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Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas precizēto 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 izteikt darba uzdevuma 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, ES finanšu instrumenti u.c. finansējuma avoti) vides un 
dabas jomas 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, informāciju analizējot arī reģionālajā un 
pašvaldību (republikas pilsētu un novadu) griezumā.” 

2. Lūdzam izteikt darba uzdevuma 5. punktu šādā redakcijā: 
“5. Sagatavot secinājumus un ieteikumus turpmāko ES fondu ieguldījumu pēc 
2020. gada veikšanai (t.sk. reģionālajā un pašvaldību līmenī), lai nodrošinātu 
paātrinātu un efektīvu virzību uz vides un dabas politikas mērķu sasniegšanu, 
t.sk. ES direktīvu prasību izpildi iepriekš minētajās jomās;” 

3. Lūdzam izteikt darba uzdevuma 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 un dabas aizsardzības jomas 
investīciju vajadzības („baltos plankumus”) nākamajam ES fondu plānošanas 
periodam pēc 2020. gada – veikt potenciālo investīciju virzienu un atbalsta 
pasākumu identificēšanu (t.sk. konkrētās teritorijās), priekšlikumu 
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formulēšanu un perspektīvāko finansēšanas mehānismu identificēšanu vides 
un dabas aizsardzības mērķu sasniegšanai.” 
 LPS piedāvā VARAM, veicot konkrēto darba uzdevumu 
saskaņošanu ar izpildītāju, pieaicināt sociālos partnerus, t.sk. LPS, lai 
konkretizētu katra specifiskā atbalsta mērķa analīzes teritoriālo līmeni. 
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