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PROTOKOLA KOPSAVILKUMA PROJEKTS 

Klimata pārmaiņu un vides jautājumu darba grupas sanāksme Padomes pārstāves A. Pasková 

(Čehija) vadībā 

Piektdien, 2022. gada 25. martā, plkst. 9.00–11.30 un plkst. 14.00–16.60 

 

1. Sanāksmes vadītājas un runaspersonas ievadvārdi  

Sanāksmes vadītāja paskaidroja, ka sanāksmju mērķis ir apspriest priekšlikumu pirmo projektu. Šis 

projekts ir izplatīts un uzskatāms par sākotnējo priekšlikumu. Šodienas sanāksmēs un divās nākamajās 

darba grupas sanāksmēs šie priekšlikumi jāizstrādā galīgajā redakcijā, lai ar tiem iepazīstinātu 

konferences plenārsēdē. Pilsoņu runaspersona uzsvēra, ka jābūt produktīviem un uzmanība 

jākoncentrē uz to, lai nāktu klajā ar konkrētiem un piemērojamiem priekšlikumiem.  

 

3. Prezentācija un debates par priekšlikumu projektiem nolūkā iesniegt priekšlikumu projektus 

26. marta plenārsēdē 

Turpmākajās debatēs izskanēja vispārējs atbalsts lielākajai daļai priekšlikumu, kā arī tika sniegti vairāki 

ieteikumi to pilnveidošanai. Sanāksmēs tika apspriests priekšlikums Nr. 1, priekšlikums Nr. 2 un daļēji 

priekšlikums Nr. 3. 

 

Priekšlikums Nr. 1 — Droša, ilgtspējīga, klimatiski atbildīga pārtikas ražošana par pieņemamu cenu, 
ievērojot ilgtspējas principus, respektējot vidi, aizsargājot biodaudzveidību un ekosistēmas 
 

Debatēs apsprieda turpmāk izklāstītos jautājumus un ierosinājumus. 

➢ Cita starpā izskanēja šādi teksta papildinājumu ierosinājumi: taisnīga pārkārtošanās, 

ilgtspējīga lauksaimnieku iztika, pārtikas nodrošinājuma garantēšana, pārtika par pieejamām 

cenām, lauksaimnieku apmācība, inovācija, precīzā lauksaimniecība, ilgtspējīgāka pārtikas 

ražošana, zivsaimniecība un zilā ekonomika, bioloģiskās lauksaimniecības stimulēšana, 

ierobežota pārtikas izšķērdēšana. 

➢ Vairākkārt tika norādīts uz pašreizējo ģeopolitisko situāciju, jo īpaši saistībā ar pārtikas 

nodrošinājuma garantēšanu. 

➢ Izskanēja vairāki viedokļi, cik būtiski ir virzīties uz ilgtspējīgāku ražošanu, patēriņu un 

lauksaimniecības metodēm.  

➢ Vienlīdz uzsvēra arī vajadzību nodrošināt labus darba apstākļus un iztikas līdzekļus 

lauksaimniekiem. 

➢ Sanāksmes dalībnieki apsprieda, cik vērienīgi ir pesticīdu pielietojuma samazināšanas mērķi 

un cik liels ir subsīdiju apmērs bioloģiskajai lauksaimniecībai un ekoshēmu izmantošanai. 
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➢ Klātesošie vienojās, ka ir jāsamazina emisijas un ietekme uz vidi, tostarp ar tādiem līdzekļiem 

kā pētniecība, inovācija un apmācība. 

➢ Visā visumā zināms skaits sanāksmes dalībnieku norādīja uz vajadzību īstenot taisnīgu un zaļu 

pārkārtošanos. 

➢ Saistībā ar gaļas ražošanu un dzīvnieku pārvadāšanu tika uzsvērta vajadzība nodrošināt 
dzīvnieku labturību un ilgtspēju, kā arī stiprināt saikni starp audzēšanu un barošanu. 

➢ Sanāksmes dalībnieki noraidīja iespēju noteikt vietējo produktu iepirkuma kvotas lielajiem 
starptautiskajiem lielveikaliem, taču uzsvēra, ka jāatbalsta vietējie produkti un īsas piegādes 
ķēdes. 
 

Priekšlikums Nr. 2 — Aizsargāt biodaudzveidību un ainavu, likvidēt visu veidu piesārņojumu 
Debatēs apsprieda turpmāk izklāstītos jautājumus un ierosinājumus. 

➢ Cita starpā izskanēja šādi teksta papildinājumu ierosinājumi: atjaunot biodaudzveidību un 

ainavu, uzlabot informētību par piesārņojumu, pašvaldību loma, pilsētu meži, ugunsgrēkos 

zudušie meži, videi draudzīga kuģniecība, cīņa pret mikroplastmasas piesārņojumu, vienlaikus 

nemazinot nodrošinātību ar pārtiku. 

➢ Sanāksmes dalībnieki apsprieda piesārņojuma likvidēšanu; rīcībai jābūt reālistiskai, taču arī 

vērienīgai un ar ilgtermiņa redzējumu, paturot prātā pašreizējos mērķrādītājus. 

➢ Tika uzsvērts, cik būtiski ir labāk pārvaldīt aizsargājamās teritorijas un gan aizsargāt, gan 

atjaunot biodaudzveidību, kā arī tika norādīts, cik svarīgi ir neapdraudēt nodrošinātību ar 

pārtiku.  

➢ Vairāki dalībnieki uzsvēra apputeksnēšanas un vietējo kukaiņu nozīmi, tostarp spēkā esošo 

noteikumu izpildi šajā jomā. 

➢ Vairāki klātesošie uzsvēra un atbalstīja vajadzību atjaunot iznīcinātos mežus un jo īpaši tos, 

kas izdeguši mežu ugunsgrēkos. 

 

Priekšlikums Nr. 3 — Risināt klimata pārmaiņu problēmu un panākt drošāku Eiropas energoapgādi, 

rēķinoties ar ģeopolitisko ietekmi, un pietiekami nodrošināt Eiropas iedzīvotājus ar ilgtspējīgu 

enerģiju par pieņemamu cenu, vienlaikus saglabājot līderpozīcijas pasaulē un ievērojot globālos 

klimata aizsardzības mērķus 

 

Debatēs apsprieda turpmāk izklāstītos jautājumus un ierosinājumus. 

➢ Cita starpā izskanēja šādi teksta papildinājumu ierosinājumi: vairāk ieguldīt atjaunīgos 

energoresursos, uzglabāšanas metodēs, nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos, ietverot 

cilvēktiesību un ekoloģiskos aspektus. 

➢ Attiecībā uz mērķi un pasākumiem tika ierosināts veidot izteiktāku nošķīrumu starp klimata 

pārmaiņu un energoapgādes drošības problēmu. 

➢ Vairāki sanāksmes dalībnieki uzsvēra, ka jāpāriet uz atjaunīgiem energoavotiem, kā arī 

jāsamazina enerģētiskā atkarība. 

➢ Vispārējā enerģētikas politikā jāņem vērā ģeopolitiskā situācija, cilvēktiesības, ekoloģiskie 

aspekti un tas, vai trešo valstu piegādātāji ievēro labu pārvaldību un tiesiskumu. 

➢ Netika panākta vienprātība jautājumā par kodolenerģijas izmantošanu enerģētikas 

pārkārtošanā. 

➢ Jākāpina energoefektivitāte un jāsamazina patēriņš, tostarp uzlabojot ēku siltumizolāciju. 
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➢ Jāapsver iespēja izmantot zaļo ūdeņradi, ja elektrifikācija ir grūti realizējama. 

➢ Jārisina enerģijas uzkrāšanas jautājums. 

 

4. Sanāksmes vadītājas noslēguma vārdi 

Sanāksmes vadītāja paskaidroja, ka nākamajā dienā konferences plenārsēdē tiks iepazīstināts ar 

priekšlikumu un konkrēto pasākumu vispārējām nostādnēm. Sanāksmes vadītāja slēdza sanāksmi un 

atzīmēja, ka vajadzīgas papildu darba grupas sanāksmes, kas, visticamāk, notiks 1. aprīlī. 

 
 


