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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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