks 

Padomes priekšsēdētājs 

10. janvāris 2017, VARAM 



 Latvijas Republikas Ministru Kabineta 
2007.gada 27.marta noteikumi Nr.209 “Vides 
konsultatīvās padomes nolikums”. 

  VKP sastāvā tiek ievēlētas ne vairāk kā 20 

nevalstiskas vides organizācijas. 

 



 Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētājs: Juris Jātnieks, 
nodibinājums „Teiču dabas fonds”; 

 Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētājas vietniece:Lelde Eņģele, 
nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”;   

 Alvis Birkovs, biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija”; 
 Andrejs Briedis,„ Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”; 
 Anitra Tooma, biedrība „Vides Vārds”; 
 Artūrs Jansons, biedrība „ homo: ecos:”; 
 Edmunds Cepurītis, nodibinājums „Vides Izglītības fonds”; 
 Elita Kalniņa, biedrība „Vides aizsardzības klubs”; 
 Ieva Gedzuna, biedrība „Zemes draugi”; 
 Ināra Teibe, biedrība „ Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”; 
 Ingus Purgalis, nodibinājums „Pasaules Dabas fonds”; 
 Jana Simanovska, biedrība „Ekodizaina kompetences centrs”; 
 Jānis Baumanis, biedrība „Latvijas Mednieku savienība”; 
 Jānis Brizga, biedrība „ Zaļā brīvība”; 
 Jānis Sprūds, biedrība „Latvijas ezeri”; 
 Kristīna Veidemane, biedrība „Baltijas Vides forums”; 
 Līga Strazdiņa, biedrība „Latvijas Botāniķu biedrība”; 
 Māris Olte, biedrība „Makšķernieku organizāciju sadarbības padome”; 
 Valts Vilnītis, biedrība „Latvijas Vides pārvaldības asociācija”; 
 Viesturs Ķerus, biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība 

 



 Ar Kasparu Gerhardu vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministru, par svarīgākajām nozares prioritātēm 2016 gadā. 

 Par ES nozīmes biotopu kartēšanas virzību un Zemkopības ministrijas 
izstrādātajiem īpaši aizsargājamo biotopu kritērijiem, 

 Par Latvijas klimata politiku un Latvijas emisijas kvotu izsoļu 
ieņēmumu izlietošanas prioritātēm, 

 Par Jūrmalas teritorijas plānojumu; Par kapiem ĶNP. 
 Situācijas analīze, priekšlikumi un turpmākās darbības attiecībā uz 

ministra rosināto plānu paaugstināt valsts vides institūciju 
efektivitāti, VVD iesniegto priekšlikumu vērtējums;  

 VARAM pakļauto iestāžu konsolidācijas vērtējums. 
 Par Struktūrfondu investīcijām biomasas izmantošanā un 

jaunpieņemto Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2016- 2020. 
gadam ietekmi uz vidi, 

 Bērzenes upes meliorācijas projekts – lašveidīgo zivju nārsta vietu 
aizsardzības izaicinājumi un risinājumi, 

 Sabiedrisko attiecību kapacitāte Dabas aizsardzības plānu sekmīgai 
izstrādei un ieviešanai, 

 Plāna pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai 
2016.-2020.gadā” projekts, 
 



 Videi draudzīgas meliorācijas risinājumi valsts nozīmes 
ūdensnoteku atjaunošanas un pārbūves projektos: līdzšinējā 
ZMNĪ pieredze, problēmas labo ideju īstenošanā, 
priekšlikumi situācijas uzlabošanai; 

 Par Norvēģu finanšu instrumentu jaunajam periodam; 
 Par standartizāciju un NVO iesaisti standartu izstrādē; 
 Par Gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2016.-

2020.gada projektu, 
 Par lauksaimniecības ķimikāliju ietekmi uz cilvēku veselību; 
 Valsts vides dienesta darbības un rezultatīvo rādītāju maiņa, 
 Par „meliorācijas sistēmu atjaunošanas" Grobiņas pusē 

sekām, 
 Par šķirotas atkritumu savākšanas sistēmas ieviešanu Latvijā 

un pašvaldību atbildība tās nodrošināšanā; 
 Par upju kopšanu un zivju ceļiem; Videi draudzīgās 

meliorācijas vadlīnijas; Par Bērzenes upe projekta virzību 
 Par VKP pārstāvību ES fondu uzraudzības komitejā, 
 Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

darbības stratēģiju 2017.-2019.gadam; 
 



 Sagatavotas 28 vēstules; 

 Sniegti viedokļi, atzinumi un vairāk kā 30 
priekšlikumi, vērtējumi un ieteikumi Latvijas 
valsts un VARAM pozīcijām; 

 Notikušas trīs darba tikšanās ar VARAM 
ministru Kasparu Gerhardu; 

 VKP ir platforma, kur vides NVO var prezentēt 
savas pozitīvās iniciatīvas un brīvi paust 
paust viedokli vides interešu aizstāvībai . 



 Aktīvākie VKP padomes vēstuļu un atzinumu 
gatavotāji 2016. gadā: 

Jānis Sprūds, Lelde Eņģele, Juris Jātnieks. 

  

Aktīvākie komentētāji un priekšlikumu 
iesniedzēji 2016.gadā: 

  Jānis Sprūds, Lelde Eņģele, Jānis Brizga, Juris 
Jātnieks, Viesturs Ķerus, Alvis Birkovs. 

 



 
 Dalība vides nozares politikas plānošanā un 

īstenošanā – dalība biotopu kartēšanas darba 
grupā; 

 Līdzdalība Zaļā iepirkuma darba grupā; 
 ES fondu uzraudzības apakškomitejā; 
 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

konsultatīvā padome; 
 Atļauju izdošanas konsultatīvajā padome; 
 Lauku attīstības programmas uzraudzības 

komisija; 
 Un citas... 

 



Nēģu murdi Daugavā, 

Pesticīdi Latvijas laukos, 

Oltūžu ceļš, 

Ragaciema kapi ĶNP, 

Hamaņa muižas izcirtums Rīgā, 

Dūmojoši dīzeļi, 

Atkritumu radīšana VS neradīšana. 

 

 



 Uzturēt VKP kā demokrātisku platformu, kur 
brīvprātīgi tiek konsolidētas gan vides nozares, 
gan arī saistīto nozaru organizāciju pozitīvas 
iniciatīvas, lai pilnveidotu vides politiku, 
normatīvos dokumentus un/vai panāktu videi 
saudzīgus risinājumus. 

 Attīstīt dialogu visos līmeņos, lai dažādu vides 
un saistīto nozaru plānošanas dokumentu un rīcī 
bu sasaiste rada sinerģijas, ir savstarpēji 
papildinoša, veicinot vides saglabāšanu un 
ilgtspējīgu pārvaldību. 

 


