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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 piecu dienu 
saskaņošanai atsūtīto pamatnostādņu projektu „Vides politikas 
pamatnostādnes 2013.–2020. gadam” un pastāv uz saviem iepriekš 
izteiktajiem iebildumiem, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta, un 
nesaskaņo jauno, kvalitatīvi pilnveidoto redakciju, jo ir šādi iebildumi: 

1. 17. lpp. 1.3. apakšnodaļas „Esošās situācijas raksturojums vides 
aizsardzības politikā” sadaļas „Savvaļas augi un dzīvnieki” 
rindkopai par to, ka kopš 2007. gada sugu un biotopu situācija ir 
pasliktinājusies, nenorādot izmaiņu iemeslus 2007. un 2013. gadu 
datos; 

2. 48. lpp. 11.6. apakšnodaļas „Ūdens resursi un Baltijas jūra, Politikas 
rezultāti un rādītāji”, F2. Uzlabojusies ūdenssaimniecības 
pakalpojumu kvalitāte un pieejamība rādītāji, jo politikā un rādītājos 
nav ietverta politika un rādītāji aglomerācijām ar CE < 2000, kā arī 
politika un rādītāji attiecībā uz riska ūdens objektiem, jo no minētā 
secināms, ka valsts politika ir uzlabot ūdensapgādi iedzīvotājiem 
tikai aglomerācijās ar CE > 2000, nepieciešama valsts politika 
ūdenssaimniecības jomā arī aglomerācijās ar CE < 2000 un attiecībā 
uz riska ūdensobjektiem;  

3.   68. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai C.3.3., ĪADT dabas 
aizsardzības plānu un pašvaldību teritorijas attīstības plānojumu 
integrēšana, jo kā iesaistītās institūcijas nav minētas pašvaldības;  

4.  68. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai C.4.2. Nodrošināt 
finansējumu atbalsta un kompensējošiem maksājumiem, t.sk. par 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem un/ vai papildus 
nosacījumiem aizsargājamās teritorijās u.c., jo norādītais indikatīvi 
papildus nepieciešamais finansējums 38 687 885 EUR no ES 
fondiem attiecas uz esošo situāciju un nevērtē ĪADT robežu 
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pārskatīšanu un jaunu ĪADT noteikšanu, kas prasīs papildu 
finansējumu atbalsta un kompensējošiem maksājumiem;  

5. 70. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai D2.5. Izstrādāt 
priekšlikumus normatīvā regulējuma izstrādei gaisa un smaku 
piesārņojuma samazināšanai no termināļiem un dzelzceļa cisternām, 
jo jāizstrādā pats normatīvais akts, priekšlikumi tiek izstrādāti kopš 
2013. gada;  

6. 70. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai D2.7. Izstrādāt rīcības 
programmu, daļiņu PM2,5 koncentrācijas samazināšanai līdz 2020. 
gadam Latvijas pilsētu fona stacijās par 15% salīdzinājumā ar 2010. 
gadu, jo rīcībai būtu jāattiecas uz konkrētām pilsētām, kurās gaisa 
piesārņojums tuvojas robežlielumam, nevis uz visām pilsētām; 

7. 71.lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai D4.2. Sabiedrības 
informēšana par individuālo apkures iekārtu (krāsnis, apkures katli, 
kamīni u.c.) pareizu ekspluatāciju, par labas kurināmā 
sadedzināšanas praksi, par koksnes kurināmā dedzināšanas ietekmi 
uz veselību un vidi, ja minētā darbība nav individuāli saskaņota ar 
Rīgas pilsētas domi;  

8. 72. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai D4.3. Savākt un 
apkopot statistikas datus par mājsaimniecībās izmantotajiem 
siltumenerģijas avotiem Rīgā un Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē un 
Daugavpilī (apkures katliem, kurināmā veidiem u.c.) un veikt to 
radītā gaisa piesārņojuma aprēķinus, jo kā atbildīgās institūcijas ir 
norādītas attiecīgās pašvaldības un kā finanšu avots ir norādīts valsts 
un pašvaldību pamatbudžets (esošais un papildus nepieciešamais), 
bet minētās rīcības nav tieša pašvaldību funkcija, šādu statistikas 
datu nav, pašvaldības nevar noteikt ne izmantotā kurināmā un ne 
apkures katla veidu un ne tikai esošajiem, bet arī jaunajiem 
objektiem. Svītrot pašvaldības kā atbildīgās institūcijas un vārdus 
„pašvaldību pamatbudžets ”;  

9. 75. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai E2.7. Infrastruktūras 
nodrošināšana klimata pārmaiņu izraisīto plūdu risku novēršanai, 
t.sk. dabisko ekosistēmu funkciju nodrošināšana, hidrotehnisko 
būvju un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un 
renovācija, līdzsvarojot ūdeņu ekosistēmas ilgtspējīgu 
funkcionēšanu un saimnieciskās darbības nodrošināšanu, kā 
finansējuma avotu norādot ES fondus un pašvaldību finansējumu, jo 
daudzas no minētajām rīcībām neattiecas uz pašvaldību funkcijām. 
Svītrot vārdus „pašvaldību budžets”;  

10. 77. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai F1.1. Nodrošināt 
Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu 
apsaimniekošanas plānu (UBAP) izstrādi II ciklam (2016.–2021.) un 
uzsākt III cikla (2022.–2027.) UBAP sagatavošanu, ja kā iesaistītās 
institūcijas netiek norādītas arī pašvaldības;  
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11. 77. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai F1.2. Īstenot upju 
baseinu apsaimniekošanas plānos paredzētos pasākumus pilnā 
apjomā, piesaistot nepieciešamo finansējumu, ja kā iesaistītās 
institūcijas netiek norādītas arī pašvaldības;  

12. 78. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai F1.7. Aktualizēt 
Nacionālo gatavības plānu naftas un bīstamo vielu piesārņojuma 
novēršanai jūrā, jo kā atbildīgās institūcijas Nacionālā gatavības 
plāna aktualizācijai ir noteiktas pašvaldības. Svītrot vārdu 
„pašvaldība”;  

13.  78./79. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai F2.1 Palielināt 
centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, 
paplašinot kanalizācijas tīklus un rekonstruējot kvalitātes prasībām 
neatbilstošos tīklus aglomerācijās ar CE > 2000, kā arī 
aglomerācijās ar CE < 2000, kur notekūdeņi tiek novadīti riska 
ūdens objektos, jo centralizētās kanalizācijas pakalpojumu 
pieejamības un kvalitātes palielināšana nav paredzēta aglomerācijās 
ar CE < 2000. Papildināt rīcības virzienu ar rīcību palielināt 
centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, 
paplašinot kanalizācijas tīklus un rekonstruējot kvalitātes prasībām 
neatbilstošos tīklus aglomerācijās ar CE < 2000, kā finansējuma 
avotu norādot valsts pamatbudžetu;  

14. 79. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai F2.2. Palielināt 
centralizētās ūdens apgādes pakalpojumu pieejamību, paplašinot 
ūdensapgādes tīklus un rekonstruējot kvalitātes prasībām 
neatbilstošus tīklus aglomerācijās ar CE > 2000, jo centralizētās 
ūdens apgādes pakalpojumu pieejamība nav paredzēta aglomerācijās 
ar CE < 2000. Papildināt rīcības virzienu ar rīcību palielināt 
centralizētās ūdens apgādes pakalpojumu pieejamību, paplašinot 
ūdensapgādes tīklus un rekonstruējot kvalitātes prasībām 
neatbilstošus tīklus aglomerācijās ar CE < 2000, kā finansējuma 
avotu norādot valsts pamatbudžetu;  

15. 79. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai F2.3. Nodrošināt 
iedzīvotājus ar atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni un kanalizācijas 
pakalpojumiem, veicot pievadu izbūvi un māju iekšējo tīklu 
rekonstrukciju/izbūvi, kā iesaistīto institūciju norādot pašvaldības un 
kā vienu no finanšu avotiem „Pašvaldību pamatbudžets (esošais un 
papildus nepieciešamais”), jo māju pievadu izbūve nav pašvaldību 
funkcija, bez izmaiņu veikšanas attiecīgajos normatīvajos aktos, 
pašvaldības finansējumu nevar ieguldīt privātīpašumā, un iekšējo 
tīklu rekonstrukcija/ izbūve ir tieša māju īpašnieku atbildība. Svītrot 
vārdus „veicot pievadu izbūvi un māju iekšējo tīklu 
rekonstrukciju/izbūvi”, svītrot pašvaldības kā iesaistītās institūcijas 
un vārdus „Pašvaldību pamatbudžets (esošais un papildus 
nepieciešamais”), un norādīt uz kurām aglomerācijām rīcības 
virziens attiecas. Priekšlikums rīcības virzienu izteikt citā redakcijā.  
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16. 79. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai F2.4. Nodrošināt 
ūdenssaimniecības pakalpojumu instrumentālās uzskaites 
uzlabošanu, kā atbildīgās institūcijas norādot pašvaldības un kā 
finanšu avotu nosakot pašvaldību pamatbudžetu (esošais un papildus 
nepieciešamais), jo instrumentālā uzskaite nosakāma kā mājas 
īpašnieku atbildība. Svītrot pašvaldības kā atbildīgās institūcijas un 
vārdus „Pašvaldību pamatbudžets (esošais un papildus 
nepieciešamais”;  

17. 79. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai F.3.2. Īstenot 
Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas plūdu riska pārvaldības 
plānos noteiktos pasākumus norādītajam finansējumam, jo, ja 
paredzēts, ka jaunais plāns tiek izstrādāts 2015. gadā, tad nav 
atbilstoši kā finanšu avotu norādīt ES fondus, jo šī ES fondu perioda 
attiecīgās aktivitātes jau paredzētas balstoties uz esošajiem plāniem 
un programmu;  

18. 85. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai G4.2. Sekmēt 
sadarbību starp komersantiem, valsts iestādēm un pašvaldībām, kas 
vērsta uz rūpniecisko avāriju risku samazināšanu un vides un 
cilvēku drošības palielināšanu, ja kā iesaistītā institūcija netiek 
norādīta pašvaldība;  

19.  85. lpp. Rīcības virzienam mērķa sasniegšanai G4.4. Nodrošināt 
apmācības un mācības civilajā aizsardzībā, tai skaitā, par rīcībām 
avārijas situācijās gan teorētiskā, gan praktiskā līmenī, iesaistot 
mācībās arī citas valsts institūcijas, ja kā iesaistītā institūcija netiek 
norādīta pašvaldība, jo zināšanas nepieciešamas arī pašvaldībām. 

 
LPS izsaka priekšlikumu 71. lpp. Rīcības virzienu mērķa sasniegšanai D3.1. 
Uzturēt un atjaunot piesārņojošo vielu emisiju un pārnešu reģistru papildināt 
ar vārdiem „izveidot un uzturēt piesārņojošās darbības operatoru radīto smaku 
emisiju reģistru”.  
 
 
Priekšsēža p.i. O. Kokāne 
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