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Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācija (OECD) nodrošina tās 35
dalībvalstīm sadarbības formu, kurā dalīties
ar pieredzi un meklēt risinājumus kopējām
problēmām.

Ar OECD sekretariāta atbalstu valstis
izskata un izvērtē viena otras rezultātus, lai
uzlabotu savu politiku. Pārskati nodrošina
neatkarīgu, uz faktiem balstītu novērtējumu
un mērķorientētus ieteikumus, lai veicinātu
turpmākas reformas visos pārvaldes līmeņos
kopumā. Pārskatus veic, lai:

Mēs sadarbojamies ar valdībām, lai izprastu,
kas nosaka ekonomiskās, sociālās un vides
pārmaiņas. Mēs analizējam un salīdzinām
datus, lai prognozētu nākotnes tendences.
Mēs nosakām starptautiskus standartus
attiecībā uz dažādiem jautājumiem, sākot no
lauksaimniecības un nodokļiem līdz ķīmisko
vielu drošumam.
Mūsu darbību kopsaucējs ir kopīga
apņemšanās veidot tirgus ekonomikas,
kuru pamatā ir demokrātiskas iestādes, kas
koncentrējas uz visu iedzīvotāju labklājību.
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zz

palīdzētu valstīm izmērīt savu progresu
attiecībā uz iekšējām un ārējām
saistībām,

zz

veicinātu dialogu starp valstīm un
savstarpējo mācīšanos,

zz

paaugstinātu valstu atbildības līmeni
sabiedrības un citu valstu priekšā.

Latvija un OECD
Latvija pievienojās OECD
2016. gadā. Tās pastāvīgā
pārstāvniecība un valsts
eksperti aktīvi darbojas
OECD tematiskajās grupās.
Nesen OECD publicēja
vairākus ziņojumus
par Latvijas politiku.
Dalībvalstis ir izskatījušas un
apstiprinājušas ieteikumus
pēc vienlīdzības principa.

OECD ģenerālsekretārs Anhels Gurija un Latvijas
premjerministrs Māris Kučinskis, atzīmējot Latvijas
pievienošanos OECD 2016. gada 2. jūnijā Parīzē, Francijā.

OECD ik pēc diviem gadiem publicē latvijas ekonomikas pārskatu un regulāri publicē politikas
pārskatus. “Dzīves kvalitātes uzlabošanas indekss” salīdzina dzīves kvalitāti latvijā un citās
dalībvalstīs.
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Ekoloģisko raksturlielumu
pārskati
kopš 1992. gada OECD ir veikusi vairāk nekā
80 ekoloģisko raksturlielumu pārskatus
par savām dalībvalstīm un atsevišķām
partnervalstīm.
kas iEtilPst šajOs PārskatOs?
z

novērtējumi un ieteikumi ir kopsavilkums
par pārskata galvenajiem secinājumiem un
politiskajiem ieteikumiem, lai palīdzētu valstij
uzlabot tās ekoloģiskos raksturlielumus.

z

galvenie ekoloģiskie raksturlielumi apraksta
valsts progresu attiecībā uz enerģijas
un dabas resursu efektīvu izmantošanu;
ekonomikas oglekļa dioksīda emisiju
intensitātes samazināšanu; dabas resursu
pārvaldību un dzīves vides kvalitātes
uzlabošanu.

z

vides pārvaldība un vadība novērtē
valsts vides pārvaldības sistēmu, tiesisko
regulējumu un to, kā valsts nodrošina vides
jomas noteikumu ievērošanu.

z

virzībā uz videi nekaitīgu izaugsmi atspoguļo
valsts centienus ieviest vides aspektus valsts
ekonomiskajā politikā un veicināt videi
nekaitīgu ekonomikas izaugsmi, piemēram,
ieviešot nodokļus un citus cenu veidošanas
instrumentus.

katra valsts izvēlas divas tēmas padziļinātai
analīzei. latvija izvēlējas šādas tēmas:
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z

atkritumu un materiālu apsaimniekošana un
aprites ekonomika;

z

bioloģiskā daudzveidība.

«

OECD liek mums paraudzīties ne vien uz to, ko šobrīd darām pareizi, bet arī uz tām
jomām, kurās ir iespējami uzlabojumi, piemēram, attiecībā uz mūsu ūdens, augsnes un
gaisa kvalitāti.

»

Sharon Dijksma, Nīderlandes vides ministre.

«

ziņojums ir “viedoklis no malas” par tām problēmām, par kurām paši diskutējam, un
palīdz mums tās apskatīt no pareizā aspekta. turklāt tas palīdzēs mums arī praktiski —
kā ceļvedis, lai uzlabotu mūsu vides politiku.

»

Ezio Costa, Executive Director of the Chilean NGO FIMA

jaunākās PublikāCijas

tiks PubliCētas 2018. gaDā: Čehijas republika, ungārija.
2019. gaDā: austrālija, turcija, indonēzija, Dānija.
viDEs Dati
latvija sāka iesniegt OECD vides datus 2014. gadā. latvijas vides dati OECD datubāzē sāka
parādīties 2015. gadā.
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Pārskata svarīgākie
posmi

Pārskata gatavošana un informācijas vākšana

2018.
gada
februāris–
augusts

zz

Atbildes uz aptaujas jautājumiem sadarbībā ar attiecīgajām
ministrijām un aģentūrām.

zz

Datu un dokumentu apkopošana.

zz

Pārskata misijas sagatavošana, iesaistot analītiķu un speciālistu
komandu, tostarp ekspertus no divām pārskata valstīm.

zz

Tikšanās ar vides politikas ieinteresētajām personām:
pārstāvjiem no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, citām ministrijām, valdības aģentūrām, kā arī
neatkarīgajiem ekspertiem, NVO, nozaru, arodbiedrību un
pašvaldību pārstāvjiem.

zz

Apmeklējumi uz vietas attiecībā uz padziļināto tēmu.

Pārskata misija

2018.
gada 15.–19.
oktobris

Pārskata misija Roterdamā, Nīderlandē, 2015.
gadā.
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Apmeklējums uz vietas Edmontonā, Kanādā,
2017. gadā.

Politiskā sanāksme

2019. gada
marts

zz

Augsta līmeņa diskusija par Ekoloģisko raksturlielumu pārskata
galvenajiem secinājumiem un ieteikumiem.

Ziņojuma projekts

2019. gada
aprīļa vidus

zz

Ziņojuma projekts tiek darīts pieejams Latvijas valdībai un OECD
ekoloģisko raksturlielumu darba grupas pārstāvjiem.

Salīdzinošā izvērtēšana

2019. gada
13.–15. maijs

zz

Ziņojuma prezentācija darba grupai ar augsta līmeņa delegāciju
no Latvijas.

zz

Delegāti apspriež ziņojumu un uzdod jautājumus par pārskatā
apskatītajām tēmām.

zz

Pārskata novērtējuma un ieteikumu apstiprināšana, kas atspoguļo
OECD dalībvalstu kopējos uzskatus.
Ekoloģisko raksturlielumu darba grupā
ir pārstāvētas visas OECD dalībvalstis un
Eiropas Komisija.

Ekoloģisko raksturlielumu darba grupa.

Pārskata novērtējumu un ieteikumus
apstiprina darba grupa. Šis ziņojums
tiek publicēts ar OECD ģenerālsekretāra
atbalstu.

Publicēšana

2019. gada
sept./okt.

zz

Ziņojums tiek publicēts un darīts brīvi pieejams internetā
pilsoniskajai sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem.

zz

Preses konference, svarīgāko atziņu brošūras un citu interneta
komunikācijas rīku publicēšana.
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from the Noun Project
Ekoloģisko
raksturlielumu pārskati
nodrošina neatkarīgu novērtējumu
un mērķorientētus ieteikumus vidi
ietekmējošās politikas uzlabošanai.

OECD piedāvā veikt pirmo Latvijas
Ekoloģisko raksturlielumu pārskatu
sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju.
OECD dalībvalstis apstiprinās šā
ziņojuma ieteikumus 2019. gada
maijā.

kOntaktPErsOna
nathalie girouard

Ekoloģisko raksturlielumu un informācijas
nodaļas vadītāja
nathalie.girouard@oecd.org

ivana Capozza

Pārskata koordinatore
ivana.capozza@oecd.org
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