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Par ES fondam AK 15.12.2016. sagatavotajiem 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas SAM 5.6.3. “Vēsturiski piesārņoto 
vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” 
sanācija” projekta iesniegumu vērtēšanas 
kritērijiem un anotāciju 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo uz 
15.12.2016. ES fondu AK sagatavotos Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas SAM 5.6.3. “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna 
sērskābā gudrona dīķi” sanācija” projekta iesniegumu vērtēšanas kritērijus un 
Ministra kabineta noteikumu projekta anotāciju, jo ir šādi iebildumi: 
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem 

1. 1.15. kritērija “Projekta iesniegumā plānotās darbības” 1.15.1. 
apakškritērijam, kurā dota atsauce uz Ministra kabineta noteikumos 
par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajam, paredzot 
projekta iesniegumā plānoto darbību “saikni ar attiecīgajām 
atbalstāmajām darbībām”, jo, ņemot vērā objekta un veicamo 
komplekso darbu sarežģītības pakāpi un iztrūkstot saskaņai starp 
sagatavotajiem Ministra kabineta noteikumiem un to anotāciju (skat. 
zemāk LPS iebildumus anotācijai), kritērijā ir skaidri jānorāda 
galvenās atbalstāmās darbības, kā arī jāprecizē, kā tiks noteikts, vai 
projekta iesniegumā plānotajām projekta darbībām ir saikne ar 
attiecīgajām atbalstāmajām darbībām;  

2. 1.15. kritērija “Projekta iesniegumā plānotās darbības” 
1.15.2. apakškritērijam, kurā norādīts, ka “projekta iesniegumā 
plānotās darbības ir precīzi definētas un pamatotas un tās risina 
projektā definētās problēmas”, jo, ņemot vērā, ka ir jānovērš būtisks 
risks – turpmāka piesārņojošo vielu emisija pazemes ūdeņos un to 
tālāka izplatīšanās gruntsūdeņos –, kritērijā ir skaidri jāietver 
nosacījums, ka projektā plānotas tādas darbības, kuras likvidēs 
piesārņojuma avotu un atrisinās problēmas,  
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3. 3.1. kritērijam “Projekta gatavības pakāpe” un tā apakškritērijiem, jo 
tajos ietverta ir tikai viena no trijām (Ministra kabineta noteikumu 
15.1.–15.3. p.) projektā atbalstāmajām darbībām (sanācija).  

Anotācijai: 
4. anotācijas (otrā daļa, 5. lpp.) tekstā norādītā informācija par 

sanācijas darbiem, dodot to uzskaiti, neatbilst Ministru kabineta 
noteikumu projekta “Darbības programmas izaugsme un 
nodarbinātība“ 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa “Vēsturiski 
piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija” 
īstenošanas noteikumi” 15. punktā un tā apakšpunktos norādītajām 
atbalstāmajām darbībām;  

a. anotācijā trūkst norādes uz darbību “piesārņojuma avota 
likvidācija” (MK noteikumu 15.1. apakšpunkts), 

b. anotācijā darbība “utilizācija vai apglabāšana” iekļauta 
sanācijas darbos, savukārt Ministra kabineta noteikumos 
darbība “izņemtā piesārņojuma utilizācija vai apglabāšana” 
izdalīta kā atsevišķa darbība (MK noteikumu 
15.3. apakšpunkts). 
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