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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
 

 
Par pamatnostādņu projektu „Vides politikas 
pamatnostādnes 2013.–2020. gadam” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
pamatnostādņu projektu „Vides politikas pamatnostādnes 2013.–
2020. gadam”, jo ir konceptuāli iebildumi un iebildumi Vides politikas 
pamatnostādņu 2013.–2020. gadam informatīvajai daļai, Vides politikas 
pamatnostādņu 2013.–2020. gadam kopsavilkumam, 2. pielikumā dotajam 
situācijas raksturojumam vides aizsardzībā. 
 
Konceptuāli iebildumi: 

1.  Vides pārvaldības decentralizācijai bez atbilstošas diskusijas ar 
pašvaldībām un normatīvās bāzes sakārtošanas – pašvaldību 
noteikšanai par šo vides politikas pamatnostādņu īstenotājām un 
iesaistītajām dalībniecēm. Likumā par pašvaldībām vides 
aizsardzības (pārvaldības) funkcija nav noteikta kā pašvaldību 
autonomā funkcija. Jaunu funkciju uzlikšana iespējama likuma 
9. pantā norādītajā kārtībā.  

2. Pamatnostādnēs prevalē sektoriāls skatījums uz vidi, dalot vidi 
apkšsektoros, iztrūkstot teritoriālai kompleksai vides kvalitātes 
analīzei ar sekojošām rīcībām teritoriālā griezumā ar integrētiem 
pasākumiem augstas vides kvalitātes nodrošināšanai un  
risinājumiem uz vietas. 

3. Vides politikas pamatnostādnēm nav veikts ietekmes uz ilgtspējīgu 
attīstību vērtējums, jo, izstrādājot vides politiku, nav ņemtas vērā 
valsts finansiālās iespējas līdz 2020. gadam, valsts līmenī nav veikta 
ekonomikas, sociālās jomas un vides jomas līdzsvara analīze un 
noteikts nepieciešamais atbalsts līdzsvara nodrošināšanai. 

4. Pamatnostādnēs nav integrētas vides tēmas, kas risināmas sadarbībā 
ar citām VARAM struktūrvienībām un citām ministrijām, jo 
pamatnostādnēm jābūt galvenajam vides potikas dokumentam 
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valstī. Piem., tādas tēmas kā vide, dabas aizsardzība un ainava un to 
integrācija (VARAM ir izstrādājusi Ainavu politikas 
pamatnostādnes), pilsētvides kvalitāte, zaļā infrastruktūra, 
ekoloģiskie risinājumi būvniecībā utt. 

5. Termina „ilgtspējīga attīstība” lietojumam pamatnostādnēs, jo to 
ietvarā ilgtspējīga attīstība tiek uzskatīta par zaļo/ vides attīstību, tā 
ir vienpusīga šī jēdziena izpratne. Latvijas virzībai ilgtspējīgas 
attīstības virzienā, lai panāktu līdzsvaru visu trīs ilgtspējīgas 
attīstības pīlāru – sociālā, ekonomiskā un vides attīstība – jomās, 
iespējams, šobrīd lielāks uzsvars un atbalsts nepieciešams sociālajai 
un ekonomiskajai jomai.  

6. Vides politikas pamatnostādnēm nav veikts ietekmes uz ilgtspējīgu 
attīstību vērtējums, jo, izstrādājot vides politiku, jāņem vērā valsts 
finansiālās iespējas un ekonomikas, sociālās jomas un vides jomas 
līdzsvars. 

7. Trūkst terminu daļas. 
8. Terminam „teritoriālā plānošana” visā tekstā, kas neatbilst likumam 

„Teritorijas attīstības plānošanas likums”.   
 
Iebildumi Vides politikas pamatnostādņu 2013.–2020. gadam 
kopsavilkumam:  

9. Apgalvojumam, ka mērķa „nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot 
tīrā un sakārtotā vidē”  sasniegšanai  pasākums ir „īstenot ilgtspējīgu 
attīstību”, jo, pirmkārt, konceptu „ilgtspējīga attīstība”, kas ietver 
sociālo, ekonomisko un vides dimensiju un to līdzsvaru, nevar 
īstenot (var tiekties tā virzienā) un, otrkārt, to nevar īstenot/tiekties 
tā virzienā, vienpusīgi runājot tikai vides politikas ietvarā. Svītrot 
vārdus „īstenojot ilgtspējīgu attīstību”. 

10.  Apgalvojumam, ka, lai „sakārtotu informāciju par vides stāvokli 
Latvijā kopumā un savās pašvaldībās”, lai „varētu aktīvāk un 
kvalitatīvāk līdzdarboties tās veidošanā gan valsts, gan pašvaldību 
līmenī”, nepieciešama vides institūciju kapacitātes un to resursu 
palielināšana, jo pašvaldību autonomās funkcijas ir noteiktas 
Likumā par pašvaldībām, to skaitā pašvaldībām nav dota funkcija 
sakārtot vides informāciju un veidot to. Svītrot vārdus „un savās 
pašvaldībās” un „gan pašvaldību līmenī”. 

11.  Norādei, ka „VPP2020 darbības periodā plānots pārvērtēt jau agrāk 
iezīmētās idejas par Latvijas ilgtspējīgas attīstības institūta izveidi, 
apvienojot visus galvenos vides pētījumu virzienus vienā 
programmā”, kas neatbilst koncepta „ilgtspējīga attīstība” būtībai, jo 
ilgtspējīgas attīstības koncepts ietver sociālo, ekonomisko un vides 
dimensiju un to līdzsvaru. 

12.  Apgalvojumam, ka nepieciešamā lielā reforma ir „Zemes dzīļu 
izmantošanas juridiskā ietvara pilnveidošana un institucionālās 
kapacitātes stiprināšana, nodrošinot efektīvu zemes dzīļu valsts 
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pārvaldību un zemes dzīļu aizsardzību”, pretēji VARAM VSS 
izsludinātajā Informatīvajā ziņojumā par zemes dzīļu izmantošanu 
(projektā) izvirzītajam zemes dzīļu izmantošanas mērķim 
„nodrošināt tautsaimniecību ar izejvielām”. 

13.  Apgalvojumam, ka nepieciešamā lielā reforma ir „Normatīvo aktu 
bāzes par ūdenssaimniecības pakalpojumiem izstrāde, lai noteiktu 
vienotas prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgādes un 
kanalizācijas) sniegšanai un lietošanai pašvaldībās”, jo normatīvo 
aktu izstrāde pati par sevi nav reforma. 

14.  Apgalvojumam, ka sadaļā „Noslēguma jautājumi” izvērtēta 
VPP2020 ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem, jo, 
pirmkārt, pamatnostādņu ietekme uz budžetiem nav vispār vērtēta – 
nav izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos „Attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas 
noteikumi” 2. pielikumā noteikto formu, otrkārt, pretēji 
apgalvotajam 12.1. sadaļā (81.–83. lpp.), nav dota informācija par 
ietekmi uz pašvaldību budžetiem.  

Iebildumi Vides politikas pamatnostādnes 2013.–2020. gadam (informatīvā 
daļa): 

15.  6. lpp. apgalvojumam, ka mērķa „nodrošināt iedzīvotājiem iespēju 
dzīvot tīrā un sakārtotā vidē”  sasniegšanai  pasākums ir „īstenot 
ilgtspējīgu attīstību”, jo, pirmkārt, konceptu „ilgtspējīga attīstība”, 
kas ietver sociālo, ekonomisko un vides dimensiju un to līdzsvaru, 
nevar īstenot (var tiekties tā virzienā) un, otrkārt, to nevar 
īstenot/tiekties tā virzienā, vienpusīgi runājot tikai vides politikas 
ietvarā. Svītrot vārdus „īstenojot ilgtspējīgu attīstību”.  

16.  7. lpp. apgalvojumam, ka VPP2020 struktūra veidota atbilstoši MK 
2009. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 1178 ,,Attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” un 
apgalvojumam, ka „Sadaļā „Noslēguma jautājumi” izvērtēta 
VPP2020 ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem”, jo 
pamatnostādņu ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem nav 
izstrādāta atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam un, pretēji 
apgalvotajam 12.1. sadaļā (81.–83. lpp.), nav dota informācija par 
ietekmi uz pašvaldību un valsts budžetiem.  

17.  8. lpp. apgalvojumam, ka vides politikas sekmīgai ieviešanai īpaši 
nozīmīga ir „pašvaldību iesaistīsanās un vides pārvaldības 
sistēmas efektīva darbība vietējā līmenī, kas rada 
priekšnoteikumus sekmīgai projektu realizācijai ūdenssaimniecības, 
atkritumu apsaimniekošanas un citās jomās, kā arī nodrošina 
sabiedrības informētību un tās atbalstu vides pasākumiem”, jo 
saskaņā ar Likumu par pašvaldībām, kurā noteiktas pašvaldību 
autonomās funkcijas, pašvaldībām nav noteiktas vides 
aizsardzības/pārvaldības un vides pārvaldības sistēmu 
veidošanas, kā arī sabiedrības informēšanas funkcijas vides 
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jautājumos. Ja plānotas izmaiņas VARAM politikā no vides 
aizsardzības un pārvaldības centralizācijas uz decentralizāciju, tad 
vispirms valsts likumdošanā vietējām pašvaldībām ir jānosaka vides 
aizsardzības funkcija un sabiedrības informēšanas funkciju vides 
jautājumos. 

18.  9. lpp. Latvijas vides politikas virsmērķim, pirmkārt, tā daļai 
„nodrošināt iedzīvotājiem tiesības dzīvot tīrā un sakārtotā vidē”, 
kurš ir citāds, nekā minēts pamatnostādņu kopsavilkumā un 
informatīvās daļas ievadā, – mērķis „nodrošināt iedzīvotājiem 
iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē”. Priekšlikums saskaņot 
redakcijas un lietot vārdu „iespējas”. Otrkārt, ka virsmērķa 
„nodrošināt iedzīvotājiem tiesības dzīvot tīrā un sakārtotā vidē” 
sasniegšanai pasākums ir „īstenot ilgtspējīgu attīstību”, jo, pirmkārt, 
konceptu „ilgtspējīga attīstība”, kas ietver sociālo, ekonomisko un 
vides dimensiju un to līdzsvaru, nevar īstenot (var tiekties tā 
virzienā), treškārt, to nevar īstenot/tiekties tā virzienā, vienpusīgi 
runājot tikai vides politikas ietvarā. Svītrot vārdus „īstenojot 
ilgtspējīgu attīstību”. Ceturtkārt, ka iespējami augsta vides kvalitāte 
ir tikai jāsaglabā, jo vides kvalitāte būtu ne tikai jāsaglabā, bet arī 
jāuzlabo. Piektkārt, skaidrojams termins „sakārtota vide”.  

19. 13. lpp., ka „pilsētvides attīstība” ir nozare.  
20. 13. lpp. jēdzienam „teritoriālā plānošana”, kurš neatbilst likumam 

„Teritorijas attīstības plānošanas likums”.   
21. 14. lpp. tekstam „Savukārt pašvaldību tīmekļa vietnēs pieejamā 

informācija (vai vides? – autora jautājums) visbiežāk ir novecojusi 
vai ļoti vispārīga, dodot tikai vispārinātu priekšstatu par pilsētu vai 
reģionu” pamatnostādnēs”, jo pašvaldību mājaslapu informācija ir 
pašvaldību kompetence. 

22.  16. lpp. dotajai nepilnīgajai informācijai, ka „Kopumā ĪADT 
aizņem 16% valsts teritorijas”, neparādot, cik lielas platības 
procentuāli aizņem ĪADT uz sauszemes un cik – aizsargājamās jūras 
teritorijas, kā arī cik lielas procentuāli ir Natura 2000 teritorijas.   

23.  18. lpp. dotajai nepilnīgajai informācijai ūdenssaimniecības jomā, 
piem., norādot tikai, ka ”Apdzīvotās vietas ar iedzīvotāju skaitu virs 
10 000 jau ir nodrošinātas ar atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni”, 
bet nepasakot situāciju apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu zem 
2000, kā arī apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu no 2000 līdz 
10 000. Tas pats attiecas un kanalizāciju un situāciju lietusūdens 
mazināšanas un novades jomā, kura vispār nav minēta.  

24.  18. lpp. 2. nodaļas horizontālie jautājumi vides aizsardzībā, 
sasniedzamie mērķi un rīcības virzieni mērķu sasniegšanai. 
 
2.1. noteiktajam politikas mērķim „Nodrošināt labu vides 
pārvaldību valsts un pašvaldību līmenī, kā arī labu vides 
komunikāciju, kas balstīta uz pilnīgu un izsvērtu vides informāciju; 
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veicināt plašu sabiedrības iesaistīšanos vides jautājumu risināšanā”, 
jo vides pārvaldība saskaņā ar Likumu par pašvaldībām pašvaldību 
līmenī nav pašvaldību autonomā funkcija. Izslēgt vārdus „un 
pašvaldību līmenī”.  

25. 19. lpp. sadaļai 2.2. Problēmas, kuru risināšanai ir nepieciešams 
īstenot valdības politiku, ka tādas aktuālākās problēmas horizontālo 
jautājumu vides aizsardzībā risināšanai, kurām nepieciešama ir 
valdības politika, ir:  

a. „Nepietiekama vides informācija gan valsts, gan pašvaldību 
līmenī, ...”;  

b. „Pārāk maza sabiedrības līdzdalība ar vidi saistītu jautājumu 
risināšanā valsts un pašvaldību līmenī”;  

c. „Pārāk maza vides aizsardzības sistēmas kapacitāte valsts un 
pašvaldību līmenī”, 

jo vides aizsardzība saskaņā ar Likumu par pašvaldībām nav   
pašvaldību autonomā funkcija.   

26.  19. lpp. tekstam „Ilgtspējīgas attīstības un vides aspekti nav 
pietiekami iekļauti visu līmeņu plānošanas procesos un izstrādāto 
plānu ieviešanā, jo īpaši teritoriālas plānošanas un pilsētvides 
attīstības jomā”. Pirmkārt, ilgtspējīgas attīstības aspekti  ir sociālās, 
ekonomiskās un arī vides jomas aspekti un sadarbībā ar atbildīgajām 
ministrijām par pirmajiem diviem būtu diskutējams, vai tie ir vai 
nav pietiekami ņemti vērā, integrēti plānošanas dokumentos, otrkārt, 
aspekti nav iekļaujami procesā, treškārt, jēdziena „teritoriālā 
plānošana” vietā jālieto likumam „Teritorijas attīstības plānošanas 
likums” atbilstošs jēdziens. 

27.  22. lpp. apgalvotajam attiecībā uz pašvaldībām, ka aktuālākās 
problēmas zemes dzīļu izmantošanas jomā ir – ka „Trūkst valsts un 
pašvaldību zemju dzīļu izmantošanas stratēģijas”.  

28. 23. lpp. 4.1. Dabas aizsardzības politikas mērķim „Nodrošināt dabas 
aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību”, jo tas nav 
ilgtspējīgas attīstības mērķis, trūkst sociālās dimensijas.  

29. 24. lpp., 4.2., dabas aizsardzības situācijas raksturojums vienpusīgi 
vērsts tikai uz īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību.  

30. 24. lpp., 4.2., dabas aizsardzības situācijas raksturojumā trūkst 
norādes, ka faktiski valstī nav dabas aizsardzības teritoriju 
apsaimniekotāja. 

31.  24. lpp., 4.3. 2) tekstam „Apsaimniekošanas pasākumu plānošana 
un ieviešana, saskaņojot dabas aizsardzības un saimnieciskās 
darbības intereses”, tajā trūkstot sociālajai jomai.  
 
 

32.  24. lpp., 4.3. 3), ka pasākums „ĪADT dabas aizsardzības plānu un 
pašvaldību teritorijas plānojumu integrēšanu” dos ieguvumu 
„Pašvaldību iesaistīšana ĪADT apsaimniekošanā, veidojot valsts un 
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privāto partnerību, sekmējot biedrību un nodibinājumu līdzdalību 
apsaimniekošanā...”, jo divu plānu ar nosacījumiem teritorijas 
izmantošanai (aizsardzībai) integrēšana nav pamats obligātai 
pašvaldību iesaistei IADT apsaimniekošanā, pašvaldības var 
iesaistīties ĪADT apsaimniekošanā, ja to vēlas, kā arī veidot 
partnerības. 

33. 25. lpp. tekstā „Aktivizēt finansējuma piesaisti ĪADT 
apsaimniekošanai, sasniedzot norādīto „Piesaistīto finanšu līdzekļu 
apjoms ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanai 
sasniedz 35 Ls/ha/gadā” iezīmētajam finansējuma pieaugumam 
IADT apsaimniekošanai, kas (35 Ls/ha/gadā) būtu vērtējams visas 
valsts teritorijas ilgtspējīgas attīstības  kontekstā.  

34.  25. lpp. tekstam par problēmām gaisa aizsardzībā, jo kā problēma, 
kuras risināšanai ir nepieciešams īstenot noteiktu vadības politiku, 
nav atzīmētas nepilnības likumdošanas aktos attiecībā uz smaku 
novērtēšanu, jo pašreiz MK noteikumi Nr.626 paredz smaku 
traucējumu novērtēšanu tikai gada griezumā, veicot smaku 
izplatības modelēšanu, paņemot paraugu no avota, un neparedz 
operatīvu reaģēšanu smaku traucējuma gadījumos.  

35. 26. lpp. 5.2. sadaļas 11. problēmai, jo tā noformulēta nekorekti – 
„…smaku paraugu analīze ārpus iestādes darba laika…” nav saistīta 
ar VVD kapacitātes pietiekamību/nepietiekamību. 

36.  26. lpp. trūkst vienas no svarīgākajām problēmām – VVD 
nepietiekama piesārņojošo darbību kontrole, sevišķi instrumentāla. 

37.  26. lpp. 5.2. sadaļas 12. problēmai,  jo tajā minēta nepietiekama 
pašvaldību kapacitāte un speciālistu trūkums gaisa kvalitātes 
modelēšanas jomā, jo tas ir valsts institūcijas – VVD – uzdevums, 
izsniedzot atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai, nepaļauties tikai 
uz operatoru veiktajiem emisijas aprēķiniem un modelēšanas 
rezultātiem, bet arī pārbaudīt tos. Tā nav pašvaldības funkcija.  

38.  27. lpp. Klimata pārmaiņu vispārīgajam politikas mērķim 
„Nodrošināt Latvijas ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu 
samazināšanā, līdzsvarojot vides, sociālās un ekonomiskās 
intereses”, jo nav saprotams, kāpēc Latvijai būtu jālīdzsvaro savas 
intereses, un jautājums tad ir, kuras intereses nav līdzsvarā. Izteikt 
redakcijā „Nodrošināt Latvijas ieguldījumu globālo klimata 
pārmaiņu samazināšanā, ņemot vērā Latvijas vides, sociālās un 
ekonomiskās intereses”. 

39.  28. lpp., jo trūkst skaidrojuma  jēdzienm „CO2 references līmenis”. 
40.  28. lpp. 6.4. sadaļas 1), ka svarīgākie ieguvumi, samazinot SEG 

emisijas visos tautsaimniecības sektoros, būs „Samazināts SEG 
emisiju pieaugums visās tautsaimniecības nozarēs” diskutējams, vai 
Latvijas interesēs ir samazināt pieaugumu attiecībā uz visām 
nozarēm. 
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41.  33. lpp. 8. sadaļas „Vides piesārņojums un riski” 8.2.4. „Aktuālākās 
problēmas avāriju risku samazināšanas jomā”, ka VVD 
inspektoriem un ekspertiem trūkst zināšanu riska novērtēšanā, teksts 
papildināms „līdz ar to arī potenciāli bīstamo objektu atļaujās 
piesārņojošo darbību veikšanai nepamatoti maz uzmanības tiek 
pievērsts avārijas risku jautājumiem” (secinājums  balstās uz 
Ventspils pot. bīst. uzņēmumu atļaujām). Rīcība avāriju situācijās 
būtu jāmācās vispirms pašiem operatoriem (sk. pasākumi), bet 
svarīgākais pasākums šeit varētu būt sabiedrības informēšana par 
avāriju risku paaugstinātās bīstamības objektos, avāriju sekām un 
rīcību avāriju gadījumos. 

42.  31. lpp., 7.3., sadaļu „Pasākumi”  un „Ieguvumi” tekstam „Izstrādāt 
normatīvo regulējumu vienotu prasību noteikšanai 
ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgādes un kanalizācijas) 
sniegšanai un lietošanai” un ieguvumam pasākuma rezultātā – 
„Noteiktas vienotas prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanai visā valsts teritorijā”, jo diskutējams jautājums par 
vienotu prasību noteikšanu valsts līmenī, jo ūdensapgāde un 
kanalizācija ir pašvaldību autonomā funkcija, kā arī prasības pašas 
par sevi nav ieguvums. Izteikt redakcijā – „Izstrādāt normatīvo 
regulējumu ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgādes un 
kanalizācijas) sniegšanai un lietošanai”. 

43. 31. lpp., 7.3., tekstam sadaļā „Ieguvumi”, ka „Pašvaldībām noteiktas 
tiesības izdot saistošos noteikumus, iekļaujot tajos prasības 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un lietošanai, lai 
veicinātu pieslēgumus centralizētajām kanalizācijas un 
ūdensapgādes sistēmām un sasniegtu plānoto pakalpojumu 
sniegšanas apjomu”, jo pašvaldībām šādas tiesības izdot saistošos 
noteikumus jau ir. Svītrot tekstu.  

44.  36. lpp. politikas rezultātam (3) Nodrošināta ilgtspējīgas attīstības 
un vides aspektu integrēšana visu līmeņa plānos, jo īpaši teritoriālās 
plānošanas un pilsētvides jomās” un rezultatīvajam rādītājam 
„Samazinājušās iedzīvotāju sūdzības par vides problēmām (%)”, jo 
skat. iepriekš teikto par  ilgtspējīgas attīstības jēdziena izpratni, par 
terminu „teritoriālā plānošana”, un nepieciešams precizēt pašu 
domu, to saskaņojot ar VARAM Telpiskās plānošanas departamentu. 

45.  37. lpp. politikas rezultātam (5) „Nodrošināta adekvāta vides 
institūciju kapacitāte un pašvaldību vides sektora stiprināšana” un tā 
rezultatīvajam rādītājam „Pašvaldību, tai skaitā būvvalžu, 
kapacitātes pieaugums ar vidi saistītos jautājumos (%)” palielinās 
par 5%, jo, pirmkārt, nepieciešams skaidrojums, kas ir domāts ar 
vārdiem „pašvaldību vides sektors”, otrkārt, pašvaldībām saskaņā ar 
Likumu par pašvaldībām nav noteikta dabas aizsardzības funkcija. 
Svītrot tekstu attiecībā uz pašvaldībām. 
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46.  40. lpp., 10.3., dabas aizsardzības politikas rezultātam „Pilnveidots 
ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīkls, 
balstoties uz sugu un biotopu izplatības kartēšanu, kā arī ņemot vērā 
jaunāko zinātnisko pētījumu un regulāra monitoringa datus, ...”, jo 
Natura 2000 tīkla pilnveidošana (Natura 2000 tīkla paplašināšana – 
autora redzējums) plānota, balstoties tikai uz sugu un biotopu 
izplatības kartēšanu, kā arī ņemot vērā jaunāko zinātnisko pētījumu 
un regulāra monitoringa datus, bet neņemot vērā vietas attīstības 
vajadzības, sociālos un ekonomiskos faktorus un valsts iespējas 
finansēt dabas aizsardzības teritoriju pieaugumu (35 Ls/ha). 

47.  41. lpp., 10.3., dabas aizsardzības darbības rezultātam „Veikta 
Natura 2000 teritoriju robežu precizēšana, ņemot vērā jaunāko 
zinātnisko informāciju un monitoringa rezultātus”, un rezultatīvajam 
rādītājam „Teritoriju skaits, kurām precizētas (vai palielināta 
platība? – autora jautājums) robežas 100%, jo netiek plānots ņemt 
vērā vietas attīstības vajadzības, sociālos un ekonomiskos faktorus 
un valsts iespējas finansēt dabas aizsardzības teritoriju stingrāko 
aizsardzības zonu palielināsanu vai ĪADT teritoriju paplašināšanu. 

48.  41. lpp., 10.3., dabas aizsardzības darbības rezultātam „Palielināta 
plānošanas reģionu iesaiste ĪADT apsaimniekošanā” un 
rezultatīvajam rādītājam „Izstrādāta koncepcija atsevišķu ar ĪADT 
apsaimniekošanu saistītu funkciju nodošanai plānošanas reģioniem”,  
jo plānošanas reģionu galvenā funkcija ir plānošana, bet tiem nav 
apsaimniekošanas funkcijas. Tā kā valstī reāli nav atrisināts 
jautājums par ĪADT apsaimniekošanu, tad izteikt redakcijās  
„Sakārtota  ĪADT apsaimniekošana” un „Izstrādāta koncepcija par  
ĪADT apsaimniekošanu”.   

49.  41. lpp., 10.3., dabas aizsardzības darbības rezultātam „Aktivizēt 
finansējuma piesaisti ĪADT apsaimniekošanai (īpaši atbalstot 
inovatīvus dabas aizsardzības pasākumus)” un paredzētajam 
rezultatīvajam rādītājam, palielinot piesaistīto finanšu līdzekļu 
apjomu ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanai 
no 10 Ls/ha gadā līdz 35 Ls/ha gadā, jo šāds līdzekļu pieaugums 
jāvērtē valsts iespēju un visu valsts vietu ilgtspējīgas attīstības 
kontekstā. 

50.  48. lpp., 10.6., politikas rezultātam (2) „Uzlabojusies 
ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte un pieejamība” ar 
rezultatīvo rādītāju „Iedzīvotāju īpatsvars aglomerācijās ar CE 
> 2000, kam nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstošu 
centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība” un tā % 
palielinājusies sasniedzot 98% 2020. gadā un „Iedzīvotāju īpatsvars 
aglomerācijās ar CE > 2000, kam nodrošināta normatīvo aktu 
prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas 
pakalpojumu pieejamība” un tā % palielinājusies sasniedzot 98% 
2020. gadā, jo, pirmkārt, valstī ir arī apdzīvotas vietas ar iedzīvotāju 
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skaitu zem 2000 (tai skaitā augošas), kurās nepieciešams nodrošināt 
ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti, otrkārt, jo apšaubāma ir 
realitāte un tas, vai ekonomiski pamatojams ir rādītājs, ka visās 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 2000 iedzīvotāju 
2020. gadā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi ir 98% no 
kopējā skaita, ņemot vērā Latvijas apdzīvoto vietu un pilsētu 
apdzīvojuma blīvumus, pilsētu sarukšanas tendences un jaunās zaļas 
infrastruktūras tehnoloģijas un racionālu resursu izmantošanu.  

51.  48. lpp., 10.6., darbības rezultātam 2.2. „Noteiktas vienotas 
prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgādes un 
kanalizācijas) sniedzējiem un lietotājiem” un darbības rezultātam 
„Izstrādāts normatīvais regulējums (tiesību aktu skaits) – 6, jo 
diskutējams jautājums par vienotu prasību noteikšanu valsts līmenī, 
jo ūdensapgāde un kanalizācija ir pašvaldību autonomā funkcija, kā 
arī normatīvo aktu palielināšana ir pretēja valsts prezidenta 
rīkojumam par normatīvisma samazināšanu valstī.  

52.  58.–80. lpp. 11. „Paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns” ailē 
„Atbildīgās institūcijas” norādītajam, ka pašvaldības ir atbildīgās  
institūcijas vides politikas paredzēto uzdevumu un pasākuma plāna 
izpildei, jo Likumā par pašvaldībām kā pašvaldību funkcija nav 
noteikta vides aizsardzības (pārvaldības) funkcija, savukārt likuma 
9. pantā ir noteikts, ka, „nododot valsts pārvaldes iestāžu funkciju 
izpildi pašvaldībām, vienlaikus tām nododami līdzekļi, kas paredzēti 
attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu budžetā šo funkciju veikšanai”. 

53.  58.–80. lpp. 11. „Paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns” ailē 
„Iesaistītās institūcijas” norādītajam, ka pašvaldības ir iesaistītās 
institūcijas vides politikas paredzēto uzdevumu un pasākuma plāna 
izpildei, jo Likumā par pašvaldībām kā pašvaldību funkcija nav 
noteikta vides aizsardzības (pārvaldības) funkcija, savukārt likuma 
9. pantā ir noteikts, ka, „nododot valsts pārvaldes iestāžu funkciju 
izpildi pašvaldībām, vienlaikus tām nododami līdzekļi, kas paredzēti 
attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu budžetā šo funkciju veikšanai”. 

54.  58.–80. lpp. 11. „Paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns” iedaļai 
„Nepieciešamais finasējums un tā avoti”, kurā virzieniem, kuros 
pašvaldības ir iesaistītās institūcijas, pretī ir norāde, ka rīcības jāveic 
„Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros”, neatšifrējot – valsts vai/un 
pašvaldību budžeta ietvaros. Izteikt redakcijā „Piešķirto valsts 
budžeta līdzekļu ietvaros”. 

55.  58. lpp. 11. paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 11.1. daļas 
A.1.4., kur kā iesaistītā institūcija ir noteikta LPS, jo LPS ir 
brīvprātīga sabiedriska organizācija, kas, ņemot vērā savus resursus,  
izvēlas savu iesaisti. Svītrot LPS.  

56.  59. lpp. Rīcības virziena mērķa sasniegšanai A3 formulējumam 
„Ilgtspējīgas attīstības un vides aspektu iekļaušana visu līmeņu 
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plānošanas un ieviešanas procesos, jo īpaši teritoriālās plānošanas 
un pilsētvides attīstības jomās”, skat. iebildumus iepriekš.  

57.  59.lpp., A3.3., Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai „Izvērtēt 
iespējas pieprasīt pilnīgu vai daļēju atbildību no pašvaldībām….” – 
jo nevar prasīt atbildību no pašvaldībām, ja tām nav nekādu tiesību 
vides jomā. Piem., ka lielākās vides problēmas rodas piesārņojošo 
darbību rezultātā, kurām atļaujas izsniedz VVD, reizēm pat 
nerēķinoties ar pašvaldības viedokli. Pašvaldība pat nevar apstrīdēt 
izsniegtās atļaujas, bet pēc tam, kad rodas problēmas, pasākumu 
plāni gaisa kvalitātes uzlabošanai u.c. jāizstrādā pašvaldībai.  

58.  59. lpp. rīcības virzienam mērķa sasniegšanai A3.4. „Savlaicīgi 
pašvaldības teritorijas attīstības dokumentos iekļaut skaidrus 
kritērijus plānotajai attīstībai pašvaldības teritorijā, kas nodrošinātu 
sabiedrības, komersantu un vides aizsardzības interešu 
sabalansētību”, jo prioritāri VARAM ir jāizstrādā vadlīnijas tādu 
kritēriju izvēlei. 

59.  59. lpp. rīcības virzienam mērķa sasniegšanai A5. „Palielināt vides 
aizsardzības sistēmas kapacitāti valsts un pašvaldību līmenī”, jo 
Likumā par pašvaldībām kā pašvaldību funkcija nav noteikta vides 
aizsardzības funkcija. 

60. 66.–68. lpp. 11. Paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns 11.4. 
daļai: 

a. A2.2. (A2) „Dažādu sektoru radītā piesārņojuma 
samazināšana”), jo VARAM un tās pakļautībā esošām 
institūcijām vajadzētu ne tikai koordinēt un sekot, bet 
vispirms kontrolēt; 

b. A4.1., jo ar informācijas sniegšanu vien iedzīvotāju 
neapmierinātību ar gaisa kvalitāti nevar samazināt, nereāls 
rīcības virziens. 

61. 11. 75. lpp. Paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns 11.7. daļa: 
a. A1.1., jo realizēt piesārņoto vietu sanācijas projektus ir 

vispirms piesārņojuma radītāja pienākums; 
b. jo rīcības virzienā A2 „Ķīmisko vielu apsaimniekošana un 

pārvaldība” vispirms vēlama apmācība potenciāli bīstamo 
objektu inspicēšanai, avāriju risku novērtēšanai. 

62.  Sadaļai „Noslēguma jautājumi”, jo tajā nav izvērtēta VPP2020 
ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem un tā nav izstrādāta 
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos „Attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 
2. pielikumā noteikto formu. 
 
 

Iebildumi 2. pielikumam „Situācijas raksturojums vides aizsardzības jomā”. 
63.  26. lpp., 3. Dabas aizsardzība, 3.3. ĪADT apsaimniekošana un 

apsaimniekošanas iespējas, jo plānošanas reģionu galvenā funkcija 



 

 

11 

ir plānošana, kā arī apšaubāma ir iespēja nodot atsevišķas ar ĪADT 
apsaimniekošanu saistītas noteiktas funkcijas plānošanas reģioniem, 
t.sk. dabas aizsardzības plānu ieviešanā, tas viss prasa papildu 
finansējumu un attiecīgas zināšanas.  

64. 58. lpp., 6.2.1. Virszemes ūdeņi apgalvotajam, jo resursu trūkuma 
dēļ, nevis pašvaldības nepietiekamas ieinteresētības dēļ pašvaldības 
nevar atļauties izveidot oficiālas peldvietas. 

65.  LPS un tās biedriem ir daudzi citi iebildumi un precizējumi 
situācijas raksturojumam vides aizsardzības jomā, kurus, ņemot vērā 
atbilstoši pamatnostādņu lielajam apjomam atvēlēto to īso 
apspriešanas termiņu vasarā atvaļinājumu periodā, nav paspēts 
iestrādāt atzinuma tekstā. LPS patur tiesības pamatnostādņu 
apspriešanas gaitā konsultējoties ar pašvaldībām, iesniegt papildu 
iebildumus un precizējumus. 
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