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Par NAP2027 pirmo redakciju
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir iepazinusies ar
Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam (NAP2027) pirmo
redakciju un sniedz sekojošus priekšlikumus:
1. Klimata pārmaiņas ir viens no nozīmīgākajiem globālajiem izaicinājumiem
un riskiem1. Ņemot vērā klimata pārmaiņu radītās sekas, piemēram, ar
laikapstākļiem saistīto katastrofu radīto ekonomisko zaudējumu pieaugumu
pasaulē2, kā arī Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 2018. gada
oktobrī publicēto ziņojumu3 par ietekmi, kādu radītu globālā sasilšana par
1,5°C, salīdzinot ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni, secināms, ka klimata
pārmaiņas ietekmēs visus tautsaimniecības sektorus, kā arī negatīvi
ietekmēs iedzīvotāju labklājību un drošību. Līdz ar to nepieciešama
steidzama un noteikta rīcība klimata pārmaiņu mazināšanas un
pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā. Arī Latvija ar savu atbalstu4
Eiropas Savienības virzībai uz klimatneitralitāti 2050.gadā apliecinājusi, ka
sniegs savu devumu globālās klimata krīzes risināšanai. Ņemot vērā
iepriekš minēto, lūdzam klimata politikas jautājumus plašāk iekļaut Plānā,
īpaši saistībā ar nākotnes vīziju enerģētikas, transporta, lauksaimniecības
un mežsaimniecības sektoros.
Pasaules Ekonomikas Forums kopš 2007. gada globāli izvērtē 50 būtiskākos riskus. Starp dominējošiem 5
riskiem kopš 2011.gada ierindotas klimata pārmaiņas un ar tām saistītās problēmas. Pieejams tiešsaistē:
http://reports.weforum.org/global-risks-2018/
2
Piemēram, 2017.gadā laikapstākļiem saistīto katastrofu radītie ekonomiskie zaudējumi pasaulē sasniedza
rekordlielu summu – 283 miljardus euro Pieejams tiešsaistē: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0773:FIN:LV:PDF
3
Ziņojums pieejams tiešsaistē: https://www.ipcc.ch/sr15/
4
Latvijas 11.06.2019. Nacionālā Pozīcija Nr. 2. Par Eiropas Komisijas paziņojumu “Tīru planētu - visiem!
Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku”
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1. ņemot vērā rīcības virziena “Līdzsvarota reģionālā attīstība” tvērumu,
lūdzam ievada [3].rindkopas 2.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā
redakcijā “Reģionālās attīstības veicināšanai tiks radīti priekšnosacījumi
visu reģionu ekonomiskā potenciāla attīstībai un sociālekonomisko
atšķirību mazināšanai, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī
nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un
kvalitatīvas dzīves vides attīstībai, vidējā termiņā panākot reģionālā IKP
starpības samazinājumu”;
2. lūdzam papildināt tekstu NAP2027 4.punktā ar vārdiem “pašvaldību
budžeta”, jo jau esošajā NAP2027 redakcijā rīcības virzienu uzdevumu
īstenošanai norādītajos finansējuma avotos tiek norādītas pašvaldības.
Tāpat lūdzam precizēt formulējumu “finanšu instrumenti”, jo finanšu
instrumenti nozīmē ”Produkti”, kurus tirgo (veido, pērk un pārdod) finanšu
tirgos: parāda vērtspapīri (vekseļi, valsts parādzīmes, obligācijas, ķīlu
zīmes u.c.), kapitāla vērtspapīri (akcijas, ieguldījumu apliecības u.c.),
valūtas un atvasinātie finanšu instrumenti (iespēju līgumi, termiņlīgumi
u.c.), kā arī “produkti”, kas netiek tirgoti (noguldījumi, kredīti, daļas
kapitālsabiedrībās, apdrošināšanas līgumi, pensiju fondu apliecības u.c.),
un attiecīgi tie nenozīmē citas finansējuma programmas, fondus, kas sniedz
arī neatmaksājumu grantu daļu. Attiecīgi lūdzam izteikt šādā redakcijā
“[4] NAP2027 nosaka stratēģiskos mērķus, ko Latvijā apņemamies
sasniegt līdz 2027. gadam, iezīmē nozaru politiku virzienus un galvenās
reformas, kā arī publisko investīciju virzienus valsts budžeta, pašvaldību
budžeta, Eiropas Savienības (ES) fondu un citu finanšu avotu (t.sk.,
ārvalstu un nacionālo fondu, programmu) instrumentu ieguldījumiem
Latvijā. NAP2027 ambiciozie mērķi un vajadzības ir salāgotas ar
patiesajām iespējām un pieejamajiem līdzekļiem. Tāpēc plāns ir reāls un
īstenojams”;
3. lūdzam vīziju par Latvijas nākotni 2027.gadā salāgot ar NAP2027 rīcības
virzienu ietvaros plānotajiem uzdevumiem, jo šobrīd atsevišķiem
apgalvojumiem nav seguma rīcības virzienu ietvaros (piemēram,
[18].rindkopa);
4. lūdzam visa NAP2027 tekstā precizēt reģionu nosaukumus, piemēram,
[48].rindkopa, lai ievērotu konsekvenci un ir neparotāmi skaidrs, kuri
reģioni ir domāti – plānošanas reģioni vai statistiskie reģioni, vai Rīgas
pilsēta vai Rīgas reģions (piemēram, [52].rindkopa);
5. lūdzam rīcības virziena “Stipras ģimenes paaudzēs” [103].rindkopas
uzdevumā “Remigrācijas veicināšana, attīstot visaptverošu atbalsta sistēmu
remigrējošo ģimeņu iekļaušanai” kā līdzatbildīgos noteikt plānošanas
reģionus;
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6. lūdzam [248].rindkopā vārdu “reģionu” aizstāt ar vārdu “teritoriju”, ņemot
vērā, ka vietējo kopienu mērogs ir mazāks nekā reģiona mērogs, attiecīgi
resursu analīze tiks veikta par mazāku teritoriju;
7. lūdzam tabulā “Rīcības virziena mērķa indikatori” [266]. un [267].
rindkopu izteikt šādā redakcijā:
Nr.

Progresa
rādītājs

Mērvienība Bāzes
gads

[266]

SEG
emisiju
intensitāte

tCO2
ekv./milj.EUR

2017

[267]

CO2
piesaiste un
SEG
emisiju
attiecība
noteiktās
ZIZIMM
sektora
zemes
uzskaites
kategorijās

ktCO2 ekv.

Periodā
2021.–
2025. g.
un
2025.–
2030. g.

Bāzes
gada
vērtība

4975

n/a

Mērķa
vērtība
2024*

Mērķa
vērtība
2027*

Datu
avots,
datu
tabulas

Samazinājums
atbilstoši
trajektorijai,
virzoties uz
2030.gada
mērķi (2926)

Samazinājums
atbilstoši
trajektorijai,
virzoties uz
2030.gada
mērķi (2927)

LVĢMC,
CSP

ZIZIMM
sektorā
uzskaitāmās
SEG
emisijas
nepārsniedz
uzskaitāmo
SEG
piesaisti8

ZIZIMM
sektorā
uzskaitāmās
SEG
emisijas
nepārsniedz
uzskaitāmo
SEG
piesaisti9

ZM,
LVMI
“Silava”
VARAM

Atbilstoši 2019. gada SEG inventarizācijai, iesniegta Konvencijas un Kioto protokola ietvaros.
Izejas dati:
IKP vērtība (salīdzināmajās cenās pret 2010.gadu) atbilstoši Eiropas Komisijā 2019.gadā iesniegtajiem
ziņojumam par politikām, pasākumiem un SEG prognozēm.
Kopējās SEG emisijas (neieskaitot ZIZIMM sektoru) atbilstoši mērķim, kas noteikts Latvijas oglekļa
mazietilpīgas attīstības stratēģijas 2050.gadam projektā (2030.gada mērķis -65% SEG samazinājums
salīdzinoši ar 1990.gadu).
7
Izejas dati:
IKP vērtība (salīdzināmajās cenās pret 2010.gadu) atbilstoši Eiropas Komisijā 2019.gadā iesniegtajiem
ziņojumam par politikām, pasākumiem un SEG prognozēm.
Kopējās SEG emisijas (neieskaitot ZIZIMM sektoru) atbilstoši mērķim, kas noteikts Latvijas oglekļa
mazietilpīgas attīstības stratēģijas 2050.gadam projektā (2030.gada mērķis -65% SEG samazinājums
salīdzinoši ar 1990.gadu).
8
Aprēķina kā kopējo emisiju un kopējās piesaistes summu visās regulas (ES) 2018/841 2. pantā minētajās zemes
uzskaites kategorijās kopā atbilstoši regulas (ES) 2018/841noteiktajiem uzskaites noteikumiem
9
Aprēķina kā kopējo emisiju un kopējās piesaistes summu visās regulas (ES) 2018/841 2. pantā minētajās zemes
uzskaites kategorijās kopā atbilstoši regulas (ES) 2018/841noteiktajiem uzskaites noteikumiem
5
6
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8. lūdzam [274]. un [275]. rindkopu izteikt šādā redakcijā:
Nr.

Uzdevums

Atbildīgā
institūcija

Līdzatbildīgās Finanšu
institūcijas
resursu
avots

Mērķa
indikators

[274]

Tautsaimniecības
siltumnīcefekta gāzu
emisiju
samazināšana,
izmantojot
risinājumus
klimata pārmaiņu
mazināšanai
un
klimata tehnoloģiju
atklājumus,
un
pieaugošas oglekļa
dioksīda piesaistes
nodrošināšana
virzībai
uz
klimatnoturīgu
ekonomikas
attīstību,
mērķtiecīgi
sasniedzot augstu
energoefektivitāti
un
transporta
sistēmas
dekarbonizāciju.
Klimata pārmaiņu
ietekmju
mazināšana,
īstenojot
pielāgošanās
klimata pārmaiņām
pasākumus
un
panākot
materiāltehniskā un
infrastruktūras
nodrošinājuma
uzlabojumus
(katastrofu draudu,
t.sk., plūdu un
krasta
erozijas,
novēršanas un to
pārvaldīšanas
pasākumu
īstenošanai), kā arī
tautsaimniecības
nozaru pārvaldībā,
ņemot vērā jaunākos
zinātniskos datus un
prognozes
par
klimatnoturīguma
sasniegšanu
un
stiprināšanu

Visas
ministrijas

Pašvaldības

SEG
emisiju
intensitāte

[275]

VB, ES fondi,
pašvaldības un
citi
finanšu
avoti

Uzskaitāmās
CO2 piesaistes
un SEG emisiju
attiecība
noteiktās
ZIZIMM
sektora10
kategorijās11

VARAM, IeM,
ZM

KM, SM, ĀM,
VM,
EM,
pašvaldības

VB, ES fondi,
pašvaldības un
citi
finanšu
avoti

SEG
emisiju
intensitāte

9. lūdzam papildināt tekstu NAP2027 257.punktā ar vārdiem “nepietiekošais
aizsargājamo dzīvotņu un sugu stāvoklis”, jo arī šis dabas un vides resurss
ir noplicinājies tautsaimniecības procesu rezultātā, par ko ir saņemti
aizrādījumi gan no Eiropas Komisijas, gan Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācijas, un izteikt šādā redakcijā “[257] Gaisa
10

Zemes sektors – zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektors (ZIZIMM)
Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 30.maija regula Nr. 2018/841 par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un
mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz
2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES
11
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piesārņojums blīvi apdzīvotā pilsētvidē, zema ūdens kvalitāte ūdenstilpēs,
nepietiekošais aizsargājamo dzīvotņu un sugu stāvoklis un pieaugošs
nepārstrādāto atkritumu apjoms signalizē par tautsaimniecības procesu
negatīvo ietekmi uz dzīves vides kvalitāti un dabas resursu noplicināšanās
riskiem. Latvija ir noteikusi nacionālos klimata un enerģētikas politikas
mērķus un pasākumus, kas ieviešami oglekļa mazietilpīgas attīstības
sasniegšanā, energoefektivitātes veicināšanā un pārejā uz atjaunojamiem
energoresursiem, lai mazinātu klimata un vides pārmaiņu procesus un
nodrošinātu dzīves vides ilgtspēju.”;
10.lūdzam papildināt tekstu NAP2027 258.punktā ar vārdiem “vidi neitrālu
un”, tādejādi uzsverot vides prasību iekļaušanu ekonomikas dažādošanā, lai
sasniegtu NAP2027 mērķus, un dzēst vārdus “oglekļa mazietilpīgu”. Līdz
ar to lūdzam izteikt NAP2027 258.punktu šādā redakcijā “[258]
Kvalitatīva, no tautsaimniecības radītā piesārņojuma ietekmēm pasargāta
dzīves vide ir sasniedzama, mērķtiecīgi dažādojot ekonomikas attīstības
iespējas, lai panāktu vidi neitrālu un klimatneitrālu ražošanu. Nulles
emisiju transporta infrastruktūras veidošanā nozīmīgs ir valsts un
zinātnisko institūciju atbalsts atjaunojamo energoresursu plašākai
izmantošanai. Energoefektivitātes uzlabošana un fosilo energoresursu
aizvietošana, izmantojot vietējos un atjaunojamos resursus, mazinās valsts
atkarību no enerģijas importa un paaugstinās energoapgādes drošību.”;
11.lūdzam NAP2027 260.punktā: pirmajā punktā aizstāt vārdu
“elektromobiļus” ar vārdiem “nulles un zemu emisiju transportlīdzekļus un
veicinot sabiedriskā transporta plašāku izmantošanu”, jo nepieciešams
veicināt plašāku klimatam draudzīgu transportlīdzekļu loku; otrā teikuma
sākumā svītrot vārdu “savukārt”; papildināt otro teikumu ar tekstu
“savukārt zaļā infrastruktūra ir izmantojama plūdu, erozijas,
piesārņojuma, u.c. vides problēmu risināšanai, vienlaikus uzlabojot dzīves
vidi”, tādejādi atspoguļojot arī zaļās infrastruktūras izmantošanu un
pilnveidi, kas sniedz labumu ne tikai pilsētvides zaļināšanā, bet arī vides
problēmu risināšanā. Līdz ar to lūdzam NAP2027 260.punktu izteikt šādā
redakcijā “[260] Antropogēnās slodzes piesārņojums, kas ir intensīvs
Rīgas pilsētas kodolā, mazināms, mainot iedzīvotāju un uzņēmēju
ražošanas, patēriņa un rīcības paradumus un plašāk izmantojot nulles un
zemu emisiju transportlīdzekļus un veicinot sabiedriskā transporta
plašāku izmantošanu. Zaļo zonu, gājēju ielu un veloceliņu pārklājuma
pieaugums pilsētvidē vairos vides kvalitātes pievilcīgumu, jo īpaši ģimenēm
ar bērniem un senioriem, savukārt zaļā infrastruktūra ir izmantojama
plūdu, erozijas, piesārņojuma, u.c. vides problēmu risināšanai, vienlaikus
uzlabojot dzīves vidi.”;
12.lūdzam papildināt NAP2027 261.punktu ar tekstu “veicinot ilgtspējības
rīcības paradumu ieviešanu”, vārdiem “bioekonomikas un”, tādejādi
atspoguļojot arī ilgtspējīga dzīves stila paradumu ieviešanu sabiedrībā un
bioekonomiku, kas atbilst rindkopas konceptam, un izteikt šādā redakcijā
5

“[261] Pieaugoša sabiedrības izpratne un pieprasījums pēc vietējās
izcelsmes precēm, produktiem un ilgtspējīgām ražošanas tehnoloģijām,
veicinot ilgtspējības rīcības paradumu ieviešanu, sniegs ieguldījumu
bioekonomikas un aprites ekonomikas iedzīvināšanā.”;
13.lūdzam papildināt NAP2027 262.punktu ar tekstu “atkritumu atkārtota
izmantošana, atkritumu daudzuma samazināšana”, tādejādi atspoguļojot
arī atkritumu atkārtotas izmantošanas un atkritumu daudzuma
samazināšanu, kas ir atkritumu hierarhijas posmi un ieviešami, lai virzītos
uz bezatkritumu dzīvesveidu, un veikt valodnieciskas korekcijas, svītrojot
“otrreizēja” un aizstājot ar “otrreizējā”, svītrojot “kā arī” un aizstājot ar
saikli “un”, un NAP2027 262.punktu izteikt šādā redakcijā “ [262] Ir
nepieciešama arī atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzlabošana, tādējādi
lietderīgi izmantojot tos resursus, kuru otrreizējā pārstrāde nodrošinās
ekonomikas dažādošanu un resursu efektīvāku izmantošanu. Atkritumu
atkārtota izmantošana, atkritumu daudzuma samazināšana, bezatkritumu
dzīvesveida popularizēšana palielinās katras resursa vienības lietderīgāku
izmantošanu un mazinās vides piesārņojumu.”;
14.lūdzu svītrot NAP2027 264.punkta otro teikumu “Tādēļ valsts atbalsts zaļā
iepirkuma stiprināšanā un aprites ekonomikas ieviešanā sekmēs mazo
uzņēmēju tīklošanos, īstenojot videi draudzīgu ražošanas praksi.”, jo nav
saistības starp iekļauto konceptu – uzņēmēju tīklošanās, aprites ekonomika,
zaļais iepirkums – mijiedarbību, un NAP2027 264.punktu izteikt šādā
redakcijā “[264] Dabas kapitāls ir pamata resurss nodarbinātībai un
uzņēmējdarbībai lauku teritorijās, kas nodrošina sabiedrību ar veselīgu,
drošu un kvalitatīvu pārtiku un citiem bioekonomikas produktiem un
pakalpojumiem, ievērojot “vienas veselības” pamatprincipus.”;
15.lūdzam būtiski pārveidot NAP2027 265.punktu un papildināt ar tekstu ar
frāzēm ”tostarp vēsturiskā piesārņojuma sanācija”, “un preventīvi
novērstu”, “un uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti”, kā arī papildināt otro
teikumu “Turklāt valsts atbalsts zaļā iepirkuma stiprināšanā un aprites
ekonomikas ieviešanā sekmēs uzņēmēju tīklošanos, īstenojot videi
draudzīgu ražošanas praksi, kas” un dzēst otrā teikuma sākuma vārdu “tā”,
tādejādi akcentējot vēsturiskā piesārņojuma antropogēno izcelsmi,
preventīvo rīcību nozīmību vides problēmu novēršanā un to ietekmi uz
cilvēku dzīves kvalitāti. Šī punkta papildināšana ar iepriekšējā 265. punkta
svītroto daļu, paskaidros minētās ekonomikas paradigmas maiņu. Lūdzam
NAP2027 265.punktu izteikt šādā redakcijā “[265] Antropogēno emisiju
samazināšana, vēsturiskā piesārņojuma sanācija, vides stāvokļa
monitorings ir sabiedrības atbildīga rīcība, lai mazinātu un preventīvi
novērstu apkārtējai videi radīto piesārņojumu un uzlabotu cilvēku dzīves
kvalitāti. Turklāt valsts atbalsts zaļā iepirkuma stiprināšanā un aprites
ekonomikas ieviešanā sekmēs uzņēmēju tīklošanos, īstenojot videi
draudzīgu ražošanas praksi, kas ir iespēja mainīt ekonomikas paradigmu,
veidot jaunu, oglekļa neitrālu ekonomiku, izmantojot pieejamos vai radot
6

jaunus tehnoloģiskos risinājumus ekonomikas dažādošanai, atkārtoti
izmantojot atkritumus kā izejvielas, kā arī nodrošinot sabiedrības un vides
veselību.”;
16.lūdzam papildināt NAP2027 274. punkta rīcības virziena uzdevumu ar frāzi
”mērķtiecīgi sasniedzot augstu energoefektivitāti un transporta sistēmas
dekarbonizāciju”,
tādejādi
akcentējot
dekarbonizācijas
un
energoefektivitātes nozīmi tautsaimniecībā, un uzdevuma tekstu izsakot
šādā redakcijā “[274] Tautsaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana, izmantojot klimata tehnoloģiju atklājumus, un pieaugošas
oglekļa dioksīda piesaistes nodrošināšana virzībai uz klimatnoturīgu
ekonomikas attīstību, mērķtiecīgi sasniedzot augstu energoefektivitāti un
transporta sistēmas dekarbonizāciju”. Šo punktu lūdzam papildināt ar
finansējuma avotiem - pašvaldības un citi finanšu avoti -, atsaucoties uz
NAP2027 4.punkta pašreizējo redakciju un sagatavoto VARAM
priekšlikumu nr.3.
17.lūdzam izteikt NAP2027 275. punkta rīcības virziena uzdevumu šādā
redakcijā “Klimata pārmaiņu ietekmju mazināšana, panākot
materiāltehniskā un infrastruktūras nodrošinājuma uzlabojumus
(katastrofu draudu, t.sk., plūdu un krasta erozijas, novēršanas un to
pārvaldīšanas pasākumu īstenošanai), kā arī tautsaimniecības nozaru
pārvaldībā, izvērtējot jaunākos zinātniskos datus un prognozes par
klimatnoturīguma sasniegšanu un stiprināšanu” ar finansējuma avotiem pašvaldības un citi finanšu avoti, ievērojot to, ka lai pielāgotos klimata
pārmaiņām ir nepieciešami papildus ieguldījumi ne tikai katastrofu draudu
novēršanai un pārvaldībai, bet arī, bet arī citas saistītas infrastruktūras
izveidei, lai novērstu draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, kas var rastiem
stipru lietavu, plūdu un krasta erozijas rezultātā, kas pastiprinās klimata
pārmaiņu ietekmē;
18.lūdzam svītrot NAP2027 276. punkta rīcības virziena uzdevuma frāzi
“sasniedzot augstu energoefektivitāti un transporta sistēmas
dekarbonizāciju” un aizstāt ar frāzi “uzlabojot transporta sistēmas”, lai
akcentētu transporta radīto gaisa piesārņojuma problemātiku un neradītu
pārpratumus par piemēroto mērķa indikatoru un uzdevuma tekstu izsakot
šādā redakcijā “[276] Gaisa kvalitātes uzlabošana slāpekļa oksīdu (NOx),
amonjaka un daļiņu PM2,5, PM10 piesārņojuma samazināšanai lielajās
pilsētās un valstī kopumā, mērķtiecīgi uzlabojot transporta sistēmas”.
Svītrotais tekstu piedāvājam pēc loģikas pārnest uz [274].punktu. Šo
punktu lūdzam papildināt ar līdzatbildīgo institūciju – pašvaldības – un
finansējuma avotiem - pašvaldības un citi finanšu avoti -, atsaucoties uz
NAP2027 4.punkta pašreizējo redakciju un sagatavoto VARAM
priekšlikumu nr.3;
19.lūdzam papildināt NAP2027 277. punkta rīcības virziena uzdevumu ar
vārdiem “virszemes un pazemes”, lai konkretizētu ūdensobjektu veidus, un
uzdevuma tekstu izsakot šādā redakcijā “[277] Augstas un labas kvalitātes
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virszemes un pazemes ūdensobjektu īpatsvara palielinājuma panākšana,
t.sk., uzlabojot infrastruktūru, kā arī jūras vides stāvokļa uzlabošana,
samazinot antropogēnās slodzes kaitīgo ietekmi uz dabas resursiem”. Šo
punktu lūdzam papildināt ar līdzatbildīgo institūciju – pašvaldības – un
finansējuma avotiem - pašvaldības un citi finanšu avoti -, atsaucoties uz
NAP2027 4.punkta pašreizējo redakciju un sagatavoto VARAM
priekšlikumu nr.3;
20.lūdzam papildināt NAP2027 278. punkta rīcības virziena uzdevumu ar
finansējuma avotiem - citi finanšu avoti -, atsaucoties uz NAP2027
4.punkta pašreizējo redakciju, un, par mērķa indikatoriem nosakot “radīto
sadzīves atkritumu daudzumu” un “radīto bīstamo atkritumu daudzumu”,
kam ir tieša saistība ar aprites ekonomikas ieviešanu, bet svītrot indikatoru
“kopējo SEG emisiju intensitāte pret IKP”, kuram nav tieša pielietojuma
uzdevuma novērtēšanā;
21.lūdzam papildināt NAP2027 279. punkta rīcības virziena uzdevumu ar
līdzatbildīgām institūcijām – ZM un EM – un finansējuma avotiem - citi
finanšu avoti -, atsaucoties uz NAP2027 4.punkta pašreizējo redakciju;
22.lūdzam papildināt NAP2027 280. punkta rīcības virziena uzdevumu ar
frāzēm “un reģenerācija” un “notekūdeņu dūņu apstrādi un”, lai
nodrošinātu atbilstošu teikuma struktūru un papildinātu par bioloģiski
noārdāmajiem atkritumiem, jo notekūdeņu dūņu apstrāde un pārstrāde ir
ieguldījums apglabāto bioloģisko atkritumu samazināšanai, kā arī vienai no
būtiskākajām risināmajām vajadzībām ūdenssaimniecības sektora. Šo
uzdevuma tekstu lūdzam izteikt šādā redakcijā “[280] Atkritumu rašanās
un apglabājamo atkritumu samazināšana un atkritumu pārstrādes un
reģenerācijas īpatsvara palielināšana, īpaši akcentējot notekūdeņu dūņu
apstrādi un bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes un to reģenerācijas
īpatsvara un jaudas palielinājumu”. Šo punktu vēl lūdzam papildināt ar
līdzatbildīgo institūciju – pašvaldības – un finansējuma avotiem pašvaldības un citi finanšu avoti -, atsaucoties uz NAP2027 4.punkta
pašreizējo redakciju un sagatavoto VARAM priekšlikumu nr.3., kā arī
izvērtēt nepieciešamību pēc papildus par mērķa indikatoriem, nosakot
“radīto sadzīves atkritumu daudzumu” un “radīto bīstamo atkritumu
daudzumu”, atsaucoties uz VARAM priekšlikumu nr.24;
23.Lūdzam izvērtēt iespēju un nepieciešamību papildināt rīcības virziena
“Daba un Vide” mērķa indikatorus ar diviem progresa rādītājiem - radītais
sadzīves atkritumu daudzums un radītais bīstamo atkritumu daudzums -,
kas ir būtiski 278. punkta rīcības uzdevuma par aprites ekonomiku un 280.
punkta rīcības uzdevuma par atkritumiem īstenošanā. Šo progresa rādītāju
mērvienības - tūkstoši tonnu (tūkst. t). Datu avots: Centrālā statistikas
pārvalde (CSP). Bāzes rādītājs 2018. gadam radītajam sadzīves atkritumu
daudzumam ir 1587 tūkst. t, bet radītajam bīstamo atkritumu daudzumam
– 118 tūkst. t.;
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24.lūdzam papildināt NAP2027 281. punkta rīcības virziena uzdevumu ar
finansējuma avotiem - citi finanšu avoti -, atsaucoties uz NAP2027
4.punkta pašreizējo redakciju;
25.lūdzam papildināt NAP2027 282. punkta rīcības virziena uzdevumu ar
finansējuma avotiem - citi finanšu avoti -, atsaucoties uz NAP2027
4.punkta pašreizējo redakciju;
26.lūdzam papildināt NAP2027 283. punkta rīcības virziena uzdevumu ar
līdzatbildīgām institūcijām – pašvaldības – un finansējuma avotiem –
pašvaldības un citi finanšu avoti-, atsaucoties uz NAP2027 4.punkta
pašreizējo redakciju un sagatavoto VARAM priekšlikumu nr.3;
27.lūdzam papildināt NAP2027 284. punkta rīcības virziena uzdevumu ar frāzi
“un zaļās infrastruktūras izmantošanu”, lai labāk skaidrotu bioloģiskās
daudzveidības integrēšanu tautsaimniecībā un vides problēmu risināšanā ar
zaļās infrastruktūras konceptu, un uzdevuma tekstu lūdzam izteikt šādā
redakcijā “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu integrēšana
tautsaimniecības nozarēs, īstenojot ilgtspējīgu dabas resursu
apsaimniekošanu un zaļās infrastruktūras izmantošanu, vienlaikus
nodrošinot bioloģiskās un ainavu daudzveidības aizsardzību”. Lūdzam
papildināt NAP2027 284. punkta rīcības virziena uzdevumu ar
līdzatbildīgām institūcijām – pašvaldības – un finansējuma avotiem –
pašvaldības un citi finanšu avoti -, atsaucoties uz NAP2027 4.punkta
pašreizējo redakciju un sagatavoto VARAM priekšlikumu nr.3;
28.lūdzam papildināt NAP2027 285. punkta rīcības virziena uzdevumu ar
līdzatbildīgām institūcijām – pašvaldības – un finansējuma avotiem –
pašvaldības un citi finanšu avoti -, atsaucoties uz NAP2027 4.punkta
pašreizējo redakciju un sagatavoto VARAM priekšlikumu nr.3;
29.lūdzam svītrot rīcības virziena “Līdzsvarota reģionālā attīstība” [322].,
[326].rindkopā noteiktos indikatorus, ņemot vērā, ka rīcības virziena
uzdevumi nesniedz tiešu ieguldījumu šo indikatoru sasniegšanā (ierosinām
indikatoru “Pilsētas novērtējuma indekss, Rīga” pārlikt uz prioritāti
“Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei”, ņemot vērā indeksa
aprēķinā iekļautos datus galvenokārt kultūras jomā). Tāpat aicinām svītrot
[323].rindkopā noteikto indikatoru, jo tas daļēji dublē [325].rindkopā
sniegto indikatoru. Attiecīgi lūdzam šos indikatorus svītrot no uzdevumu
tabulas. Vienlaikus, ievērojot, ka rīcības virziena uzdevumi sniegs
ieguldījumu pašvaldību pakalpojumu efektivitātes uzlabošanā, lūdzam
papildināt rīcības virziena indikatorus ar indikatoru “Pašvaldību
pakalpojumu efektivitāte - izmaksu samazinājums pašvaldības sniegtajam
pakalpojumam”, attiecīgi šo indikatoru attiecinot uz [328], [329], [330] un
[331] rindkopās noteiktajiem uzdevumiem;
30.lūdzam precizēt [328].rindkopā uzdevuma redakciju, izsakot to šādā
redakcijā “reģionālā izaugsmes fonda (reģionālo projektu programmas)”,
ņemot vērā šī uzdevuma precizējumus Reģionālās politikas pamatnostādņu
2021.-2027.gadam projekta skaņošanas procesā;
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31.lūdzam [329].rindkopas uzdevumā svītrot Valsts kanceleju no līdzatbildīgo
institūciju saraksta, ņemot vērā, ka līdzatbildīgās institūcijas tiks
identificētas uzdevuma izpildes gaitā, balstoties uz plānošanas reģionu un
pašvaldību kapacitāti stiprinošo pasākumu tematisko tvērumu;
32.rīcības virziena “Saliedētība” uzdevumos [401] rindkopā svītrot Interreg no
minētajiem finanšu resursu avotiem, ņemot vērā, ka Interreg jau ir ES fondu
finansējums;
33.atbalstām Dabas aizsardzības pārvaldes 29.10.2019. vēstulē Nr.
1.6/5748/2019-N pausto viedokli un priekšlikumus.

Cieņā,

Valsts sekretāra p.i.
Valsts sekretāra vietniece

E.Turka

M.Klismets
67026496
maris.klismets@varam.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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