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ZANE RUĢĒNA ir vides aktīviste ar vairāk nekā 10 gadu pie-
redzi aktīvi darbojoties arī biedrībā “Zemes draugi”. Viņas 
aizraušanās ar aktīvismu un darbu sabiedrības labā ir balstīta 
pārliecībā, ka, redzot netaisnību, ir jāveido vide risinājuma 
meklēšanai. 

Iniciatīvas “100 kailcirtes Latvijas simtgadei” virsmērķis 
bija veicināt demokrātisku lēmumu pieņemšanu par valstij 
piederošu mežu resursiem, iesaistot sabiedrību un iestājo-
ties par dabas vērtībām plašākā kontekstā.

Zemkopības ministrija virzīja tiesību aktu grozījumus, 
kas atļautu kailcirtes noteiktās zonās Rīgas jūras un Baltijas 
jūras piekrastē, kā arī samazinātu izcērtamo koku caurmēru 
visā Latvijā. Ministrijas virzītajos grozījumos netika veikts 
pietiekams izvērtējums uz vidi, minimāli tika uzklausīti vi-
des organizāciju iebildumi, kā arī bija nepietiekošs ekono-
miskais izvērtējums, domājot par ieguvumiem un to meža 
daļu, kas ir ārpus cirsmas. 

Akcija noritēja laikā, kad Latvija gatavojas simtgades 
svinībām un tiek uzsvērtas Latvijas dabas vērtības un skais-
tums, meklēti simtgadīgi koki... un paralēli tam tiek piedāvā-
ti grozījumi, kas varētu būtiski ietekmēt gan Latvijas ainavu, 
gan ekoloģiju. Radās loģisks jautājums: “Vai tiešām dāvana 
Latvijai simtgadē ir jaunas kailcirtes?”

DZĪVĪBA 
UZ ZEMES

Akcija izvērtās kā sadarbības plat-
forma dažādām organizācijām un ak-
tīvistiem, veidojot darba grupas un 
plānus. Burtiski no nekā tika veidota 
kampaņa, kas vērsta uz sabiedrības 
iesaisti lēmumu pieņemšanā. Kopā 
apvienojās septiņas NVO, kā arī pie-
teicās arvien jauni brīvprātīgie, kuru 
dzīve ikdienā nav saistīta ar vides aiz-
sardzību. Viens otru atrada un kopā 
darbojās aktīvi cilvēki, kam patiesi 
rūp!

Zemes draugi kā vides organizā-
cija, kurai būtisks arī demokrātijas 
un vides tiesību jautājums, akcijā uz-
svēra – “mežs nav tikai kubikmetri 
un peļņa, tās ir mūsu tiesības uz tīru, 
drošu vidi un dabas resursiem. Valsts 
meži pieder mums, bet cik daudz mēs 
zinām par to patieso stāvokli un cik 
daudz varam līdzdarboties lēmumu 
pieņemšanā par to apsaimniekošanu? 
Vienam tas izpaužas kā ainava, citam, 
kā sēņošana vai pastaiga mežā. Mežs 
ir vide, kas ir būtiska sabiedrībai, tajā 
pašā laikā esot unikāla dabas vērtība, 
ar savu ekosistēmu, kas ir saudzēja-
ma, ilgtspējīgi kopjama un apsaimnie-
kojama”.

Zane Ruģēna, 
Zemes draugi

“Mūsu mērķis nav iet ielās 
un celt nekārtības, ne arī 
graut valsts ekonomiku. 
Mēs vēlamies nodrošināt 
un veicināt līdzsvaru starp 
ekonomiskām, dabas un sa-
biedrības interesēm, veicinot 
sabiedrības iesaisti jautāju-
mos, kas tieši skar tās tie-
sības uz vidi un pienākumu 
pret dabas aizsardzību. Šīs 
valsts meži pieder Tev, man, 
visiem mums! Tās ir mūsu 
tiesības un atbildība, jo meži 
ir daba, kas ir saudzējama.” 
- ZANE RUĢĒNA

http://www.100kailcirteslatvijai.lv/akcija
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.@LAPAS_LV

Ģirts Strazdiņš
Latvijas Dabas
Fonda direktors 

https://ldf.lv/lv

Latvijas Dabas Fonda (LDF) darbība ir tieši saistīta ar 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un dabas aizsardzību 
Latvijā, bet tajā pašā laikā skar arī citas tēmas, kas bioloģis-
ko daudzveidību ietekmē mazāk, piemēram: tautsaimniecība, 
mežsaimniecība, enerģētika, transports un daudzas citas. 
Fonda direktors Ģirts norāda uz to, ka vairums no Fondā ie-
saistītajiem cilvēkiem – dibinātāji, darbinieki, dalībnieki un 
valde - ir eksperti ar vidi saistītās jomās, kas ir pamatā ļoti 
plašai zināšanu bāzei organizācijas iekšienē. Tieši tāpēc Fon-
da galvenais darbības mērķis ir kļūt par viedokļa līderi dabas 
aizsardzības jautājumos Latvijā. Noteikti nevar neminēt, ka 
Fonda aktivitātes tiek sagatavotas izglītojošā manierē, kas 
paredz interesentiem pieeju kvalitatīviem materiāliem par 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Fonda izveides pamati jāmeklē jau 1990. gadā, turklāt 
dažas iniciatīvas aizsāktas vēl pirms tam. Ģirts paskaidro, 
ka tajā laikā komanda sastāvējusi pārsvarā no Latvijas Uni-
versitātes Bioloģijas fakultātes pētniekiem un entuziastiem, 
kuri gribēja nodarboties ar dabas aizsardzības jautājumiem. 
LDF pirmsākumos galvenais aktivitāšu fokuss bija uz retām 
un apdraudēto augu un putnu sugu, kā arī īpašo dabas teri-
toriju aizsardzību. Līdz ar politiskā režīma maiņu, aizsargā-
jamo dabas teritoriju tīklu nācās pielāgot Eiropas prasībām, 
atceras Ģirts. LDF eksperti uzņēmās šo apjomīgo uzdevumu 
un pēc teritorijas apsekošanas apkopoja savus novērojumus 

un viedokļus par to, kurām teritori-
jām vajadzētu būt aizsargājamām. Ar 
laiku organizācijas mērķi paplašinājās 
no reto sugu dzīvnieku aizsardzību uz 
dabas aizsardzību kopumā.

Ģirts uzsver, ka, lai strādātu ar da-
bas aizsardzību ir ļoti svarīgi apzināt 
un sekot līdzi pašreizējajam stāvok-
lim, tāpēc valsts dabas aizsardzības 
iestādes bieži iesaista arī LDF speciā-
listus, jo organizācija iniciē pētījumus 
gan specifiskās teritorijās, gan analizē 
kopējās tendences un izstrādā moni-
toringa metodes. Šo aktivitāšu gal-
venais mērķis ir pieņemt lēmumus, 
balstoties uz zinātniskiem faktiem, 

taču Ģirts norāda, ka, diemžēl, ne 
vienmēr fakti tiek ņemti vērā - pastāv 
arī politiskie motīvi un iesaistīto pušu 
intereses. Tieši tāpēc dalība lēmumu 
pieņemšanā ir viena no LDF svarīgā-
kajām darbībām – sākot no politikas 
plānošanas dokumentu izstrādes līdz 
konkrētu likumu pieņemšanai. Orga-
nizācija aktīvi piedalās konsultatīvajās 
padomēs, taču darbam šajās padomēs 
bieži trūkst efektivitātes nevienlīdzī-
gā sastāva dēļ - biznesa intereses tiek 
pārstāvētas daudz plašāk. 

Ģirts skaidro, ka gan cilvēku ikdie-
nā, gan ražošanas procesos aizmirst 
par sociālajiem un vides faktoriem, 
kas noved pie degradējošiem rezultā-
tiem. To var novērst vai nu ar stingras 
likumdošanas ieviešanu un uzrau-
dzību, vai izglītības uzlabošanu, kas 
palīdz attieksmes maiņai sabiedrībā. 
Stingra likumdošana mazina konku-
rētspēju, tāpēc rodas grūtības ar sma-
gu lēmumu pieņemšanu un ilgtspējīga 
virziena izvēli. Pie attieksmes maiņas 
Fonds strādā pastāvīgi – piemēram, 
veicina personīgo izpratni un satuvi-
nāšanos ar dabas procesiem – izvieto 
tiešraides kameras pie dažādu putnu 
ligzdām visā Latvijā. 

“Bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās cēlonis 
Latvijā, tāpat kā lielākajā 
daļā pasaules, ir viens – 
saimnieciskā darbība vai 
ekonomiskā attīstība, kas 
notiek uz dabas rēķina.”

– ĢirTS


