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Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto darba uzdevumu 
noslēguma izvērtējumam “ES fondu ieguldījumu izvērtēšana vides pasākumu 
atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes 
noteikšana”, jo ir šādi iebildumi un priekšlikumi: 
 
1. Lūdzam papildināt 1. sadaļu “Izvērtējuma mērķis” ar teikumu: 
“Papildus iepriekšminētajam atkritumu apsaimniekošanas jomā jāizvērtē 
efektīvākās reģenerācijas un pārstrādes iespējas, lai veidotu ekonomiskāku 
dalītās vākšanas sistēmu un izglītotu atkritumu radītājus Latvijas mērķu 
sasniegšanai – nodrošinātu tīru teritoriju.” 
 
2. Lūdzam izteikt 3. sadaļas “Darba uzdevums” 1. punktu šādā redakcijā: 
 “1. Izvērtēt ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda 
investīciju devumu un papildinātību ar citiem finansējuma avotiem 
(piemēram, valsts un pašvaldību budžets, LIFE u.c. finansējuma avoti) vides 
politikas plānošanas dokumentos (piemēram, Vides politikas pamatnostādnes 
2014.–2020. gadam, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030. gadam, Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni 2009.–
2015. gadam, t.sk. plūdu riska pārvaldības plāni u.c.) noteikto mērķu 
sasniegšanā un Kohēzijas politikas ieviešanā, t.sk. ES direktīvu prasību 
ieviešanā iepriekš norādītajās jomās, analizējot tās arī reģionālajā un 
pašvaldību (pilsētu un novadu) griezumā; “ 
 
3. Lūdzam izteikt 3. sadaļas “Darba uzdevums” 2. punktu šādā redakcijā: 
“2. Analizēt un atspoguļot vides jomā veiktās investīcijas reģionālajā un 
pašvaldību griezumā, sagatavojot investīciju kartējumu; kartējumu par 
3.4.1.1. aktivitāti “Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un 3.5.1.1. aktivitāti “Ūdenssaimniecības 
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infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 
2000 veikt reģionālajā, pašvaldību un to teritoriālo vienību (pagastu) 
griezumā, aktivitātei 3.4.1.1. norādot sociāli ekonomiskos ieguvumus un 
zaudējumus to neturpinot ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.” 
 
4. Lūdzam izteikt 3. sadaļas “Darba uzdevums” 3. punktu šādā redakcijā: 
“3. Sniegt izvērtējumu un salīdzinājumu par ES fondu 2007.–2013. gada 
aktivitāšu/apakšaktivitāšu un 2014.–2020. gada specifisko atbalsta mērķu 
(specifiskie atbalsta mērķi nr. 5.1.1., 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1., 5.4.2. un 5.6.3.) 
ieviešanas mehānismu efektivitāti (t.sk. nosacījumi finansējuma saņēmējiem 
un projektu īstenošanai, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji) plānoto 
mērķu sasniegšanai, identificējot stiprās un vājās puses un iespējamo projektu 
ieviešanas problēmu cēloņus, sniegt rekomendācijas darbu uzlabošanai 
(problēmu novēršanai);” 
 
5. Lūdzam izteikt 3. sadaļas “Darba uzdevums” 4. punktu šādā redakcijā: 
“4. Izvērtēt ES fondu 2007.–2013. gada aktivitātēs/apakšaktivitātēs 
veikto darbību izmaksu efektivitāti un lietderību atbilstoši sasniegtajiem vides 
politikas mērķiem un vides kvalitātes rādītājiem, ņemot vērā arī sociāli 
ekonomiskos aspektus. Norādīt un izvērtēt rādītāju izpildi, t.sk. galvenos 
riskus un tos ietekmējošos faktorus (plānotais pret sasniegto);” 
 
6. Lūdzam izteikt 3. sadaļas “Darba uzdevums” 5. punktu šādā redakcijā: 
“5. Sagatavot secinājumus un ieteikumus turpmāko ES fondu 
ieguldījumu veikšanai (t.sk. konkrēti reģionālajā un pašvaldību līmenī), lai 
nodrošinātu paātrinātu un efektīvu virzību uz vides politikas mērķu 
sasniegšanu, t.sk. ES direktīvu prasību izpildi iepriekš minētajās jomās;” 
 
7. Lūdzam izteikt 3. sadaļas darba uzdevums 6. punktu šādā redakcijā: 
“6. Izdarot secinājumus par ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda ieguldījumiem un ņemot vērā ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā plānotos ieguldījumus, identificēt vides aizsardzības jomas investīciju 
vajadzības (“baltos plankumus”) nākamajam ES fondu plānošanas periodam 
pēc 2020. gada – veikt potenciālo investīciju virzienu un atbalsta pasākumu 
identificēšanu konkrētās teritorijās, priekšlikumu formulēšanu un 
perspektīvāko finansēšanas mehānismu identificēšanu vides un dabas 
aizsardzības mērķu sasniegšanai. 
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