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TIESĪBAS UN VIDES ĒTIKA

Sasniedzamais rezultāts: izprot vides ētikas pamatprincipus un likumus, kas aizsargā vidi Latvijā, 

pasaulē.

Mērķauditorija (programmas nosaukums, kurss vai pedagogi): Apdares darbu tehniķis, 1. kurss

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: mācību priekšmeta "Sabiedrības un cilvēka drošība" 

ietvaros, stundas tēmai - vides aizsardzība.

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: Eiropas Savienība iegulda materiālos un nemateriālos 

resursus dabas saglabāšanā, «zaļās domāšanas» veicināšanā un saudzīgas attieksmes veidošanā pret 

dabu Latvija, Eiropā un pasaulē.



Regulējot sociālās attiecības, 

tiesības pašas par sevi nesniedz atbildi uz ētiskiem 
jautājumiem.

Vai ir pieņemami degradēt 

dabisko vidi un patērēt lielāku 

daļu no planētas dabas 

resursiem vienas paaudzes 

laikā?

Kāda dabai ir morālā vērtība?

Kāda rīcība attiecībā pret dabu 

uzskatāma par labu vai sliktu?

Atbildes uz šādiem jautājumiem meklējamas
vides ētikā.



Vides ētikas jēdziena rašanās

Kad pagājušā gadsimta 70. gados ekoloģiskā krīze sāka tikai nobriest, Rietumu zinātnieki reaģēja uz to, 

radot tādu zinātnisku disciplīnu kā vides ētika.

Galvenais iemesls, kāpēc radās problēmas ekoloģijā, ir pilnīgs saiknes trūkums starp cilvēku un dabu.

Ja sākumā cilvēce uztvēra dabu kā dievišķās varas izpausmi, uz kuru tieši attiecas civilizācijas dzīve, tad, 

attīstoties zinātnei un rūpniecībai, apbrīnu par šīs pasaules gudrību un harmoniju aizstāja peļņa.

Ētika tomēr ir atvasināta no grieķu vārda "ethos" (paraža). Tā ir vērtību filozofijas filiāle, un tās pamats ir 

balstīts uz vispārcilvēciskām vērtībām.

Ekoloģiskā ētika pēta ētikas lomu cilvēka un vides attiecībās. Visas būtnes ir sabiedrības daļa un tiek 

uzskatītas par funkcionāliem dzīves elementiem. Tāpēc saskaņā ar ekoloģisko ētiku katram indivīdam savā 

izturēšanās laikā pret citām būtnēm ir jāņem vērā morālās vērtības.

Filozofijas pamatā ir 3 jēdzieni: esība, zināšanas, vērtība.



Vides tiesības

Pieder pie publiskajām tiesībām.

Kompleksas un dinamiskas – to noteic vides kā regulēšanas objekta īpatnības.

Nostiprinājusies plaša vides definīcija, kas ietver visus vides elementus, kā arī 

veidu, kādā tie mijiedarbojas.

Ietver arī cilvēku veselību, drošību un sociālekonomiskos apstākļus, ciktāl tos 

ietekmē izmaiņas dabas vides elementos.

Vides tiesību kodolu veido vides aizsardzības tiesības un dabas aizsardzības 

tiesības. 



Vides tiesības balstās uz divām galvenajām vides ētikas 
koncepcijām

Antropocentriskā

pieeja:

vide ir jāaizsargā cilvēka 

labklājības interesēs –

šodienas vides 

aizsardzība taupa vides 

resursus nākotnes 

patēriņam.

Ekocentriskā pieeja:

vide ir patiesa vērtība pati 

par sevi, tāpēc cilvēka 

pienākums ir to aizsargāt, 

neņemot vērā, kādu 

labumu cilvēks no tās 

iegūst, un jānodrošina 

iespējas pastāvēt ne vien 

cilvēkam, bet arī citām 

dzīvām būtnēm.



Mūsdienu vides tiesības galvenokārt ir antropocentriskas

Šī pieeja vides aizsardzībai, kas par galveno mērauklu vides aizsardzībai uzskata cilvēku, ir 

izveidojusies un nostiprinājusies tikai pēdējo piecdesmit gadu laikā.

Antropocentrismā balstīta vides aizsardzība ir sociālo, tiesisko un kultūras faktoru noteikta 

izpratne par cilvēka un dabas mijiedarbības raksturu, taču pati par sevi tā neatspoguļo minētās 

mijiedarbības būtību.

Speciālajā literatūrā arvien vairāk nostiprinās uzskats, ka antropocentriskā vides aizsardzība 

pilnīgi neatsedz vides problēmu būtību un līdz galam neapzinās ekoloģijas sniegtos faktus. Tāpēc 

ir nobriedusi nepieciešamība vides tiesības padarīt ekoloģiskākas, tas ir, tādas, kas vairāk atbilstu 

zinātnes atziņām par cilvēka un dabas mijiedarbības raksturu un būtību.



Vides tiesiskās aizsardzības principi ir vadošas idejas, uz kurām valsts veido vides politiku.

Latvijas vides tiesības balstās uz šādiem vides tiesiskās aizsardzības principiem:

piesardzības princips novēršanas princips

princips "piesārņotājs maksā"izvērtēšanas princips



Piesardzības princips: nepieļauj uzsākt vidi ietekmējošu darbību līdz brīdim, kamēr ir 

iegūta informācija par to, cik liels risks pastāv un kādus pasākumus jāveic, lai to samazinātu.

Novēršanas princips: prasa, lai piesārņojuma vai citu videi, vai cilvēka veselībai kaitīgu 

ietekmju rašanās tiktu, cik iespējams, novērsta, bet, ja tas nav iespējams, lai tiktu novērsta šo 

kaitīgo ietekmju izplatīšanās un negatīvās sekas.

Izvērtēšanas princips: paredz, ja darbības vai pasākuma sekas var būtiski ietekmēt vidi vai 

cilvēku veselību, tās ir jāizvērtē pirms šādas darbības vai pasākuma atļaušanas (uzsākšanas).

Princips “piesārņotājs maksā”: paredz, ka piesārņojuma novērtēšanas, novēršanas, 

ierobežošanas un seku likvidēšanas izdevumus jāsedz tai personai, kuras darbības dēļ 

piesārņojums ir radies.



Tiesības un vides ētika

Stokholmas konferencē 1972. gadā darba kārtībā bija tiesības uz vidi ētisko elementu attīstības 
dēļ. Tas ir iekļauts Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā par solidaritātes tiesībām. Tās tiek 
definētas kā cilvēku tiesības dzīvot līdzsvarotā un veselīgā vidē.

Tiesības uz informāciju: plāni; projekti un aktivitātes, kam ir ietekme uz vidi, ir jāpublisko.

Pieteikuma tiesības: ir jāsniedz sūdzības, lai apturētu un novērstu zaudējumus, un ir jāatzīst administratīvi/ 

tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Tiem, kas nepilda savus pienākumus aizsargāt vides vērtības un kaitē videi, būtu 

jāpiemēro kriminālās, tiesiskās un administratīvās sankcijas.

Tiesības piedalīties: tas ir vissvarīgākais instruments, lai realizētu tiesības. Tas ietver tiesības piedalīties 

administratīvās darbībās, kas pozitīvi/ negatīvi ietekmēs indivīda un sabiedrības nākotni.

Tiesības uz izglītību: visiem indivīdiem, neatkarīgi no vecuma un vecuma, ir tiesības uz izglītību par vidi.



Piesārņojošo darbību kontrole

Vides tiesības satur priekšrakstus, kuri orientēti uz 

nosakāmu un stacionāru piesārņojuma avotu.

Galvenokārt šīs normas jāievēro uzņēmumie, tā kā iekārtas, 

darbodamās, atstāj uz vidi lielāku vai mazāku ietekmi, tās tiek 

sauktas par piesārņojošām darbībām.

Valsts kontrolē piesārņojošas darbības: tās atļauts 

veikt vienīgi tad, ja uzņēmums Valsts vides 

dienestā ir saņēmis iepriekšēju atļauju.

Likums prasa Valsts vides dienestam izsniegt šādu 

atļauju ar tādiem noteikumiem, lai piesārņojošo 

vielu emisijas vidē pēc iespējas tiktu samazinātas.



Lēmumu pieņemšanas procesa regulācija

Vides tiesībās pastāv arī tādi priekšraksti, kuri 

regulē dažādu valsts vai pašvaldības lēmumu 

pieņemšanas gaitu.

Šāda regulācija nepieciešama, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanu tādā 

veidā, lai līdztekus ekonomiskiem un sociāliem apsvērumiem tiktu 

ņemti vērā arī vides apsvērumi un sabiedrības intereses.



Vides tiesiskās regulēšanas līdzekļi:

saistošas normatīvās prasības -
standarti

brīvprātīgi noteiktas saistības -
pašregulācija



Brīvprātīgi noteiktas saistības jeb pašregulācija sakņojas idejā, 
ka uzņēmums brīvprātīgi uzņemas papildus saistības vides 

aizsardzībā

vides audits

ekomarķējums

Par regulēšanas līdzekli var uzskatīt

arī ikviena sabiedrības locekļa

tiesības vērsties tiesā, lai tā

pārbaudītu, vai pašas valsts (tās

iestāžu) pieņemtie lēmumi vai rīcība

atbilst vides tiesību aktu prasībām.



Saistošas normatīvās prasības - standarti

ES ekoloģiskie standarti ir vieni no visstingrākajiem pasaulē. ES un nacionālās valdības ar
īpašu pētniecības programmu, tiesību aktu un finansējuma palīdzību ir noteikušas skaidrus
mērķus Eiropas vides politikai periodā līdz 2020. gadam un vīziju periodam pēc tam — līdz
2050. gadam:

aizsargāt, saglabāt un uzlabot ES dabas kapitālu;

padarīt ES par resursu izmantošanas ziņā efektīvu, 

ekoloģisku un konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu

oglekļa dioksīda emisiju līmeni;

aizsargāt ES iedzīvotāju veselību un labklājību no

negatīvas iedarbības un riska, kas saistīts ar

apkārtējās vides faktoriem.



katram planētas iedzīvotājam ir jāzina biosfēras attīstības likumi un tās vieta tajā;

globālā mērogā ir jāpieņem noteikumi par cilvēka attiecībām ar dabu;

ikvienam vajadzētu domāt par nākamo paaudzi;

katrai valstij ir pienākums tērēt resursus, pamatojoties uz reālām vajadzībām;

kvotas dabas resursu patēriņam nosaka, ņemot vērā situāciju katrā atsevišķā valstī 

neatkarīgi no tās politiskās situācijas;

izmantojot šo pieeju, augu, dzīvnieku un cilvēku dzīve būs harmoniski attīstīta.

Vides ētika kā zinātnes disciplīna, kas veidojusies cilvēces pārejas laikā 

no sfēras sistēmas. Lai pāreja nebūtu letāla, jāņem vērā šādi jēdzieni:



Secinājumi:

vides ētikas pamatā ir 3 jēdzieni: esība, zināšanas, vērtība;

vides tiesības ir publiskās tiesības, kuru kodolu veido vides aizsardzības tiesības un dabas aizsardzības tiesības;

vides tiesības balstās uz divām galvenajām vides ētikas koncepcijām, ekocentriskā pieeja un pēdējo 50 gadu laikā 

aktuāla ir antropocentriskā pieeja;

latvijā vides tiesības balstās uz principiem - piesardzības; izvērtešanas, novēršanas, "piesārņotājs maksā«;

vispārējā cilvēktiesību deklarācijā par solidaritātes tiesībām - cilvēkam ir tiesības uz informāciju; pieteikuma 

tiesības; tiesības piedalīties; tiesības uz izglītību;

vides tiesības veic arī piesārņojošo darbību kontroli un lēmumu pieņemšanas procesa regulāciju;

vides tiesiskās regulēšanas paņēmieni - standarti un pašregulācija.
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