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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” 5.4.2.1. pasākuma “Bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu 
aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas 
noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) saskaņā ar 
Ministra kabineta noteikumiem nr. 300, 105. punktu, 29.01.2016. nr. 4.1.-
15/700 elektroniskajai saskaņošanai atsūtīto VSS-224, 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” 5.4.2.1. pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas 
noteikumi”, jo ir iebildumi: 
1. Noteikumu 19.4. punktam “Pēc projekta apstiprināšanas ar vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu izveido projekta 
uzraudzības grupu, lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanas, projekta 
gadskārtējo rezultātu un kompleksa vērtējuma par biotopu teritoriālo izplatību 
un kvalitāti valstī sagatavošanas sabiedrisko pārraudzību. Uzraudzības 
grupas darbības kārtību nosaka uzraudzības grupas nolikums, kuru apstiprina 
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ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu”, jo tajā nav 
atspoguļots MK 2015. gada 3. novembra MK protokollēmuma par 59. punktu 
“Informatīvais ziņojums “Par pasākumiem aizsargājamo biotopu izplatības un 
kvalitātes apzināšanai””, TA-2338, 4. punktā dotais uzdevums “Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izveidot Uzraudzības grupu 
5.4.2.1. pasākumā veiktās biotopu kartēšanas rezultātu ietekmes uz 
tautsaimniecību izvērtēšanai sadarbībā ar sociālajiem partneriem, nodrošinot 
līdzvērtīgu tautsaimniecības nozaru, sociālo partneru un vides nevalstisko 
organizāciju līdzdalību”. 
Pieprasām 19.4. punktu izteikt redakcijā “Pēc projekta apstiprināšanas, lai 
nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanas, projekta gadskārtējo rezultātu un 
kompleksa vērtējuma par biotopu teritoriālo izplatību un kvalitāti valstī un 
projektā veiktās biotopu kartēšanas rezultātu ietekmes uz tautsaimniecību 
izvērtēšanas sabiedrisko pārraudzību, ar vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministra rīkojumu izveido projekta sabiedriskās pārraudzības 
uzraudzības grupu. Uzraudzības grupas darbības kārtību nosaka Uzraudzības 
grupas nolikums, kuru apstiprina ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministra rīkojumu”. 
 
2. Anotācijas tekstam (3. lpp.) “Projekta sabiedriskajai pārraudzībai 
finansējuma saņēmējs izveidos projekta uzraudzības grupu, kuru vadīs 
VARAM pārstāvis, un tās sastāvā indikatīvi tiek paredzēti Zemkopības 
ministrijas, VARAM, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, sociālo 
un sadarbības partneru, vides nevalstisko organizāciju, kā arī Latvijas 
Universitātes pārstāvji. Uzraudzības grupas darbības kārtību regulēs 
Uzraudzības grupas nolikums, kuru apstiprinās ar vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministra rīkojumu”, jo tajā nav atspoguļots MK 
2015. gada 3. novembra MK protokollēmuma par 59. punktu “Informatīvais 
ziņojums “Par pasākumiem aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes 
apzināšanai””, TA-2338, 4. punktā dotais uzdevums “Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai izveidot uzraudzības grupu 5.4.2.1. pasākuma 
ietvaros veiktās biotopu kartēšanas rezultātu ietekmes uz tautsaimniecību 
izvērtēšanai sadarbībā ar sociālajiem partneriem, nodrošinot līdzvērtīgu 
tautsaimniecības nozaru, sociālo partneru un vides nevalstisko 
organizāciju līdzdalību”.  
Pieprasām attiecīgo tekstu anotācijā izteikt redakcijā:  
“Projekta sabiedriskajai pārraudzībai un tajā veiktās biotopu kartēšanas 
rezultātu ietekmes uz tautsaimniecību izvērtēšanai finansējuma saņēmējs 
izveidos projekta uzraudzības grupu, kuras darbību nodrošinās VARAM, un 
tās sastāvā tiek nodrošināta līdzvērtīga tautsaimniecības nozaru, sociālo, 
sadarbības partneru, nozaru asociāciju un vides nevalstisko organizāciju 
līdzdalība. 
Uzraudzības grupas darbības kārtību regulēs Uzraudzības grupas nolikums, 
kuru pēc uzraudzības grupas dalībnieku priekšlikuma apstiprinās ar vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu. Uzraudzības grupai kā 
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konsultanti var tikt piesaistīti ar projekta īstenošanu nesaistīti Latvijas 
Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvji”. 
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