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Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un atkārtoti nesaskaņo 
Satiksmes ministrijas sagatavotā darba uzdevuma projektu “ES fondu 
ieguldījumu izvērtēšana transporta nozares attīstībā 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana” un uztur šādus 
iebildumus: 

 
1.  Lūdzam izteikt 1. punkta 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.2. analizēt, cik lielā mērā ES fondu atbalsts ļāvis risināt nozares un 
līdzsvarotas reģionālās attīstības galvenās problēmas un attīstības šķēršļus, 
identificējot labās prakses piemērus.” 
2. Lūdzam izteikt 1. punkta 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.3. novērtēt, cik lielā mērā ES fondu aktivitātes papildinājušas no 
citiem avotiem finansētus ieguldījumus transporta nozares galveno problēmu 
(t.sk. valsts autoceļu un pašvaldību tīkla) un attīstības šķēršļu risināšanā, 
identificējot labās prakses piemērus.” 
2. Lūdzam izteikt 2. punktu un 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2. Veikt 3.2.1. pasākuma un 3.3. prioritātes aktivitāšu un 
apakšaktivitāšu efektivitātes un ietekmes novērtējumu (novērtējot aktivitātes 
un apakšaktivitātes atsevišķi un, kur iespējams, kopā vai grupējot pēc to 
savstarpējās papildinātības principa), t.sk. reģionālajā un novadu griezumā: 

2.1. novērtēt piešķirto finanšu līdzekļu ieguldījuma efektivitāti, tai 
skaitā veikto ieguldījumu ilgtspēju, aktivitāšu/apakšaktivitāšu mērķu un 
rezultāta rādītāju sasniegšanu, to ietekmi uz tautsaimniecības un reģionālo 
attīstības procesiem. Novērtējot veikto ieguldījumu ilgtspēju, ņemams vērā, 
ka...:” 
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3. Lūdzam izteikt 3. punktu šādā redakcijā:  

“3. Sagatavot secinājumus un ieteikumus turpmāko ES fondu 
ieguldījumu veikšanai – balstoties uz iepriekš veikto ieguldījumu rezultātā 
sasniegto, kā arī ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda veiktajām un 
plānotajām investīcijām, identificēt transporta apakšnozares (autoceļi, 
dzelzceļš, ostas, lidostas, pilsētu transporta infrastruktūra) no pievienotās 
vērtības, drošības, mobilitātes un sasniedzamības viedokļa (reģionālā un 
novadu analīze), kurās investējot optimālā veidā tiktu nodrošināta efektīvas, 
ilgtspējīgas, katram iedzīvotājam pieejamas un videi draudzīgas transporta 
infrastruktūras izveide.” 
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