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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“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” īstenošanas 
noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo VSS-974, 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “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” īstenošanas noteikumi”, jo ir šādi iebildumi: 

1. 4. punktam “Pasākuma sasniedzamie uzraudzības rādītāji un to 
sasniedzamās vērtības”, jo tajā attiecīgi noteikumu 20. punktam, 
kurā norādītas pasākumā atbalstāmās darbības, un 20.4. punktam, 
kurā citu aktivitāšu starpā noteiktas arī sabiedrības informēšanas, 
izglītošanas un iesaistes aktivitātes, nav dots pasākumā 
sasniedzamais uzraudzības rādītājs un sasniedzamās vērtības par 
sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātēm. 
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2. Noteikumu pielikuma 1. punktam, kurā norādītas projekta 
iesniedzējam atbalstāmās darbības, to skaitā darbība 1.4. 
“Sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes, 
attīstot zaļās apziņas veidošanos”, savukārt iedaļā “Sasniedzamie 
uzraudzības rādītāji” darbībai nav dots atbilstošs sasniedzamais 
rādītājs.  
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Gunta Lukstiņa, padomniece vides jautājumos  
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


