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Anotācija 

 
Valsts stratēģiskais ietvardokuments (turpmāk tekstā VSID) ir politikas plānošanas 
dokuments, kas nosaka kopējo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
apguves stratēģiju, nodrošina koordināciju starp fondiem un Darbības programmām 
(DP). VSID prioritāros kohēzijas politikas finansējuma izlietošanas virzienus nosaka 
Kopienas stratēģiskās vadlīnijas ekonomiskai, sociālai un teritorijas kohēzijai, kas ir 
Eiropas Savienības līmeņa plānošanas dokuments, kurā ir noteikts vispārējais ietvars 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīcijām 2007. – 2013. gadu 
periodam. No VSID hierarhiski izriet trīs DP: 

1. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība”; 
2. DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas”; 
3. DP „Infrastruktūra un pakalpojumi”. 

Valsts stratēģiskais ietvardokuments ir izstrādāts plānošanas periodam no 2007. – 
2013. gadam, un tas sevī ietver esošās situācijas analīzi, stratēģijas un DP aprakstus, 
finansēšanas plānu, struktūrfondu un kohēzijas fonda vispārējā vadības ietvaru un 
administratīvo kapacitāti, kā arī struktūrfondu un kohēzijas fonda darbības programmu 
koordinācijas un koordinācijas ar citiem atbalsta mehānismiem aprakstus. 

Šāda līmeņa plānošanas dokumentam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem, 
nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, kas analizētu plānoto 
darbību iespējamo ietekmi uz vidi nākotnē. Šis Vides pārskats ir dokuments, kurā tiek 
atspoguļota informācija, kas iegūta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesā. 

Vides pārskata izstrādes nepieciešamību un kārtību nosaka 1998. gada likums “Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” (ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005. gada 28. 
septembrim) un 2004. gada 23. marta Ministru Kabineta noteikumi Nr. 157 „Kārtība, 
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Pārskatā iekļauta informācija 
un pieejamo datu analīze atbilstoši prasībām un detalizācijas līmenim, ko nosaka 
minētie noteikumi un Vides pārraudzības valsts birojs. 

Vides pārskatā tiek analizēta VSID atbilstība izvirzītajiem starptautiskajiem, Eiropas 
Savienības un nacionālajiem vides aizsardzības politikas mērķiem un kritērijiem, 
pamatnostādnēm un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.   
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Saīsinājumi 
 
ANO Apvienoto Nāciju Organizācija 
DP Darbības programma 
EK Eiropas Komisija 
ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 

FM Finanšu ministrija 
IVN Ietekmes uz vidi novērtējums 
KSP Kopienas stratēģiskajās pamatnostādnes 
KSV Kopienas stratēģiskās vadlīnijas ekonomiskai, sociālai un 

teritorijas kohēzijai 
LNLP Latvijas nacionālā Lisabonas programma 
LR Latvijas Republika 
MK Ministru kabinets 
NAP Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013. gadam 
SIVN Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
SM Satiksmes ministrija 
SVID Spēks, vājums, iespējas, draudi (analīze) 
TVS Tautsaimniecības vienotajā stratēģijā 
UNESCO Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras 

organizācija (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural organization) 

VPVB Vides pārraudzības valsts birojs 
VSID Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007. – 2013. 

gadam 
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1. Vides pārskata izstrāde 

1.1. Iesaistītās institūcijas 

VSID izstrādājis FM ES fondu departaments, sadarbībā ar nozaru ministrijām, kā arī 
konsultējoties ar sociālajiem, nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem. Šī 
dokumenta izstrādi plānots pabeigt līdz 2007. gada aprīlim. 

Sagatavoto VSID nepieciešams iesniegt Eiropas Komisijai apstiprināšanai. Tā 
sagatavošanu nodrošina FM, kas ir uzņēmusies VSID vadošās iestādes funkcijas.  

VSID Vides pārskata izstrādes nepieciešamību nosaka LR normatīvie akti. VSID Vides 
pārskatu izstrādājusi SIA „VentEko”, kas ir SIA „PricewaterhouseCoopers” 
apakšuzņēmējs LR Finanšu ministrijas un SIA „PricewaterhouseCoopers” noslēgtā 
līguma ietvaros. Vides pārskata sagatavošanai nepieciešamā informācija iegūta no 
publiskiem informācijas avotiem (valsts iestāžu mājas lapas), kā arī sadarbojoties ar 
valsts institūcijām – Vides pārraudzības valsts biroju, nozaru ministrijām (Finanšu 
ministrija un Vides ministrija) un citām institūcijām. Vides pārskata detalizācijas pakāpi 
un izstrādē iesaistāmās institūcijas nosaka Vides pārraudzības valsts birojs.  

VSID Vides pārskata projekta (t.i. 1. redakcijas) izstrāde tika pabeigta 2006. gada 31. 
oktobrī un ievietota interneta mājas lapā www.esfondi.lv. Šeit pat ievietots arī 
paziņojums par VSID sabiedriskās apspriešanas norises laiku (no 31.10.2006. līdz 
14.12.2006.).  

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros par VSID Vides pārskata projektu saņemti 
komentāri un viedokļi galvenokārt no valsts institūcijām, kas piedalījušās VSID 
izstrādes procesā. Šo institūciju viedokļi analizēti Vides pārskata 3.3. nodaļā.  

Iesniegtā korespondence, VSID Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksmes 
protokols un institūciju viedokļi pievienoti Vides pārskata 4. pielikumā. 
 

1.2. Sabiedrības līdzdalība 

2006. gada 6. novembrī ES fondu plānošanas dokumentu sākotnējās izvērtēšanas 
veicēji SIA „PricewaterhouseCoopers” un SIA „VentEko” sadarbībā ar LR Finanšu 
ministriju (FM) organizēja semināru „2007.-2013.gada ES fondu plānošanas dokumentu 
sākotnējā izvērtēšana. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums”. Seminārā 
piedalīties tika aicinātas ES fondu ieviešanā un plānošanas dokumentu sagatavošanā 
iesaistītās institūcijas, kā arī sociālie, reģionālie un nevalstiskā sektora pārstāvji. 
Seminārs tika organizēts ar nolūku prezentēt izstrādātājiem un ieinteresētajām 
organizācijām ex-ante analīzes un Vides pārskata projektu, kā arī nozīmīgākos 
secinājumus šo dokumentu kontekstā. 

Paziņojums par 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas dokumentu projektu un Vides 
pārskata sabiedriskās apspriedes uzsākšanu tika ievietots 2006. gada 31. oktobra 
laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", savukārt paziņojums par 2007.-2013. gada ES fondu 
plānošanas dokumentu projektu un Vides pārskata sabiedriskās apspriedes sanāksmes 
organizēšanu tika ievietots 2006. gada 23. novembra laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā 
arī ES fondu mājas lapā internetā www.esfondi.lv. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme notika 2006. gada 6. decembrī plkst. 14:00 FM 202. telpā. Sanāksmē tika 
aicināti piedalīties visi interesenti, kā arī iestādes, uzņēmēji un nevalstiskās 
organizācijas. 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/
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Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar vadošās iestādes prezentāciju par ES fondu 
plānošanas dokumentu sagatavošanu, kā arī neatkarīga izvērtētāja (SIA „VentEko”) 
prezentāciju par veikto stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. Pēc prezentāciju 
apskates notika diskusijas par saņemtajiem un citiem komentāriem sakarā ar VSID un 
DP Vides pārskatiem. Sanāksmes protokols pievienots Vides pārskata 4. pielikumā. 
Priekšlikumus un ierosinājumus par Vides pārskatu varēja iesniegt rakstveidā līdz 
14.12.2006., nosūtot pa pastu Finanšu ministrijai. 

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros par VSID Vides pārskatu atsauksmes no 
privātpersonām vai komersantiem netika saņemtas. 

1.3. Saņemtie priekšlikumi un to analīze 

Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas ietvaros saņemtas vēstules ar viedokļiem un 
komentāriem no Satiksmes ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras. 
Saņemtie komentāri, kā arī to analīze un veiktās korektīvās darbības apkopoti 1. tabulā. 
Vēstuļu kopijas pievienotas 4. pielikumā. Pēc sabiedriskās apspriešanas termiņa savus 
komentārus iesniedza Veselības ministrija un Vides ministrija, arī šie priekšlikumi 
iespēju robežās tika ņemti vērā izstrādājot vides pārskatu, bet to detalizēta analīze nav 
veikta. Daļa minēto institūciju iesniegušas komentārus par VSID un visiem trim DP 
vides pārskatiem vienlaicīgi, tos specifiski neizdalot. Analizējot šos viedokļus nereti 
radušās grūtības noteikt uz kuru dokumentu katrs komentārs attiecas.  
 
Saņemtie komentāri par VSID Vides pārskata projektu 1. tabula 

KKoommeennttāārraa  

IIDD  
KKoommeennttāārrss  AAnnaallīīzzee  uunn  kkoorreekkttīīvvāāss  ddaarrbbīībbaass  

1. Satiksmes ministrija 

1.1. Norāda nepieciešamību Vides pārskatā 
precizēt, ka VSID ir ES finanšu 
instrumentu izmantošanas plānošanas 
dokuments, nevis politikas plānošanas 
dokuments. 

VSID aprakstā tas minēts kā politikas 
plānošanas dokuments ([24] - 19). 
Pēc šī dokumenta konteksta 
uzskatāms, ka tas ir gan politikas, 
gan finanšu instrumentu 
izmantošanas plānošanas 
dokuments. 

1.2. Vides pārskata projekta 1.3. punktā 
divreiz minēts NAP – Latvijas 
Nacionālais attīstības plāns 2007. – 
2013. gadam. 

Komentārs ņemts vērā un veikti 
attiecīgi labojumi plānošanas 
dokumentu apskatā (Vides pārskata 
1.3. nodaļa). 

1.3. VSID Vides pārskata projekta 5.2. nodaļā 
nepieciešams precīzāk paskaidrot, kāpēc 
ceļu paplašināšana tiek uzskatīta par 
īslaicīgas ietekmes darbību, bet ceļu 
rekonstrukcija un renovācija par 
ilglaicīgas ietekmes darbību. 

Komentārs ņemts vērā un veikti 
attiecīgi labojumi ilglaicīgu un 
īslaicīgu ietekmju aprakstos (Vides 
pārskata 6.2. nodaļa). 

1.4. Vides pārskata projekta 6. sadaļas 3. 
tabulas konstatējumā K.6.05 ieteikts 
iekļaut VSID transporta ietekmes uz vidi 
un iedzīvotāju veselību analīzi, kā arī šīs 
ietekmes prognozes nākošajam 
plānošanas periodam. SM norāda, ka 
šādu analīzi nav iespējams veikt īsā laika 
periodā un atzīmē, ka katram atsevišķam 
projektam ietekmes uz vidi novērtējums 
tiek veikts. 

Komentārs ņemts vērā. Tā kā nav 
pieejami dati par transporta ietekmi 
uz vidi un iedzīvotāju veselību, 
analīzi un prognozes pašreizējā 
momentā veikt nav iespējams. 

1.5. Par Vides pārskata projekta 8. nodaļas 5. 
tabulas konstatējumiem K.8.01., 8.02., 
SM informē, ka ostas teritorijas 
paredzētas ostas darbībām, kā arī, 

Veicot ietekmes uz vidi novērtējumu 
infrastruktūras projektu izstrādes 
laikā un realizējot normatīvajos aktos 
un / vai IVN procesā noteiktos 
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Saņemtie komentāri par VSID Vides pārskata projektu 1. tabula 

KKoommeennttāārraa  

IIDD  
KKoommeennttāārrss  AAnnaallīīzzee  uunn  kkoorreekkttīīvvāāss  ddaarrbbīībbaass  

ņemot vērā vides aizsardzības prasības, 
izstrādājot konkrētus projektus, tiks 
veikts ietekmes uz vidi novērtējums un 
nepieciešamības gadījumā izskatīs 
iespējas veikt kompensācijas 
pasākumus. 

ierobežojumus un / vai 
kompensācijas pasākumus tiks 
ievērotas ES un Latvijas normatīvo 
aktu prasības. 

2. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

2.1. Izskatījusi, komentārus nesniedz  
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Pielikumi 
1. pielikums. Sabiedriskās apspriešanas materiāli 

 
1. Paziņojums par 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas dokumentu projektu Vides 
pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu LR laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

2. Paziņojums par 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas dokumentu projektu Vides 
pārskatu projektu sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizēšanu LR laikrakstā 
„Latvijas vēstnesis”. 

3. 2007.-2013. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektu Vides 
pārskata projektu sabiedriskās apspriešanas 2006. gada 6. decembra sanāksmes 
protokols Nr. 1. 

4. Vēstules un komentāri: 

 Satiksmes Ministrijas 24.11.2006. vēstule Nr. 12-8/1608 par 2007.-2013. gada 
ES fondu plānošanas dokumentu sākotnējo izvērtēšanu (ex-ante) un 
Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN); 

 Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 01.12.2006. vēstule Nr. 39-2-60/30163 
par 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas dokumentu sākotnējās izvērtēšanas 
un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumiem; 

 Veselības ministrijas 21.12.2006. vēstule Nr. S-01-10\5662 par stratēģiskās 
ietekmes uz vidi novērtējuma projektu; 

 Vides ministrijas 15.12.2006. vēstule Nr. 2-07/9724 par nacionālā stratēģiskā 
ietvardokumenta un trīs darbības programmu vides pārskatu projektiem. 
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Publicēts: Latvijas Vēstnesis  31.10.2006 173 (3541); www.esfondi.lv 

 

Paziņojums par 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas 

dokumentu projektu un Vides pārskata projekta sabiedrisko 

apspriešanu 
 
Atsaucoties uz LR likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu 23.1 pantu un 2004.gada 

1.maija  LR  Ministru  kabineta  (turpmāk  -  MK)  noteikumu  nr.157  "Kārtība,  kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" 4.punktu, LR Finanšu ministrija 

(turpmāk - FM) ir pieņēmusi lēmumu par Eiropas Savienības (turpmāk - ES) fondu 

plānošanas  dokumentu  projektu  Vides  pārskata  projektu  nodošanu  sabiedriskajai 

apspriešanai. 

 
Atbilstoši  MK  2005.gada  26.oktobra  rīkojuma  nr.689  "Par  koncepciju  par  Eiropas 

Savienības  struktūrfondu  un  Kohēzijas  fonda  plānošanas  un  vadības  sistēmu  2007.- 

2013.gadā"  FM  ir  izstrādājusi  Valsts  stratēģiskā  ietvardokumenta  2007.  -2013.gadu 

periodam  (turpmāk  -  VSID)  projektu  un  darbības  programmu  (turpmāk  -  DP) 

projektus. Atbilstoši š.g. 3.oktobra MK sēdē pieņemtajam lēmumam FM š.g. 9.oktobrī 

ir   iesniegusi   iepriekšminētos   2007.-2013.gada   ES   fondu   plānošanas   dokumentu 

projektus izskatīšanai Eiropas Komisijā. 

 
VSID nepieciešamību un saturu nosaka Eiropas Padomes 2006.gada 11.jūlija regula 

nr.1083/2006,  ar  ko  paredz  vispārīgus  noteikumus  par  Eiropas  Reģionālās  attīstības 

fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ regulu nr.1260/1999. VSID 

uzskaitīto  jautājumu  risināšanai  un  tajā  izklāstīto  mērķu  sasniegšanai  ES  fondu 

investīcijas Latvijā plānots vadīt ar trīs DP palīdzību: "Cilvēkresursi un 

nodarbinātība", Eiropas Sociālā fonda DP, "Uzņēmējdarbība un inovācijas", Eiropas 

Reģionālās   attīstības   fonda   DP   un   "Infrastruktūra   un   pakalpojumi",   Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda DP. 

 
VSID  projekts  un  DP  projekti  ir  izstrādāts  kā  politikas  plānošanas  dokuments  - 

programma, budžeta un finanšu politikas jomā. Dokumentus izstrādāja FM ES fondu 

departamenta  darbinieki,  sadarbībā  ar  nozaru  ministrijām,  kā  arī  konsultējoties  ar 

sociālajiem,  nevalstiskā  sektora  un  reģionālajiem  partneriem.  ES  fondu  plānošanas 

dokumentu izstrādi plānots pabeigt līdz 2007.gada aprīlim. 

 
Eiropas  Padomes  š.g.  11.jūlija  regula  nr.1083/2006  nosaka,  ka  katrai  dalībvalstij 

jāveic  ES  plānošanas  dokumentu  sākotnējais  izvērtējums,  tai  skaitā  jāsniedz  arī 

stratēģiskais   ietekmes   uz   vidi   novērtējums.   Līgums   par   sākotnējā   izvērtējuma 

veikšanu  tika  parakstīts  š.g.  31.jūlijā  un  uz  šo  brīdi  ir  sagatavoti  gan  sākotnējā 

izvērtējuma ziņojuma, gan Vides pārskata projekti. 

 
Informējam, ka VSID un DP aktuālākās versijas un sākotnējā izvērtēšanas ziņojuma 

un Vides pārskata projekti ir ievietoti FM administrētās mājas lapas www.esfondi.lv 

sadaļā "2007.-2013.gads". 

 
Visi  priekšlikumi  un  ierosinājumi  par  Vides  pārskatu  iesniedzami  rakstveidā  līdz 

14.12.2006.,  nosūtot  pa  pastu,  adrese:  Smilšu  ielā  1,  Rīgā,  LV-1919.  Ja  iesniedzējs 
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vēlas saņemt rakstisku atbildi, ir jāuzrāda sūtītāja adrese. Iebildumi un priekšlikumi, 
kas tiks iesniegti pēc minētā  termiņa,  kā  arī  anonīmi  iesniegumi,  netiks  ņemti  vērā. 

Neskaidrību  gadījumā  lūdzu  sazināties  ar  FM  ES  fondu  departamenta  Stratēģiskās 

plānošanas nodaļas vecāko referentu Eduardu Puriņu (tālr. +371 7095486 vai e-pasta 
adrese: Eduards.Purins@fm.gov.lv). 
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Publicēts: Latvijas Vēstnesis  23.11.2006 189 (3557); www.esfondi.lv 

 

Paziņojums par 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas 

dokumentu projektu un Vides pārskatu projektu 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizēšanu 
 
Atsaucoties  uz  2006.gada  31.oktobra  laikrakstā  "Latvijas  Vēstnesis"  publikāciju 

"Paziņojums  par  2007.-2013.gada  ES  fondu  plānošanas  dokumentu  projektu  Vides 

pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu", LR Finanšu ministrija (FM) informē par 

tālāko. 

 
Stratēģiskā   ietekmes   uz   vidi   novērtējuma   Vides   pārskatu   projektu   sabiedriskās 

apspriešanas sanāksme notiks 2006.gada 6.decembrī pulksten 14 FM 202.telpā. 

 
Vides  pārskatu  projekti  ir  sagatavoti  gan  par  Valsts  stratēģisko  ietvardokumentu 

(VSID), gan par katru no trim Darbības programmām (DP). 

 
Sākotnējās  izvērtēšanas  ziņojumus  un  Vides  pārskatu  projektus  par  VSID  un  DP 

lūdzu skatīt FM administrētās mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā "2007.-2013.gads": 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=498 

 
VSID   un   DP   projektus   lūdzu   skatīt:   http://www.esfondi.lv/page.php?id=478   un 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=479 

 
Priekšlikumi   un   ierosinājumi   par   Vides   pārskatu   iesniedzami   rakstveidā   līdz 

14.12.2006.,  nosūtot  pa  pastu,  adrese:  Smilšu  ielā  1,  Rīgā,  LV-1919.  Ja  iesniedzējs 

vēlas saņemt rakstisku atbildi, ir jāuzrāda sūtītāja adrese. Iebildumi un priekšlikumi, 

kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā. 

 
Ja Jums uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi nepieciešama caurlaide iekļūšanai FM, 

lūdzu,   atsūtiet   vārdu   un   uzvārdu   līdz   2006.gada   4.decembrim   FM   ES   fondu 

departamenta   Stratēģiskās   plānošanas   nodaļas   vecākajam   referentam   Eduardam 

Puriņam, e-pasta adrese: Eduards.Purins@fm.gov.lv. 
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2007.-2013.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektu 

Vides pārskata projektu sabiedriskās apspriešanas 2006. gada 6.decembra 

sanāksmes protokols 
Nr.1 

 

 

Finanšu ministrijas 202.telpa 

Sanāksmes sākums: 14:00 
 
 

Sanāksmi vada: 

Vadošās iestādes vadītāja vietā – Finanšu ministrijas Eiropas 

Savienības fondu departamenta direktores vietnieks Aleksandrs Antonovs 
 

Sanāksmē piedalās:   

Finanšu ministrijas Projektu vērtēšanas departamenta direktore Agnese Aivare 

SIA „VentEko” projektu vadītājs Raivo Damkēvics 

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta   

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā referente Edīte Evere 

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta   

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Dace Grūberte 

Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Eiropas   

Savienības fondu departamenta direktores vietniece Līga Kalvāne 

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Gunta Lukstiņa 

SIA „PricewaterhouseCoopers” menedžere Renāte Strazdiņa 

SIA „PricewaterhouseCoopers” konsultanta asistente Sanita Šampane 

 

Sanāksmi protokolē: 
  

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta   

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākais referents Eduards Puriņš 
 

 
 
 

1. 2007.-2013.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektu Vides 
pārskata projektu sabiedriskās apspriešanas sanāksmes atklāšana un darba 

kārtības apstiprināšana 
 
 

A.Antonovs atklāj sanāksmi un iepazīstina klātesošos ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) 
fondu  plānošanas  dokumentu  projektu  Vides  pārskata  projektu  (turpmāk  –  Vides  pārskata 

projekts) sabiedriskās apspriešanas sanāksmes darba kārtību: 

   Vadošās iestādes prezentācija par ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanu; 

   Neatkarīgā izvērtētāja prezentācija par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu; 

   Diskusija par saņemtajiem un citiem komentāriem. 
 

 

Nolemj:  Apstiprināt  Vides  pārskata  projektu  sabiedriskās  apspriešanas  sanāksmes  darba 

kārtību. 
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2. Vadošās iestādes prezentācija par ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanu 
 
 

A.Antonovs   sniedz   prezentāciju   Vides   pārskata   projektu   sanāksmes   dalībniekiem   par 
sanāksmes   mērķiem,   Valsts   stratēģisko   ietvardokumentu   (turpmāk   –   VSID),   darbības 

programmām  (turpmāk  –  DP)  un  par  šo  plānošanas  dokumentu  izvērtēšanu  un  stratēģiskās 

ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī par šo dokumentu izstrādes laika grafikiem. 
 

 

Nolemj:  Pieņemt  zināšanai  vadošās  iestādes  sniegto  informāciju  par  ES  fondu  plānošanas 

dokumentu sagatavošanu. 
 

 

    3.   Neatkarīgā izvērtētāja prezentācija par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu     
 
 

R.   Damkēvics   sniedz   prezentāciju  par   VSID   un   DP   stratēģiskajiem   ietekmes   uz   vidi 
novērtējumiem   (turpmāk   –   SIVN).   R.   Damkēvics   vērš   uzmanību   uz   SIVN   būtību, 

likumdošanu,  norises  gaitu  un  saturu.  R.  Damkēvics  norāda  uz  nozīmīgākajiem  SIVN 

secinājumiem par VSID un DP. 
 

 

Nolemj: Pieņemt zināšanai neatkarīgā izstrādātāja sniegto informāciju par SIVN. 
 

 

  4.   Diskusija par saņemtajiem un citiem komentāriem   
 
 

A.  Antonovs  informē,  ka  komentāri par Vides pārskata  projektiem līdz  š.g.  6.decembrim ir 
saņemti tikai no Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) un aicina pārrunāt būtiskākos no tiem. 

  A. Antonovs jautā R. Damkēvicam par SM iesniegto komentāru par VSID Vides pārskata 

projektā minēto, ka ceļu paplašināšana tiek uzskatīta par īslaicīgas ietekmes darbību, bet 

ceļu rekonstrukcija un renovācija par ilglaicīgas ietekmes darbību. R. Damkēvics atzīst, ka 

tā ir tehniska rakstura neprecizitāte, kura tiks novērsta. 

  A. Antonovs jautā par SM sniegto komentāru par gan VSID, gan DP „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” Vides pārskatu projektos pausto ieteikumu iekļaut DP transporta ietekmes 

uz  vidi  un  iedzīvotāju  veselību  analīzi,  kā  arī  šīs  ietekmes  prognozes  uz  nākošajiem 

plānošanas periodiem. A. Antonovs norāda uz SM sniegto viedokli šajā jautājumā, ka šādu 

analīzi  nav  iespējams  veikt  īsā  laika  periodā  un  ka  katram  atsevišķam  projektam  tiek 

veikts  ietekmes  uz  vidi  novērtējums.  R.  Damkēvics,  atbildot  uz  jautājumu,  norāda,  ka 

rekomendācija  izstrādāta  ar  domu,  ja  šāda  informācija  ir  pieejama,  tad  būtu  vēlams  to 

iekļaut DP. 

  A.  Antonovs  norāda  uz  SM  komentāru  par  DP  „Infrastruktūra  un  pakalpojumi”  Vides 

pārskata  projektā  paustajiem  konstatējumiem  par  Rīgas  ostas  attīstību  un  tās  teritorijai 

pieguļošo Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju Natura 2000 tiešo tuvumu. A. Antonovs 

sniedz SM skaidrojumu, ka Ostas teritorijas paredzētas ostas darbībām un ka, ņemot vērā 

vides  aizsardzības  prasības,  izstrādājot  konkrētus  projektus,  tiks  veikti  ietekmes  uz  vidi 

novērtējumi   un   nepieciešamības   gadījumā   izskatītas   iespējas   veikt   kompensācijas 

pasākumus.  A.  Antonovs  jautā,  vai  Rīgas  ostas  attīstības  projekts,  kuru  šobrīd  nav 

iespējams   izanalizēt   sīkumos,   neatstās   ietekmi   uz   vidi   vai   arī   tiks   piemērotas 

kompensācijas.  R.  Damkēvics  norāda,  ka,  lai  mazinātu  Rīgas  ostas  attīstība  projekta 

ietekmi uz vidi, visdrīzāk tiks paredzēti kompensācijas pasākumi. A. Antonovs precizē, ka 

Rīgas ostas teritorija neatrodas Natura 2000 teritorijā, bet ir tai pieguļoša teritorija. 
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A.   Antonovs   pateicas   Vides   pārskata   projekta   sabiedriskās   apspriešanas   sanāksmes 

dalībniekiem par līdzdalību. 
 
 

Nolemj: 

  Atbalstīt SM komentāru, ka īsā laika periodā nav iespējams veikt transporta ietekmes uz 

vidi analīzi, bet katram konkrētam projektam tas tiks veikts, t.i. transporta ietekmes uz vidi 

un iedzīvotāju veselības analīzi neiekļaut DP; 

  Atbalstīt SM komentāru, ka Rīgas ostas attīstības projektam tiks veikts ietekmes uz vidi 

novērtējums un veikti atbilstoši kompensācijas pasākumi; 

 Veikt tehniskus un redakcionālos precizējumus Vides pārskata projektos, balstoties uz SM 

iesniegtajiem komentāriem. 
 
 

 
Sanāksmes noslēgums: 14:50 

 
 

 
Pielikumā: 

1)   Vadošās   iestādes   prezentācija   par   ES   fondu   plānošanas   dokumentu   sagatavošanu 

(uz 6 slaidiem); 

 
Vadošās iestādes 

prezentācija 
 

2)   Neatkarīgā   izvērtētāja   prezentācija   par   stratēģisko   ietekmes   uz   vidi   novērtējumu 

(uz 14 slaidiem). 
 

 
 

Neatkarīgā 
izvērtētāja prezentāc 

 
 
 
 

Sanāksmi vadīja /paraksts/ A.Antonovs 
 
 

 
Protokolēja /paraksts/ E.Puriņš 
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Īpašu 

uzdevumu 

ministrs 

Eiropas 

Savienības 

līdzekļu 

apguves lietās 

Valsts 

sekretāres  

p.i.  

Juridiskā 

departamenta 

direktore 

Par politikas 

plānošanu un 

koordināciju 

atbildīgā 

amatpersona 

Par kontroli 

atbildīgā 

amatpersona 

Atbildīgā 

amatpersona 

 

 

 

  

 

  

N.Broks D.Tauriņš E.Strazdiņa J.Zvīgulis M.Radeiko E.Puriņš 
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