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UK rakstiskā procedūra 23.12.2016. ES fondu vadošās 
iestādes izstrādātie grozījumi darbības programmā 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi ES fondu vadošās 
iestādes izstrādātos grozījumus darbības programmā “Izaugsme un 
nodarbinātība” un pauž atbalstu vajadzībai beidzot pēc būtības pilnībā 
sakārtot vienu no visvairāk piesārņotajām vietām ne tikai Latvijā, bet arī 
Eiropā – Inčukalna sērskābā gudrona dīķus –, tādējādi atbalstām, ka šo mērķu 
sakārtošanai tiek izmantoti līdz šim biotopu atjaunošanai paredzētie Eiropas 
Savienības fondu līdzekļi. Vēršam uzmanību uz to, ka LPS jau darbības 
programmas izstrādes laikā konceptuāli iebilda pret Eiropas Savienības 
līdzekļu izlietojumu biotopu atjaunošanai Latvijā.  

Vienlaikus LPS izsaka šādus iebildumus: 
I. Tā kā ierosinātajos grozījumos ir paredzēts finansēt jaunu aktivitāti, 

Inčukalna sērskābā gudrona dīķus, lūdzam no darbības programmas 
svītrot visas atsauces par darbībām, kas paredz biotopu atjaunošanu. 
Līdzšinējās uzraudzības komitejās, kā arī apakškomitejās nav sniegti 
nekādi pierādījumi, ka kāds no biotopiem būtu pilnībā izzudis. Tērēt 
līdzekļus, lai atjaunotu biotopus Latvijā, kas ir viena no zaļākajām 
valstīm pasaulē, ir nepieņemami. 

II. Ņemot vērā, ka biotopu atjaunošanai paredzētie resursi tiks tērēti 
Inčukalna sērskābā gudrona dīķu piesārņojuma novēršanai, jāveic 
atbilstoši grozījumi tematiskajā mērķī “2.5. Vides aizsardzība un 
resursu izmantošanas efektivitāte” 

 
LPS izsaka šādus iebildumus:  
1. Iebilstam (22. lpp.), ka 1.1. tabulas iedaļa “6. tematiskais mērķis. 

Saglabāt un aizsargāt vidi un uzlabot resursu izmantošanas 
efektivitāti” tiek papildināts ar jaunu ierakstu “Aizsargāt un atjaunot 
bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp ar tīkla Natura 2000 palīdzību, un zaļo 
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infrastruktūru (KF)”, dodot pamatojumu, ka “Investīcijas tiks 
vērstas uz direktīvas 2009/147/EK un direktīvas 92/43/EEK prasību 
izpildi ES nozīmes sugu un biotopu aizsardzības jomās”. LPS 
iebilst, ka vides aizsardzībai – bioloģiskās daudzveidības 
atjaunošanai – tiek paredzēts izmantot reģionālās politikas 
finanšu instrumentu – Kohēzijas fonda līdzekļus, kuri domāti, lai 
izlīdzinātu ekonomiskās un sociālās atšķirības un finansētu liela 
mēroga infrastruktūras attīstības pasākumus (projektus). 

2. Lūdzam (22. lpp.) 1.1. tabulas iedaļā “6. tematiskais mērķis. 
Saglabāt un aizsargāt vidi un uzlabot resursu izmantošanas 
efektivitāti” esošo ierakstu izteikt redakcijā “Aizsargāt bioloģisko 
daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tai 
skaitā ar tīkla Natura 2000 palīdzību un zaļo infrastruktūru”, 
svītrojot vārdus “un atjaunot” (ERAF);  

3. Lūdzam svītrot 37. lpp. tabulas nr. 1.2. (2) “Pārskats par 
programmas investīciju stratēģiju” ierakstu – jauno specifiskā 
atbalsta mērķi “5.4.3. Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības 
labvēlīga statusa atjaunošanai”, kuram kopējais un specifiskais 
rezultāta rādītājs ir “Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss ES 
nozīmes biotopiem” un “Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss 
ES nozīmes sugām”, jo labvēlīgu aizsardzības statusu biotopiem 
un sugām tiek plānots nodrošināt, pārdalot KF finansējumu – 
rezerves summu 7,8 milj. eiro apmērā no SAM 5.3.1. “Attīstīt un 
uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti un 
nodrošināt pieslēgšanas iespējas” uz jaunveidojamo SAM 5.4.3., 
tiek stādīts augstāk par labvēlīgu dzīves vides kvalitāti 
cilvēkam, kas konceptuāli ir nepieņemami;  

4. Iebilstam (122. lpp.) jauna 5.4.3. SAM izveidei, kurš vērsts uz 
biotopu atjaunošanu, un sekojošam tekstam (445)1–(445)4 
punktos: 
(445)1 5.4.3. SAM: pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga 
statusa atjaunošanai. 
(445)2 Latvijā sastopami 60 biotopu veidi, kas iekļauti direktīvas 
92/43/EEK I pielikumā “Prioritāri aizsargājamie biotopi”. KF 
investīcijas SAM paredzētas, lai virzītos uz ES stratēģisko mērķu 
sasniegšanu bioloģiskās daudzveidības jomā, atjaunojot un 
nodrošinot labvēlīgu aizsardzības statusu ES nozīmes biotopiem un 
sugām.  
(445)3 “Īpaši nepieciešama to biotopu atjaunošana, kuru aizsardzības 
stāvoklis ir novērtēts kā nelabvēlīgs vai strauji pasliktinās”. LPS 
kategoriski iebilst apgalvojumam, ka situācija ir tik satraucoša, 
ka ir īpaši nepieciešama steidzama biotopu atjaunošana, jo 
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ziņojums par Biotopu direktīvas ieviešanu 2007.–2012. tika 
balstīts/interpolēts uz 10–12% konkrētas informācijas pamata.  
“Par prioritāri atjaunojamiem uzskatāmas šādas biotopu grupas: 
piekrastes, saldūdeņu, daļēji dabisko zālāju, purvu un mežu 
biotopi”. LPS iebilst, ka pirms biotopu kartēšanas SAM 5.4.2. un 
kartēšanas rezultātu izvērtēšanas apriori tiek noteikts, kuri 
biotopi ir uzskatāmi par prioritāri atjaunojamiem un jāveic 
darbības to atjaunošanā.  
“Atjaunojot un saglabājot biotopus, īpaša vērība jāpievērš 
nelabvēlīgās antropogēnās ietekmes apturēšanai un samazināšanai, 
tādējādi atjaunojot ilgtspējīgai biotopu pastāvēšanai piemērotus 
apstākļus”. 

5. (445)4 “SAM aktivitātes tiks veiktas saskaņā ar Natura 2000 
teritoriju prioritāro rīcību programmu un ES nozīmes biotopu 
izplatības un kvalitātes apzināšanā (5.4.2. SAM) iegūto datu 
izvērtēšanas”. LPS uzskata, ka tikai pēc biotopu kartēšanas 
rezultātu izvērtēšanas var izskatīt jautājumu par to, kādās un 
kurās vietās ir vajadzīgas aktivitātes ar būtisku ES fondu 
finanšu ieguldījumu biotopu atjaunošanai. 

6. 123. lpp., tabulai nr. 2.5.9. (3), jo tās KF specifiskie iznākuma 
rādītāji (plānotās vērtības 2023. – 60) ir analoģiskas tabulas nr. 2.5.8. 
(3) ERAF specifiskajiem rezultāta rādītājiem, kuri attiecas uz SAM 
5.4.1. 

7. (446) punktam, jo tas jāprecizē, izslēdzot vārdus “biotopu 
atjaunošanu” un skaidrojot, kāpēc ir tik slikti dati par biotopu 
stāvokli;  

8. (447) punktam, jo jāizslēdz 3. apakšpunkts “atjaunot degradētos 
biotopus, kuriem steidzami nepieciešami atjaunošanas pasākumi”;  

9. (448) punktam un tā 2. un 4. apakšpunktam, jo to, vai un kur veikt 
īpaši aizsargājamo sugu populāciju un/vai īpaši aizsargājamo 
biotopu atjaunošanu, varēs noteikt tikai pēc biotopu kartēšanas 
rezultātu izvērtēšanas, tas ir, ne agrāk kā pēc 3 sezonām (2020.–
2021. gadā) un atbilstoši kartēšanas rezultātiem. Tāpēc LPS 
pieprasa svītrot “vārdus pēc 2018. gada 31. decembra, atbilstoši 
izstrādātajai Natura 2000 teritoriju aizsardzības un 
apsaimniekošanas programmai”, kā arī svītrot 4. apakšpunktu 
“veikt ekosistēmu (kāpu, pļavu, purvu un mežu) atjaunošanu. 

10.  (448)1 jaunajam punktam, svītrot (448)1 punktu “Ieguldītās 
investīcijas un plānotās darbības 5.4.1. SAM un 5.4.3. SAM tiks 
vērstas uz direktīvas 2009/147/EK un direktīvas 92/43/EEK prasību 
izpildi ES nozīmes sugu un biotopu aizsardzības jomās, lai 
nodrošinātu, ka tiek paaugstināts tādu ES nozīmes biotopu un sugu 
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skaita īpatsvars, kam ir labvēlīgs aizsardzības statuss. Papildus tiks 
veicināta arī ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 
2020. gadam paredzēto mērķu sasniegšana”;  

11. 127. lpp. (463)1–464 punktam, jo biotopu atjaunošanas pasākumu 
nepieciešamība izskatāma tikai pēc biotopu kartēšanas (3 sezonas, 
2017.–2019.) rezultātu izvērtēšanas; 

12. 127. lpp. tabulai nr. 2.5.10. (5) “KF un ERAF kopējie un specifiskie 
iznākuma rādītāji” un ierakstam “To dzīvotņu platība, kuras saņem 
atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi” no KF 13 800 ha. 
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