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Apakškomiteja 03.11.2016. SAM 5.4.2. “Nodrošināt vides 
monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides 
risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 
5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas 
attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo SAM 
5.4.2. “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un 
savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides 
pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas 
attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” vērtēšanas 
kritērijus, jo ir šādi iebildumi. 

1. Lūdzam papildināt kvalitātes kritērijus ar jaunu punktu šādā 
redakcijā: 

“3.5. Projektā ir paredzēta pašvaldību iesaiste. 
3.5.1. Projektā nav paredzēta pašvaldību iesaiste. 0 punktu. 
3.5.2. Projekta iesniedzējs ir noslēdzis līgumus ar katru pašvaldību, kas 
projekta sagatavošanas fāzē nav atteikusies piedalīties kā partneris 
vides izglītības jautājumu risināšanā, un projekta aprakstā ir paredzēts, 
ka tiks finansēti pašvaldību pieteiktie vides izglītības jautājumu 
risinājumi. 3 punkti.” 
Jāsaņem vismaz 3 punkti. 
2. Lūdzam papildināt kvalitātes kritērijus ar jaunu punktu šādā 

redakcijā: 
“3.6. Projektā ir paredzēts peldsezonas laikā uzraudzīt ūdens kvalitāti 
ūdenstilpēs, kurās ir iespējams peldēties:  
3.6.1. Projektā paredzēts, ka projekta rezultātā peldsezonas laikā tiks 
monitorēta ūdens kvalitāte 80% ūdenstilpju, kurās ir iespējams 
peldēties. 3 punkti. 
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3.6.2. Projektā paredzēts, ka projekta rezultātā peldsezonas laikā tiks 
monitorēta ūdens kvalitāte 100% ūdenstilpju, kurās ir iespējams 
peldēties. 5 punkti”. 
Jāsaņem vismaz 3 punkti. 
3. Lūdzam papildināt specifiskos atbilstības kritērijus ar jaunu kritēriju 
šādā redakcijā:  

“Projektā ir norādīts, ka informācijas tehnoloģiju uzlabojumi vides 
monitoringa un kontroles sistēmas attīstībā tiks veikti tikai no šā 
projekta, papildus neieguldot līdzekļus no citiem specifiskā atbalsta 
mērķiem.” 
4. Lūdzam būtiski uzlabot specifiskā atbalsta kritērija sākotnējo 

novērtējumu, sniedzot vismaz šādu informāciju:  
a. precīzu iepriekš veikto investīciju izvērtējumu, kurā norādīti 

visi finanšu avoti, kā arī precīzs finanšu izlietojuma 
sadalījums un sasniegtie rezultāti; 

b. precīzu pasākuma sadaļu finanšu sadalījumu, gaidāmos 
rezultātus katrā sadaļā. 
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