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attīstības ministrijai 

Saskaņošanai: Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
priekšlikumi Valdības rīcības plānam 
līdz 07.03.2016. 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir iepazinusies ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem “Valdības 
rīcības plāna pasākumiem deklarācijā par Māra Kučinska vadītā Ministru 
kabineta iecerēto darbību doto uzdevumu izpildei” un izsaka šādus 
priekšlikumus un ieteikumus: 
1. Deklarācijas dotais uzdevums – veicinot policentrisku valsts attīstību, 
izveidosim pašvaldību sadarbības teritorijas, vairojot teritoriju ekonomiskās 
attīstības potenciālu un pašvaldību sadarbību publisko pakalpojumu 
sniegšanā, kā arī radot ekonomiskās sviras brīvprātīgai pašvaldību sadarbībai. 
 
Izteikt rīcības plāna pasākumu šādā redakcijā: 
“Pārbaudīsim brīvprātīgas sadarbības iespējas ap atsevišķiem centriem, dodot 
iespēju iesaistītajām pašvaldībām brīvprātīgi izvēlēties un aprobēt sadarbības 
modeli valsts budžeta dotācijas optimālai izlietošanai. Veikt vienu 
pilotprojektu katrā plānošanas reģionā.” 
 
Izteikt darbības rezultātu šādā redakcijā:  
“Vairāku atšķirīgu sadarbības modeļu priekšrocību un trūkumu 
salīdzinājums.” 
 
2. Rīcības plāna pasākuma “Sagatavosim jūras telpisko plānojumu, kas 
atbilstoši Baltijas jūras reģiona stratēģijā un ES Jūras telpiskās plānošanas 
ietvardirektīvā noteiktajiem mērķiem ir saskaņots ar Baltijas jūras reģiona 
valstīm” darbības rezultātam: 
“Tiks veicināta Baltijas jūras, piekrastes un iekšējo publisko ūdeņu ilgtspējīga 
un efektīva izmantošana un aizsardzība. Iesniegts MK Jūras telpiskā 
plānojuma projekts, ar kuru tiks veicināta Latvijas Republikas iekšējo jūras 
ūdeņu, teritoriālās jūras un EEZ ilgtspējīga un efektīva izmantošana. 
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Plānojums sniegs integrētu skatījumu uz turpmāko jūras izmantošanu un 
noteiks prioritārās teritorijas.” 
Nepieciešams precizēt, kādas prioritārās teritorijas tiks noteiktas.  
 
3. Izteikt rīcības plāna pasākuma “Apstiprināsim ilgtermiņa tematisko 
plānojumu par publisko infrastruktūru Baltijas jūras piekrastei, kas būs 
instruments investīciju piesaistei Baltijas jūras piekrastes pašvaldībās” 
darbības rezultātu šādā redakcijā: 
“Izstrādāts ilgtermiņa publiskās infrastruktūras tematiskais plānojums Baltijas 
jūras piekrastei, kas būs platforma koordinētai investīciju piesaistei pāri 
pašvaldību robežām, kā arī atbilstošas uzņēmējdarbības attīstībai, lai 
palielinātu piekrastes starptautisko konkurētspēju, līdzsvarojot vides 
aizsardzības un attīstības intereses.” 
 
Finansējuma avotā lūdzam skaidri norādīt, ka papildu finansējums nav 
nepieciešams plāna izstrādei, bet tā rīcību īstenošanai – 2016. gadā 
nepieciešams papildu finansējums tematiskajā plānojumā ietverto uzdevumu 
izpildei. 
 
4. Izteikt rīcības plāna pasākumu: 
“Saglabāsim bioloģisko un ainavisko daudzveidību, tajā skaitā nodrošinot 
“Natura 2000” teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, 
augstvērtīgu dzīves vidi un kvalitatīvus rekreācijas pakalpojumus, kā arī 
īstenosim Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo biotopu kartēšanu visā valsts 
teritorijā. Veiksim visā Latvijas teritorijā biotopu izplatības un kvalitātes 
apzināšanu, lai nodrošinātu Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, 
Latvijai tradicionālās ainavas struktūras saglabāšanu un dzīvās dabas 
līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī kvalitatīvu tās uzraudzību.” 
 
Šādā redakcijā: 
“Saglabāsim bioloģisko daudzveidību, nodrošinot “Natura 2000” teritoriju 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, izvērtējot tautsaimniecības 
intereses, sniedzot kvalitatīvus rekreācijas pakalpojumus. Veiksim Eiropas 
Savienības īpaši aizsargājamo biotopu kartēšanu visā valsts teritorijā, apzinot 
biotopu izplatību un kvalitāti, lai izvērtētu biotopu aizsardzības prioritātes un 
nodrošinātu Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un dzīvās dabas 
līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī kvalitatīvu tās uzraudzību.” 
 
5. Rīcības plāna pasākuma “Sagatavosim priekšlikumus Latvijas dabas 
kapitāla – publisko ūdeņu – ilgtspējīgai apsaimniekošanai” paredzētais 
darbības rezultāts “1. Tiks izstrādāts un iesniegts izskatīšanai Ministru 
kabinetā jauns normatīvais akts par publisko ūdeņu nomu, pārskatot ūdens 
izmantošanas veidus, kādiem var tikt iznomātas ūdenstilpes, kā arī nomas 
maksas noteikšanas kārtību. 2. Publisko ūdenstilpju efektīvāka izmantošana.” 
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ir daudz par maz, lai saglabātu un izmantotu Latvijas dabas kapitālu – 
veiktu publisko ūdeņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 
 
6. Lūdzam precizēt atsauces, kuras tekstā dažās vietās uz valdības deklarāciju 
un NAP nav korektas. 
 
7. Lūdzam precizēt, kā deklarācijā paredzētais uzdevums “Par dabas resursu 
produktivitātes pieaugumu par 5% gadā” darbības rezultātos tiek atspoguļots 
kā 15 īpaši aizsargājamu dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni. 
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