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2009. gada 7. jūlij ā 
Reă. Nr. 1.-5.2/  
 

        Izglītības un zinātnes ministrijai  

 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Par 
prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un 
lietišėo pētījumu finansēšanai 2010.–2013.gadā"   
VSS-999 

 

Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” ir iepazinies ar 2009. gada 2. jūlija Valsts sekretāru 
sanāksmē izsludināto Ministru kabineta noteikumu projektu „Par prioritārajiem zinātnes virzieniem 
fundamentālo un lietišėo pētījumu finansēšanai 2010.–2013.gadā” (VSS-999) un noteikumu 
projekta pielikumiem un izsaka šādu būtisku iebildumu : 

Ierosinām 1. punktā svītrot vārdu „piekrastes” un formul ēt šo punktu sekojoši: 

1. Enerăija un vide (atjaunojamo enerăijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloăijas, 
klimata izmaiĦas samazinošās tehnoloăijas un bioloăiskā daudzveidība). 

 

Pamatojums: 

Noteikumu projektā kā pirmais no prioritārajiem zinātnes virzieniem iekĜauts „Enerăija un 
vide”. Tālāk šis virziens paskaidrots sīkāk, norādot, ka ar to tiek saprastas „atjaunojamo enerăijas 
resursu ieguves un izmantošanas tehnoloăijas, klimata izmaiĦas samazinošās tehnoloăijas un 
piekrastes bioloăiskā daudzveidība”. Uzskatām, ka bioloăiskās daudzveidības pētījumi ir Ĝoti 
nozīmīgs pētījumu bloks pētījumu virzienā „Enerăija un vide”, kas pašreizējā redakcijā ir 
nepamatoti sašaurināts līdz „piekrastes bioloăiskajai daudzveidībai”. Arī šī pētījuma virziena 
anotācija (MK noteikumu projekta pielikums) nedod pamatojumu piekrastes ekosistēmas izcelšanai 
starp pārējām ekosistēmām. Norādām, ka arī citas ekosistēmas Latvijā ir Ĝoti jutīgas, tās skar un 
turpinās skart notiekošās klimata pārmaiĦas. Dabiskām, cilvēka mazpārveidotām ekosistēmām ir 
būtiska loma klimata pārmaiĦu izraisīto seku mazināšanā. Latvijas gadījumā īpaša nozīme ir 
purviem un mežiem, kuriem ir nozīmīga loma CO2 piesaistē, kuri aizĦem lielas platības valstī un 
kuri uztur lielāko daĜu valstī sastopamo jutīgo sugu. Šīm ekosistēmām ir salīdzinoši lielāks 
potenciāls klimata pārmaiĦu mazināšanā, salīdzinot ar piekrasti. Daudzos pētījumos ir pierādīta 
bioloăiskās daudzveidības īpašā loma ekosistēmu stabilitātes un funkcionalitātes, kā arī to sniegto 
pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā. Lai Latvija varētu sekmīgi izmantot dabisko ekosistēmu 
piedāvātās iespējas klimata pārmaiĦu seku mazināšanā, ir nepieciešami atbilstoši pētījumi visās šeit 
sastopamajās dabiskajās ekosistēmās, ne tikai piekrastē. 
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Papildus iepriekš minētajiem apsvērumiem, norādām, ka saskaĦā ar valsts ziĦojumu Eiropas 
Komisijai saskaĦā ar Biotopu Direktīvas 17. pantu par šīs direktīvas pielikumos iekĜauto sugu un 
biotopu aizsardzību un stāvokli Latvijā, vairāk kā pusei sugu un biotopu, par kuriem valsts, 
iestājoties Eiropas Savienībā, uzĦēmusies starptautiskas saistības, šis stāvoklis nav labvēlīgs (avots: 
http://cdr.eionet.europa.eu/lv/eu/art17/). Pret Latviju no Eiropas Komisijas puses ir ierosinātas 
vairākas pārkāpumu procedūras par Putnu Direktīvas un Biotopu Direktīvas ieviešanu. Daudzos 
gadījumos šī nepietiekamā direktīvu izpilde saistīta ar zināšanu trūkumu, jo valsts nav pietiekami 
atbalstījusi atbilstošus bioloăiskās daudzveidības pētījumus, kuru rezultāti Ĝautu uzlabot sugu un 
biotopu aizsardzību valstī. Abas minētās direktīvas (Biotopu direktīvas 18. pants un Putnu 
direktīvas 10. pants) paredz atbilstošu pētījumu veikšanu dalībvalstīs, bet diemžēl l īdz šim 
bioloăiskās daudzveidības pētījumu apjoms ir bijis nepietiekams.  

 

Vēlamies uzsvērt, ka bioloăiskās daudzveidības pētījumu veikšanai valstī ir atbilstošs 
zinātniskais potenciāls zinātĦu virziena „Enerăija un vide” anotācijā uzskaitītajās zinātniskajās 
institūcijās, turklāt šis potenciāls ir daudz lielāks, ja atbalsts bioloăiskās daudzveidības pētījumiem 
netiek sašaurināts tikai līdz piekrastes ekosistēmām.  

 

 

Ar cieĦu,  

Inga Račinska 

Valde 
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