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Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vides 
aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena 
apakškomitejas 2016. gada 31. martā sēdes protokolu nr. P-2016/AK/10 un 
nesaskaņo to līdz precizējumu veikšanai protokola lēmumu daļā. 

LPS lūdz veikt šādus precizējumus: 
1. Precizēt 2. punktu, norādot, par kādiem decentralizētiem 

risinājumiem tajā tiek runāts, un punktu izteikt šādā redakcijā: “Pieņemt 
zināšanai, ka jautājums, kā nodrošināt atbilstošus decentralizētos kanalizācijas 
risinājumus, kā arī par privātpersonu pieslēgšanos centralizētajai 
ūdenssaimniecības sistēmai, paliek neatrisināts un ir izskatāms Ministru 
kabinetā ārpus 5.3.1. SAM ietvara.” 

2. Precizēt 3. punktu, skaidrojot “visus risinājumus” un punktu izsakot 
redakcijā: “Pieņemt zināšanai Latvijas Pašvaldību savienības nostāju, ka 
direktīvu prasību izpilde attiecībā uz visiem risinājumiem – gan 
centralizētajiem, gan decentralizētajiem kanalizācijas risinājumiem – ir 
VARAM kā nozares politikas ieviesējas pārziņā.” 

3. Precizēt 4. punktu, izsakot to redakcijā: “Pieņemt zināšanai, ka 
VARAM jāsagatavo skaidrojošs materiāls un iespējamo pasākumu plāns 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda Uzraudzības komitejas (turpmāk – UK) locekļiem par 
mehānismiem, t. sk. atbalsta, un rīcībām, kā tiks nodrošināta privātpersonu 
pieslēgšanās centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, kā arī iespējamajiem 
riskiem.” 
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5. Pēc saskaņošanas ar apakškomitejas dalībniekiem virzīt 5.3.1. SAM 
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus apstiprināšanai UK. 
 
 
 
 
 
 
Padomniece finanšu un ekonomikas 
jautājumos 

Sanita Šķiltere 

 
 
08.04.2016. 15:55 
251 
Gunta Lukstiņa, padomniece vides jautājumos 
Gunta.lukstina@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 


