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Sarunu rezultātā Vides ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība
Vienojās
1. Jautājumā par politikas plānošanas dokumentu vides un ilgtspējīgas
attīstības jomā izstrādi un aktualizāciju, to saskaņotība un vieta valsts
politikas plānošanas sistēmā.
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) pieņem zināšanai Vides ministrijas
(VIDM) sniegto informāciju par ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kā arī par
ilgtspējīgas attīstības plānošanu Latvijā.
VIDM iesniedz LPS atskaiti par Nacionālā vides politikas plāna izpildi. Ar to
var iepazīties arī VIDM mājas lapā (www.vidm.gov.lv).
2. Jautājumā par informāciju par Eiropas Komisijas dokumentu
projektiem vides jomā, kas skar pašvaldības, savstarpējas apspriešanas
organizēšanu un viedokļu saskaņošanu. Konsultācijas ar LPS, gatavojot
Nacionālās pozīcijas vides jautājumos.
Vides ministrija (VIDM) iespēju robežās laicīgi informēs (sūtot elektroniski)
Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) par jaunajiem Eiropas Komisijas
dokumentu projektiem un Nacionālajām pozīcijām vides jautājumos, kas skar
pašvaldības.
VIDM iesaka LPS aktīvāk iesaistīties sākotnējo pozīciju izvērtēšanā.
3. Jautājumā par informācijas pieejamību par ES prasību ieviešanas gaitu
ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības jomās, projektu vērtēšanas
caurspīdīgums.
LPS pieņem zināšanai VIDM sniegto informāciju par ES prasību ieviešanu
ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības jomās. Informācija par ES
fondu finansēto projektu ieviešanas gaitu būs pieejama VIDM jaunajā mājas
lapā. VIDM un LPS turpinās sadarbību, lai izpildītu saistības ES prasību
ieviešanai ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības jomās.
VIDM ierosina LPS, pamatojoties uz VIDM sagatavotā priekšlikuma pamata,
apsvērt iespēju noteikt katram reģionam finansējuma proporciju (%)
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem no kopējās piešķirtās
ERAF līdzekļu kopsummas, kā arī izvērtēt piedāvāto procedūru pašvaldību

projektu izvēlei to iekļaušanai nacionālajā programmā “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēkekvivalentu līdz 2000.”
4. Jautājumā par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
mikroliegumu izveides un apsaimniekošanas jautājumiem.
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VIDM informē, ka Valsts vides dienests plāno jūnijā uzsākt īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju apgrūtinājumu zemes īpašniekiem ierakstīšanu zemesgrāmatā
piešķirtā finansējuma ietvaros.
VIDM pieprasīs līdzekļus grozījumos 2006.gada budžetā kompensāciju
izmaksai zemes īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
aizsargājamās dabas teritorijās.
LPS pieņem zināšanai, ka kartogrāfiskais materiāls par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām ir atrodams VIDM mājas lapā (www.vidm.gov.lv) un Dabas
aizsardzības pārvaldes mājas lapā (www.dap.gov.lv).
LPS pieņem zināšanai VIDM sniegto informāciju par NATURA 2000 teritoriju
saraksta apstiprināšanas gaitu ES institūcijās un ES finansējumu NATURA
2000 teritoriju apsaimniekošanai.
VIDM informē LPS, ka kopējā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platība,
ieskaitot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, ir 1258355 ha, bet jāņem vērā,
ka daļā teritoriju, īpaši Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, noteiktie
aprobežojumi ir ļoti nelieli vai to praktiski nav.
Informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām ir atrodama Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras mājas lapā (www.lvgma.gov.lv)
un Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā (www.dap.gov.lv).
5. Jautājumā par pašvaldību atbildība teritoriju plānošanā, lēmumu
pieņemšanā un informācijas sniegšanā dabas aizsardzības jomā.
VIDM vērš LPS uzmanību uz pašvaldību atbildību teritoriju plānošanā,
lēmumu pieņemšanā un informācijas sniegšanā dabas aizsardzības jomā.
VIDM aicinās Valsts vides dienestu un reģionālās vides pārvaldes atbildīgāk
sadarboties ar pašvaldībām teritoriālplānojumu izstrādes gaitā.
6. Jautājumā par dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanai
nepieciešamo pārstrādes uzņēmumu tīkla izveidi Latvijā.
VIDM uzsver, ka tiks sagatavoti priekšnoteikumi uzņēmējdarbībai dalītās
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas jomā.
VIDM iesniedz LPS sarakstu par uzņēmumiem Latvijā, kuri nodarbojas ar
atkritumu pārstrādi.

7. Jautājumā par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ieviešanu
pašvaldību plānošanas dokumentiem.
Vides pārraudzības valsts birojs piekrīt sagatavot metodiskos materiālus par
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī piekrīt piedalīties LPS
organizētos apmācību semināros.
8. Jautājumā par valsts īpašumu apsaimniekošanas vides aspektiem.
VIDM atbalstīs LPS sarunās ar Finanšu ministriju par to, ka Baltijas jūras
piekrastes (pludmales) aizsardzību un apsaimniekošanu veicinās vienošanās
noslēgšana starp valsts zemes turētāju un apsaimniekotāju.
LPS pieņem zināšanai VIDM sniegto informāciju par VIDM sagatavotajiem
normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdens objektu ekspluatācijas noteikumu
izstrādes kārtību un saturu.
9. Jautājumā par decentralizētu enerģijas ražošanu no vietējiem resursiem
un Eiropas Savienības emisijas kvotu tirgu.
LPS pieņem zināšanai VIDM sniegto informāciju par Eiropas Savienības
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu.
VIDM aicina LPS vērst pašvaldību īpašu uzmanību uz siltumapgādes
uzņēmumu darbībām ar emisijas kvotām.
VIDM iesaka pašvaldību uzņēmumiem no emisijas kvotu tirdzniecības iegūtos
līdzekļus ieguldīt uzņēmumu attīstībā un tālākā siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanā.
LPS pieņem zināšanai, ka Emisijas kvotu sadales plāna 2008. – 2012.gadam
projekts ir publiskots Vides ministrijas mājas lapā sabiedriskajai apspriešanai.
Rīkojumi par emisijas kvotu piešķiršanu ir pieejami Vides ministrijas mājas
lapā.
Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas, kā arī gada pārskati ir pieejami
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras mājas lapā
(www.lvgma.gov.lv).
LPS pieņem zināšanai VIDM sniegto informāciju par VIDM darbības
virzieniem atjaunojamo energoresursu atbalsta jomā:
- atjaunojamo energoresursu videi draudzīga un racionāla izmantošana;
 videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana atjaunojamo energoresursu
izmantošanā;
 atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana.
VIDM aicina LPS sūtīt atsauksmes un priekšlikumus par politikas dokumenta
projektu “Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006.2010.gadam”, kā arī par vides pārskatu (pieejami Vides ministrijas mājas
lapā).

10. Jautājumā par panākumiem un problēmām upju sateces baseinu
plānošanā. Vienošanās starp Latviju un Baltkrieviju par pārrobežu
sadarbību kaitējuma videi novēršanai un informācijas apmaiņu.
LPS pieņem zināšanai VIDM sniegto informāciju par ūdens struktūrdirektīvas
ieviešanu Latvijā.
LPS pieņem zināšanai VIDM sniegto informāciju, ka Eiropas Kopiena
Austrijas prezidentūras laikā atbalsta Latvijas Republikas valdības,
Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīguma
par sadarbību Daugavas / Zapadnaja Dvina baseina ūdens resursu
izmantošanā un aizsardzībā tālāku virzību. Tiek gatavota vides ministra
vēstule Baltkrievijas un Krievijas ministriem ar ierosinājumu saskaņot
precizēto versiju un ieteikt to apstiprināšanai valdībām.
11. Jautājumā par VIDM mājas lapas aktualizāciju un uzlabošanu.
LPS pieņem zināšanai VIDM sniegto informāciju par jaunas VIDM mājas
lapas izveidi. VIDM apsvērs iespēju mājas lapā izveidot atsevišķu sadaļu
“Pašvaldības”.
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