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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko 
daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma 
“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un 
rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas 
noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot 
bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma 
“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija 
Natura 2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi”, jo ir šādi iebildumi. 

1. 6. punkta “Pasākumā ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji” 
6.2. apakšpunktā “rezultāta rādītāji: 6.2.1. nodrošināts labvēlīgs 
aizsardzības statuss 60 procentiem Eiropas Savienība nozīmes biotopu; 
6.2.2. nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss 60 procentiem Eiropas 
Savienības nozīmes sugu” jānorāda teritorija/platība, kurā jāsasniedz 
šie rādītāji.  

2. 14. punktā un tā apakšpunktos (14.1.–14.3.), kuros norādīts, ka projektā 
var tikt veidota partnerība ar valsts tiešās pārvaldes iestādi, citu 
pašvaldību, ar valsts kapitālsabiedrību, partnerības institūciju 
uzskaitījums ir zināmā pretrunā ar noteikumu 3. punktu, kurā savukārt 
noteikts, ka mērķu grupu skaitā ir arī biedrības un nodibinājumi. 

3. Iebilstam pret 18. punktā norādīto termiņu, ka projekta iesniedzējs veic 
projekta ietekmes uz iznākuma rādītāja sasniegšanu aprēķinu saskaņā 
ar Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādāto metodiku, kuru ievieto 
atbildīgās iestādes tīmekļvietnē mēneša laikā pēc šo noteikumu 
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stāšanās spēkā. Metodikai jābūt izstrādātai un ievietotai tīmekļa vietnē 
reizē ar noteikumu apstiprināšanu Ministru kabinetā. 

4. 20. punktā un tā 22.1. apakšpunktā “22.1. informāciju par projektā 
plānoto infrastruktūru, tai skaitā būvprojektu minimālā sastāvā vai 
būvprojektu un atbilstošas izšķirtspējas kartogrāfisko materiālu ne 
mazākā mērogā kā 1 : 10 000 un ar piesaisti Latvijas ģeodēzisko 
koordinātu sistēmai (LKS-92), kurā redzamas plānotās infrastruktūras 
izveides vietas, reljefs un blakus sastopamās dabas vērtības, pārvaldes 
atzinuma saņemšanai par projektā plānoto darbību atbilstību dabas 
aizsardzības plānam un par kompleksu pieeju izveidojamās 
infrastruktūras plānošanā” nav norādīti kritēriji, pēc kādiem pārvalde 
vērtēs projektā plānotās darbības atbilstību dabas aizsardzības plāna 
būtībai. Punktu lūdzam izteikt redakcijā “20.1. informāciju par projektā 
plānoto infrastruktūru, tai skaitā būvprojektu minimālā sastāvā vai 
būvprojektu un atbilstošas izšķirtspējas kartogrāfisko materiālu ne 
mazākā mērogā kā 1 : 10 000 un ar piesaisti Latvijas ģeodēzisko 
koordinātu sistēmai (LKS-92), kurā redzamas plānotās infrastruktūras 
izveides vietas, reljefs un blakus sastopamās dabas vērtības, Pārvaldes 
atzinuma saņemšanai par projektā plānoto darbību atbilstību dabas 
aizsardzības plāna būtībai un 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķim un 
par kompleksu pieeju izveidojamās infrastruktūras plānošanā”. 

5. 21. punktā, kurā noteikts, ka “Pārvalde 20 dienu laikā sagatavo un 
izsniedz projekta iesniedzējam atzinumu par projektā plānoto darbību 
atbilstību dabas aizsardzības plānam, par kompleksu pieeju to 
plānošanā un projekta ietekmes uz iznākuma rādītāju aprēķina 
atbilstību metodikai”, nav noteikts, kā un kādā laikā pārvalde izskata 
precizēto projekta iesniegumu, ja ir bijusi nepieciešamība veikt kādus 
labojumus, lai projektu paspētu iesniegt laikā. Lai projekta iesniedzējs 
varētu iesniegt laboto projektu atkārtoti izskatīšanai, priekšlikums 
pārvaldei izskatīt projekta pieteikumu 15 dienu laikā. 

6. 27. punktā norādītajās projektu tiešajās attiecināmajās izmaksās nav 
iekļauta autoruzraudzība. 
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