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1. Ievads 

Faktu konstatēšanas braucienu uz Potsdamu un Lauzicas reģionu Vācijā 2018. gada 14.–

16. februārī organizēja Lūgumrakstu komiteja saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 

216. a pantu, un Parlamenta Prezidijs to apstiprināja 2017. gada 13. novembrī. Faktu 

konstatēšanas brauciena mērķis bija pārbaudīt Lauzicas reģionā veiktās lignīta ieguves un šajā 

reģionā esošo ogļu elektrostaciju radīto ietekmi uz sorbu (vai vendu) kopienu (reģiona 

autohtonie slāvu iedzīvotāji), kā arī Šprē upes un tai blakus esošo ūdeņu piesārņojumu, ko 

radījusi lignīta ieguves nozare. 

2. Lūgumraksti 

Lūgumraksts Nr. 0709/2015 par vendu/sorbu Lauzicā apdzīvotās teritorijas aizsardzību 

 

Lūgumraksta iesniedzējs aicina juridiski un politiski aizsargāt sorbus, slāvu autohtono 

minoritāti, kas dzīvo Vācijas ziemeļaustrumos Lauzicā, Saksijas un Brandenburgas 

federālajās zemēs. Kopš 2014. gada viņu tradīcijas, valoda un ieražas ir atzītas par 

nemateriālā kultūras mantojuma daļu. Tomēr teritoriju, kurā šī kopiena dzīvo, lielā mērā 

raksturo raktuves un ogļu elektrostacijas. Tā rezultātā šai kopienai draud zemes zaudēšana, 

augsnes erozija, virszemes un gruntsūdeņu piesārņojums, kā arī gaisa piesārņojums, ko rada 

mikrodaļiņas un smagie metāli. Vairums iedzīvotāju tādēļ cieš no smagām slimībām. 

 

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par Saksijas un Brandenburgas federālo zemju 

atteikšanos pārtraukt izmantot ogles kā enerģijas resursu, lai gan tās to noteikti varētu darīt, 

neciešot nekādu būtisku ekonomisku kaitējumu. Visbeidzot, kāds Zviedrijas ieguves 

uzņēmums vēlas šajā teritorijā paplašināt savas darbības, neraugoties uz to ietekmi uz vidi un 

risku, ka, ja uzņēmums pēc tam pametīs šo teritoriju, vietējiem iedzīvotājiem būs jāsedz 

attīrīšanas izmaksas. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu nodrošināt, lai šīs 

divas Vācijas federālās zemes nodrošina aizsardzību sorbiem/vendiem kā Lauzicas 

pirmiedzīvotājiem un pieņem vajadzīgos lēmumus par kalnrūpniecības darbību nākotni šajā 

reģionā, un palīdzēt šīm zemēm aizsargāt sorbu valodu un kultūru. Viņš aicina Parlamentu 

mudināt šīs divas zemes pāriet no ogļu elektrostacijām uz atjaunojamiem enerģijas resursiem 

un piemērot atbildību Zviedrijas kalnrūpniecības uzņēmumam par tā radīto vides 

piesārņojumu, lai vietējiem iedzīvotājiem nebūtu jāsedz šīs izmaksas. Turklāt viņš mudina 

Parlamentu nodrošināt godīgu konkurenci enerģētikas nozarē šajā apgabalā un vairot 

vispārēju informētību par problēmām, ar ko saskaras sorbu kopiena un kas apdraud tās 

eksistenci.  

 

Lūgumraksts Nr. 1012/2017 par Lauzicas ogļu ieguves nozares radīto ūdens piesārņojumu 

Šprē upē un tai blakus esošajos ūdeņos 

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ogļu ieguves nozares dēļ Lauzicas reģionā nav iespējams 

sasniegt Ūdens pamatdirektīvas mērķi — nodrošināt labu virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu 

stāvokli. Viņaprāt, ogļraktuvju apsaimniekotājs ir radījis smago un plašo piesārņojumu Šprē 

upē un tai blakus esošajos ūdeņos. Sulfāti un dzelzs hidroksīds pasliktina Šprē upes 

ekoloģisko stāvokli. Ogļraktuvju dēļ ir sagrauta apdzīvoto vietu struktūra, kā arī daba un 

ainava. Turklāt gruntsūdeņu līmeņa pazemināšanās un piesārņojošo vielu ieskalošana rada 

ievērojamu kvantitatīvo un kvalitatīvo slodzi uz gruntsūdeņiem un virszemes ūdeņiem un 
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tādējādi uz kopējo ūdens bilanci. Lauzicas lignīta ieguves apgabalā augsnē esošo dzelzs 

sulfīdu minerālu, piemēram, pirīta un markazīta oksidēšanās, ko izraisījusi gruntsūdeņu 

līmeņa pazemināšanās, veicina tā dēvēto dzelzs oksīdu iesūkšanos Šprē upē un, gruntsūdeņu 

līmenim atkal paaugstinoties un dzelzs sulfīdiem oksidējoties, sulfāta koncentrācijas 

palielināšanos gruntsūdeņos un saistītajos virszemes ūdeņos. Lūgumraksta iesniedzējs aicina 

Eiropas Parlamentu veikt attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Šprē upes ūdens kvalitāti un 

noteiktu apsaimniekotājam pienākumu kompensēt nodarīto kaitējumu un novērst turpmāku 

piesārņošanu. 

3. Īsa atskaite par sanāksmēm 

Trešdiena, 2018. gada 14. februāris 

Tikšanās ar Brandenburgas Ekonomikas un enerģētikas ministrijas un Lauku attīstības, vides 

un lauksaimniecības ministrijas pārstāvjiem 

 

Sanāksmi atklāja federālās zemes sekretārs un Lauzicas reģiona pārstāvis Hendrik Fischer, 

sniedzot īsu informāciju par enerģētikas politiku Brandenburgā. Agrāk Lauzica bija bijušās 

Vācijas Demokrātiskās Republikas galvenais enerģijas piegādes reģions. Divdesmitā 

gadsimta 90. gadu sākumā šajā reģionā enerģētikas nozarē bija nodarbināti 

100 000 iedzīvotāju. Divdesmitā gadsimta 90. gados vērienīga deindustrializācija radīja 

strukturālas pārmaiņas, kas smagi skāra reģiona iedzīvotājus. Pārmaiņu periodā pēc 

atkalapvienošanās tika pārtraukta daudzu elektrostaciju un raktuvju ekspluatācija. Mūsdienās 

šajā nozarē tieši nodarbināti mazāk nekā 10 000 iedzīvotāju. Joprojām aktuāls uzdevums ir 

rast dzīvotspējīgu risinājumu reģiona ekonomisko un sociālo problēmām.  

 

Federālās zemes iestādes bija informētas par būtiskajiem traucējumiem, ko iedzīvotāju dzīvē 

rada lignīta ieguves darbības. Galvenais politiskais uzdevums bija līdzsvarot intereses un rast 

risinājumu ar mērķi ieviest attiecīgās procedūras, lai nodrošinātu, ka pēc iespējas lielākam 

skaitam iedzīvotāju Lauzicā ir pienācīgs dzīves līmenis. 

 

Attiecībā uz lūgumrakstā Nr. 1012/2017 izvirzīto jautājumu Hendrik Fischer norādīja, ka 

dzelzs izskalošanās un dzelzs rādītāju paaugstināšanās Šprē upē ir salīdzinoši jauna federālās 

zemes iestādēm risināma problēma, kas pirmo reizi parādījās 2008.–2009. gadā. Iestādes 

nekavējoties reaģēja, veicot ārkārtas pasākumus, lai problēmu risinātu un nodrošinātu dzelzi 

saturošo piesārņotāju ierobežošanu. Iestādēm izdevās daļēji pazemināt šo piesārņotāju līmeni. 

Tajā pašā laikā, 2008.–2013. gadā, Šprē upē paaugstinājās piesārņojuma līmenis. Federālās 

zemes sekretārs apstiprināja, ka sulfātu piesārņojuma samazināšana bija daudz sarežģītāka 

nekā dzelzs piesārņojuma samazināšana. Galu galā abu jautājumu risināšanai bija vajadzīgs 

holistisks plāns, nevis ātras un konjunktūras diktētas atbildes. Brandenburgas federālās zemes 

parlaments uzdeva attiecīgajām iestādēm esošā sasaukuma laikā iesniegt plānu minētās 

problēmas risināšanai. 

 

Enerģētikas un izejvielu departamenta vadītājs Klaus Freytag sniedza īsu uzrunu, informējot 

par pašreizējo situāciju. Viņš piebilda, ka Lauzicas reģionā ir 150 gadus senas kalnrūpniecības 

tradīcijas. Lignīta raktuves darbojās jau 1850. gadā. Taču sākotnēji Lauzica bija 

lauksaimniecības reģions, kas kalnrūpniecības dēļ tika strauji industrializēts. Divdesmitā 

gadsimta 80. gadu beigās tika saražoti gandrīz 200 miljoni tonnu, taču mūsdienās iegūto 

izejvielu daudzums nepārsniedz 65 miljonus tonnu. Raktuvēs, kas atrodas Brandenburgas 
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federālajā zemē, iegūst 40 miljonus tonnu, savukārt Saksijas federālajā zemē ir divas 

raktuves, kurās iegūst 20 miljonus tonnu lignīta. Abas federālās zemes vienmēr ir cieši 

sadarbojušās, jo visas raktuves atrodas Lauzicas reģionā, kas izvietots abās federālajās zemēs. 

Veicot plānošanu un iegūstot atļaujas, federālo zemju robežai netika pievērsta vērība. Lignīta 

ieguve joprojām bija reģiona ekonomikas pamats. Nozarē nodarbinātie bija pienācīgi 

pārstāvēti un saņēma taisnīgu atalgojumu. Divdesmitā gadsimta 90. gados radās būtiskas 

sociālās problēmas, ko daļēji izraisīja bezdarba līmenis, kas bija sasniedzis 25–30 %. Tādēļ 

reģionālās valdības iestādes patlaban ir ļoti ieinteresētas nodrošināt, lai enerģētikas 

pārkārtošana neradītu šādas negatīvas pārmaiņas nodarbinātības rādītājos. Klaus Freytag arī 

minēja, ka divdesmitā gadsimta 90. gados sakarā ar izrakteņu ieguves darbībām virszemes 

raktuvēs "Jänschwalde" Horno ciemata iedzīvotāji tika pārmitināti uz Forstas pilsētu. Ciemata 

iedzīvotāji tika pārmitināti uz teritoriju, kur vēsturiski ir dzīvojusi sorbu kopiena. Federālās 

zemes valdība, īstenojot savus plānus un procedūras, bija centusies nodrošināt, lai netiktu 

radīts kaitējums minoritātei un lai tiktu garantēta tās aizsardzība. Galīgais lēmums par 

virszemes raktuvju "Welzow-Süd" paplašināšanu, ko jaunais kalnrūpniecības uzņēmums ir 

ierosinājis kā risinājumu, tiks pieņemts līdz 2020. gadam, ņemot vērā enerģētikas 

pārkārtošanu un enerģijas cenas. Noteikumi par sorbu minoritātes aizsardzību ir paredzēti 

Brandenburgas federālās zemes konstitūcijā un iekļauti Likumā par lignīta ieguvi.  

 

Saistībā ar ūdens piesārņojumu Klaus Freytag piebilda, ka tā ietekme uz Šprē upi Berlīnē un 

uz dzeramā ūdens rezervuāriem Berlīnē un Frankfurtē pie Oderas ir acīmredzama. Lai 

nodrošinātu dzeramā ūdens drošu piegādi, ir jāizveido rezervuāru un dambju sistēma, kas 

izklāstīta stratēģiskajā plānā. Šādu plānu patlaban izskata parlamentā un pēc tam to stratēģiski 

īstenos.  

 

Klaus Freytag vēl paskaidroja, ka pēc tam, kad Vācija 2022. gadā atteiksies no kodolenerģijas 

ražošanas, palielināsies nepieciešamība iegūt vairāk enerģijas, izmantojot ogles (lignītu un 

antracītu). Viņš sacīja, ka vēja enerģijas ieguves iespējas ir izrādījušās ierobežotas, lai gan 

pārejā uz atjaunojamo energoresursu avotu izmantošanu Brandenburga ieņem vadošo 

pozīciju. 

 

Hendrik Fischer apstiprināja, ka nav noteikts konkrēts datums, kad tiks pārtraukta ogļu 

elektrostaciju izmantošana. Taču reģionam ir izstrādāts vispārējais izrakteņu ieguves plāns. 

Saskaņā ar šo plānu pēdējās raktuves un elektrostacija tiks slēgtas līdz 2040. gadam. 

 

Margrete Auken uzsvēra, ka ir svarīgi līdz 2040. gadam izstrādāt konkrētu plānu alternatīvu 

enerģijas avotu ieviešanai. Atbildot uz viņas jautājumu par datu pieejamību un pārredzamību, 

pārstāvji apstiprināja, ka visi ziņojumi un sagatavotie atzinumi, kā arī visi turpmākie 

plānošanas dokumenti un ekspertu slēdzieni tiks publiskoti un būs pieejami. Viņi vēl piebilda, 

ka attiecīgo ministriju darbs ir cik vien iespējams pārredzams un ka tās sniegs visu pieejamo 

informāciju. Institūti tika lūgti vākt datus, un neatkarīgi eksperti, pamatojoties uz šiem datiem, 

veiks pētījumus. Federālās zemes iestādes ir pārliecinātas par šiem datiem un uzticas tiem.  

 

Saskaņā ar aktuālajiem plāniem turpmāka iedzīvotāju pārmitināšana Brandenburgas federālajā 

zemē vairs nav paredzēta. Taču, ja virszemes raktuves "Welzow-Süd" tiks paplašinātas, būs 

jāpārmitina cilvēki, kas dzīvo Prošimas teritorijā pie Velcovas pilsētas. Šai sakarā uzņēmējam 

būtu jāsāk rīkoties, taču patlaban tas nenotiek. LEAG plāni, ko iesniedza 2017. gada martā, 

paredz daļēji pārmitināt aptuveni 200 iedzīvotāju no Mulrozes ciema, kas atrodas Saksijas 

zemē. Vēl pirms diviem gadiem, ņemot vērā plānus saistībā ar virszemes raktuvēm "Nochten" 
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(kas arī atrodas Saksijas zemē), iedzīvotāji jau bija gatavi tam, ka tiks pārmitināti. Tika 

parakstīti līgumi un panākta vienošanās par kompensācijas summām. Kad pašreizējais 

raktuvju apsaimniekotājs 2017. gada marta sākumā darīja zināmu savu plānu attiecībā uz 

izrakteņu ieguves darbībām, iedzīvotāji protestēja, jo viņi bija gatavojušies pārmitināšanai.  

 

Abas federālās zemes — Brandenburga un Saksija — bija noteikušas ļoti augstas sociālās 

prasības attiecībā uz pārmitināšanu. Paaudžu viedokļi atšķīrās — vecāka gadagājuma 

iedzīvotāji nevēlējās doties prom, bet jaunākie pārmitināšanai piekrita. 

 

Uz jautājumu par valsts subsīdijām ogļu ieguvei pārstāvji atbildēja, ka lignīta ieguvei 

subsīdijas netiek piešķirtas, taču akmeņogļu ieguve tiek subsidēta. Vairākkārt tika interpretēta 

informācija no dažādiem avotiem, un izskanēja apgalvojumi par subsīdiju piešķiršanu. Taču 

termins "subsīdijas" ir skaidri definēts ES līmenī, un atbilstīgi šai definīcijai subsīdijas netiek 

piešķirtas.  

 

Pārstāvji apstiprināja, ka visā aktīvās ieguves un teritorijas rehabilitācijas posmā tiks izlietoti 

ārkārtīgi lieli finanšu līdzekļi. Federālās zemes iestādes cenšas nodrošināt, lai sabiedrībai 

nebūtu jāsedz nekādas izmaksas. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ tās plāno pakāpeniski 

atteikties no lignīta ieguves, nevis veikt strauju pāreju ar postošām sekām. Iestādes uztur ciešu 

dialogu ar ieinteresētajām personām, kuras ir pārstāvētas Lignīta ieguves komitejā. 

 

Lauku attīstības, vides un lauksaimniecības ministrijas valsts sekretāre Carolin Schilde, 

piebilda, ka federālās zemes iestādes ir konstatējušas, ka ūdensapgādi un ekoloģisko situāciju 

ūdenskrātuvēs ietekmē dzelzs hidroksīds. Attiecībā uz sulfātu robežvērtības nav oficiāli 

noteiktas. 2009. gadā tika izstrādāts plāns, lai nepieļautu dzelzs hidroksīda noplūdi Šprēvaldes 

dabas rezervātā, kas atrodas ļoti tuvu zonai, kur veic ieguves darbības. Nesen veiktā pētījuma 

dati liecina, ka 70 % no izskalotā dzelzs hidroksīda rodas raktuvēs, kuru ekspluatācija ir 

pārtraukta, un 6 % izskalojumu rada raktuves, kurās notiek aktīva darbība.  

 

Valsts sekretāre uzsvēra, ka federālās zemes iestādes ir izpildījušas Ūdens pamatdirektīvā 

noteiktās prasības. Aktīvajās raktuvēs šo prasību izpilde tika nodrošināta plānošanas pirmajā 

posmā, nosakot attiecīgajās raktuvēs paredzētos pasākumus pēc ieguves darbību pabeigšanas. 

Federālās zemes iestādes, pamatojoties uz zinātniskajiem datiem, patlaban sagatavo 

pārvaldības lēmumus, lai noteiktu sulfāta un citu minerālu robežvērtības. Attiecībā uz sulfātu 

process būtu jāpabeidz līdz 2018. gada beigām; savukārt darbu saistībā ar dzelzs hidroksīdiem 

iecerēts pabeigt līdz 2019. gadam. 

 

Tikšanās ar Brandenburgas Zinātnes, pētniecības un kultūras ministrijas pārstāvjiem 

(klātesot iepriekšējās sanāksmes dalībniekiem) 

 

Sanāksmē Zinātnes, pētniecības un kultūras ministrijas valsts sekretāri Ulrike Gutheil aizstāja 

Galveno jautājumu departamenta vadītājs Rudolf Keseberg un Struktūrvienības sorbu/vendu 

jautājumos vadītājs Clemens Neumann.  

 

Brandenburgas konstitūcijā, kas ir spēkā kopš 1992. gada, ir paredzēti noteikumi par sorbu 

minoritātes tiesību un tās kultūras identitātes aizsardzību. Turklāt Likumā par sorbiem un 

vendiem ir paredzētas dažādas brīvības saistībā ar sorbu minoritātes pašidentifikāciju. 

Divdesmitā gadsimta 90. gados federālās zemes parlamentārajā struktūrā tika izveidota arī 

Sorbu un vendu padome. Padomē ir pieci sorbu kopienas pārstāvji. Tās locekļi saskaņā ar 
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grozījumu Sorbu un vendu aktā tiek ievēlēti tiešās vēlēšanās, un visiem šīs kopienas 

locekļiem ir tiesības balsot. Tiešās vēlēšanas ir stiprinājušas padomes leģitimitāti un rosināja 

lielāku interesi par padomes darbu. Ar to apspriežas visos parlamenta lēmumu pieņemšanas 

līmeņos, un tā konsultē visas šīs federālās zemes parlamenta komitejas. Padome organizē arī 

regulāras tikšanās ar ministriju pārstāvjiem, kuri nodrošina informācijas apmaiņu starp 

administrāciju un sorbu kopienu par dažādiem jautājumiem. 

 

Pētniecības, zinātnes un kultūras ministrijas valsts sekretāre Ulrike Gutheil ir arī pārstāve 

sorbu jautājumu risināšanā un bieži vien viesojas šajā reģionā. Kotbusas pilsētā un Šprē-Nisas 

administratīvajā reģionā ir iecelti arī pilna laika pārstāvji, kuri risināja ar sorbu tiesībām 

saistītus jautājumus. Ir iecerēts izvirzīt pārstāvjus arī citos administratīvajos reģionos, kuros 

mīt sorbu izcelsmes iedzīvotāji.  

 

Likums par sorbiem un vendiem 2014. gadā tika grozīts, it īpaši, lai no jauna noteiktu 

minoritātes apdzīvotās vietas. Iepriekš minoritātes apdzīvotās vietas bija skaidri identificētas 

un noteiktas kā teritorijas ar kultūras un lingvistiskām tradīcijām. Taču kļuva skaidrs, ka 

minoritātes apdzīvotās vietas atrodas arī ārpus noteiktajām teritorijām. Tādēļ “minoritātes 

apdzīvotās vietas” juridiskā definīcija tika mainīta, nosakot, ka tā ir teritorija ar kultūras vai 

lingvistiskām tradīcijām. Pēc tam, pamatojoties uz definīcijas izmaiņām, daudzas teritorijas 

paziņoja, ka tās ir “minoritātes apdzīvotās vietas”. Pārstāvji atzina, ka vietējie iedzīvotāji šajās 

pašvaldībās bija pauduši zināmu neapmierinātību. Tika iesniegtas arī vairākas sūdzības 

attiecībā uz pašvaldību piederību. Visas izmaksas, kas bija saistītas ar ielu nosaukumu 

nodrošināšanu divās valodās, sedza ministrija.  

 

Pie sorbu minoritātei noteiktajām tiesībām ir arī tiesības saņemt no federālās zemes pārvaldes 

iestādēm informāciju sorbu valodā, kā arī sazināties ar tām sorbu valodā. Izglītības jomā ir 

daudzas īpašas garantijas, un Kotbusā ir izveidota Lejassorbijas vidusskola. Tomēr, tā kā 

sorbu populācija ir izkliedēta, šim reģionam bija visai grūti visā tā teritorijā piedāvāt iespējas 

apgūt sorbu valodu, sākot jau no pirmsskolas izglītības iestādēm.  

 

Sorbu tautas fondu, kas atrodas Baucenē (Saksija), 1999. gadā izveidoja abas federālās zemes 

— Brandenburga un Saksija. Fonds koordinē un finansē daudzus pasākumus izglītības un 

kultūras jomā, atvēlot tiem EUR 18,6 miljonus gadā. Lai finansētu sorbu kopienas kultūras 

pasākumus, ir izmantoti arī Eiropas struktūrfondi. 

 

Sorbu kopienās pastāv lingvistiskas atšķirības — sorbi runā augšsorbu un lejassorbu valodā. 

Turklāt pastāv arī strukturālas atšķirības. Teritorijā, kurā runā augšsorbu valodā, apdzīvotības 

struktūra ir kompaktāka, savukārt teritorijā, kurā runā lejassorbu valodā, šādas apdzīvotas 

vietas ir vairāk izkliedētas. Viens no šādas situācijas iemesliem ir pārmitināšana lignīta 

ieguves dēļ. Rudolf Keseberg sacīja, ka sadarbība abu federālo zemju — Brandenburgas un 

Saksijas — starpā bija ļoti cieša. Pastāv kopīgas finansēšanas programmas, un Leipcigas 

Universitātē (Saksija) ir sorbu valodas katedra, ko līdzfinansē Brandenburga. Turklāt tiek 

īstenoti dažādi kopīgi kultūras pasākumi (piemēram, teātris).  

 

Iepriekš sorbus bija skārusi asimilācijas problēma, turklāt tā bija ļoti nopietna. Daudzi cilvēki 

uzskata sevi par sorbiem, un to ģimenēs tiek ievērotas atsevišķas tradīcijas, piemēram, 

saistībā ar tautas tērpiem vai dzeju, vai tiek izmantotas atsevišķas frāzes. Tiek aktīvi veicināta 

valodas apguve, piemēram, Lejassorbu vidusskolā Kotbusā; šī skola ir ļoti populāra arī tādu 

skolēnu vidū, kuriem nav sorbu valodas priekšzināšanu. Divvalodu izglītības projektā Witaj 
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tiek iesaistīti bērni, sākot no bērnudārza vecuma. Vēl vienu problēmu rada sorbu kopienas 

izkliedētība. Bieži vien ir tikai nelielas bērnu grupas, kurām nepieciešama apmācība sorbu 

valodā, bet ministrija ir veikusi ievērojamus ieguldījumus, lai īstenotu pozitīvus pasākumus 

nolūkā veicinātu sorbu valodu un atbalstītu šo mazākumtautību.  

 

Attiecībā uz pārmitināšanu un to, kā tā ir ietekmējusi iedzīvotājus minoritātes apdzīvotajā 

vietā, Klaus Freytag piebilda, ka līdz 1990. gadam veiktā pārmitināšana atšķiras no vēlāk 

īstenotajiem pasākumiem. Līdz 1990. gadam lignīta virszemes raktuvju attīstības dēļ ciemati 

tika pilnībā iznīcināti. Šo ciematu iedzīvotāji tika pārmitināti uz mūsdienīgām daudzdzīvokļu 

ēkām. Bija neparasti mūsdienīgās daudzdzīvokļu ēkās redzēt vecāka gadagājuma cilvēkus, 

valkājam tautastērpus. Iepriekšējā pārmitināšanas prakse vairs nebija īstenojama, un to 

nevarēja turpināt, ņemot vērā konstitūcijā paredzētās minoritāšu tiesības. Patlaban tiek 

īstenota sociāli atbildīga pārmitināšanas politika, un jebkāda pārmitināšana iespējama tikai 

minoritātes apdzīvotā un valodas lietojuma ziņā ierobežotā teritorijā, turklāt tikai tad, ja tas ir 

absolūti nepieciešams. Jaunās pārmitināšanas prakses piemēri ir Neu Horno, Neu Haidemühl 

vai Neu Kausche, kur tiek ņemta vērā nepieciešamība saglabāt kaimiņattiecības. Taču, lai 

uzzinātu, kāda ir emocionālā ietekme, ir jārunā ar pārmitinātajiem iedzīvotājiem.  

 

Attiecībā uz patlaban veiktajām ieguves darbībām Klaus Freytag vēlreiz norādīja, ka, izņemot 

lēmumu par virszemes raktuvju "Welzow-Süd" paplašināšanu, kurš tiks pieņemts 2020. gadā, 

pārmitināšana sorbu apdzīvotajā vietā Brandenburgā turpmāk vairs nav paredzēta. Ciematu 

pārvietošana jau ir pabeigta. Vienmēr ir skaidri atzīts, ka lignīta ieguve ir ietekmējusi sorbu 

kopienu gan līdz 1990. gadam, gan arī vēlāk. Viens piemērs tam, kā tika risināti pagātnes 

jautājumi, bija dokumentācijas centrs Neu Horno. Līdzīgas kopā sanākšanas vietas ir 

izveidotas arī citos ciematos. Arī kalnrūpniecības uzņēmumi ir piešķīruši ievērojamus finanšu 

līdzekļus kopienām ar mērķi atbalstīt sorbu kultūru.  

 

Attiecībā uz pedagogu apmācību Leipcigā un sūdzību par pedagogu apmācībai paredzētā 

finansējuma samazināšanu Clemens Neumann norādīja, ka tā nav tiesa, jo finansējums netika 

samazināts; gluži pretēji — finansējums pedagogu apmācībai Leipcigas Universitātē tika 

palielināts. Pamatojoties uz Brandenburgas un Saksijas sadarbības nolīgumu, Brandenburgas 

zeme veica finansiālu ieguldījumu, lai segtu apmācību maksu pedagogiem, kuri vēlējās apgūt 

lejassorbu valodu. Pirms diviem gadiem šis nolīgums tika grozīts, lai būtiski palielinātu 

Brandenburgas ieguldījumu. Tādējādi vajadzētu būt iespējai izveidot profesūru, lai 

nodrošinātu studiju augstu kvalitāti. Tika īstenoti arī citi atbalsta pasākumi: piemēram, citu 

mācību priekšmetu skolotāji varēja pārkvalificēties, lai kļūtu par sorbu valodas skolotājiem. 

 

Tikšanās ar Brandenburgas Ogļu ieguves, ģeoloģijas un resursu reģionālā biroja 

priekšsēdētāju Hans-Georg Thiem, (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, LBGR) 

Hans-Georg Thiem īsumā iepazīstināja ar Ogļu ieguves, ģeoloģijas un resursu reģionālā biroja 

struktūru un pienākumiem. Birojs ir pakļauts Brandenburgas federālās zemes Ekonomikas un 

enerģētikas ministrijai, un to finansē Brandenburgas federālā zeme. Birojs risina jautājumus 

saistībā ar izejvielu izpētes, ieguves, sagatavošanas un pārstrādes apstiprināšanu un 

uzraudzību, kā arī darbinieku arodveselību. Tas ir atbildīgs par vides aizsardzību pret 

kalnrūpniecības ietekmi līdz pat izmantotās zemes reģenerācijai. Birojs ir arī izpildes iestāde, 

kas uzrauga kalnrūpniecības uzņēmumus, tostarp apstiprina uzņēmumu darbības plānus.  
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Hans-Georg Thiem informēja par situāciju Lauzicas reģionā saistībā ar virszemes raktuvēm, 

kurās notiek aktīva darbība, un raktuvēm, kuras tika izmantotas bijušās VDR laikā un kuru 

ekspluatācija ir pārtraukta.  

 

Viņš skaidroja, ka gruntsūdeņu līmenis raktuvju tuvumā senāk bija būtiski pazeminājies, taču 

patlaban tas atkal paaugstinās. Augsnes īpatnība reģionā ir tāda, ka tā satur dzelzs sulfātu, kas 

atrodams galvenokārt gruntsūdeņos. Izrakteņu ieguves ietekmē gruntsūdeņu līmenis 

pazeminājās, un notika pirīta oksidēšanās. Kad ūdens līmenis atkal paaugstinājās, šo pirītu 

ūdens izskaloja, un tas nonāca ūdenstilpēs. Šis process izraisīja ūdens krāsas maiņu.  

 

Hans-Georg Thiem sniedza īsu pārskatu par pieņemtajiem pasākumiem minētās problēmas 

risināšanai. Tie bija vērsti uz divām teritorijām Brandenburgā — uz Šprēvaldes ziemeļu daļu 

un teritoriju uz dienvidiem no Šprēvaldes. Reģionālais birojs koordinē ar izskalošanu saistītos 

darbus un regulāri veic uzraudzību. Federālās zemes parlaments 2015. gadā pieņēma lēmumu 

izstrādāt stratēģisko ģenerālplānu, lai izvairītos no kalnrūpniecības atkritumu nonākšanas Šprē 

upes sistēmā un lai šo sistēmu aizsargātu, un minētais plāns paredzēja uzlabot jau iepriekš 

īstenotos tūlītējos pasākumus. 

 

Hans-Georg Thiem minēja divus izrakteņu ieguves uzņēmumus reģionā — Lausitzer und 

Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV), uzņēmumu, ko bija izveidojusi 

federālā valdība, bet kam vajadzēja darboties tāpat kā privātam uzņēmumam, un "Lausitz 

Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG" (LEAG). LBGR jo īpaši bija 

atbildīgs par atļauju piešķiršanu LEAG veiktajām darbībām, savukārt galvenie tiesiskie 

noteikumi bija federālajā kalnrūpniecības likumā iekļautās prasības.  

 

Saistībā ar jautājumu par LBGR neatkarību Hans-Georg Thiem kā piemēru minēja plānošanas 

procedūru, ko LBGR ietvaros uzsāks, lai varētu pieprasīt atļauju jaunu virszemes raktuvju 

izveidei vai esošu raktuvju paplašināšanai. Administratīvās tiesas var kontrolēt atļauju 

piešķiršanu vai atteikumus piešķirt atļaujas. Hans-Georg Thiem uzskatīja, ka tādējādi ir 

nodrošināta šā federālās zemes biroja neatkarība. Administratīvā tiesvedība mūsdienās tiek 

izmantota arvien biežāk. 

 

Bija radušās problēmas saistībā ar izrakteņu ieguves veidu, ko izmantoja bijušās Vācijas 

Demokrātiskās Republikas laikā, un izrakteņu ieguves veidu, ko izmanto patlaban. Kad 

uzņēmums saņēma reģionālā biroja atļauju, tai līdzi nāca virkne prasību, kad jāveic 

monitorings. Tika izveidots plašs monitoringa punktu tīkls un rīkotas apspriedes ar 

neatkarīgiem speciālistiem.  

 

Tikšanās ar lūgumrakstu iesniedzējiem 

 

Tikšanās dalībnieki bija lūgumrakstu iesniedzēji Hannes Wilhelm-Kell un Oliver Powalla, 

sorbu kopienas pārstāvis Brandenburgas federālās zemes Komisijas jautājumos par lignīta 

ieguvi pārstāvis Thomas Burchardt, Brandenburgas federālās zemes apvienības "Zemes 

draugi — Vācija" dalībnieks Axel Kruschat un sorbu minoritātes pārstāvji Silke Milius, 

Edith Penk un Christian Penk. Tikšanās sākumā Pal Csáky sniedza īsu informāciju par 

iepriekšējām tikšanās reizēm ar federālās zemes iestāžu pārstāvjiem. Pēc tam uzstājās 

lūgumrakstu iesniedzēji un pieaicinātie. 
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Hannes Wilhelm-Kell īsumā izklāstīja savu lūgumrakstu, sniedzot papildu informāciju un 

minot vairākus piemērus. Federālās zemes valdība noteiks politiskos mērķus attiecībā uz 

enerģētikas politikas nākotni. Abās federālajās zemēs — Saksijā un Brandenburgā — nav 

pausta apņemšanās noteikt beigu termiņu, lai pakāpeniski atteiktos no elektroenerģijas 

ieguves no oglēm, un to valdības plāno turpināt lignīta ieguves darbības līdz 2040. gadam. 

Federālās zemes iestādes īsteno enerģētikas politikas mērķus atbilstīgi noteiktajam politikas 

satvaram. Piešķirot atļauju par tiesībām veikt lignīta ieguves darbības, federālās zemes 

iestādēm ir jāņem vērā, no vienas puses, sabiedrības griba, bet, no otras puses, enerģētikas 

politikas intereses.  

 

Viņš norādīja, ka lielākā daļa no100 000 brūnogļu ieguvē strādājošo pirms atkalapvienošanās 

bija viesstrādnieki no citām bijušās VDR daļām. Ogļu ieguves rezultātā tika iznīcināti 136 

ciemati un dabas ainava aptuveni 1 500 km² lielā teritorijā. Tas, ka 30 000 cilvēki zaudēja 

savas mājas, būtiski ietekmēja kultūru un valodu. Netika nodrošināta pienācīga kompensācija. 

Valsts iestādes bieži vien par lignīta ieguvi runāja kā par ļoti veiksmīgu pasākumu, piemēram, 

saistībā ar Horno pārmitināšanu. Patiesībā šis pasākums nebija veiksmīgs, bet gan gluži 

pretēji — izgāšanās. Atbildot uz ministrijas paziņojumu, ka 6 % ūdens piesārņojuma, 

piemēram, izskalošanu, rada aktīvā ieguve, lūgumraksta iesniedzējs apgalvoja, ka zinātniskie 

atzinumi apstiprina aktīvās ieguves lielāku ietekmi gan mūsdienās, gan arī turpmākajās 

prognozēs.  

 

Virszemes raktuvju "Nochten" piemērs parāda, kādu ietekmi uz biosfēru var radīt tas, ka 

atļauju izsniegšanas procesā par pamatu ir ņemti neprecīzi dati. Izrakteņu ieguves darbības 

tika īstenotas, pieļaujot zināmu elastību, ko stratēģiskā plānošana neparedzēja. Tās attīstījās 

ātrāk nekā sākotnēji plānots, apsteidzot termiņus par gadu. Tas noveda pie apdraudēto sugu 

neievērošanas un izzušanas. Tādējādi biosfēra tika iznīcināta. Tā bija vispārēja tendence, ka 

apdraudētās sugas, no kurām dažas bija iekļautas Sarkanajā grāmatā, tika nolemtas iznīcībai. 

 

Oliver Powalla atsaucās uz savu lūgumrakstu un uz Komisijas atbildi un sniedza papildu 

informāciju. Viņš uzskatīja, ka ir ticis pārkāpts Ūdens pamatdirektīvā noteiktais aizliegums 

pasliktināt situāciju.  

 

Pirmkārt, sulfāta koncentrācija Šprē upē ir sasniegusi kritisku līmeni un rada reālu 

apdraudējumu no Šprē upes iegūtā dzeramā ūdens piegādei Berlīnei, proti, ietekmējot 

apmēram vienu miljonu cilvēku. Sulfāta līmenis ir tuvs robežvērtībai, bet dažās teritorijās to 

pat pārsniedz, un tiek prognozēts, ka tas turpinās paaugstināties. Jaunas ieguves vietas, tādas 

kā "Cottbuser Ostsee", kurās ieplūst Šprē upes ūdens, tika veidotas, izmantojot piesārņotu 

ūdeni. Turpmākajos gados varētu būt gaidāma būtiska situācijas pasliktināšanās. Saskaņā ar 

valdības sniegto informāciju ir paredzēti pasākumi situācijas uzlabošanai, taču lūgumraksta 

iesniedzējs nav ieguvis sistemātiskus pierādījumus par šādu pasākumu veikšanu. Pie varas 

esošā federālās zemes valdība nepiemēro sistēmisku pieeju. Tā dēvētā vispārējā sabiedrības 

interese saistībā ar enerģijas ražošanu, izmantojot lignītu, tiek izmantota, lai attaisnotu 

emisijas orientējošo vērtību pārsniegšanu attiecībā uz sulfātiem ūdenī. Tomēr fakts, ka 

joprojām tiek apspriestas iespējas turpināt lignīta izmantošanu un to pat paplašināt, liecina par 

politisku izvēli. 

 

Otrkārt, Oliver Powalla norādīja, ka izrakteņu ieguves nozarei slepeni tiek piešķirtas 

subsīdijas. Derīgo izrakteņu ieguves pārvalde var pieprasīt ieguves uzņēmumam veikt 

deponējumu kā rezerves varantu, lai nodrošinātu derīgo izrakteņu ieguvē izmantotās zemes 



 

PE623.591v03-00 10/28 CR\1165897LV.docx 

LV 

dabas pilnīgu atjaunošanu. Kad Zviedrijas uzņēmums “Vattenfall” pārdeva sev piederošās 

raktuves, Čehijas investoram EPH tika izmaksāti 1,7 miljardi euro. Šī summa nekad nav 

parādījusies LEAG aktīvos. Turklāt tika piešķirti atbrīvojumi no nodokļiem vai nodokļa par 

pazemes ūdeņu izmantošanu un dažu infrastruktūru izmantošanu. Izrakteņu ieguve 

Brandenburgā ir ekonomiski dzīvotspējīga daļēji tādēļ, ka apstiprināšanas procedūrā saistībā 

ar ūdeni tika piešķirti atvieglojumi. Izrakteņu ieguves uzņēmumam nebūs jāievēro ūdens 

kvalitātes robežvērtības, kā arī nebūs jānodrošina, ka tiek saglabāts ūdenstilpes labs 

ekoloģiskais stāvoklis. Par attaisnojumu tiek minēti apgalvojumi, ka vienīgā ietekme ir 

gruntsūdeņu līmeņa pazemināšanās un ka ķīmiskas vielas ūdenī nenonāk. Taču oksidēšanās 

un pirīta izskalošanās noteikti ir uzskatāmas par ūdens kvalitātes pasliktināšanos. Ūdens 

pamatdirektīva šādus izņēmumus nepieļauj.  

 

Pārstāvji atsaucās arī uz, viņuprāt, sarežģīto saziņu ar federālās zemes iestādēm un sniedza 

vairākus piemērus. Pētniecības, zinātnes un kultūras ministrijas pārstāve sorbu jautājumos 

sniedza atbildes uz visiem jautājumiem, tostarp tiem, kuri attiecās uz iekšpolitiku. Saistībā ar 

sorbu minoritāti tika pieminētas tikai tās kultūras un folkloras tradīcijas. Turklāt pārstāve 

sorbu jautājumos nebija sniegusi atbildi uz vēstuli par paredzētajām sorbu parlamenta 

vēlēšanām. Pirms desmit gadiem attiecīgās teritorijas iedzīvotāji, kurus bija paredzēts 

pārmitināt virszemes raktuvju "Jänschwalde-Nord" darbības dēļ, nesaņēma tiešu informāciju 

par pārmitināšanas plāniem. Pēc iesaistīto iedzīvotāju desmit gadus ilgas cīņas plāns izveidot 

virszemes raktuves tika atcelts. Iedzīvotāji tika informēti par šīm izmaiņām, nosūtot viņiem 

izrakteņu ieguves uzņēmumam nosūtītas vēstules kopiju.  

 

Axel Kruschat minēja, ka attiecības ar iestādēm bija saspringtas. BUND regulāri veic dažādus 

mērījumus un iegūst rezultātus, kas atšķiras no iestāžu veiktajiem mērījumiem. Turklāt 

punkti, kuros iestādes veic dzelzs hidroksīda mērījumus, tika pārvietoti. Tādu metālu kā urāns 

un arsēns rādījumi krietni pārsniedz robežvērtības, kas paredzētas attiecīgajos Brandenburgas 

noteikumos. Tiesību normas tiek pārkāptas arī saistībā ar dūņām. Dūņas ir aizvāktas, taču tās 

netiek pienācīgi likvidētas. Axel Kruschat uzskatīja, ka piesārņojuma problēmai sistemātiski 

netiek pievērsta pienācīga vērība.  

 

Turklāt apjoma modelis, ko izmantoja, lai pamatotu lignīta ieguvi, bija aprēķināts neprecīzi. 

Lignīta pieprasījums pēdējos gados bija daudz mazāks, nekā norādīts atļauju piešķiršanas 

procedūrās. Apjoma modelis tika izmantots, lai attaisnotu atkāpes no Ūdens pamatdirektīvas. 

Taču, ja atkāpju piemērošanas pamatojums nebija pareizs, ir pieļauts direktīvas pārkāpums.  

 

Atbildot uz jautājumu par to, vai atjaunošanas projekti bija sekmīgi, Hannes Wilhelm-Kell 

norādīja, ka tas nav bieži. Ar apdraudēto sugu pārvietošanu saistīto vides projektu rezultāti 

bieži vien netiek pārbaudīti. Saistībā ar atveseļotajām teritorijām iestādes lielāko vērību 

pievērš tikai tūrismam. Taču mākslīgajos ezeros nereti ir slikta ūdens kvalitāte, un tajos 

neiesaka peldēties. Pēc atjaunotās teritorijas atvēršanas daļa no tās 30 000 ha platībā atkal tika 

slēgta, jo gruntsūdeņu līmeņa paaugstināšanās dēļ augsnes virskārta bija nestabila.  

 

Saistībā ar jautājumu par iedzīvotāju savstarpējām attiecībām Hannes Wilhelm-Kell norādīja, 

ka lūgumrakstam, kurš reģionālā līmenī bija identisks lūgumrakstam Nr. 1012/2017 un kurā 

tika prasīts pārtraukt izrakteņu ieguves darbības reģionā, bija pievienoti vairāk nekā 

120 000 parakstu. Vienlaikus lignīta ieguves nozares pārstāvji ir uzsākuši iniciatīvu ar mērķi 

izrakteņu ieguves darbības saglabāt pašreizējā līmenī. Šai iniciatīvai, lai gan tā bija saņēmusi 

finansiālu atbalstu un to popularizēja ogļu ieguves nozare un pat publiskās iestādes, bija ne 
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vairāk kā 60 000 atbalstītāju. Lūgumraksta iesniedzējs uzskatīja, ka tas diezgan skaidri parāda 

iedzīvotāju gribu. Ir uzsāktas vēl citas ar Lauzicas reģiona nākotni saistītas iedzīvotāju 

iniciatīvas, kas patlaban apvienotas ar nosaukumu "Lauzicas perspektīvas" (Lausitzer 

Perspektiven). Taču izredzes, ka tiks īstenotas iniciatīvu ierosmes, ir vājas. Lūgumrakstu 

iesniedzēji norādīja, ka, lai īstenotu šajās iniciatīvās paustās idejas, ir nepieciešama 

iedzīvotāju un vietējo iestāžu aktīvāka līdzdalība parlamentārā līmenī. Oliver Powalla 

piebilda, ka iedzīvotāji, kuri dzīvo raktuvju un elektrostaciju tuvumā, strādā raktuvēs vai ar 

tām saistītās darba vietās un ka lignīta ieguves darbībām ir piešķirts atbalsts. Taču šī 

iedzīvotāju daļa veido mazākumu, ko ietekmē spēcīgs nozares lobijs. Šis lobijs arī pilnībā 

kontrolē Brandenburgas valdību. Berlīnē tika pieņemts lēmums pakāpeniski pārtraukt ogļu 

ieguvi, taču vienlaikus tā importē lielu daļu enerģijas, ko nodrošina lignīta ieguve 

Brandenburgā. Tā kā Berlīnes un Brandenburgas federālās zemes izmantošanas plānošana tiek 

veikta kopīgi, Berlīnei bija iespēja izdarīt spiedienu uz Brandenburgu, lai tā pakāpeniski 

pārtrauktu lignīta ieguvi. Taču Berlīne izvēlējās to nedarīt.  

 

Turklāt lūgumraksta iesniedzēju pārsteidza abu federālo zemju — Saksijas un Brandenburgas 

— ministru prezidentu reakcija uz Zviedrijas uzņēmuma "Vattenfall" ieceri pārdot izrakteņu 

ieguves uzņēmumu. Viņi devās uz Zviedriju un aicināja turpināt ieguves darbības reģionā, 

galvenokārt lai aizsargātu darbvietas. Taču salīdzinājumā ar citām nozarēm ogļu ieguves 

nozare vairs nav lielākais darba devējs reģionā.  

 

Vācija reiz bija līdere atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā. Tomēr, pieņemot Vācijas 

Likumu par atjaunojamo energoresursu enerģiju, tika ieviests nodoklis 2,5 centi/kWh apmērā 

ikvienam, kas ražo atjaunojamo energoresursu enerģiju un izmanto šo enerģiju savām 

vajadzībām. Šis regulējums apturēja jauno tehnoloģiju turpmāko attīstību šajā nozarē, kas jo 

īpaši kaitīgi ietekmē MVU. LEAG vairs nav vadošais rūpniecības uzņēmums Brandenburgas 

federālajā zemē. Mūsdienās atjaunojamās enerģijas nozarē ir nodarbināti 30 000 cilvēku. 

Zinātniskie dati pierāda, ka ir iespējams izveidot energoresursu struktūru, kurā 80 % enerģijas 

nodrošinātu atjaunojamie energoresursi. Brandenburga ir noteikusi savus mērķus klimata 

politikas jomā. Taču Axel Kruschat uzskatīja, ka šie mērķi federālās zemes līmenī nav 

sasniedzami. Lai sasniegtu šos mērķus, ņemot vērā, ka lignīta izmantošana rada 60 % no SEG 

emisijām, tā ieguve ir pakāpeniski pilnībā jāpārtrauc.  

 

Pārskatot savu enerģētikas stratēģiju, Brandenburga pasūtīja prognožu ziņojumu. Zinātniskie 

institūti, kas piedalījās pētījumā, lielā mērā piekrita, ka, pakāpeniski pārtraucot lignīta ieguvi, 

strukturālas pārmaiņas Lauzicas reģionā nenotiks līdz 2038. gadam. Patiesībā demogrāfiskās 

pārmaiņas normalizēs situāciju, un piespiedu atlaišana nebūs vajadzīga. Analizējot 

strukturālās pārmaiņas, ir jāpievērš vērība nākamajai paaudzei.  

 

Saistībā ar sorbu kopienas un iestāžu sadarbību un kopienas nākotni Hannes Wilhelm Kell 

norādīja, ka Sorbu lietu padome ir tikai padomdevēja struktūra, kurai nav veto tiesību vai 

reālas varas. Padomes locekļi veic šo darbu brīvprātīgi. Padomes locekļu vēlēšanas ir ļoti 

demokrātiskas. Padome ir uzlabojusi sabiedrības informētību par vairākiem minoritātes 

jautājumiem un mēģinājusi mazināt ietekmi, ko ir radījuši vairāki reģionālās valdības lēmumi, 

piemēram, saistībā ar vietējo pašvaldību reformas izraisīto apdzīvoto vietu sadrumstalotību. 

H. W. Kell apstiprināja, ka Brandenburga atbalsta sorbu valodas skolotāju apmācību Leipcigas 

universitātē. Tomēr budžeta piešķīrums ir ierobežots un nepietiekams, lai sasniegtu izvirzīto 

mērķi apmācīt100 skolotāju, kuriem ir nepieciešamās bilingvālās prasmes, kas atbilst nākamo 
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20 gadu vajadzībām.  

 

Ceturtdiena, 2018. gada 15. februāris 

 

Tikšanās ar "Lausitz Energie Bergbau AG" un "Lausitz Energie Kraftwerke AG" (LEAG) 

pārstāvjiem un elektrostacijas "Schwarze Pumpe" apmeklējums 

 

Pēc stundu ilgas elektrostacijas "Schwarze Pumpe" apskates Wolfang Rolland pastāstīja par 

LEAG uzņēmumu. LEAG bija tradicionāls un sen dibināts uzņēmums. Lauzicā izrakteņu 

ieguvei ir vairāk nekā 150 gadus senas tradīcijas. Uzņēmums 12 gadus (līdz 2016. gada 

oktobrim) piederēja Zviedrijas uzņēmumam "Vattenfall". Pirms pusotra gada "Vattenfall" 

pieņēma lēmumu atteikties no lignīta ieguves darbībām. Uzņēmuma divi jaunie īpašnieki ir 

divi Čehijas uzņēmumi — "EPH" un "PPF". Uzņēmumam pieder ogļu raktuves Brandenburgā 

un Saksijā, trīs elektrostacijas Lauzicā, divas blokstacijas Lipendorfā Leipcigas tuvumā, divas 

nelielas gāzes elektrostacijas un pārstrādes uzņēmumi. Wolfang Rolland informēja, ja LEAG 

saražo aptuveni 8 % no Vācijā saražotās tradicionālās elektroenerģijas, un tas ir aptuveni 

10 % no visas elektroenerģijas, ko patērē Vācijā. LEAG pašlaik ir 8000 darbinieku. Pārdodot 

uzņēmumu Čehijas ieguldītājam, darbvietas netika zaudētas, gluži pretēji — tika radītas 

jaunas darbvietas. Uzņēmums "Vattenfall" 2007. gadā izstrādāja ilgtermiņa plānu laikposmam 

līdz 2050. gadam. Tā kā mainījās politiskā vide, LEAG pēc uzņēmuma pārdošanas noteica 

jaunus mērķus un 2017. gada martā sagatavoja reģionam jaunu plānu turpmākajiem 25–

30 gadiem. LEAG rīcība bija skaidra atkāpe no tā, ko bija ieplānojis uzņēmums "Vattenfall". 

Divas iepriekš ieplānotās jaunās raktuves netiks izmantotas, un raktuvēs "Jänschwalde" un 

"Nochten" samazinās iegūto ogļu apjoms. Visticamāk, 25–30 gadu laikā šajā reģionā netiks 

izveidotas jaunas raktuves, kā arī netiks būvētas jaunas elektrostacijas. Tādējādi minētais 

uzņēmums pastāvēs tikai šos 25–30 gadus. Šajā periodā uzņēmums, kā arī tā personāla 

sastāvs tiks pārstrukturēts. Wolfang Rolland norādīja, ka šis periods arī būs laikposms, kurā 

reģionam būs jāplāno alternatīvas ogļu ieguvei, kas katru gadu nodrošina ieņēmumus 

EUR 1,4 miljardu apmērā. Laikposmā no 2020. līdz 2023. gadam Vācijā pietrūks garantētās 

tradicionālās enerģijas. Šie gadi būs augstākā pieprasījuma periods, un būs jāveic 

elektroenerģijas imports no ārvalstīm. Wolfang Rolland arī norādīja, ka uzņēmums ir 

pārsniedzis klimata mērķus gan valsts, gan ES līmenī.  

 

Atbildot uz jautājumu, vai LEAG veic ieguldījumus, lai atjaunotu vecās lignīta raktuves, 

Wolfang Rolland norādīja, ka reģionā ir divi izrakteņu ieguves uzņēmumi, proti, LEAG un 

LMBV. Pēc 1990. gadā notikušās atkalapvienošanās Vācijas federālā valdība noteica saistības 

vides jomā. Uzņēmumam LMBV, kas izveidots 1994. gadā, jāpārvalda vecās raktuves, kuras 

darbojās bijušās VDR laikā un par kurām tam bija jāuzņemas teritoriālā atbildība. LEAG ir 

juridisks pienākums finansēt jauno raktuvju reģenerāciju pēc aktīvās ieguves pārtraukšanas. 

Saskaņā ar Vācijas Komerclikumu LEAG ir jāveido rezerve, lai katru gadu reģenerētu zemi. 

Pārstāvji minēja piemēru saistībā ar bijušajām raktuvēm, ko ekspluatēja LEAG Kotbusas 

tuvumā un kas pašlaik ir pārvērstas par ezeru. LEAG pilnībā apmaksāja atjaunošanu 

EUR 250 miljonu apmērā. Thomas Penk piebilda, ka Brandenburgas un Saksijas iestādes ir 

izstrādājušas ģenerālplānus lignīta ieguves jomā un tos īsteno. Šajos plānos ir iekļauta 

informācija par tāda veida virszemes teritoriju, kurā jāveic atjaunošana atbilstīgi darbībām, 

kas veiktas attiecīgajā teritorijā pirms izrakteņu ieguves. Zemāka līmeņa pamatplānos ir 

veikta detalizētāka plānošana, piemēram, nosakot termiņus.  
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Margrete Auken pieprasīja sniegt statistikas radītājus par CO2 emisijām, ko ir radījušas LEAG 

lignīta ieguves darbības. Wolfang Rolland atbildēja, ka LEAG jau bija sasniedzis Vācijas 

noteikto mērķi līdz 2020. gadam par 40 % samazināt CO2 emisijas. Lignīta ieguvei patlaban ir 

būtiska nozīme energoresursu struktūrā. LEAG bija jāziņo Brandenburgas Lauku attīstības, 

vides un lauksaimniecības ministrijai emisiju dati, tostarp kopējā koncentrācija un gada 

kopējais apjoms. Uzņēmums cenšas izmantot lignītu pēc iespējas efektīvāk. Tas uzskata, ka 

atbalsta atjaunojamo energoresursu enerģiju. Laikā, kad tika saražots pietiekams daudzums 

vēja enerģijas, vairākas LEAG elektrostaciju vienības pat netika ekspluatētas. LEAG mēģināja 

ieviest arī oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) sistēmu, taču tas neizdevās.  

 

Atbildot uz Margrete Auken jautājumu par pasākumiem, kas veikti, lai stabilizētu situāciju 

teritorijās, kurām nav atļauts piekļūt, LEAG pārstāvji atkārtoti norādīja, ka kopš 1994. gada šo 

teritoriju kontrole bija jāpārņem LMBV. Daudzas virszemes raktuves, kuras darbojās bijušās 

VDR laikā, tika slēgtas pēkšņi, neveicot teritoriju pienācīgu sakopšanu. LMBV pēdējo desmit 

gadu laikā bija jārisina vairākas problēmas, ko radīja degradētā augsne, un uzņēmums 

piedzīvoja vairākas neveiksmes. LEAG ir ņēmis vērā LMBV gūto pieredzi un cenšas 

izvairīties no šādas ietekmes, veicot savu virszemes raktuvju reģenerāciju. Uzņēmums mainīs 

sistēmu, lai nodrošinātu, ka noplūdes zemē vairs nenotiek.  

 

Margrete Auken arī aicināja apstiprināt, ka ēkas bojājuma gadījumā ēkas īpašniekam ir 

pienākums sniegt pierādījumus. LEAG apstiprināja, ka saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem ēkas 

īpašniekam ir jāpierāda, ka ēkas bojājumus ir izraisījusi izrakteņu ieguve. Tas attiecas uz 

virszemes raktuvēm, un šādas prasības pamatojums ir tāds, ka virs raktuvēm ēku nav un 

tādējādi raktuves nerada tiešu ietekmi. Vienīgais reālais risks, kas varētu izraisīt bojājumus, ir 

gruntsūdeņi. Bojājumi nerodas bieži — tie ir izņēmuma gadījumi.  

 

LEAG pārstāvji arī minēja apsūdzību par mērījumu punktu pārvietošanu un paskaidroja, ka 

mērījumu punktu izvietošana tika paredzēta darbības plānā un licencēšanas procedūrā. 

Uzņēmums punktus nepārvietoja, turklāt apsūdzības ir pārbaudījušas arī iestādes.  

 

Tikšanās ar uzņēmuma "Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungs-gesellschaft mbH" 

(LMBV GmbH) pārstāvjiem 

 

LMBV pārstāvji sāka tikšanos ar visaptverošu tehnisku prezentāciju, sniedzot vispārēju 

pārskatu par uzņēmumu. Prezentācijas laikā pārstāvji padziļināti skaidroja iemeslus Šprē upes 

un blakus esošo upju plašā piesārņojuma problēmai, kas minēta lūgumrakstā Nr. 1012/2017, 

kā arī uzņēmuma veiktos pasākumus problēmas risināšanai.  

 

Uzņēmums tika izveidots 1994. gadā. Tajā ir 653 darbinieki, kuri strādā trīs dažādos objektos. 

Uzņēmums LMBV ir atbildīgs par 1310 km² lielu teritoriju. LMBV īpašnieks ir Vācijas 

Federatīvā Republika, ko pārstāv Federālā finanšu ministrija. Uzņēmums tiek finansēts, 

pamatojoties uz nolīgumu, kas noslēgts starp iestādēm federālā un reģionālā līmenī. Pirmajos 

piecos darbības gados uzņēmums LMBV bija atbildīgs par to, lai pakāpeniski tiktu pārtraukta 

aktīvo bijušās VDR laikā izmantoto lignīta raktuvju darbība. Šo raktuvju darbība tika izbeigta 

1999. gadā. Kopš tā laika uzņēmums ir koncentrējis darbības uz bijušo lignīta ieguves vietu 

reģenerāciju, piemēram, uz zemes pārveidošanu jauniem un konstruktīviem lietojumiem, kā 

arī uzrauga ūdenskrātuvju stāvokli attiecībā gan uz ūdens kvantitāti, gan kvalitāti. Šī teritorija 

stiepjas no Gerlicas līdz Berlīnei. Jau daudzus gadus gruntsūdeņu līmenis ir ievērojami 

samazinājies, bet dažu mākslīgo ezeru ūdens skābuma līmenis joprojām ir diezgan augsts. 
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Turp tika nosūtīti kuģi, lai apstrādātu ūdeni un paaugstinātu tā pH vērtību. Tāpat kā dzelzs 

oksīda koncentrācija, arī sulfāta koncentrācija ir kritisks elements, jo, pat ja to nevar redzēt un 

saost, pārāk augsti tā koncentrācijas līmeņi var izraisīt nelabumu.  

 

Margrete Auken jautāja, vai joprojām pastāv risks, ka aktīvās lignīta raktuves var radīt tādu 

pašu problēmu. LMBV apstiprināja, ka veiktās izrakteņu ieguves darbības turpmākajos gados 

var radīt līdzīgas problēmas. Taču ūdens kvalitātes problēmu, kas LMBV bija jārisina, ir 

izraisījušas bijušās VDR raktuves, kuru ekspluatācija bija pārtraukta un kurās netika veikti 

pasākumi, lai problēmas novērstu. Pašreizējiem raktuvju apsaimniekotājiem, tādiem kā 

LEAG, ir tāda priekšrocība, ka tie var izvērtēt LMBV veiktos pasākumus un turpmākajos 

gados sagatavoties, lai izvairītos no šādām problēmām. Kā viens no piemēriem šai sakarā tika 

minēts fakts, ka LEAG visu ūdeni neiesūknē Šprē upē, bet novada to dažādās upēs. LMBV arī 

ir cieši sadarbojies ar LEAG pētniecības projektu īstenošanā, turklāt LEAG ir finansiāli 

atbalstījis šos projektus.  

 

Turklāt pārstāvji arī norādīja, ka viņi cieši sadarbojas ar visām ieinteresētajām personām, 

tostarp iedzīvotāju iniciatīvu īstenotājiem. Uzņēmums organizē regulāras apspriedes un 

tikšanās ar ekspertiem saistībā ar šo jautājumu. Uzņēmums arī sadarbojas ar Kotbusas 

Tehnisko universitāti, lai pētītu iespējamos risinājumus piemēram kaļķošanu. Uzņēmums ir 

Starptautiskās Raktuvju ūdeņu asociācijas dalībnieks. Dalība asociācijā piedāvā iespēju 

debatēt par pareizu pieeju problēmas risināšanai. Informācijas apmaiņa parādīja, ka neviens 

nav atradis labākus risinājumus. LMBV darbojas ļoti pārskatāmi un visus dokumentus 

augšupielādē savā tīmekļa vietnē; uzņēmums īsteno arī dažādus sabiedrisko attiecību 

veidošanas pasākumus.  

 

Atbildot uz jautājumu, vai LEAG līdzfinansē LMBV pasākumus, jo tie nodrošina uzņēmumam 

ieguvumu nākotnē, pārstāvji apstiprināja, ka pašreizējais raktuvju apsaimniekotājs atbild par 

visiem kaitējumiem, ko rada aktīvās izrakteņu ieguves darbības. LEAG līdzfinansēja vairākus 

izmēģinājuma projektus un pētniecības projektus, kas tika īstenoti sadarbībā ar LMBV.  

 

LMBV pārstāvji arī paskaidroja, ka atkāpe no Ūdens pamatdirektīvas prasībām tika pieprasīta 

nevis saistībā ar mākslīgo ezeru, bet gan ar upju ūdens kvalitāti. 

 

LMBV arī norādīja, ka attīrīšanas stratēģijas ar mērķi reģenerēt zemi līdz 2010. gadam, lai 

nodrošinātu zemes stabilitāti, nebija sekmīgas arī ģeotehnoloģiska iemesla dēļ. Nestabilitātes 

dēļ 2011. gadā bija jāslēdz 17 000 ha zemes. Kopš 2011. gada uzņēmums LMBV intensīvi 

risina šo jautājumu un ir izveidojis konsultatīvo padomi, lai meklētu iespējas stabilitātes 

nodrošināšanai. Arī LEAG ir pārstāvēts konsultatīvajā padomē, lai ātrāk rastu risinājumu 

zemes nestabilitātes problēmai. 

 

Bija arī atsauce uz dūņu apstrādi un tajā izmantoto pieeju izvairīties no dūņu rašanās objektā 

apstrādes laikā, dūņu piemērotu apglabāšanu un attīrīšanu, kā arī iespēju apsvērt daļas šo 

dūnu atkārtotu izmantošanu vērtības ķēdē. 

 

Margrete Auken uzdeva jautājumu par reģenerētās zemes kvalitāti un daudzveidību. Atbildot 

uz jautājumu, LMBV apstiprināja, ka augsnes kvalitāte tiks uzlabota ar mēslošanas līdzekļiem. 

Zeme tiks pārveidota par mežu platībām, lauksaimniecības zemi un dabas rezervātiem. Dažas 

teritorijas tiks atstātas atmatā, lai veidotos dabiskā vide. Dažos skābajos ezeros nekādas 

darbības netika veiktas, lai varētu novērot iespējamās pārmaiņas. 2017. gadā veikts pētījums 
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par bijušo izrakteņu ieguves reģionu dabisko attīstību apstiprināja, ka pēdējo 20 gadu laikā 

šādās teritorijās ir izveidojušās izzudušo sugu dzīvotnes.  

 

Pal Csáky jautāja, cik liela bijušo raktuvju platība ir reģenerēta. LMBV norādīja, ka, 

neraugoties uz dažām problēmām saistībā ar stabilitāti, ir pabeigti 80 % darbu, kas bija 

vajadzīgi sabiedrības drošības pamatlīmeņa nodrošināšanai. 10 līdz 15 % virszemes raktuvju 

ir pilnībā pārveidotas. Laikposmā no 2030. līdz 2035. gadam LMBV atbildībā esošo teritoriju 

reģenerācija lielākā vai mazākā mērā būs pabeigta. Būs jāveic ilgtermiņa monitorings. 

 

Tikšanās ar Kotbusas pilsētas mēru un pārstāvjiem 

 

Kotbusas mērs sveica delegāciju un iepazīstināja klātesošos ar vairākiem faktiem par 

Kotbusas pilsētu. Kotbusa ir otrā lielākā Brandenburgas pilsēta. Pilsētā ir 100 000 iedzīvotāju, 

un bezdarba līmenis ir 6,3 % (20. gadsimta 90. gados tas bija aptuveni 30 %). Kotbusa ir arī 

lielākā pilsēta Vācijā, kurā runā divās valodās. Tā ir arī viena no pilsētām ar lielākajām 

parādsaistībām bijušās VDR teritorijā — tās parāds ir 250 miljoni EUR.  

 

Mērs arī apstiprināja, ka patlaban notiek plašas debates par pilsētas ekonomisko situāciju. 

Lignīta ieguve reģionam ir ļoti svarīga, jo tā ir nozare, kas nodrošina kvalitatīvas darbvietas. 

Taču nav noslēpums, ka lignīta ieguve reiz tiks pārtraukta, lai gan pārmaiņu veikšanai būs 

nepieciešams laiks. Bija vajadzīgi gandrīz 30 gadi, lai būtiski pazeminātu bezdarba līmeni. 

Lielākā daļa iedzīvotāju vairs nestrādās profesijās, kuras sākotnēji apguvuši. Satraukums un 

bažas par lignīta ieguves pārtraukšanu ir pienācīgi jāņem vērā. Ir vajadzīga līdzsvarota pieeja, 

lai izvairītos no pēkšņa satricinājuma.  

 

Vēl viena problēma ir tā, ka Kotbusā dzīvo tikai 4,3 % no visiem Brandenburgas 

iedzīvotājiem, bet no visiem šajā federālajā zemē izvietotajiem bēgļiem Kotbusā ir izmitināti 

15 % bēgļu. Šāda situācija ir veicinājusi konfliktu rašanos vietējo iedzīvotāju starpā. Lai 

pārvarētu šo spriedzi, mērs ir lūdzis palīdzību federālās zemes valdībai.  

 

Atbildot uz jautājumu par ilgtspējīgas nākotnes izredzēm, mērs atbildēja, ka tiek izvērtēts, 

kādas rūpniecības nozares iespējams attīstīt reģionā. Drīzumā pilsētā būs viens no lielākajiem 

mākslīgajiem ezeriem šajā reģionā. Tiek plānots šo ezeru izmantot arī saimnieciskiem 

nolūkiem. Patlaban tiek veikts pētījums par siltumsūkņu potenciālu, lai piegādātu siltumu 

pilsētas mājsaimniecībām.  

 

Pal Csáky jautāja mēram, vai lignīta ieguves nozare rada veselības problēmas, piemēram, 

plaužu vēzi vai hronisku bronhītu. Mērs atbildēja, ka nevar apstiprināt ziņojumus par šādām 

saslimšanām. Pienācīgi vides aizsardzības pasākumi pēc atkalapvienošanās ir nodrošinājuši 

uzlabojumus vides aizsardzības jomā un novērsuši veselības apdraudējumus.  

 

Tatjana Ždanoka uzdeva jautājumu par vietējās valodas lietošanu. Anna Kossatz-Kosel 

apstiprināja, ka sorbu valoda ir apdraudēta, ka pilsētai un reģionam ir īpaša saikne ar 

kaimiņiem un ka tiek īstenoti projekti kultūras un valodas jomā. Kā piemērus viņa minēja 

sadarbību ar muzejiem Zeļonagorā Polijā, kā arī ar muzejiem Čehijas Republikā. Valodas 

izmantošana tiek veicināta arī pilsētā. Lai iegūtu darbu pārvaldē, ir jābūt īpašām sorbu 

valodas zināšanām. Kopš 2016. gada Lejassorbu vidusskolā strādā jauniešu lietu koordinators. 

Pilsēta dažādi cenšas nodrošināt iespēju iedzīvotājiem izmantot un saglabāt sorbu valodu — 

galvenokārt kā kultūras vērtību. Sorbu valoda nav ekonomikas virzītājspēks. Anna Kossatz-
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Kosel teica, ka mācību grāmatas un materiāli sorbu valodā ir liela problēma, it īpaši 

vidusskolas līmenī. To sagatavošana ir apgrūtināta arī tādēļ, ka sorbu valodai nav tā sauktās 

valodas dzimtenes kā citām reģionālajām vai minoritāšu valodām. Piekļuve dažādām 

programmām ar mērķi aizsargāt reģionālās un minoritāšu valodas tiktu augstu novērtēta. 

Pilsēta vāc parakstus pilsoņu iniciatīvai "Minority Safe Pack - one million signatures for 

diversity in Europe”.  

 

Turklāt jaunieši apgūst sorbu valodu. Daži no viņiem studē šo valodu Leipcigas universitātē. 

Bērnus var pieteikt divās pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās saziņa notiek sorbu 

valodā. Tādu bērnu īpatsvars pirmsskolas izglītības iestādēs, kuriem sorbu valoda ir dzimtā 

valoda, ir 10 %.  

 

 

Tikšanās ar Velcovas pilsētas mēru un Prošimas (Velcovas rajons) pārstāvjiem 

 

Mērs sniedza informāciju par Velcovas pilsētu, nosaucot dažus attiecīgos datus. Pilsētā ir 

3500 iedzīvotāji, un tās apkaimē atrodas virszemes raktuves. Pilsētu negatīvi ietekmē lignīta 

ieguve, piemēram, gaisa un trokšņa piesārņojums. 2009. gadā pilsētas budžeta deficīts bija 

EUR 3,9 miljoni. Kopš 2007. gada Velcovas iedzīvotāji ir norūpējušies par lignīta ieguves 

operatora plāniem. Pilsēta parakstīja pamatlīgumu ar bijušo raktuvju apsaimniekotāju — 

uzņēmumu "Vattenfall" par konkrētu finansējumu vietējo iedzīvotāju atbalstam. Šis līgums 

deva iespēju finansēt infrastruktūras projektus, kas būtiski ietekmēja pilsētu. Mērs pauda 

vēlmi, lai pašreizējais lignīta ieguves operators, LEAG, uzņemtos stingrākas izdevumu 

saistības, jo šis uzņēmums 2018. gadā kopienas fondos bija ieskaitījis 530 000 EUR. 

2011. gadā tika dots skaidrs signāls, ka daļu no pilsētas teritorijā dzīvojošajiem cilvēkiem būs 

nepieciešams pārmitināt. Pilsēta sāka gatavoties pārmitināšanai gan pilsētas teritorijā, gan arī 

ārpus tās. Mērs apstiprināja, ka pārmitināšana ietekmē visus ikdienas dzīves aspektus un 

radīto ietekmi kompensēt ir iespējams tikai daļēji.  

 

Pēc tam Prošimas rajona pārstāvji sniedza informāciju par situāciju viņu skatījumā. Viņi 

pastāstīja par dzīves laikā gūto pieredzi saistībā ar lignīta ieguves darbībām pilsētas tuvumā 

un par problēmām, ar ko saskaras viņi savā ikdienā. Šie pārstāvji atkārtoti norādīja, ka lignīta 

ieguve nodara kaitējumu videi, piemēram, masveidā tiek zaudētas tādu ainavu kā mežu un 

dabas ezeru platības, kā arī nodara citādu kaitējumu, piemēram, saistībā ar pārmitināšanas 

sociālo ietekmi. Vēl viņi pauda viedokli, ka pēdējās desmitgadēs pieņemtie lēmumi, tostarp 

atbrīvojums no maksājumiem miljonu euro apmērā, bija paredzēti, lai aizsargātu lignīta 

ieguves nozares intereses. Pilsētas pārstāvji pieprasīja pienācīgu kompensāciju. Viņi atspēkoja 

domu, ka lignīts ir rentabls, un aizstāvēja uzskatu, ka pāreja uz atjaunojamiem 

energoresursiem ir iespējama. Liela daļa reģionā saražotā lignīta tiek eksportēta uz Čehijas 

Republiku. Turklāt pārstāvji minēja, ka nav nodrošināta pārredzamība attiecībā uz, iespējams, 

īpaši atvēlēto summu 1,7 miljardu EUR apmērā, ko LVAG līdz šim vēl nav piešķīrusi. 

 

Tikšanās ar Lejaslauzicas asociācijas "Domowina" (Domowina Regionalverband 

Niederlausitz e.V.) rīkotājdirektoru 

 

Kopš 2015. gada Marcus Koinzer ir asociācijas "Domowina", kas atrodas Lejaslauzicā, 

rīkotājdirektors. Viņš minēja, ka 2014. gadā Brandenburga pārskatīja tiesību aktu par 

sorbu/vendu minoritātes aizsardzību. Pārskatīšanas ietvaros asociācija "Domowina" tika atzīta 
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par struktūru, kas pārstāv šīs minoritātes intereses. Tomēr joprojām ir daudz darāmā, lai 

panāktu, ka asociācijas "Domowina" viedoklis tiek uzklausīts un ņemts vērā.  

 

Marcus Koinzer sniedza informāciju par sorbu vispārējo situāciju Brandenburgā: agrāk sorbu 

iedzīvotāju skaits bija daudz lielāks nekā patlaban. 1880. gadā akadēmisko aprindu pārstāvji 

apmeklēja visus ciematus un novērtēja iedzīvotāju valodas prasmes. Tajā laikā ciematos 

Kotbusas tuvumā sorbu valodā runāja 90–97 % iedzīvotāju. Taču kopš 1981. gada politisku 

iemeslu dēļ situācija ir pasliktinājusies. Kopš atkalapvienošanās 1990. gadā ir gūti zināmi 

panākumi. Tika panākts, ka sorbu valodu māca vairākās reģiona dienas aprūpes un 

pirmsskolas izglītības iestādēs. Diemžēl VDR laikā tas nebija iespējams. Politisku un 

reliģisku iemeslu dēļ valoda vairs netika izmantota ģimenēs un vecāki to nemācīja saviem 

bērniem. Tas noveda pie pašreizējās situācijas, kad vecvecāki vai vēl vecāka paaudze ar 

saviem mazbērniem vēl runā sorbu valodā, taču vidējā paaudze sorbu valodu neprot.  

 

Marcus Koinzer paskaidroja, ka "Domowina" bija jumta organizācija, kurai bija pakļautas 

vairākas reģionālās asociācijas, kopumā 7600 dalībnieki. Tās struktūru noteica tas, ka sorbi 

dzīvo abās federālajās zemēs — gan Brandenburgā, gan arī Saksijā, turklāt dažādās 

pašvaldībās. Patlaban sorbu minoritāti veido 60 000 iedzīvotāju — 40 000 iedzīvotāju Saksijā 

un 20 000 Brandenburgā. Lai nodrošinātu sorbu interešu pārstāvju un federālās zemes 

pārvaldes iestāžu sadarbību, tika pielāgota asociācijas organizatoriskā struktūra. 1991. gadā 

četras Brandenburgā pastāvošās reģionālās asociācijas tika apvienotas, lai labāk mobilizētu 

resursus un paustu vienotu nostāju. Lejaslauzicas asociācija "Domowina" ir reģistrēta 

asociācija, kas bija viena no vairākām jumta organizācijām. Katrā ciematā pastāv 

"Domowina" grupa, un minētā reģionālā asociācija juridiski pārstāv šīs grupas. 2009. gadā 

Lejaslauzicas asociācijā "Domowina" bija 1800 dalībnieku — patlaban to ir vairāk nekā 2400. 

Tas parāda, ka dalībnieku skaits asociācijā pēdējo desmit gadu laikā ir lēni, bet pakāpeniski 

palielinājies, taču tas vēl nenozīmē, ka ir palielinājies sorbu valodā runājošo iedzīvotāju 

skaits. Tomēr daudz vairāk cilvēku identificē sevi kā sorbus un vēlas atjaunot sorbu tradīcijas 

un apzināt vēsturi, kā arī paust savu identitāti, pievienojies asociācijai "Domowina".  

 

Atbildot uz jautājumu par grūtībām saistībā ar digitalizāciju, Marcus Koinzer informēja, ka 

digitalizācija sniedz reālas iespējas minoritāšu valodām, jo minoritātes var izmantot šīs jaunās 

tehnoloģijas. Sorbi, kuri studiju laikā uzturējās dažādās vietās Vācijā, varēja sazināties un 

komunicēt sorbu valodā. Marcus Koinzer norādīja, ka, studējot Leipcigā, viņš stundu dienā 

varēja klausīties radio sorbu valodā. Agrāk būtiska problēma ar ko saskārās minoritāšu 

valodas, jo īpaši tās, kurām nav tā sauktās valodas dzimtenes, bija tā, ka katru reizi, kad tika 

izstrādāts jauns plašsaziņas līdzekļu veids, minoritāšu valodas tika ņemtas vērā tikai tad, kad 

šī tehnoloģija jau bija novecojusi. Tieši šāda situācija radās saistībā ar DVD, un sorbu kopiena 

ar šo problēmu vēl arvien saskaras daudzās jomās. Saksijas federālā zeme īstenoja 

programmu, lai digitalizētu augšsorbu valodu, un pirms diviem gadiem sorbu valodai tika 

izstrādāta pareizrakstības programma. Problēmas cita starpā rada tiesību jautājums, kā arī 

cilvēkresursu trūkums. Turklāt pastāv risks, ka jaunieši šo valodu vairs nevarēs praktiski 

pielietot.  

 

Marcus Koinzer norādīja, ka vissvarīgākais pasākums šajā jomā notika 2015. gadā, kad 

Zinātnes, pētniecības un kultūras ministrijā tika izveidots birojs, kura uzdevums bija risināt 

reliģiskas dabas jautājumus, kā arī sorbus un vendus skarošus jautājumus. Pareiza 

kontaktpersona pareizajā līmenī bija milzīgs solis pareizajā virzienā, jo īpaši tāpēc, ka šī 

atbildīgā persona bija ļoti proaktīva.  
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2016. gadā Brandenburgas federālās zemes parlaments pieņēma pasākumu plānu sorbu 

valodas saglabāšanai. Marcus Koinzer norādīja, ka daži šā plāna elementi varēja būt sīkāk 

izstrādāti. Taču viņš arī sacīja, ka tas ir pirmais šāda veida plāns un ka ar labu gribu var 

panākt daudz. Dažiem pasākumiem ir paredzēts arī finansējums. Divvalodīgas bērnu aprūpes 

iestādes var pieteikties, lai kļūtu par konsultatīvo iestādi citām dienas aprūpes iestādēm 

reģionā. Tās var sadarboties ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm un veicināt mācību 

materiālu izstrādi. Šai konkrētajai iniciatīvai katru gadu tiek piešķirts finansējums 12 000 

EUR apmērā.  

 

Kotbusas pilsēta ir labākais piemērs Lejaslauzicā attiecībā uz sorbu valodas izmantošanu 

sabiedrībā, jo 90–95 % ielu nosaukumu ir divās valodās. Tomēr Marcus Koinzer arī uzsvēra, 

ka ir svarīgi, lai ikviena dzīves joma tiktu uzskatīta par valodas vidi. Kā piemēru viņš minēja 

vietējo zoodārzu, kur sorbu valoda tiek ignorēta, bet informatīvās norādes ir sniegtas vācu, 

angļu un poļu valodās.  

 

Atbildot uz Pal Csáky jautājumu par sorbu valodas vietu izglītības sistēmā, Marcus Koinzer 

atbildēja, ka liels sasniegums bija sorbu pirmsskolas izglītības iestādes atvēršana Kotbusā 

1998. gadā. Tomēr skolās mācību priekšmeti, kuros nepieciešama plaša saziņa, piemēram, 

vēsture, tiek mācīti tikai vācu valodā. Sešas pamatskolas īsteno divvalodu mācību 

programmu, taču nav vienotas pieejas divās valodās pasniegtajiem priekšmetiem. Vidusskolā 

divās valodās tiek mācīti dažādi priekšmeti. Tas atkarīgs arī no mācībspēku pieejamības. 

Izglītības sistēmā trūkst nepārtrauktības, un plašāka turpināmība uzlabotu efektivitāti. Vēl 

viena problēma ir mācību materiāli. Bija vajadzīgi divi gadi, lai iztulkotu mācību grāmatu, bet 

tikmēr tās saturs jau bija daļēji novecojis. Tā kā pieejamo mācību materiālu apjoms ir neliels, 

skolotāji paši brīvprātīgi izstrādā šādus materiālus, un tas viņiem rada ievērojamu darba 

apjomu. 

 

Tika uzdots jautājums par to, kā jaunākā paaudze apgūst šo valodu. Vecākās paaudzes cilvēki 

joprojām izmanto valodu saziņai ģimenē, taču viņiem ir grūti sazināties ar jauno paaudzi, jo 

skolā mācītā valoda nedaudz atšķiras. Dzirdot senvalodu, kādā runā ģimenē, var viegli 

noteikt, no kura ciema runātājs nāk. Bet lai aizsargātu un atdzīvinātu valodu, ir vajadzīgs 

viens standarta dialekts. Marcus Koinzer apstiprināja, ka šai idejai rodas arvien vairāk 

piekritēju. Arvien vairāk jauniešu, kuri pabeidz skolu, ir ļoti ieinteresēti izmantot šo valodu. 

Viņi studē valodu un iesaistās “Domowina” darbā, un šīs asociācijas valdē ir daudz gados 

jaunu cilvēku. Arvien lielāks skaits jauniešu ir informēti par šo valodu. 

 

2007. gadā tika parakstīts līgums starp asociāciju "Domowina" un lignīta raktuvju toreizējo 

apsaimniekotāju "Vattenfall", pamatojoties uz to, ka ikvienam, kas gūst peļņu no izejvielu 

ieguves reģionā, ir pienākums piedalīties kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, jo īpaši, 

kad ciematu iznīcināšana atstāj ietekmi uz kultūru. Pašreizējais raktuvju apsaimniekotājs 

pagarināja šo līgumu. Federālās zemes valdība ir noteikusi, ka raktuvju īpašniekam ir 

jāuzņemas atbildība par sorbu kopienu. Tika cerēts, ka saistības tiks izpildītas un ka valdība 

uzraudzīs, kādā mērā tas tiek veikts. Asociācijas "Domowina" pārstāvji tiekas ar LEAG 

pārstāvjiem divas reizes gadā, lai diskutētu par aktuālajiem jautājumiem. Šīs diskusijas ir 

bijušas sarežģītas un reizēm arī nomācošas, taču tās nodrošina atklātu viedokļu apmaiņu. 

 

Tikšanās ar Šenkendobernas pašvaldības ekspertu un konsultantu izrakteņu ieguves 

jautājumos Andreas Stahlberg  
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Andreas Stahlberg strādā Šenkendobernā — nelielā Vācijas pašvaldībā, kas atrodas pie 

Polijas robežas. Viņš ir arī vietējās apgabala asamblejas loceklis, kā arī Brandenburgas 

Lignīta ieguves komisijas loceklis. 

 

Andreas Stahlberg savā uzrunā pievērsās jautājumam par to, kā saistībā ar izrakteņu ieguves 

darbībām tiek īstenotas ES direktīvas. 

 

Šenkendobernā ir 16 ciematu, un pašvaldības teritorija ir 214 km2. Teritorijas ziņā tā ir 

77. lielākā pašvaldība Vācijā, tomēr tajā ir tikai 3 700 iedzīvotāju. Galvenie darbības veidi ir 

lauksaimniecība un mežsaimniecība. Nozīmīgas ir arī daudzas augstas kvalitātes dabas 

bagātības un ilgtspējīgs tūrisms. Šenkendobernas pašvaldība iebilst pret izrakteņu ieguvi. 

Asambleja 2007. gadā pieņēma rezolūciju, ka tā darīs visu iespējamo, lai turpmāk pašvaldības 

teritorijā nepieļautu izrakteņu ieguves darbības. Šī apņemšanās tika apstiprināta 2014. gadā.  

 

Virszemes raktuves "Jänschwalde", kas darbojas kopš 1976. gada, daļēji atrodas pašvaldības 

teritorijā. 2002. gadā tika panākta vienošanās par reģionālo lignīta ieguves plānu. Atbilstīgi 

uzņēmuma jaunākajai sniegtajai informācijai raktuves "Jänschwalde" tiks slēgtas 2023. gadā. 

ES tiesību akti paredz veikt stratēģiskos vides novērtējumus (SVN) plāniem un programmām, 

tostarp lignīta ieguves plāniem. Taču laikā, kad tika panākta vienošanās par reģionālo lignīta 

ieguves plānu, SVN direktīva valsts tiesību aktos vēl nebija transponēta, tāpēc šāds 

novērtējums netika veikts.  

 

2007. gada septembrī pašvaldības iedzīvotāji dzirdēja paziņojumu pa radio, ka "Vattenfall" 

plāno izveidot jaunas raktuves. Bija paredzēts, ka plānošanas posms ilgs līdz 2017. gadam. 

Tomēr 2017. gada martā LEAG informēja iedzīvotājus, ka šis plāns netiks īstenots. Plānu 

oficiāli atcēla 2017. gada septembrī. Tas nozīmē, ka desmit gadus turpinājās cīņa par trim 

ciematiem, kuru iedzīvotājus plāna īstenošanas nolūkā bija paredzēt pārmitināt, un par 

pieciem raktuvei tuvākajiem ciematiem, kurus būtu ietekmējusi tās izveide. Pārmitināšana 

būtu skārusi vairāk nekā 900 iedzīvotāju. Saskaņā ar obligāto lignīta plānu plānotajai raktuvei 

būtu jāveic SVN. Pašvaldība aktīvi organizēja kampaņas pret šo nodomu, un, kā norādīja 

Andreas Stahlberg, aktīvā iesaistīšanās bija viens no iemesliem, kādēļ plāna īstenošana tika 

apturēta. 

 

Vēl viena aktuāla pašvaldību skaroša problēma bija ļoti vērienīgās izrakteņu ieguves darbības, 

ko kaimiņos esošajā Gubinas apvidū Polijas teritorijā plāno veikt daļēji valstij piederošs 

Polijas uzņēmums PEG. Šis plāns ietekmētu 15 vai 16 ciematus, un būtu jāpārmitina vairāk 

nekā 2500 iedzīvotāju. Lai to īstenotu, Polijas reģionālā valdība 2011. gadā piekrita attīstības 

plānam, ko bija paredzēts sākt īstenot 2017. gadā. Plānoto darbību pārrobežu ietekmes dēļ, 

piemēram uz gruntsūdeņa līmeņiem, bija jāveic stratēģiskais ietekmes novērtējums. Pārrobežu 

apspriešanā piedalījās arī Šenkendobernas pašvaldība. Vienlaikus 2015.–2016. gadā Polijas 

izrakteņu ieguves uzņēmums bija veicis pārrobežu apspriedes atbilstīgi Eiropas ietekmes uz 

vidi novērtējumu (IVN) procedūrai. Tā kā plānam bija būtiska ietekme uz pašvaldību, tā atkal 

aktīvi pauda savu viedokli. Kā uzskatīja Andreas Stahlberg, pašvaldības iesaistīšanās atkal 

panāca to, ka pieteikuma iesniegšana pēc raktuvju apsaimniekotāja pieprasījuma 2016. gadā 

tika atlikta. Taču ir paredzēts, ka plāni vēlreiz tiks iesniegti 2019. gada pirmajā ceturksnī. 

 

Andreas Stahlberg arī sniedza komentārus attiecībā uz jautājumu, kā aktīvās raktuves 

"Jänschwalde" ietekmē Šenkendobernas pašvaldību. Raktuve ir ietekmējusi gruntsūdeņu 
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līmeni, kas ir pazeminājies. Oficiāli, “izrakteņu ieguves virziens” tiek rādīts, pamatojoties uz 

gruntsūdeņu pazemināšanos par 2 metriem. Plašajās ar kokaugiem klātajās platībās un 

purvājos, kas ir aizsargājamās Natura 2000 teritorijas, ūdens līmeņa izmaiņas tikai par dažiem 

centimetriem varētu radīt dramatiskas sekas. Viņš uzsvēra, ka šie meži un purvāji arvien 

vairāk izžūst un ka tas ietekmē šo teritoriju bagātīgo bioloģisko daudzveidību. Daļa no šīs 

teritorijas ir aizsargāta saskaņā ar Putnu direktīvu. Andreas Stahlberg sniedza vairākus 

detalizētus piemērus par ietekmi uz konkrētiem ezeriem, kas atrodas gan raktuves ietekmes 

teritorijā, gan ārpus tās, tostarp uz Pastlingsee ezeru. Viņš arī norādīja, ka iestādes noraidīja 

priekšlikumu pasūtīt pētījumu, lai novērtētu savstarpējo iedarbību.  

 

Diskusijas starp raktuvju apsaimniekotāju un vides aizsardzības iestādēm par vainīgā 

noskaidrošanu notika aiz slēgtām durvīm. Nedz cietušajiem iedzīvotājiem, nedz pašvaldībai 

kā teritorijas īpašniecei, nemaz jau nerunājot par plašāku sabiedrību, netika dota iespēja paust 

savu viedokli. Andreas Stahlberg kā pozitīvu signālu minēja to, ka 2017. gada martā Lauku 

attīstības, vides un lauksaimniecības ministrija konstatēja, ka lignīta ieguve ir būtiski 

ietekmējusi vienu no ezeriem. Taču raktuvju apsaimniekotājam joprojām nav jāievēro 

nekādas regulatīvās prasības attiecībā uz pienākumu un skaidru atbildību. Par izrakteņu ieguvi 

atbildīgā iestāde apgalvoja, ka precīzs atbildības līmenis vēl ir jānosaka.  

 

Vēl viena pašvaldības problēma ir jautājums par virszemes raktuves "Jänschwalde" 

izvietojumu. Apstiprinātā lignīta ieguves plāna ietvaros attiecīgajā teritorijā bija paredzēts 

izveidot lielu mākslīgo ezeru. Ierosinātajā jaunajā reģenerācijas priekšlikumā ir paredzēti trīs 

mākslīgie ezeri. Šenkendobernas pašvaldība uzskatīja, ka tās ir būtiskas pārmaiņas, un tādēļ 

lignīta ieguves plāns ir jāgroza un jāpieprasa veikt IVN. Šīs teritorijas iedzīvotājiem ainavas 

raksturs ir ļoti svarīgs, neatkarīgi no tā, vai tie ir ezeri vai mežu teritorijas. Taču 

Berlīnes/Brandenburgas plānošanas iestāde noraidīja šādu interpretāciju un gribēja īstenot 

plānu tā, lai IVN nebūtu jāveic. Lēmums tika pamatots ar to, ka virszemes teritorija nav 

nemainījusies. Andreas Stahlberg uzskatīja, ka bija radies interešu konflikts, jo par izrakteņu 

ieguvi atbildīgā iestāde ir pakļauta Ekonomikas un enerģētikas ministrijai. Lai neapdraudētu 

savas ekonomiskās intereses, Brandenburgas valdība vēlas izvairīties no pienākumu 

neizpildes procedūras un tādējādi ignorē šo jautājumu. 

 

Attiecībā uz datu pieejamību Andreas Stahlberg norādīja, ka obligāti sniedzamie dati ir 

pieejami. Tomēr bieži vien šie dati nav pietiekami detalizēti. Šos nepietiekami detalizētos 

vides datus, kas ir obligāti sniedzami, var iegūt tikai no raktuvju apsaimniekotāja, nevis no 

attiecīgās iestādes. Federālās zemes valdība var pieprasīt datus un pēc tam darīt to pieejamu, 

bet diemžēl tā to nedara. Prasības par datiem, kas raktuvju apsaimniekotājam ir obligāti 

jāsniedz, noteica par izrakteņu ieguvi atbildīgā iestāde. 

 

Piektdiena, 2018. gada 16. februāris 

 

Tikšanās ar Lejassorbu vidusskolas (Niedersorbisches Gymnasium) pārstāvjiem Kotbusā 

 

Delegāciju sagaidīja skolēni tautastērpos, piedāvājot maizi un sāli, kā arī skolas koris, 

nodziedot dažas sorbu dziesmas. Pēc tam skolas direktore Anke Hille-Sickert sniedza īsu 

ieskatu par skolu — specializēto Lejassorbu klasisko ģimnāziju. Jau no pirmās skolas dienas 

skolēni apgūst lejassorbu valodu. Viņi iestājas šajā skolā ar atšķirīgu šīs valodas zināšanu 

līmeni; daži no viņiem nemaz nerunā sorbu valodā, citi to ir mācījušies pamatskolā, savukārt 

vēl citi sorbu valodu ir sākuši mācīties jau bērnudārzā un tagad pārvalda divas valodas.  
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Skolēni tiek mācīti dažādās klasēs un grupās atkarībā no viņu priekšzināšanām. Sorbu valodā 

tiek pasniegti dažādi mācību priekšmeti. Pedagogiem jābūt pienācīgi kvalificētiem, lai varētu 

nodrošināt atbilstīgu izglītošanu vidējās izglītības līmenī. Ir sarežģīti piesaistīt pietiekami 

atbilstīgus un kvalificētus pedagogus divvalodu mācību procesa nodrošināšanai vidusskolas 

līmeņa pēdējos gados. Skolā tiek piedāvātas dažādas ar sorbu/vendu kultūru saistītas 

aktivitātes, piemēram, koris, deju ansambļi, kā arī teātra grupa un skolas orķestri. Šīs 

aktivitātes palīdz finansēt Sorbu tautas fonds. Piemēram, iespēju piesaistīt skolas kora 

vadītāju nodrošināja fonds, kas atrodas Baucenā.  

 

Skolas direktore minēja projektu Erasmus+, kurā skola piedalījās un kurš bija vērsts uz 

reģionālajām kultūras un minoritāšu kopienām. Skolēniem bija iespēja piedalīties interesantās 

sarunās ar norvēģu partneri, kurš pārstāvēja sāmu kopienu, par minoritāšu līdzdalības 

iespējām dažādās Eiropas valstīs. Lejassorbu vidusskolas skolēni uzskata, ka ir daudzpusīgi. 

Viņi lepojas, ka ir eiropieši, taču viņi ir arī pasaules pilsoņi, kā arī vācieši, kuru priekšteči ir 

Brandenburgas iedzīvotāji un sorbi. Šiem skolēniem ir ļoti daudzveidīga un bagātīga 

identitātes izjūta. Skolēni iegūst zināšanas par to, kā veidot savu nākotni, kā arī par to, ka, 

atgriežoties savās dzimtajās pilsētās un ciematos, viņi savas prasmes var izmantot, lai aktīvi 

darbotos. 

 

Tikšanās dalībnieki bija skolas padomes priekšsēdētāja Komolka k-dze, skolotājs Geis k-gs, 

Voskamp k-dze, kas pārstāvēja vecāku asociāciju, un skolēni Dennis Groth un 

Maja Schramm. Viņi īsi iepazīstināja ar sevi.  

 

Anke Hille-Sickert minēja, ka ir grūti motivēt iedzīvotājus mācīties sorbu valodu, jo tā ir 

minoritātes valoda, kurai nav valodas dzimtenes. Valodu apguve bija papildu darbs, arī tādēļ, 

ka trūkst mūsdienu standartiem atbilstīgu mācību materiālu. Motivācija lielā mērā ir atkarīga 

no tā, kā sorbu kultūra tiek popularizēta pamatskolā. Šai ziņā Anke Hille-Sickert nebija īpaši 

apmierināta. Daudzveidīgajā izglītības sistēmā tiek piedāvātas daudzas alternatīvas, tāpēc 

Lejassorbu vidusskolai ir jāreklamē savi sniegtie pakalpojumi. Bieži vien skolas pārstāvjiem 

rodas sajūta, ka skola ir atstāta novārtā un ka federālās zemes iestādes to neatbalsta. Ne 

vienmēr tā spēj piesaistīt vismaz 25 skolēnus — skaitu, kas vajadzīgs, lai klasi uzskatītu par 

dzīvotspējīgu. Pašlaik augstākās klasēs dažus galvenos priekšmetus nevar mācīt sorbu valodā. 

Anke Hille-Sickert uzskatīja, ka ir svarīgi nodrošināt mācību procesa sorbu valodā 

nepārtrauktību, sākot no mazbērnu novietnes līdz pat vidusskolas beidzamajai klasei. 

 

Maja Schramm uzsvēra, ka ir svarīgi apgūt sorbu valodu un atgriezties pie savām saknēm. 

Viņas ģimene lepojas, ka viņa mācās sorbu valodu. Bērni var sazināties ar vecvecākiem viņu 

dzimtajā valodā un dziedāt vienas un tās pašas dziesmas. Tādējādi tiek atjaunota kultūra, kas 

vienai paaudzei bijušās VDR īstenotās asimilācijas rezultātā bija zudusi uz gadu desmitiem. 

Mūsdienās lepnums apzināties sevi kā sorbu un vēlēšanās runāt šo valodu atdzimst to cilvēku 

sirdīs, kuri ir atklājuši šo kultūru. Šī valoda nodrošinās iespējas arī Polijā un Čehijas 

Republikā. 

 

Margrete Auken minēja, ka sorbu valodas apguvei nevajadzētu būt tikai nostalģijas izpausmei 

un ka ir nepieciešama arī modernizācija. Pārstāvji minēja, ka viņi cenšas saglabāt tradīcijas, 

piemēram, nēsājot tautas tērpus. Taču ir vērojamas arī modernizācijas vēsmas, piemēram, 

rokmūzikas un popmūzikas grupas atjauno tradīcijas, spēlējot mūsdienīgu mūziku, izmantojot 

tradicionālos sorbu instrumentus. Modernizāciju un attīstību var novērot arī sociālo 
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plašsaziņas līdzekļu lietojumos. Tiek izmantotas tiešsaistes platformas, lai nosūtītu ziņojumus 

sorbu valodā.  

 

Pārstāvji norādīja arī uz to, ka ministrijas līmenī tiek izskatīti noteikumi par sorbu/vendu 

skolām. Viņi pauda nožēlu par to, ka ministrijā šie mācību noteikumi tiek pieņemti un nodoti 

izpildīšanai ne ar vienu neapspriežoties. Saskaņā ar Zinātnes, pētniecības un kultūras 

ministrijas jaunāko projektu, kas sagatavots 2017. gada oktobrī, attiecīgās skolas varēs 

apmeklēt tikai bērni ar priekšzināšanām sorbu valodā. Taču 60–80 % potenciālo skolēnu trūks 

priekšzināšanu, tādējādi viņiem vairs nebūs iespējams iegūt izglītību sorbu valodā. Šā 

noteikumu projekta pieņemšanai būs dramatiska ietekme uz Lejassorbu vidusskolu, un tie 

radīs reālu apdraudējumu sorbu valodai. Vecāki vēlas garantijas, ka viņu bērniem būs iespēja 

iegūt izglītību sorbu valodā.  

 

Kā norādīja Komolka k-dze, valodas nākotne ir atkarīga no skolēnu nākotnes. Labākais veids, 

kā apgūt valodu, ir to izmantot priekšmetu mācīšanā, nevis apgūt to kā svešvalodu. Sorbu 

valodas kā svešvalodas apgūšana, bieži vien papildus mācību programmām, tiek uzskatīta par 

apgrūtinājumu vai traucēkli citu svešvalodu apguvei. Šī konkurence ierobežo bērnu un vecāku 

potenciālo interesi. Lai bērni varētu saglabāt šo valodu, ir vajadzīgs nākotnes redzējums. Vēl 

viens būtisks aspekts ir brīvā laika aktivitāšu trūkums vecākiem bērniem. Pusaudžiem ir 

nepieciešamas iespējas lietot valodu ārpus skolas, jo īpaši svarīga ir mācīšanās no 

līdzbiedriem. Pārstāvji teica, ka vēlētos, lai sorbu valoda tiktu plašāk izmantota sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanā, piemēram, īstenojot šajā nozarē pozitīvu diskrimināciju. Pašlaik nav 

reālu izredžu izmantot sorbu valodu profesionālos nolūkos, un tas nemudina jauniešus to 

mācīties. Attiecīgajā gadā pēdējā vidusskolas klasē 80 skolēni brīvi runāja sorbu valodā. Tikai 

dažiem no viņiem varētu būt iespējas to izmantot šajā reģionā. Lai gan lignīta ieguvei ir bijusi 

negatīva ietekme uz sorbu kopienu, valodas izdzīvošana ir saistīta ar šā reģiona 

modernizāciju. 

 

Tikšanās ar Brandenburgas Sorbu un vendu lietu padomes priekšsēdētāju Torsten Mack 

 

Torsten Mack iepazīstināja ar sevi kā Brandenburgas Sorbu un vendu lietu padomes 

priekšsēdētāju. Padome veic konsultatīvo funkciju un izskata visus tiesību aktu projektus, ko 

pieņem federālās zemes parlaments, lai izvērtētu to iespējamo ietekmi uz sorbu kopienu. 

Brandenburgas konstitūcijas 25. pantā ir noteiktas sorbu tiesības Brandenburgas federālajā 

zemē un ir skaidri noteiktas tiesības uz sorbu/vendu identitātes un viņu apdzīvotās teritorijas 

aizsardzību un saglabāšanu. Torsten Mack norādīja, ka lignīta ieguve ir ļoti negatīvi 

ietekmējusi sorbu kopienu. Ieguves darbību dēļ tika zaudētas 150 minoritātes apdzīvotās 

vietas, un daudzas no tām bija sorbu valodas un kultūras centri. Šī minoritāte nevar atļauties 

zaudēt vēl kādu no tās apdzīvotajām vietām. Torsten Mack pauda viedokli, ka pašreizējā 

lignīta ieguves plānā sorbu intereses ir ņemta vērā ļoti minimāli. Minētā 25. panta ievērošana 

ir konstitucionāls pienākums, un tam ir ļoti svarīga nozīme tiesību normu hierarhijā. Atbilstīgi 

konstitūcijai ir jānosaka dažādu tiesību un pienākumu prioritāte. Taču Torsten Mack uzskatīja, 

ka prioritāro interešu un pienākumu noteikšana valdības sagatavotajā lignīta ieguves plānā 

nav veikta pareizi. 

 

Šajā jautājumā netiešu atbalstu ir sniegusi Eiropas Savienība, jo iepriekšējā mēnesī federālās 

zemes iestādes iesniedza ziņojumu par sorbiem/vendiem un atsaucās uz ES un ieteikumiem, 

kuri nav pilnībā īstenoti. Tika izmantota kritiska pieeja, kas parādīja, ka darāmā vēl ir daudz. 

Torsten Mack arī apstiprināja, ka pienāks brīdis, kad fosilie kurināmie būs pilnībā izmantoti 
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un kad šo nozari vajadzēs likvidēt. Daži lignīta ieguves uzņēmumi jau darbojas ar 

zaudējumiem. Tādēļ reģionā ir nepieciešamas strukturālas izmaiņas un vajadzētu veikt 

savlaicīgus pasākumus, lai mazinātu jebkādu iespējamo sociālo šoku, ko šādas izmaiņas 

varētu radīt. Ir jānosaka termiņš lignīta ieguves pārtraukšanai. 

 

Atskatoties uz notikušajām sarunām par jauno koalīcijas līgumu federālā līmenī, ir radies 

priekšstats, ka Vācija vēl joprojām vilcinās. Daudzi no iepriekš noteiktajiem uzdevumiem 

saistībā ar mērķiem klimata pārmaiņu jomā tika atviegloti vai pat atcelti. Torsten Mack 

uzskatīja, ka dažas partijas federālā līmenī vienkārši aizstāv lignīta ieguves rūpniecību 

neatkarīgi no racionāliem ekonomiskiem argumentiem pret tās turpmāku attīstību. Viņaprāt 

šāda situācija, visticamāk, radās saistībā ar Vācijā notikušajām koalīcijas sarunām, pēc kurām 

LEAG pieņēma lēmumu paplašināt virszemes raktuves "Welzow II", un šis lēmums ietekmēs 

sorbu kopienu Prošimā. Lignīta ieguve vairs nav ekonomiski dzīvotspējīga, un virszemes 

raktuvju izmantošana nav mūsdienīga metode.  

 

Tatjana Ždanoka atsaucās uz atbildes vēstuli, kuru 2017. gada janvārī sniedza ministre 

Ulrike Gutheil un kurā viņa būtībā noliedza visas lūgumrakstā Nr. 0709/2015 izteiktās 

apsūdzības. Torsten Mack norādīja, ka Ulrike Gutheil bija taisnība attiecībā uz sorbu valodas 

un kultūras attīstību. Viņa ļoti aktīvi iesaistās procesā un ir ieinteresēta panākt sorbu 

minoritātes tiesību aizsardzību. Lauzicas reģiona sociālekonomiskā attīstība un Šprē upes un 

tai blakus esošo ūdeņu piesārņojums ir cits jautājums. Ūdens ir sarkans jau vairākus gadus, 

taču federālās zemes iestādes pievērsās šim jautājumam tikai tad, ka sarkanais ūdens sāka 

tecēt cauri Šprēvaldes dabas rezervātam. Jautājumam par dzeramā ūdens piesārņojumu 

Berlīnē un prasībai to attīrīt ir jāpievērš nopietna vērība. Torsten Mack nepiekrita ministres 

Ulrike Gutheil vēstulē šai sakarībā sniegtajai atbildei.  

 

Atbildot uz Tatjanas Ždanokas jautājumu par lignīta ieguves darbību likumību, Torsten Mack 

atsaucās uz Konstitūcijas 25. pantu un Horno kopienas oficiālo sūdzību saistībā ar to, vai šis 

pants ir vai nav uzskatāms par juridisko pamatu, lai novērstu minētās apdzīvotās vietas 

nojaukšanu. Tajā laikā 25. pants tika interpretēts elastīgāk, nekā paredzēja panta formulējums. 

Attiecīgi tika mazināta Konstitūcijas nozīme, un Horno ciema nojaukšana tika turpināta. Šis 

aspekts ir jāņem vērā. Torsten Mack personīgais viedoklis bija tāds, ka lignīta ieguves plāni 

nav pilnīgi likumīgi, jo pilnībā netika ievērots Konstitūcijā noteiktais mērķis.  

 

Pal Csáky atsaucās uz tikšanos ar Velcovas mēru un Prošimas pārstāvjiem. Minētās tikšanās 

laikā kļuva skaidrs, ka jautājums par lignīta ieguvi ir ļoti emocionāls. Šīs tikšanās un citu 

sanāksmju laikā tika pausti atšķirīgi viedokļi par to, kā turpināt ieguves darbības un vai būtu 

jāatver jaunas raktuves. Pal Csáky lūdza Torsten Mack izteikt personīgo viedokli un paust 

Padomes nostāju.  

 

Torsten Mack informēja, ka Prošimas iedzīvotāji ir sagatavojusies paredzamajai nojaukšanai 

neatkarīgi no tā, vai to uzskata par sorbu apdzīvotu vietu vai ne. Raktuvju apsaimniekotājam 

pieder puse ciemata. Otra puse pieder iedzīvotājiem, kas tur ir dzīvojuši jau simtiem gadu un 

izmantojuši visu, ko šī zeme var sniegt. Ciemats var nodrošināt sev elektrību. Ideja iznīcināt 

šo ciemu ir liela politiska kļūda un sniegs nepareizu vēstījumu. Turklāt liela daļa iedzīvotāju 

ir etniskie sorbi, kuri vēlas atdzīvināt šo valodu. Doma, ka kopiena varētu izzust lignīta 

ieguves dēļ, tiek uztverta kā nopietns drauds.  

 

Ir jārod atbilde uz jautājumu, vai lignīts joprojām ir vajadzīgs, jo acīmredzams ir fakts, ka 
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attiecīgā tehnoloģija vairs nav rentabla. Arī galvenais uzņēmums vairs nav ieinteresēts 

ekonomisku apsvērumu dēļ un jau ir sācis savu darbību un produkcijas apjomu pakāpenisku 

samazināšanu. Tādēļ ar virszemes raktuvēm "Jänschwalde Nord" saistīto plānu īstenošana tika 

pārtraukta. Vienīgā elektrostacija, kas turpinās darbību, ir "Schwarze Pumpe". Ņemot vērā šīs 

elektrostacijas nākotnes izredzes un ekspluatācijas ciklu, ir jādomā par izmantoto kurināmo 

un jāizvairās no jaunu virszemes raktuvju atvēršanas. Ja notiks Prošimas iedzīvotāju 

pārmitināšana, tiks zaudētas ilgtspējīgas darbvietas, kas izveidotas, pamatojoties uz 

strukturālām pārmaiņām. 

4. Jaunas politiskās norises kopš faktu konstatēšanas brauciena 

Viens no punktiem Vācijas koalīcijas līgumā, kas parakstīts 2018. gada 12. martā, paredz 

izveidot Izaugsmes, strukturālo pārmaiņu un nodarbinātības komisiju. Šīs komisijas mērķis ir 

līdz 2018. gada beigām izstrādāt rīcības plānu. Plānā tiks iekļautas koncepcijas, kā 

pakāpeniski pārtraukt elektroenerģijas ražošanu no oglēm, paredzot konkrētu beigu datumu 

un nepieciešamos juridiskos, ekonomiskos un sociālos pasākumus šīs strukturālās pārmaiņas 

īstenošanai. Federālajā līmenī ir jāizveido fonds, lai finansiāli atbalstītu attiecīgos reģionus. 

Komisijas sastāvā ir četri priekšsēdētāji un 24 locekļi. Sanāksmēs piedalās arī Vācijas 

Bundestāga locekļi un Vācijas federālo zemju pārstāvji. Komisijas pirmā sanāksme notika 

2018. gada 26. jūnijā.  

5. Secinājumi un ieteikumi 

Jautājums par lignīta ieguvi Lauzicas reģionā ir ļoti būtisks un sarežģīts. Lignīta ieguve 

būtiski ietekmē vidi un reģiona iedzīvotājus, tostarp sorbu kopienu.  

Lai gan Potsdamā notiek atklātas diskusijas ar pārstāvjiem no Brandenburgas trijām 

ministrijām, kuras iesaistītas visu lūgumrakstos minēto lietu izskatīšanā, vairāki jautājumi 

joprojām nav atrisināti. Delegācija secināja, ka tai būtu jāiepazīstas ar informāciju par to, kāds 

ir federālās valdības redzējums attiecībā uz lignīta ieguves tehnoloģijas izmantošanu nākotnē 

gan Brandenburgā, gan Saksijā.  

Delegācija uzzināja, ka lignīta ieguve Lauzicā ir veikta jau kopš seniem laikiem, un secināja, 

ka nav skaidras stratēģijas attiecībā uz reģiona ekonomisko pārstrukturēšanu pēc lignīta 

ieguves pārtraukšanas. Steidzami jāveic konkrēti pasākumi reģiona attīstības veicināšanai.  

Vispār lignīta ieguve nav pati mūsdienīgākā tehnoloģija. Brauciena laikā kļuva skaidrs, ka 

lignīta ieguve būtiski ietekmē vidi (tiek iznīcinātas ainavas, piesārņots ūdens un gaiss). 

Lignīta ieguves nozare tās radīto CO2 emisiju dēļ ir viens no iemesliem, kas traucē Vācijai 

īstenot savus emisiju samazināšanas mērķus.  

Sorbu minoritātes situācija Lauzicas reģionā arī ir ļoti sarežģīts un būtisks jautājums. Šīs 

minoritātes valoda un kultūra ļoti lielā mērā raksturo Lauzicas reģionu un tām ir ļoti svarīga 

nozīme Eiropas Savienības kultūras daudzveidībā. Taču sorbu kultūras identitāte ir 

apdraudēta, un paši sorbi uzskata, ka lignīta ieguves turpināšana ir drauds viņu nākotnei. 

Sorbu kopiena cita starpā pauž bažas par pārmitināšanu, zemes zaudēšanu, iekoptas zemes 

trūkumu un lielo vides piesārņojumu.  

Ieinteresētās personas visos līmeņos ir atbildīgas par to, lai sorbu kopienai tiktu sniegts 
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atbalsts. Delegācija atzinīgi vērtē iestāžu īstenotos centienus, lai nodrošinātu kopienas 

līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, piemēram, iesaistot norisēs Sorbu lietu padomi. 

Sorbu pārstāvju iecelšana vietējās pašvaldībās, kurās ir sorbu kopiena, arī ir solis pareizajā 

virzienā. 

Būtiska problēma ir komunikācijas trūkums federālo zemju iestāžu un NVO, kā arī citu 

ieinteresēto personu starpā. Iestādes ne vienmēr publisko būtiskus datus, it īpaši vides 

informāciju, kā to paredz Eiropas tiesību akti. Saistībā ar Šprē upes piesārņojumu iestādēm 

būtu jāīsteno pasākumi, lai uzlabotu ūdens kvalitāti un uzraudzītu piesārņojuma līmeni.  

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos konstatējumus, Lūgumrakstu komiteja valsts kompetentajām 

iestādēm un Eiropas Komisijai sniedz šādus ieteikumus: 

1. norāda, ka jautājums par lignīta ieguvi ir ļoti sarežģīts un sensitīvs un ka lignīta ieguve 

būtiski ietekmē vidi un iedzīvotāju ikdienu Lauzicas reģionā, it īpaši cilvēkus, kurus 

virszemes raktuvju darbību rezultātā ir paredzēts pārmitināt; 

2. norāda uz visu ieinteresēto personu kopīgo secinājumu, ka ar lignītu saistītā ieguve un tā 

izmantošana spēkstacijās ir jāizbeidz; norāda uz iestāžu apņemšanos novērst negatīvas 

pārmaiņas, kas radītu sociāli ekonomisku šoku; tomēr pauž bažas par to, ka nav konkrēta 

plāna, kā sākt šīs tehnoloģijas pakāpenisku pārtraukšanu un tās aizstāšanu ar tīrākām 

iespējām, proti, atjaunojamiem energoresursiem, kuri var radīt jaunas un augstas 

kvalifikācijas darba iespējas; uzskata, ka galvenā uzmanība būtu jāpievērš cīņai pret 

klimata pārmaiņām un par nodarbinātību un izaugsmi, lai stimulētu jaunas nodarbinātības 

iespējas enerģētikas nozarē un ieguldījumus modernās tehnoloģijās; 

3. uzsver to, cik nozīmīga pārejas posmā būs jaunizveidotā Eiropas Komisijas Platforma 

ogļu ieguves reģionu pārkārtošanai, kam būtu jāpalīdz reģioniem, kuros notiek ogļu 

ieguve, apzināt, izstrādāt un īstenot projektus, kas varētu dot impulsu dzīvotspējīgas 

ekonomiskās un tehnoloģiskās pārveides sākšanai, un nodrošināt daudzpusēju ieinteresēto 

personu dialogu par politikas nostādnēm un noteikumiem; 

4. prasa federālajai valdībai sniegt informāciju par jaunizveidotās Komisijas lignīta ieguves 

jautājumos uzdevumiem un pienākumiem; norāda attiecīgajam valsts un reģionālajām 

iestādēm, cik svarīgs ir skaidrs lignīta ieguves pakāpeniskas pārtraukšanas grafiks un 

konkrēts tādu alternatīvu pasākumu plāns, kas paredzēti, lai Lauzicas reģionā risinātu ar 

strukturālajām pārmaiņām saistītās problēmas; uzskata, ka 2040. gads ir pārāk vēlu, lai 

sasniegtu emisiju samazināšanas mērķus un izvairītos no sociāli ekonomiskā satricinājuma 

reģionā, un uzsver, ka lignīna ieguves pakāpeniska izbeigšana ir jāsāk nekavējoties; 

5. norāda, ka ogļu ieguvei vairs nav būtiska loma Lauzicas reģiona attīstībā; norāda, ka ogļu 

ieguvei Eiropā nav nākotnes, ņemot vērā tās tiešo ietekmi uz klimatu un zemes 

izmantošanu, kā arī tās radīto gaisa, trokšņa un ūdens piesārņojumu, Lauzicas gadījumā ar 

dzelzs oksīdiem un sulfātiem gan virszemes ūdeņos, gan gruntsūdeņos, kā arī saistībā ar 

papildu liela mēroga piesārņojumu un apdraudējumu sabiedrības veselībai; 

6. ierosina, ka visas atklātās ogļu raktuves un ar oglēm darbināmās spēkstacijas būtu jāslēdz 

pēc iespējas ātrāk — vēl pirms 2040. gada; prasa nekavējoties izbeigt jebkādas tiešas vai 

netiešas publiskas subsīdijas šīm darbībām un novirzīt tās uz ilgtspējīgiem atjaunojamās 

enerģijas avotiem un nepieciešamajām pārmaiņām, tostarp uz šo pārmaiņu skartajām 
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darbavietām un kopienām; uzskata, ka ES līdzekļi būtu jāpiešķir, lai atbalstītu reālus 

pārejas pasākumus; 

7. mudina federālās un reģionālās iestādes izstrādāt visaptverošu ekonomikas 

pārstrukturēšanas plānu un nekavējoties sākt ekoloģisko pāreju, veicot pasākumus 

reģionālās attīstības veicināšanai Lauzicas reģionā; ņemot vērā klimata perspektīvu, 

uzskata, ka pakāpeniskā kodolenerģijas izmantošanas pārtraukšana nekādā gadījumā 

nedrīkstētu novest pie tā, ka varētu tikt palielināta ogļu kā enerģijas avota izmantošana;  

8. atgādina par Parīzes nolīguma mērķiem un norāda uz jauno ES mērķi panākt, lai līdz 

2030. gadam 32 % enerģijas tiktu iegūti no atjaunojamajiem energoresursiem, par ko 

Komisija, Parlaments un Padome vienojās 2018. gada 14. jūnijā sarunās par turpmāko 

atjaunojamo energoresursu enerģijas nozares attīstību ES; uzskata, ka jānodrošina 

taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas visām enerģētikas nozarēm; 

9. norāda, ka ir pierādīts, ka pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem un energoefektivitātes 

pasākumiem spēj radīt daudzas stabilas darbavietas, kurās nepieciešami kvalificēti 

darbinieki; ir pārliecināta, ka šāds vēl vairāk darbietilpīgs pieprasījums noteikti būtu par 

pamatu tam, lai atdzīvinātu reģiona ekonomiku un balstītu to uz ilgtspējīgām darbībām, 

tādējādi padarot to konkurētspējīgāku nākamajās desmitgadēs; uzsver, ka pašlaik atbildīgo 

iestāžu pienākums ir nodrošināt, ka nepieciešamā sociālekonomiskā transformācija notiek 

laikus; uzskata, ka būtu jāpiešķir pietiekams ES struktūrfondu finansējums, lai 

vēsturiskajos ogļu ieguves reģionos īstenoto nepieciešamās pārmaiņas, protams, ievērojot 

vietējās īpatnības; 

10. uzskata, ka lēmumiem par ieguldījumiem enerģijas avotos, jo īpaši saistībā ar publisko 

finansējumu, jābūt pamatotiem ar uzticamiem datiem no faktiskā tirgus un tajos jāiekļauj 

arī ārēji jautājumi, kas saistīti ar katru atsevišķo darbību, piemēram, tādu resursu kā 

augsnes un ūdens izmantošana, kā arī faktiskais vai iespējamais piesārņojums vai ietekme 

uz sabiedrības veselību un vidi; aicina Komisiju atjaunināt tās rīcībā esošos datus un 

prognozes par cenām enerģijai, kas iegūta no dažādiem avotiem, ņemot vērā šos kritērijus; 

11. prasa Komisijai izvērtēt, kā Brandenburgas federālajā zemē, it īpaši Lauzicas reģionā, tiek 

ievērota Ūdens pamatdirektīva, Dzeramā ūdens direktīva un Gruntsūdeņu direktīva, kā arī 

lignīta ieguves faktisko ietekmi uz Natura 2000 aizsargājamām teritorijām, un informēt 

Parlamentu par jebkādām šajā sakarībā konstatētajām novirzēm; atgādina par to, cik 

svarīgi ir ievērot Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu prasības un nodrošināt 

sabiedrības līdzdalību, attiecīgā gadījumā arī pāri valstu robežām;  

12. aicina visas attiecīgās iestādes pārredzami, regulāri un savlaicīgi sazināties ar 

iedzīvotājiem, kurus skar izrakteņu ieguves darbības, bet jo īpaši uz sorbu kopienas 

pārstāvjiem; pieprasa publisku piekļuvi “Vattenfall” kalnrūpniecības aktīvu pārdošanas 

EPH nosacījumiem un valsts iestāžu noteiktajiem darbības nosacījumiem un 

ierobežojumiem, ja tādi ir; 

13. aicina kompetentās iestādes regulāri uzraudzīt un kontrolēt un pārredzami ziņot Komisijai 

par ūdens piesārņojuma tendencēm upēs, ezeros un gruntsūdeņos, kā arī nodrošināt, ka 

visi savāktie dati ir pietiekami detalizēti un tiek savlaicīgi publiskoti; uzsver, cik svarīga ir 

uzticama un sistemātiska pieeja, saskaņā ar kurā attiecīgās vietās tiktu izvietoti mērījumu 

izdarīšanas punkti, ņemot vērā galīgo mērķi — pienācīgi aizsargāt sabiedrības veselību; 



 

CR\1165897LV.docx 27/28 PE623.591v03-00 

 LV 

14. aicina Brandenburgas un Saksijas federālo zemju valdības sniegt informāciju par 

izņēmumiem vai tiešām vai netiešām subsīdijām, kas piešķirti izrakteņu ieguves 

uzņēmumiem, pamatojoties uz federālo zemju noteikumiem par ūdeni; norāda, ka 

gruntsūdeņu līmeņa izmaiņas, ņemot vērā šā reģiona ģeoloģiskās īpašības, negatīvi 

ietekmē ūdens tilpņu ķīmisko sastāvu; aicina federālo zemju valdības pārredzami un 

pienācīgi sniegt informāciju par visiem turpmākajiem plāniem attiecībā uz pašlaik 

aktīvajām raktuvēm; uzskata, ka valstu valdībām nevajadzētu piešķirt jaunas atļaujas 

jaunu raktuvju atvēršanai vai esošo raktuvju paplašināšanai, tostarp Welzow Süd, un ka ir 

jānosaka skaidrs pašreizējo izrakteņu ieguves darbību beigu datums; 

15. atgādina, cik svarīgi ir ievērot juridiskās prasības attiecībā uz dūņu apstrādi, proti, 

sistemātiski nodrošināt ne tikai to aizvākšanu, bet arī pienācīgu apstrādi un apglabāšanu; 

16. iebilst pret Lauzicas iedzīvotāju, jo īpaši sorbu kopienu, turpmāku pārmitināšanu ieguves 

darbību rezultātā, lai apturētu pēdējo gadu desmitu laikā pastāvošo tendenci pārraut 

Lauzicā dzīvojošo tautību sociālā un kultūras mantojuma saknes; 

17. uzstāj, ka ir svarīgi pilnībā reģenerēt bijušās kalnrūpniecības vietas, garantējot pilnīgu 

augsnes stabilizāciju, kas nodrošina ne tikai vides atjaunošanu, bet arī nozīmīgas 

sociālekonomiskās darbības; uzsver, ka ir svarīgi piešķirt nepieciešamos resursus un 

pielikt pūles, lai nodrošinātu, ka mākslīgo ezeru skābuma līmenis bijušajās šahtās turpina 

tuvoties neitrālām vērtībām, lai šos ezerus varētu pilnībā izmantot atpūtas vajadzībām; 

uzskata, ka, ņemot vērā zināšanas, kas iegūtas no iepriekšējām pieejām, pašreizējiem 

ieguves rūpniecības uzņēmumiem jābūt obligāti iesaistītiem un galu galā arī atbildīgiem 

par atbilstošu un savlaicīgu teritoriju atjaunošanu; 

18. aicina valsts iestādes nodrošināt, ka, pamatojoties uz principu „piesārņotājs maksā”, 

ieguves uzņēmumi ir nepārprotami atbildīgi par jebkādām iespējamām ar ieguves 

rūpniecības darbībām saistītām sekām, un jau no paša sākuma kā priekšnoteikumu 

darbības licences iegūšanai, federālās un reģionālās iestādes nosaka tiem pienākumu 

noguldīt atsevišķu bloķētu depozītu, kurā būtu ietiekami daudz līdzekļu, lai stabilizētu, 

reģenerētu un pārveidotu kalnrūpniecības vietas un nepieļautu jebkādu iespējamo 

piesārņojumu, ko rada lignīta ieguve, ar mērķi novērst jebkādu turpmāku slogu nodokļu 

maksātājiem; 

19. uzsver, ka ir svarīgi, lai sorbu kopienas pārstāvji piedalītos lēmumu pieņemšanas procesos 

visos līmeņos, ja tiek skartas sorbu kopienas tiesības; uzskata, ka Sorbu lietu padomei 

būtu jāpiešķir plašākas tiesības, lai nodrošinātu tās aktīvu līdzdalību; 

20. aicina Brandenburgas un Saksijas federālo zemju valdības visos iespējamos veidos 

atbalstīt sorbu valodu; atzinīgi vērtē pasākumus, kas īstenoti, lai popularizētu sorbu valodu 

un ar gandarījumu atzīmē, ka Lauzicas reģionā ielu nosaukumi norādīti divās valodās; 

iesaka paplašināt sorbu valodas lingvistisko vidi, cita starpā sorbu valodā sniedzot 

paziņojumus sabiedriskajā transportā vai informatīvās norādes sabiedriskās vietās, 

piemēram, muzejos, parkos un zooloģiskajos dārzos; tomēr uzskata, ka jāievieš daudz 

strukturētāki pasākumi, lai saglabātu sorbu valodu un veicinātu tās izmantošanu publiskajā 

sektorā un reģiona pilsoniskajā dzīvē; 

21. norāda, ka mācīšanai sorbu valodā ir izšķiroša nozīme, lai sorbu valoda arī turpmāk 

pastāvētu; pauž bažas par to, ka Brandenburgā tiek grozīti noteikumi, kas reglamentē 

izglītību sorbu valodā, un par to, ka šī reforma apgrūtinās pastāvīgu apmācību; uzsver, ka 
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visos skolu sistēmas līmeņos ir vajadzīgi kvalificētāki skolotāji, kas ir prasmīgi un 

kompetenti sorbu valodas jautājumos; 

22. ierosina piešķirt ES līdzekļus sorbu valodas un kultūras veicināšanai, jo īpaši saistībā ar 

tādiem konkrētiem strukturāliem aspektiem kā skolotāju apmācība Leipcigas universitātē, 

kas kopā ar projekta Witaj projektu varētu nodrošināt mūžizglītību sorbu valodā jau no 

pirmsskolas izglītības līmeņa; uzskata, ka Sorbu tautas fonds Bauzenā varētu būt uzticams 

partneris šajā projektā; 

23. apņemas sekot līdzi iedzīvotāju ziņojumiem par turpmākajām norisēm Lauzicas reģionā.  

 

 

 

 


