
 
 

 
REZOLŪCIJA 

 
  
 LR Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim 
 LR Vides ministram Raimondam Vējonim 
 LR Izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rivžai 
 LR Veselības ministram Gundaram Bērziņam 
 LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Mārim Kučinskim 
 LR Tieslietu ministram Gundaram Grīnvaldam 
 Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentam Aldonam Vrubļevskim 
 Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdim Andrim Jaunsleinim 
 Vides nevalstiskajām organizācijām un Vides Konsultatīvajai padomei 
 Nevalstiskajām organizācijām un Latvijas Pilsoniskajai aliansei 
 Latvijas universitātēm un augstskolām   
 
 
 No šā gada 18. līdz 20. septembrim Jūrmalā notika I Starptautiskā 
konference „Vides un sporta izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, kuru rīkoja Vides 
izglītības fonds „Par sakoptu Latviju” un „Projekts Pēdas”. Konferencē piedalījās 
vairāk kā 150 dalībnieki no NVO, valsts vides un izglītības iestādēm, skolām, 
universitātēm, sporta klubiem un pašvaldībām, kā arī ārvalstu un starptautisku 
organizāciju pārstāvji un lektori. Konferences laikā tika prezentētas dažādas 
pieredzes, pētījumi un projekti, kā arī notika diskusijas par situāciju vides un 
sporta izglītības jomā Latvijā.  
 
Konferences dalībnieki izteica un ierosināja konkrētus priekšlikumus Latvijas 
valdībai un tām organizācijām, kuras var veicināt vides un sporta izglītības 
attīstību Latvijā: 
 

1. Lai veicinātu sabiedrības izglītošanu, informēšanu un izpratni par 
ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgas attīstības principu integrēšanu dzīvē, 
valdībai ir vairāk jāiesaista un jādeleģē funkcijas tieši nevalstiskajam 
sektoram. 
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2. Ir jāizmanto dažādu starptautisko organizāciju (UNDP, Olimpiskā 
Solidaritāte, Agenda 21, Baltic 21 u.c.) jau esošā pieredze, lai popularizētu 
un veicinātu informācijas par sporta un vides izglītību pieejamību.  

3. Valsts, pašvaldību, akadēmiskā, nevalstiskā un privātsektora sadarbība 
ilgtspējīgas sabiedrības modeļa veicināšanā ir nepietiekama, līdz ar to 
esošās Latvijas valsts ilgtspējīgās attīstības pamatnostādnes un politikas 
dokumenti netiek īstenoti pilnā apjomā.  

4. Mācību iestāžu un skolu programmās būtu jāiekļauj praktisku zināšanu 
kopums par vides aizsardzību un cilvēka veselību, integrējot cilvēka 
veselības aspektus vides izglītībā, kā loģisku saikni. 

5. Sabiedrības izpratnes trūkums un tiesībsargājošo iestāžu attieksme pret 
Vides aizsardzības likumdošanu, tai skaitā sodu piemērošanu Latvijā, ir 
neadekvāta, kas liecina ne tikai par nepietiekamu sabiedrības izglītošanu un 
informēšanu, bet arī valsts nepietiekamu rīcību tiesiskuma iedibināšanā. 

 
Konferences dalībnieki izteica gandarījumu par konferences ideju saaicināt 
kopā visdažādāko nozaru un profesiju pārstāvjus, kurus vieno vide un vides, kā 
arī sporta izglītības process dažādos aspektos. Konferences dalībnieki 
ierosināja organizēt šādu konferenci kā ikgadēju forumu, kurā piedalītos visi 
tie interesenti un organizācijas, kuras īsteno ilgtspējīgas attīstības 
pamatprincipus.   
 

Konferences līdzpriekšsēdētāji: 
 
 
 
Vita Jaunzeme      Jānis Matulis 
„Projekts Pēdas”      Vides izglītības fonds 
       „Par sakoptu Latviju” 
 
 
Jūrmalā, 2006.gada 19.septembrī 
 
 


