Veidlapa priekšlikumu un iebildumu sniegšanai
par Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam 3. redakciju
un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekta 1. redakciju
Iesniedzējs (pārstāvētā organizācija):

Nr.
p. k.

Dokumenta nosaukums
(AP ESR, AP SI vai
SIVN)

1

2

Apkopojums

Iesniedzējs

Dokumenta redakcija (konkrēta punkta
redakcija)

Priekšlikums vai iebildums
par projekta konkrēto
punktu

Iesniedzēja pamatojums
priekšlikumam / iebildumam

Ņemts vērā/
nav ņemts
vērā
(aizpilda
ZPR)

3

4

5

6

R.1.2.2. Sekmēt reģiona uzņēmumu
līdzdarbību
izglītības procesa īstenošanā
R.1.2.4. Sekmēt izglītojamo inovācijas,
tehnoloģiju
prasmju un radošumu attīstoša izglītības
piedāvājuma izveidi un pieejamību.
Veidot
izglītības iestādes par inovāciju tīklojuma
centriem Zemgalē.

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums nav ņemts vērā

Projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija

(aizpilda ZPR)

(aizpilda ZPR)

7

8

Priekšlikums: pievienot
ZRKAC funkcijās ietilpst 1.2.2.1.;
ZRKAC īstenošanā
1.2.2.2; 1.2.2.4 minētie uzdevumi.
iesaistīto dalībnieku sarakstā

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

Priekšlikums: pievienot
ZRKAC funkcijās ietilpst 1.2.4.1.;
ZRKAC īstenošanā
1.2.4.2; 1.2.4.6. minētie uzdevumi.
iesaistīto dalībnieku sarakstā

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

1

AP RP

ZRKAC

2

AP RP

ZRKAC

3

AP RP

ZRKAC

R.1.4.1. Koordinēti īstenot Zemgales reģiona
Priekšlikums: pievienot
iedzīvotāju profesionālās kompetences
ZRKAC īstenošanā
pilnveides pasākumus, kvalificēta
iesaistīto dalībnieku sarakstā
darbaspēka piesaiste

Šis rīcības virziens ir ZRKAC
pamatdarbība!!!

Ņemts vērā

ZPR, ZUC, pašvaldības, izglītības
iestādes, IZM, VISC, VIAA, NVA,
LNKC kompetenču centri, PIC,
mūžizglītības centri, uzņēmēji, NVA,
ZRKAC.

4

AP RP

ZRKAC

R.1.4.2 Veicināt digitālo prasmju pilnveidi un
paaugstināšanu ( digitālo iespēju, IKT
Priekšlikums: pievienot
iespēju izmantošanu), mazinot digitālo
ZRKAC īstenošanā
plaisu sabiedrībā, tostarp uzlabojot darba
iesaistīto dalībnieku sarakstā
spēka kvalitāti, kapacitāti un efektivitāti

Šis rīcības virziens ir ZRKAC
pamatdarbība!!!

Ņemts vērā

Pašvaldības, IZM, VARAM, ZPR,
izglītības iestādes, ZRKAC.

5

AP RP

ZRKAC

R.1.4.3. Pieejama, mūsdienīga mūžizglītība
dzīves
kvalitātes nodrošināšanai

Priekšlikums: pievienot
ZRKAC īstenošanā
iesaistīto dalībnieku sarakstā

Šis rīcības virziens ir ZRKAC
pamatdarbība!!!

Ņemts vērā

ZPR, pašvaldības, izglītības iestādes,
IZM, VISC, VIAA, NVA, kompetenču
centri, PIC, mūžizglītības centri,
uzņēmēji, ZRKAC.

Lūdzam papildināt
1.nodaļas sadaļu
Enerģētika ar informāciju
par tādu atjaunojamo dabas
resursu kā ūdens un vēja
enerģijas izmantošana, jo
sevišķi ņemot vērā, ka
Pļaviņu HES ir lielākā
hidroelektrostacija Baltijā
un viena no lielākajām
Eiropā.
Lūdzam šajā sadaļā skaidri
un nepārprotami definēt
vēja enerģijas izmantošanas
perspektīvas, ievērojot, ka
3.nodaļā pie Prioritātes P5
rīcības virziena R5.1.4, ir
noteikta aktivitāte A
5.1.4.4. Vēja parku izpētes
un izveides pasākumi

Vēja enerģijas elektroenerģijas
ražošanas jaudu ieviešana ir būtiska
Latvijas tautsaimniecības attīstībai,
tai skaitā nacionālās
energoneatkarības sekmēšanas
nolūkos, kā arī Nacionālajā
enerģētikas un klimata plānā
2021.–2030. gadam noteikto
mērķu sasniegšanai. Pēc ekspertu
atzinuma vēja enerģija viens no
lētakajiemm atjaunojamās
energģijas veidiem. Taču trūkstot
skaidrām politiskām nostādnēm un
sabiedrības informētībai, ir
izveidojusies situācija, ka atsevišķas
pašvaldības savos attīstības
plānošanas dokumentos praktiski ir
noteikušas aizliegumu jebkādai vēja
parku attīstībai. Piemēram, Dobeles
novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā (IAS) vadlīniju punktā
T22, kurā teikts, ka “IAS neatbalsta
Dobeles novada teritorijā izvietot
vēja elektrostacijas, kuru jauda ir
lielāka par 20 kW”. Tam nav dots
nekāds pamatojums, un šāds
uzstādījums ir pretrunā gan ar

Ņemts vērā

Precizēts ieteiktajā redakcijā

6

AP RP

VARAM

1. Kopsavilkums par Zemgales reģiona
resursiem un attīstības tendencēm
Enerģētika. 7.lpp.

7

8

9

10

AP ESR

AP RP, SIVN

AP RP, SIVN

AP RP, SIVN

LVM

DAP

Zemgales plānošanas reģiona teritorijā šie
reģioni kopumā uztur 76 rekreācijas
objektus.

Katru gadu AS "Latvijas valsts
Zemgales plānošanas
meži" uzturēto tūrisma un atpūtas
reģiona teritorijā šie reģioni
vietu skaits nelielās robežās
kopumā uztur vairāk kā 70
svārstās, tāpēc iesakām norādīt
rekreācijas objektus.
aptuvenu skaitlisko vērtību.

Ņemts vērā

Precizēts ieteiktajā redakcijā

Aicinām Attīstības
programmā un Vides
pārskatā iekļaut vides
indikatoru 2020. gada un
2021. gada oktobra vērtības
ZPR teritorijai. Vides
indikatoru vērtības ZPR
pievienotas vēstules
pielikumā.

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

DAP

Jāņem vērā, ka ZPR teritorija
ir ļoti būtiska teritorija valsts
mērogā, lai nodrošinātu īpaši
aizsargājamo sugu un
biotopu tīkla nepārtrauktību.
Šobrīd apsaimniekotie
bioloģiski vērtīgie zālāji
(turpmāk – BVZ) visu BVZ
vidū sasniedz 75% atzīmi –
ierosinām plānošanas
periodā izvirzīt sasniedzamo
mērķi – 90%, kā arī palielināt
īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju (turpmāk – ĪADT),
īpatsvaru ZPR, sasniedzot
mērķi – 10%.

DAP

Ņemot vērā, ka vietējo ĪADT
statuss šobrīd jau ir precizēts
katrai pašvaldībai,
Administrācijas ieskatā
aktuālo informāciju
nepieciešams iekļaut
Attīstības programmā un
Vides pārskatā. Aktualizētais
vietējo ĪADT skaits ZPR ir 15.
Administrācijas ieskatā
Attīstības programmā
jānorāda uz nepieciešamību
pašvaldībām veidot jaunas
vietējās nozīmes īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijas, piemēram,
mežaparkus, aizsargājamas
alejas, koku rindas, dabas
parkus u. tml. Šāda rīcība
veicinātu ilgtspējīgu dabas
teritoriju attīstību un
aizsardzību pašvaldību
līmenī.

Nav ņemts
vērā

Nav ņemts vērā, bet ZPR īstenos valsts politiku šajā jomā.
Plānošanas reģionu kompetencē nav ĪADT pārvaldīšana un
izveidošana. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP)
nolikumu, tieši DAP īsteno valsts dabas aizsardzības politiku un
pārvalda Saeimas un Ministru kabineta izveidoto ĪADT pārvaldību,
t.sk., sniedzot priekšlikumus par jaunu ĪADT izveidošanu. Ņemot
vērā, ka šobrīd tiek gatavots informatīvais ziņojums Ministru
kabinetam par dabas skaitīšanas rezultātiem, kurā tiek analizēti
vairāki scenāriji biotopu aizsardzībai un ĪADT tīkla pilnveidošanai,
kā arī tiek realizēts LIFE projekts LATVINATURE (vadošais
partneris DAP), kurā viens no galvenajiem uzdevumiem ir
pilnveidot Natura 2000 teritoriju tīklu, nav saprotams DAP
ierosinājums pirms informatīvā ziņojuma apstiprināšanas un iepriekš
minētā LIFE projekta pētījumu un rezultātu analīzes bez jebkādiem
zinātniskiem pamatojumiem ZPL palielināt ĪADT īpatsvaru tieši par
10%. DAP nav sniedzis ne šādu procentu pamatojumu, ne arī
skaidrojumu, kādu vērtību aizsardzībai ZPR šīs ĪADT būtu
veidojamas. Plānošanas reģioniem nav arī kompetences BVZ
pārvaldībā. Tāpat Plānošanas reģioniem nav iespēju jelkādā veidā
ietekmēt zemes īpašnieku rīcības savu īpašumu apsaimniekošanā.
Vienlaikus plānošanas reģioniem nav arī ne finanšu, ne
administratīvās kapacitātes ĪADT un BVZ pārvaldībā.

Pašvaldību izveidotu ĪADT noteikšanas kārtība ir noteikta Likumā
pār īpaši aizsargājamām teritorijām 13., 17., 18., 20., 22., 28.
pantos. Pašvaldības VAR izveidot ĪADT, taču tas nav obligāti. Nav
saprātīgi pirms Natura 2000 tīkla pilnveidošanas valsts līmenī
plānveidīgi veidot vietējās nozīmes ĪADT. Šobrīd nav zināms, vai,
kādas un cik daudz jaunas Natura 2000 teritorijas tiks izveidotas
katrā pašvaldībā, līdz ar to, ja pašvaldības vēlas vēl arī savā līmenī
papildus veicināt dabas daudzveidības saglabāšanu, šādas darbības
Daļēji ņemts
būtu veicamas pēc tam. Tad arī labāk varēs saprast, kur šīs vietējās
vērā
nozīmes ĪADT veidojamas, lai veicinātu DAP pieminēto ilgtspējīgo
dabas teritoriju attīstību. Ja radīsies tāda situācija, ka nepieciešams
izveidot šo aizsargājamo teritoriju, pašvaldības to var darīt jebkurā
laikā, bet īpaši plānot, kā jau iepriekš teicu, pirms valsts tikusi galā
ar savu uzdevumu, nebūtu jēgpilni.
Izteikt Rīcības 5.2.3. aktivitāti 5.2.3.2. šādā redakcijā: Vietējo ĪADT
izveidošanas pašvaldību teritorijās atbalstīšana un veicināšana.
Izveidot jaunu altivitāti 5.2.3.5.Citu paredzēto pasākumu veikšana

11

12

13

AP RP

AP ESR

AP RP

DAP

Šobrīd ZPR Attīstības
programmā, salīdzinot ar
Vides pārskata projektu,
atšķiras statistiskie dati par
īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām, mikroliegumiem,
vietējās nozīmes ĪADT,
Eiropas Savienības īpaši
aizsargājamiem biotopiem,
to starp BVZ. Norādām, ka
visos dokumentos šīs
vērtības jāvienādo,
pieturoties pie viena
atskaites datuma, uz kuru
noteikti īpaši aizsargājamo
dabas vērtību skaitliskie
rādītāji.

Ņemts vērā

DAP

Attīstības programmas
Esošās situācijas
raksturojumā sadaļā Dabas
resursi tūrismā 159. lpp.
raksturot arī platības ziņā
bagātāko ZPR daļu vai
novadus. Analīze attiecībā uz
ĪADT skaitu konkrētu novadu
teritorijās nesniedz vispusīgu
skatījumu uz dabas teritoriju
izvietojumu ZPR, ņemot
vērā, ka ĪADT platības ir ļoti
atšķirīgas. Šobrīd nav skaidrs
teritoriju skaita raksturojums
attiecībā uz Jēkabpils un
Jelgavas novadu. Sadaļā tiek
pieminēts Krustpils novads,
kurš šobrīd kopā ar citiem
novadiem apvienots
Jēkabpils novadā. Šo
dokumenta sadaļu
nepieciešams precizēt un
papildināt.

Dokumenta izstrāde tika uzsākta pirms Administratīvi teritoriālās
reformas (ATR), kā arī dokumenta 1. un 2. redakcija notika pirms
Sniegts
ATR. Līdz ar to ir jāsaprot konteksts un arī pieejamie dati par
skaidrojums iepriekšējo periodu. Līdz ar to neizprotams komentārs. ĪADT
izvietojums norādīts ESR 1.14 .attēlā, kur detalizētā veidā sniedz
nepieciešamo informāciju.

DAP

Attīstības programmas
Stratēģiskajā daļā sadaļā
Dabas resursi 6. lpp. precizēt,
ka ZPR tikai daļēji atrodas 1
nacionālais parks un 1 dabas
rezervāts.

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

Papildināts ieteiktajā redakcijā

14

15

16

17

AP ESR

AP ESR

AP ESR

AP ESR

DAP

Attīstības programmas SVID
analīzē secinājumi attiecībā
uz īpaši aizsargājamām dabas
vērtībām atspoguļoti gan
Dabas resursu sadaļā, gan
sadaļā par Vidi un klimata
pārmaiņām. Administrācijas
ieskatā šiem secinājumiem
vajadzētu būt apkopotiem
vienā no nodaļām, lai tie
būtu pārskatāmāki. Kā arī
redzamas pretrunas attiecībā
uz dabas aizsardzības plānu
izstrādes skaitu – vienā
gadījumā (Vides sadaļā) tas
atzīmēts, kā stiprā puse, otrā
(Dabas resursu sadaļā) kā
vājā puse. Secinājums “Ir
izstrādāti dabas aizsardzības
plāni” šķiet pārāk
vispārināts, nepieciešams
norādīt, cik no
nepieciešamajiem dabas
aizsardzības plāniem ir
izstrādāti, un kā tie tiek
ieviesti.

Saskaņā ar DAP nolikumu, DAP organizē un uzrauga dabas
aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu aizsargājamām
teritorijām, kā arī veicina un koordinē minēto plānu ieviešanu.
Jautājums par to, cik no nepieciešamajiem dabas aizsardzības
plāniem ir izstrādāti, ir dažādi interpretējams. Te ir iespējamas 3
atbildes: pirmkārt, pieņemt, ka visām ĪADT ir nepieciešami dabas
aizsardzības plāni, tātad ĪADT skaits mīnus izstrādātie plāni, otrkārt,
izanalizēt, kurām ĪADT ZPL ieskatā būtu nepieciešams dabas
aizsardzības plāns, un, treškārt, atsaukties uz 09.10.2007. MK
noteikumiem Nr. 686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”, kuru
Sniegts
3. punkts nosaka, ka “Vides ministrija izveido komisiju, kurā
skaidrojums uzaicina Zemkopības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas
Pašvaldību savienības un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvjus.
Komisijas sastāvu apstiprina vides ministrs. Komisija izvērtē
saņemtos priekšlikumus un nosaka aizsargājamās teritorijas, kurām
nākamajā gadā par valsts budžeta līdzekļiem izstrādājams plāns.”
Kopš 2017.gada, šāda komisija nav sasaukta. Tātad nevar pateikt,
cik no nepieciešamajiem plāniem ir izstrādāti… Par plānu ieviešanu
– DAP uzdevums ir koordinēt šo plānu ieviešanu, tātad DAP arī ir
jāzina, kā tie tiek ieviesti. Ir gan viena nianse – likums “Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām” nosaka to, ka biedrības,
nodibinājumi un pašvaldības par plānotajiem apsaimniekošanas
pasākumiem informē Dabas aizsardzības pārvaldi (26.pants).

DAP

SVID analīzes stipro pusi
attiecībā uz dabas parkiem
188. lpp. izteikt šādā
redakcijā – “Reģionā atrodas
8 dabas parki, kas ir būtiska
bioloģiskās un ainavu
daudzveidības uzturēšanas,
rekreācijas un sabiedrības
izglītošanas teritorija”.

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

DAP

Savukārt SVID analīzes 189.
lpp secinājums par reģiona
salīdzinoši lielo augu un
dzīvnieku bioloģisko
daudzveidību Administrācijas
ieskatā nav korekts. Nav
skaidrs, ar kādu vērtību
esošie secinājumi tiek
salīdzināti. Nav skaidra un
nepieciešama tieši melnā
stārķa uzsvēršana.
Skaidrojam, ka dzīvnieku
atradnes arī ir daļa no sugu
atradnēm. Būtu
nepieciešams pilnveidot un
izvērtēt šo secinājumu. Kā arī
nav saprotams, kā šis
secinājums izriet no
Attīstības programmā
minētā.

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

DAP

SVID analīzē un Vides
pārskatā precizēt
“Starptautiskās nozīmes
mitrāju vietas, Ramsāres
konvencijas vietas – Ķemeru
Nacionālais parks un Teiču
purvs un Lielais Pelečāres
purvs”.

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā
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19

20

21

22

AP ESR

AP ESR

AP ESR

AP RP

AP ESR

DAP

SVID analīzē Iespēju sadaļā
var minēt arī jaunu vietējas
nozīmes īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju veidošanu
pašvaldībās, tādējādi veicinot
dabas vērtību aizsardzību
vietējā līmenī.

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

DAP

Nav skaidrs, kas SVID analīzē
(203. lpp.) raksturots ar
jēdzienu “Dabas objekti”. Ja
domāti dabas tūrisma
objekti, Administrācija iesaka
to izteikt šādi “Dabas
daudzveidības un kvalitātes
samazināšanās un
antropogēnās slodzes
pieaugums dabas tūrisma
objektos ierobežotu finanšu
līdzekļu dēļ”.

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

DAP

Kopumā plānošanas
dokumentā attiecībā uz
secinājumiem par īpaši
aizsargājamam dabas
vērtībām nepieciešams
izvērtēt un analizēt atšķirības
starp plānošanas reģiona
austrumu un rietumu daļu,
kuras šajā ziņā ir pietiekami
atšķirīgas, vai atsevišķu
novadu griezumā.

Zemgales plānošanas reģions, izstrādājot Attīstības programmu
nākošajam periodam, balstījās ne tikai uz valstī izdotajiem Ministru
kabineta noteikumiem par Attīstības programmu izstrādi, bet arī
VARAM sniegtajām rekomendācijām attiecībā uz plānošanas
dokumentu izstrādi, kā arī savu kompetenču ietvaros veica
Sniegts
sabalansētu dokumenta sadaļu izstrādi, analīzi un izpēti. Dokuments
skaidrojums balstās ne tikai uz esošās situācijas raksturojumu un analīzi, bet
kalpo kā apkopota analīze stratēģiskajai daļai ar konkrētām nākošā
perioda rīcībām, kas balstās uz iepriekš veiktajiem pētījumiem, kā arī
reģionāli izstrādātiem plāniem, piem: Zemgales plānošanas reģiona
ainavas un zaļās infrastruktūras plāns, uz kuru t.sk. ir atsauces
dokumentā, priekš dziļākas papildu izpētes noteiktajā jomā.

Uzlabot ceļu struktūru lauku
rajonos, Ceļi pie lauku
mājām rudenī un ziemā ir
pilnīgi neizbraucami, tas
apgrūtina bērnu nokļūšanu
uz skolu, ātrās palīdzības
piekļuvi, arī dažādu citu
pakalpojumu saņemšanu. Ja
uzlabotu lauku ceļus tad
apdzīvotība lauku rajonos
tikai palielinātos.

Izsakām pateicību par Jūsu sniegtajiem priekšlikumiem.
Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka Zemgales plāšanos reģiona
Attīstības programmā,
Rīcības plāna prioritātes virzienā P4 - Viedā mobilitāte un
infrastruktūra zem rīcības virziena
RV 4.1. Attīstības centru sasniedzamības nodrošināšana jau tiek
paredzēta reģionālā autoceļu tīkla uzlabošana.
Tajā pat laikā aicinām Jūs sekot līdzi Jūsu pašvaldības attīstību
programmu izstrādes gaitai un tām attiecināmām rīcībām,
kas jau konkrētākā veidā varētu risināt Jūsu norādīto problēmu par
Sniegts
"Ceļi pie lauku mājām rudenī un ziemā ir pilnīgi neizbraucami,..."
skaidrojums Pašvaldības ceļu uzturēšana ir pašvaldības kompetence un par ceļu
kvalitāti var vērsties pašvaldībā tās autonomo funkciju ietvaros
(Likums “Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas:
2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu
pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu
izveidošana un uzturēšana)).

TAPIS

LVM

Zemgales plānošanas
reģiona teritorijā AS
“Latvijas valsts meži” valsts
Zemgales plānošanas reģiona teritorijā AS
“Latvijas valsts meži” uztur 59 dabas vērtību mežu teritorijā ar
koncentrācijas teritorijas 439.4 km2 platībā atšķirīgiem nosacījumiem
un 16 individuāli plānojamas teritorijas
apsaimnieko dabas vērtību
104.4 km2 platībā. Šādas teritorijas kalpo kā koncentrācijas teritorijas un
vides izziņas un atpūtas vieta, ir vietējai
individuāli plānojamas
sabiedrībai nozīmīgas teritorijas, kuras tiek teritorijas. Šādas teritorijas
apsaimniekotas ar mērķi saglabāt un vairot kalpo sabiedrībai gan kā
rekreācijas, t.sk. ainaviskās vērtības.
vides izziņas, gan atpūtas
vietas, gan arī kā teritorijas
dabas vērtību saglabāšanai.

Dabas vērtību koncentrācijas
teritoriju un individuāli plānojamu
teritoriju konfigurācija var mainīties
atkarībā no dažādiem faktoriem,
līdz ar to konkrētu teritoriju skaitu
un platību aicinām neminēt.

Ņemts vērā

Precizēts ieteiktajā redakcijā
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AP ESR

Satiksmes
ministrija

24

AP ESR

Satiksmes
ministrija

Administratīvi teritoriālās reformas
ietekmes raksturojums sniegts par situāciju
līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.

Galveno un Reģionālo autoceļu definīcija
jālabo atbilstoši Likumam “Par autoceļiem”.

Nepieciešams aktualizēt
administratīvi teritoriālās
reformas ietekmes
raksturojuma apraksta
sadaļu.

Pēc 2020. gada datiem
situācija par autoceļu
segumu tehnisko stāvokli
Zemgales plānošanas
reģionā ir sekojoša: …
ceļiem ar asfalta segumu
vairāk kā 60% ir ļoti labā
vai labā stāvoklī, tad ar
grants segumu aptuveni
puse ir sliktā vai ļoti sliktā
stāvoklī un tikai 3% ir labā
vai ļoti labā stāvoklī.

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

Ņemts vērā

Precizēts ieteiktajā redakcijā
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AP ESR

Satiksmes
ministrija

Precizēt situāciju par autoceļu segumu
tehnisko stāvokli uz 2020.gadu.
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AP ESR

Satiksmes
ministrija

Tekstā vārdu “rekonstrukcija” aizstāt ar
“pārbūve”.

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

Satiksmes
ministrija

Grafika dati ir no Zemgales plānošanas
reģiona Mobilitātes plāna, kurā dati ir par
2012.gadu un ir novecojuši. Izvērtēt vai
iekļaut Attīstības programmā tik vecus
datus.

Ņemts vērā

Informācija izņemta ārā kā aktualitāti
zaudējusi.

Ņemts vērā

Izveidota saīsinājumu sadaļa
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AP ESR

Būtu racionāli izveidot saīsinājumu sadaļu
ZPRAP stratēģijas dokumentam, kas būtu
sinhronizēta ar ZPRAP esošās situācijas
raksturojuma dokumenta saīsinājumu
sadaļu. Tāpat dokumentā ir lietoti
saīsinājumi, kuru skaidrojums nav sniegts.
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AP RP

Satiksmes
ministrija

29

AP RP

Satiksmes
ministrija

Dokumentā vairāku prioritāšu un rīcības
virzienu mērķi ir izklāstīti kā uzdevumi. Un
vairākiem rīcības virzieniem mērķi nav
definēti vispār.
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AP RP

Satiksmes
ministrija

Vairākiem dokumentā ietvertajiem rīcības
virzienu sasniedzamiem indikatoriem nav
definētas sasniedzamās mērķu vērtības.

ZPRAP stratēģijas
dokumentam nav savas
saīsinājumu sadaļas.
Saīsinājumu skaidrojumi
jāmeklē ZPRAP esošās
situācijas raksturojuma
dokumentā. Būtu
nepieciešams sniegt
skaidrojumu visiem
dokumentā ietvertajiem
saīsinājumiem, gan tekstā,
gan tabulās.
Nepieciešams aktualizēt
dokumentā iekļauto
prioritāšu un rīcības
virzienu mērķus, kā arī
definēt trūkstošos rīcības
virzienu mērķus vai attiecīgi
svītrot liekos virsrakstus –
rīcības virziena mērķis.
Piemēram, RV 4.1.
Attīstības centru
sasniedzamības
nodrošināšana (ZPRAP,
stratēģija, 54.lpp) un RV
4.2. Ilgtspējīga un moderna
mobilitāte (ZPRAP,
stratēģija, 58.lpp) nav
noradīts mērķis.
Nepieciešams definēt
sasniedzamās mērķu
vērtības dokumentā
ietvertajiem rīcības virzienu
sasniedzamiem
indikatoriem.

Ņemts vērā

Attīstības programma papildināta RV 4.1. un RV 4.1. pievienoti
rīcības mērķi

Papildināts jaunajā redakcijā

Ņemts vērā

Precizēti indikatori P4 prioritātē

Papildināts jaunajā redakcijā
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AP RP

AP RP

AP RP

AP RP

Satiksmes
ministrija

Vēršam uzmanību, ka virknei pasākumu ir
norādīti nekorekti finansējuma avoti (SAM):
-4.1.3. rīcības nevar tikt finansētas no SAM
3.1.1. un 3.1.2;
-4.1.4. rīcības nevar tikt finansētas no SAM
3.1.1. un 3.1.2;
-4.1.7. SAM 2.3.1., 3.1.1., 3.1.2. nav tādu
aktivitāšu, kas finansē šajā punktā minētās
rīcības;
-4.2.1. rīcības nevar tikt finansētas no SAM
3.1.2;
-4.2.4. upju transportam Darbības
programmā nav paredzēts finansējums.

Satiksmes
ministrija

No Satiksmes ministrijas
puses tika lūgts papildināt
ar indikatoru “, dzelzceļa
līniju kopgarums reģionā,
kur tiek veikti regulārie
pasažieru pārvadājumi”,
Izteikt šādā redakcijā “Dzelzceļa līniju
kurā pašlaik iztrūkst daļa
kopgarums reģionā, kur tiek veikti regulārie
par pasažieru
pasažieru pārvadājumi”.
pārvadājumiem, lūgums to
attiecīgi papildināt. Un kā
bāzes gada vērtību norādīt
397,6 km un kā
informācijas avotu – VAS
“Latvijas dzelzceļš”.
Izteikt šādā redakcijā:

Satiksmes
ministrija

Satiksmes
ministrija

4.1.5.Dzelzceļa pasažieru apkalpošanas
infrastruktūras attīstība, dzelzceļa pasažieru
pārvadājumu attīstība, stiprinot dzelzceļa
lomu sabiedriskā transporta pakalpojumu
nodrošināšanā reģionā.
4.1.5.1.Veidot dzelzceļa kā transporta
mugurkaula attīstību reģionā, attīstīt
elektrifikāciju, atbilstoši reģiona
noteiktajiem perspektīvajiem virzieniem:
4.1.5.1.1. Dobele - Jelgava-Rīga, KrustpilsRīga iedzīvotāju mobilitātei;
4.1.5.1.2. Dzelzceļa līniju Krustpils-Jelgava,
Jelgava-Tukums – R-A virziena kravu plūsmu
koridora attīstībai, kam ir ekonomiskās
izaugsmes potenciāls
4.1.5.2. reģionālās un pārrobežu mobilitātes
uzlabošanai attīstīt Rīga - Jelgava- Mažeiķi
dzelzceļa līniju
4.1.5.3.Uzlabot dzelzceļa līniju un sastāvu
kvalitāti reģionālajos pārvadājumos
4.1.5.4.Uzlabot reģionālo dzelzceļu
savienojamību,
4.1.5.5. Uzlabot dzelzceļa sasaisti ar
sabiedrisko transportu
4.1.5.6. Veidot un attīstīt mobilitātes
punktus dzelzceļa pakalpojumu pieejamības
uzlabošanai
4.1.5.7. Nodrošināta pakalpojuma kvalitāte,

Izvērtēt sasaisti ne tikai ar Reģionālas
politikas pamatnostādnēm 20212027.gadam, bet arī ar citu nozaru
pamatnostādnēm.

Atbilstoši minētajam,
jāpārskata arī pašvaldību un
reģionu nozīmes projektu
tabulas, atbilstoši norādēm
par Rīcības plānā
pamanītām neprecizitātēm.

Ņemts vērā

Attīstības programmas rīcības plāna precizēti finanšu avoti, atbilstoši
norādītajam. Reģionu projektu tabula tiek precizēta un pārskatīta,
pēc pašvaldību projektu precizēšanas, tiks precizēti finanšu
instrumenti arī projektu tabulās Pielikumos 1. un 2.

Papildināts jaunajā redakcijā

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

Izteikt apakšpunktu
piedāvātajā redakcijā, jo
pašlaik saturiski
apakšpunkta komponentes
nav saskaņotas savā starpā.

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

Nav ietverts izvērtējums
attiecībā uz citiem
nacionāla līmeņa
plānošanas dokumentiem,
piemēram, Nacionālo
enerģētikas un klimata
plānu 2030. gadam, kurā
paredzēti pasākumi arī
pašvaldībām, Transporta
attīstības pamatnostādnēm
2021.-2027.gadam un citu
nozaru politikas plānošanas
dokumentiem.

Vēršam uzmanību uz to, ka AP izstrāde tika vērtēta, balstoties uz
visiem pieejamiem dokumentiem - gan nacionāla līmeņa plānošanas
dokumentiem, gan arī visu pārstāvēto nozaru pamatnostādnēm
(atsevišķos gadījumos vērtējot pat jauno pamatnostādņu
redakcionālos projektus, lai varētu balstīties uz aktuālāko
Sniegts
informāciju, pēc tam to precizējot). Turklāt Zemgales plānošanas
skaidrojums reģionā paralēli ir izstrādāti vairāki tematiskie plāni, kas arī ietver
detalizēto ietvaru attiecībā uz konkrētām nozarēm un to
pamatnostādnēm, piemēram: Zemgales plānošanas reģiona
Mobilitātes plāns 2021-2030, Zemgales plānošanas reģiona
Enerģētikas plāns 2018–2025. Izvērtētas minētas pamatnostādnes,
norādot plānošanas reģioniem paredzētās rīcības.

Papildināts jaunajā redakcijā
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SIVN

AP RP

Satiksmes
ministrija

Satiksmes
ministrija

3.7.1. attēlā ir norādīta informācija par
naftas produktu noplūdēm no dzelzceļa
cisternām, bet pareizākai un pilnvērtīgākai
ainai ir nepieciešams iekļaut šādu tabulu:

iekšējo ūdeņu maršruta izstrāde
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AP RP

Satiksmes
ministrija

iekšējo ūdeņu zīmju

38

AP RP, SIVN

Satiksmes
ministrija

Citi gramatiski un punktuāli precizējumi (87
pozīcijas)
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AP RP

Izglītības un
zinātnes
ministrija

Svarīga ir arī multimodālā integrācija
personu mobilitātē, kas būs viens no
izaicinājumiem turpmāk, lai panāktu ES
transporta un mobilitātes stratēģiskos
uzstādījumus ilgtspējīgas mobilitātes
attīstībā un transporta sektora
dekarbonizācijā.

Dzelzceļa bīstamo kravu
noplūžu skaits (informācijas
avots - Valsts dzelzceļa
tehniskās inspekcijas
apkopotie dati)
Negadījuma
veids201220132014
201520162017201
82019
Bīstamo kravu
noplūde22200000
Nelielas/nebūtiskas
bīstamās kravas
sūces/noplūdes9211347623
3252627

Latvijā nav iekšējo
ūdensceļu.

Pielikumā 7.1. 5. ailē sadaļā ""Projekta
idejas apraksts, vajadzibas pamatojums,
rezultāts " - samainīt teikumu uzProjekta ietvaros paredzēts: maršruta
izstrāde, laivu piestātņu izbūve, laivu
nolaišanas vietu izbūve, pontonu laipu
izbūve, skatu
platformas izbūve, atpūtas vietu
labiekārtošana (soliņi, atkritumu urnas,
biotualetes,
ugunskuru vietas u.c.), zīmju,
informatīvo stendu, norādes zīmju
uzstādīšana,
popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvā
tūrisma
sastāvdaļu
Pielikumā 7.1. 5. ailē
sadaļā ""Projekta

Ņemts vērā

Latvijā nav iekšējo
ūdensceļu.

idejas apraksts, vajadzibas pamatojums,
rezultāts " - samainīt teikumu uzProjekta ietvaros paredzēts: maršruta
izstrāde, laivu piestātņu izbūve, laivu
nolaišanas vietu izbūve, pontonu laipu
izbūve, skatu
platformas izbūve, atpūtas vietu
labiekārtošana (soliņi, atkritumu urnas,
biotualetes,
ugunskuru vietas u.c.), zīmju,
informatīvo stendu, norādes zīmju
uzstādīšana,
popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvā
tūrisma sastāvdaļu
Veikti precizējumi

Ņemts vērā

Ņemts vērā
Lai panāktu ES transporta
un mobilitātes stratēģiskos
uzstādījumus ilgtspējīgas
mobilitātes attīstībā un
transporta sektora
dekarbonizācijā , tostarp
panāktu multimodālo
integrāciju personu
mobilitātē, ir būtiska
zinātnes loma un inovāciju
loma, īpaši inovāciju
testēšana un ieviešana ciešā
sadarbībā primāri ar
Zemgales plānošanas
reģiona augstākās izglītības
un zinātniskajām
institūcijām.

Lai panāktu ES transporta un
mobilitātes stratēģiskos
uzstādījumus ilgtspējīgas mobilitātes
attīstībā un transporta sektora
dekarbonizācijā ir būtiska zinātnes
loma un inovāciju loma, īpaši
inovāciju testēšana un ieviešana
ciešā sadarbībā primāri ar Zemgales
plānošanas reģiona augstākās
izglītības un zinātniskajām
institūcijām.

Sniegts
skaidrojums

AP2021-2027 SD_RP P3 Rīcības 3.2. RV 3.2. "Zināšanu pārnese
un tehnoloģiju pārnese Zemgales ekonomikas specializācijas un RIS
3 nozarēs"jau ietver ciešu uzņēmēju un zinatnieku sadarbību,
zināšanu pārnesi un kocercializāciju, kur starp iesasititajiem
dalībniekiem ir LLU, un tās struktūrvienības kā Bioeknomikas
centrs, TEPEC un citi LLU zinatniskie institūti. (R.3.2.1., R.2.2.,
R3.2.3.)
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AP RP

AP RP

AP RP

AP RP

Izglītības un
zinātnes
ministrija

Kā ir paredzēts risināt
atkritumu jomas
Galvenie mērķi esošajā periodā 2021.-2027.
izaicinājumus ar atkritumu
gadam ir novērst atkritumu rašanos,
daudzuma samazināšanu,
nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu
atkārtotu resursu
izmantošanu, nodrošināt, ka radītie
izmantošanu un pārstrādi, it
atkritumi nav bīstami un samazināt
īpaši, ja paredzēts, ka
apglabājamo atkritumu daudzumu.
atkritumu daudzums
pieaugs?

Izglītības un
zinātnes
ministrija

Zemgalē no atjaunojamiem
energoresursiem šobrīd jau ļoti izplatīta un
efektīva ir koksnes un koksnes izstrādājumu
izmantošana. Salmu u.c. lauksaimniecības
biomasas produktu, ģeotermālo resursu un
biodegvielas izmantošanai varētu būt
izplatīta un efektīva, bet šobrīd šis
potenciāls Zemgalē netiek izmantots.

Izglītības un
zinātnes
ministrija

Izglītības un
zinātnes
ministrija

Nepieciešams iesaistīt
zinātniskās institūcijas
sadarbībā ar publisko un
privāto sektoru aprakstīto
Zemgalē pieejamo
energoresursu efektīvā
izmantošanā.

Nepieciešams papildināt
zinātnisko institūciju
uzskaitījumu ar šo teikumu:
būtiski izmantot Zemgales
plānošanas reģiona
ievērojamo augstākās
izglītības, zinātnes un
inovāciju potenciālu,
testējot risinājumus uz
vietas un izmantojot
reģionu kā testa poligonu,
ieviešot inovācijas
sadarbībā ar zinātniskajām
Izglītība
institūcijām transporta un
mobilitātes,
ūdenssaimniecības,
atkritumu
apsaimniekošanas,
enerģētikas, veselības
aprūpes un veicināšanas,
IKT, Izglītības dzīves un
citās jomās, kas ļaus sekot
nozaru attīstības tendencē
un pašiem innovēt un
ieviest tieši ZPR piemērotus
un iedzīvotājiem draudzīgus
risinājumus. Īpaši jāveicina
Nepieciešams papildināt šo
rindkopu ar: Nepieciešams
veicināt privātā, publiskā
sektora un zinātnisko
insitūcijuinstitūciju
Zemgalē darbojas trīs zinātniski pētnieciskie sadarbību, lai nodrošinātu
institūti, LLU sastāvā ir četri
Zemgales plānošanas
patstāvīgi institūti. LLU struktūrā darbojas
reģiona ievērojamo
trīs zinātniski pētnieciskās
augstākās izglītības,
laboratorijas. Visi minētie resursi
zinātnes un inovāciju
specializējušies lauksaimniecības un
mežsaimniecības jomās. Stabils zinātniskais potenciāla izmantošanu
zināšanu pārnesē un
ražīgums - LLU uzrāda stabilu
ekonomikas stratēģiskās
patentēto izgudrojumu ražīgumu – virs 10
stratēģiskas izaugsmes
patentiem gadā.
veicināšanā. Nepieciešams
veicināt arī privātā sektora
ieguldījumus augstākajā
izglītībā, pētniecībā un
inovācijās.

Šo izaicinājumu risināšanā ir
būtiska augstākās izglītības un
zinātnes loma, sabiedrības
informēšana un inovāciju ieviešana
ciešā sadarbībā primāri ar Zemgales
plānošanas reģiona augstākās
izglītības un zinātniskajām
institūcijām. Nepieciešams veicināt
privātā sektora ieguldījumus
augstākajā izglītībā, pētniecībā un
inovācijās.
Šī izaicinājuma risināšanā ir būtiska
zinātnes loma un inovāciju
ieviešana publiskajam un privātajam
sektoram ciešā sadarbībā ar
augstākās izglītības un
zinātniskajām institūcijām.
Nepieciešams veicināt privātā
sektora ieguldījumus augstākajā
izglītībā, pētniecībā un inovācijās.

Ņemts vērā

AP2021-2027 SD_RP P3 Rīcības 3.5.
apakšrīcība R3.5.4. "Ekodizaina principu
piemērošana un aprites ekonomikas
ieviešana dažādos tautsaimniecības
sektoros" jau paredz uzņemēju, LLU,
pašvaldību un atbalsta institūciju
sadarbību. Pie iesaistītajiem dalībniekiem
papildināts ar zinātniskajām institucijām.

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

Ir būtiski izmantot Zemgales
plānošanas reģiona ievērojamo
augstākās izglītības, zinātnes un
inovāciju potenciālu, kas apzināts
Izglītības sadaļā. Īpaši jāveicina
uzņēmēju iesaiste un ieguldījumi
augstākajā izglītībā, zinātnē un
inovācijās.

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

Ekonomikas izaugsmes un
transformācijas nodrošināšanā
būtiska augstākās izglītības, zinātnes
loma, augstākās pievienotās vērtības
produktu un pakalpojumu radīšanā
un inovāciju ieviešanā.
Nepieciešams veicināt privātā
sektora ieguldījumus augstākajā
izglītībā, pētniecībā un inovācijās.

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā
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Izglītības un
zinātnes
ministrija

Plānošanas reģiona ekonomikas profils
nosaka četrus galvenos specializācijas
virzienus (RIS3)
• bioekonomika, lauksaimniecība un tās
produktu pārstrāde;

Izglītības un
zinātnes
ministrija

ZEMGALES EKONOMIKAS SPECIALIZĀCIJA
Zemgales plānošanas reģiona ekonomikas
profils aptver četrus galvenos
specializācijas virzienus:
1. Zemgale – reģions ar attīstītu
bioekonomiku,
lauksaimniecību un uz vietējiem resursiem
balstītu
konkurētspējīgu pārtikas rūpniecību.
2. Zemgales dabas resursu apsaimniekošana
–
resursefektīvai mežsaimniecībai,
kokapstrādei,
ieguves rūpniecībai un karjeru izstrādei,
pārkārtošanās uz gudro un videi draudzīgo
ekonomiku, pielāgošanās klimata
pārmaiņām, viedie
materiāli un tehnoloģijas.
3. Apstrādes rūpniecības centri Zemgalē –
metālapstrādes, mašīnbūves, ķīmiskās
rūpniecības,
kokapstrādes, pārtikas rūpniecības un
tekstilrūpniecības attīstība pilsētās.
Inovatīvas un
konkurēt spējīgas nozares kā pilsētu
specializācija.
4. Zemgale – radošās amatniecības reģions
un tūrisma
galamērķis, ar atpazīstamu bagātu

Izglītības un
zinātnes
ministrija

3.VIDĒJA TERMIŅA STRATĒĢISKIE
UZSTĀDĪJUMI, INDIKATORI, RĪCĪBAS
RV 1.5. Pētniecības un zinātnes potenciāla
attīstība
Rīcības virziena mērķis: Apraksts,
pamatojums
Augstākajā izglītībā novērojams, ka
augstskolas ir uzlabojušas savu sniegumu,
tomēr joprojām neizmanto savu potenciālu
inovāciju veicināšanai ekonomikā.

Piedāvātā redakcija:
• zināšanu ietilpīga
bioekonomika ar uzsvaru
uz lauksaimniecības
potenciāla izmantošanu un
tās produktu pārstrādi;
Piedāvātā redakcija:
ZEMGALES
EKONOMIKAS
SPECIALIZĀCIJA
Zemgales plānošanas
reģiona ekonomikas profils
aptver četrus galvenos
specializācijas virzienus:
1. Zemgale – reģions ar
attīstītu bioekonomiku,
īpaši lauksaimniecību un uz
vietējiem resursiem balstītu
konkurētspējīgu pārtikas
rūpniecību. Zemgale –
reģions ar attīstītu zināšanu
ietilpīgu bioekonomiku, ar
uzsvaru uz ilgtspējīgu
lauksaimniecību, un uz
efektīvu vietējo resursu
izmantošanu inovatīvā un
konkurētspējīgā pārtikas
rūpniecībā.
2. Zemgales dabas resursu
apsaimniekošana –
ilgtspējīga mežsaimniecība,
uz resursu efektīvu
izmantošanu un augstas
Piedāvātā redakcija:
“Reģiona augstākās
izglītības un zinātniskās
institūcijas iepriekšējā
plānošanas periodā ir
strādājušas pie zināšanu
pārneses veicināšanas,
piemēram, LLU ir atvērta
Tehnoloģiju un zināšanu
pārneses nodaļa. Tomēr
ZPR vēljoprojām ir
potenciāls aktīvākai
uzņēmēju, publiskā sektora,
izglītības un zinātnisko
institūciju sadarbībai
inovāciju ieviešanā,
augstākās pievienotās
vērtības produktu radīšanā
reģiona ekonomikas
transformācijas
veicināšanai."

Termins “bioekonomika” jau ietver
lauksaimniecību un tās produktu
pārstrādi. Līdz šim bioekonomika
Zemgales reģionā ir attīstīta,
nepieciešams virzīties uz viedo
specializāciju, kur virziens ir
"zināšanu ietilpīga bioekonomika".

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

Bioekonomika jau līdz šim ir
attīstīta Zemgalē, piedāvājuam to
saskaņot ar RIS3 specializācijas
virzienu: zināšanu ietilpīga
bioekonomika. Kā arī termins
bioekonomika jau ietver
lauksaimniecību un pārtikas
rūpniecību. Viedie
materiāli un tehnoloģijas ir
atsevišķšatsevišķs virziens,
nepieciešams aprakstīt, kā tas
iederas 2. virzienā, piedāvājamu
pārcelt to uz 3. virzienu. Pie
horizontālajām
priotritātēmprioritātēm
nepieciešams norādīt nepieciešamo
ZPR sadarbību
ar reģiona augstākās izglītības un
zinātniskajām institūcijām, lai
nodrošinātu prioritāšu sasniegšanu.

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

Bioekonomika jau līdz šim ir
attīstīta Zemgalē, piedāvājamu to
saskaņot ar RIS3 specializācijas
virzienu: zināšanu ietilpīga
bioekonomika. Kā arī termins
bioekonomika jau ietver
lauksaimniecību un pārtikas
rūpniecību. Viedie
materiāli un tehnoloģijas ir
atsevišķšatsevišķs virziens,
nepieciešams aprakstīt kā tas iederas
2. virzienā, piedāvājamu pārcelt to
uz 3. virzienu. Pie horizontālajām
priotritātēmprioritātēm
nepieciešams norādīt nepieciešamo
ZPR sadarbību
ar reģiona augstākās izglītības un
zinātniskajām institūcijām, lai
nodrošinātu prioritāšu sasniegšanu.

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā
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Pielikums Nr.7.1.,
Pielikums Nr.7.2.

Pielikums Nr.7.1.

Pielikums Nr.7.1.

Izglītības un
zinātnes
ministrija

Izglītības un
zinātnes
ministrija

Izglītības un
zinātnes
ministrija

Izglītības un
zinātnes
ministrija

Piedāvātā redakcija
indikatoram nr. 2.:
Inovatīvu risinājumu un
tehnoloģiju ieviešana
reģiona zinātniskajām
institūcijām sadarbojoties ar
privāto sektoru.
Rīcības sasniedzamie indikatori: 2. Inovatīvu Mērvienība Projektu skaits
risinājumu ieviešana augstākajā izglītībā ;
Bāzes gads: 2020
projekti; 2020; nd; 3; Izglītības iestādes,
Bāzes gada vērtība: (lūdzu
pašvaldības, VARAM
precizēt pie zinātniskajām
institūcijām LLU u.c.)
Mērķa vērtība 2027: (pēc
bāzes vērtības precizēšanas,
lūdzu, noteikt mērķa
vērtību)
Datu avots: Zinātniskās
institūcijas, IZM

Vispārīgs komentārs

Lai nodrošinātu plānoto
investīciju izsekojamību,
lūdzam 2.1.1. un
4.2.1.SAM ietvaros
plānotās investīcijas norādīt
SAM pasākumu līmenī.

Lūdzam labot atsauci un
plānotās darbības Saulaines
Profesionālajā vidusskolā,
Visā tekstā.
Saulaines Profesionālās vidusskolas attīstība jo atbilstošī šī brīža
reģionālājā kontektā
statusam tā ir Kandavas
lauksaimniecības tehnikuma
TSV.
Ievērojot, ka atbilstoši šī
brīža statusam Saulaine ir
Kandavas lauksaimniecības
tehnikuma TSV, lūdzam
veikt atbilstošus
Saulaines Profesionālās vidusskolas attīstība
precizējumus, kā arī vēršam
reģionālājā kontektā.Sadarbība ar LLU uzmanību, ka atbalsts darba
starpnozaru inovāciju pārnese no
vidē balstītu mācību
profesionālās izglītības uz augstāko izglītību.
īstenošanai ir plānots
4.2.2.SAM ietvaros, bet
4.2.2.SAM ietvaros nav
plānots atbalsts
starpmozaru inovāciju
pārnesei.

Nav saprotams kā pašreizējie
indikatori attiecas uz šo konkrēto
rīcības virzienu - pētniecības un
zinātnes potenciāla attīstība.

Indikators 2; Inovatīvu risinājumu un
tehnoloģiju ieviešana reģiona
zinātniskajām institūcijām sadarbojoties
ar privāto sektoru. Mērvienība Projektu
skaits Bāzes gads: 2020 Bāzes gada
vērtība: 38 Mērķa vērtība 2027: + 5 %
Datu avots: LLU

Ņemts vērā

Vēršam uzmanību, ka
2.1.1.5.pasākuma mērķis ir
nodrošināt profesionālās izglītības
iestāžu un koledžu infrastruktūras
un saistīto inženiertīklu
energoefektivitāti, sekmēt izglītības
iestāžu viedu energovadību, videi
draudzīgus ilgtermiņa
apsaimniekošanas risinājumus
enerģijas taupīšanai vai ieguvei no
atjaunojamiem resursiem, un videi
draudzīgas izglītības iestādes
darbības demonstrējumu iniciatīvas
„zaļās politikas” ieviešanas veidiem
Ņemts vērā
un pieejām. Potenciālie finansējuma
saņēmēji: IZM PII un koledžas.
Savukārt 4.2.1.6.pasākuma mērķis
ir atbalsts infrastruktūras, mācību
vides un pieejamības uzlabošanai,
tostarp mācību klašu mācību
poligonu, testa laboratoriju un
darbnīcu modernizācija,
koplietošanas telpu, tai skaitā sporta
un dienesta viesnīcu infrastruktūras
modernizēšana, tehnoloģiju, t.sk.
dizaina tehnoloģiju, un IT
risinājumu iegāde mācību satura un
Iebilstam pret redakciju, kurā
neatbilstoši šī brīža statusam
Kandavas lauksaimniecibas
tehnikuma teritoriālā struktūrvienība
Daļēji ņemts
norādita kā patstāvīga izglītības
vērā
iestāde. Līdz ar to arī iebilstam pret
tajā atsevišķi no Kandavas
lauksaimniecības tehnikuma
plānotajām darbībām.

Iebilstam pret redakciju, kurā
neatbilstoši šī brīža statusam
Kandavas lauksaimniecibas
tehnikuma teritoriālā struktūrvienība
Daļēji ņemts
norādita kā patstāvīga izglītības
vērā
iestāde. Līdz ar to arī iebilstam pret
tajā atsevišķi no Kandavas
lauksaimniecības tehnikuma
plānotajām darbībām.

Pēc darbības programams
apstiprināšanas tiks papildināta
informācija apakšlīmeņos, precizējot
nepieciešamo informāciju arī SAMos.

Precizēts skolas nosaukums atbilstoši norādītajam. Skola atrodas
Zemgales reģionā un tai ir būtiska loma reģiona kvalitatīva darba
spēka sagatavošanā, tāpat kā Bauskas novada izglītības nozares
attīstībā. Bauskas novads jau ir inicējis sarunas par skolas
pārņemšanu un turpmāku attīstību. Tā kā plānošanas dokuments ir
līdz 2027.g. uzskatam, ka minētie projekti ir jāatstāj projektu
sarakstā.

Precizēti nosaukumi visā tekstā

Precizēts skolas nosaukums atbilstoši norādītajam. Skola atrodas
Zemgales reģionā un tai ir būtiska loma reģiona kvalitatīva darba
spēka sagatavošanā, tāpat kā Bauskas novada izglītības nozares
attīstībā. Bauskas novads jau ir inicējis sarunas par skolas
pārņemšanu un turpmāku attīstību. Tā kā plānošanas dokuments ir
līdz 2027.g. uzskatam, ka minētie projekti ir jāatstāj projektu
sarakstā.

Precizēti nosaukumi visā tekstā
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Pielikums Nr.7.2.

Izglītības un
zinātnes
ministrija

Izglītības un
zinātnes
ministrija

Vispārīgs priekšlikums

Priekšlikumi, kuri skar sporta infrastruktūru,
kā, piemēram, sporta laukumu un sporta
zāļu atjaunošana un
labiekārtošana novada izglītības iestādēs un
sporta
Centros. Vispārīgi attiecināms uz vairākām
pašvaldībām, nekonkretizējot kādu vienu
atsevišķu priekšlikumu

Izvērtēt sinerģijas
veidošanu ar 1.1.1. SAM
"Palielināt Latvijas
zinātnisko institūciju
pētniecisko un inovatīvo
kapacitāti un spēju piesaistīt
ārējo finansējumu, ieguldot
cilvēkresursos un
infrastruktūrā" 1.1.1.3.
pasākumu "Inovāciju granti
studentiem”, lai tai skaitā
efektīgāk veicinātu
kvalitatīvas, pieejamas,
daudzpusīgas izglītības
attīstību un uzņēmumu
konkurētspējas izaugsmi,
vienlaicīgi uzlabojot
studentu inovētspējas
attīstību. Piemēram,
iesaistīties augstskolu
izstrādāto Studentu
inovāciju programmu
īstenošanā, piedāvājot ar
Zemgales attīstības
prioritāšu uzdevumu
saistīto problēmjautājumu
iekļaušanu augstskolu ideju

Attīstāmo sporta
infrastruktūras objektu
ilgtspējas un saimnieciskās
darbības nodrošināšanas
nepieciešamība ilgtermiņā.

Ņemot vērā Zemgales attīstības
prioritātes 2021. – 2027. gadam,
priekšlikums veidot sinerģiju ar
1.1.1.3. pasākumu "Inovāciju granti
studentiem”, lai efektīgāk un
papildinošāk īstenotu darbības.

Aicinām ņemt vērā sporta laukumu
un sporta zāļu atjaunošanas un
labiekārtošanas projektos
koordinētas rīcības, lai ZPR
mudinātu pašvaldības koordinēt
savstarpēji savu esošo un
projektējamo sporta infrastruktūru,
lai izvairītos no situācijām, kad
sporta infrastruktūra pieejama
vairāk nekā nepieciešams uz
iedzīvotāju skaita un teritorijas
platību, tādejādi nesasniedzot
nepieciešamo sporta infrastruktūras
noslodzi; pašvaldībām vienlaikus
jāizvērtē arī savstarpēji
konkurējošas sporta infrastruktūras
aspekti noteiktā teritorijā.
Iespējams, sporta infrastruktūras
atjaunošana un labiekārtošana ir
jāpaplašina, iekļaujot arī atbilstošu
tūrisma mītņu infrastruktūru, jo,
piemēram, katrs starptautiskas
nozīmes pasākums noteiktā
teritorijā, arī rada pieprasījumu
naktsmītnēm, un naktsmītņu
esamība, to attālums no pasākuma
norises vietas rada (ne) pievilcību

R. 1.5.1 papidināta aktivitāte 1.5.1.2
Īstenot pasākumus studentu, uzņēmēju,
augstskolu un indistrijas sarbībai,
veicinot studējošo inovētspēju, tostarp
veicinot Inovācju grantu studentiem
izmantošanu.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Lai nodrošinātu sporta būvju koordinētu attīstību, atbilstoši
iedzīvotāju pieprasījumam, izvērtējot jau esošo piedāvājumu,
papildinājām Rīcības plānu ar sekojošās rīcībām: 6.2.1.1. .Veikt
esošās sporta infrastruktūras kartējumu, nozīmīguma un ietekmes
novērtējumu, ar mērķi veicināt objektu ilgtspējību, noslodzi un
ekonomiski pamatotu darbību
6.2.1.2.Izstrādāt un īstenot sporta infrastruktūras attīstības stratēģiju,
sporta infrastruktūras ilgtspējai un ekonomiski pamatotai darbībai,
atbilstībai standartiem, potenciāla izmantošanai, pieejamībai.
6.2.1.3. Veicināt pašvaldībās jaunu brīvpieejas sporta
infrastruktūras attīstību, tai skaitā esošās sporta infrastruktūras
pielāgošanu, atjaunošanu brīvpieejai.
6.2.1.34. Sporta infrastruktūras modernizācija un jaunu aktīvā
sporta objektu būvniecība atbilstoši standartiem un pielāgošana
visām sabiedrības grupām (seniori, iedzīvotāji ar funkcionāliem
traucējumiem utml.)
Rosināsim pašvaldības precizēt savu iesniegto projektu sarakstu
Pielikumu Nr.7.2.

Papildināts jaunajā redakcijā
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Pielikums Nr.7.2.

Izglītības un
zinātnes
ministrija

Pielikums Nr.7.1.

Izglītības un
zinātnes
ministrija

AP RP

Izglītības un
zinātnes
ministrija

Sporta departaments aicina
Pašvaldības konsultēties
projektēšanas laikā ar Sporta likumā
atzītajām federācijām tajos sporta
veidos, kuri paredzēti objektos, lai
federācijas sniegtu atzinumus par
objektu projektiem. Tādā veidā
tiktu nodrošināta objektu atbilstība
starptautisko standartu prasībām.
Attīstāmo sporta
Pašvaldībām jāizvērtē
Priekšlikumi, kuri skar sporta infrastruktūru,
infrastruktūras objektu
kurus izmantotu sporta federācijas, prof.
nepieciešamība objektā organizēt
ilgtspēja un attiecīgo sporta
Ievirzes izgl. Iestādes, starptautiskām
gan starptautiskas, nacionālas un
veidu savietojamība
sacensībām un pasākumiem
vietēja mēroga sacensības un sporta
objektos.
treniņus, gan arī amatieru sporta
treniņus un jebkuru citu interesentu
nodarbības un peldētapmācībās
(piemēram, uz baseiniem). Tādejādi
var izvairīties no dotā objekta
rekonstrukcijas atkārtoti, konstatējot
novēloti nepilnības sporta norisei un
izrietoši nelietderīgu finansu
lidzekļu izlietošanu.
Informējam, ka NAP2027 sports ir
iekļauts Prioritātē “Kultūra un
sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei”
Priekšlikums pārskatīt
, rīcības virzienā “Cilvēku līdzdalība
pašvaldību reģionālās
kultūras un sporta aktivitātēs” un
nozīmes projektu sarakstu rīcības virzienā “Kultūras un sporta
Nav identificēti projekti, kas saistīti ar
un iekļaut projektus, kas
devums ilgtspējīgai sabiedrībai” .
sporta nozari, vai iedzīvotāju fiziskām
tiek saistīti ar sporta
Dotajiem rīcības virzieniem un to
aktivitātēm, to veicināšanu.
infrastruktūras, sporta
uzdevumiem ir atvēlēts arī konkrēts
pieejamības un iedzīvotāju finansējums. Aicinām ZPR
fizisko aktivitāšu vides un iepazīties ar minēto NAP2027 un,
to veicināšanas attīstību.
iespējams, paplašināt projektu
sarakstu, kur projektu aktivitātes
vērstas uz sportu un iedzīvotāju
fizisko aktivitāti ZPR.
Valsts sekretātu sanāksmē
2021.gada 29.aprīlī ir ticis
izsludināts “Sporta politikas
pamatnostādņu 2021.-2027.gadam”
projekts (VSS-394)
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=
40501607 ; Sporta departaments
Sporta un fizisko aktivitāšu
aicina ZPR iepazīties ar doto
veicināšanu iedzīvotāju
projektu, pievēršot uzmanību katra
vidū iekļaut (t.s. tautas
rīcības virziena uzdevumiem un
sports), atbilstoši iekļaujot
sasniedzamiem rezultatīviem
arī attiecīgos rezultatīvos
rādītājiem. Informējam, ka
10.lpp redakcija “Pašvaldību prioritāte
rādītājus. Sporta
joprojām ir izglītības iestāžu sporta zāļu
noteiktiem uzdevumiem, kā
departaments aicina ZPR
renovācija vai rekonstrukcija un brīvpieejas
“Atbildīgā institūcija” vai “Iesaistītā
iepazīties ar “Sporta
sporta laukumu un izglītības iestāžu
institūcija” ir minētas “Pašvaldības”,
politikas pamatnostādņu
sporta laukumu izveide “
tamdēļ, veidojot ZPR Attīstības
2021.-2027.gadam”
programmas 2021.-2027.gadam
projekta 3.rīcības virziena
projektu, jāveic sasaiste ar “Sporta
“Sporta aktīvai un veselai
politikas pamatnostādņu 2021.sabiedrībai” uzdevumiem
20207.gadam” (Ministru kabinetā
un rezulatīviem rādītājiem.
plānots apstiprināt gala redakciju
2021.gada ceturtajā ceturksnī)
noteiktiem uzdevumiem un
rezulatīviem rādītājiem, lai ZPR
Attīstības programmas 2021.2027.gadam projektā plānotās
prioritātes, rīcības virzieni un

Ņemts vērā

Lai nodrošinātu sporta būvju koordinētu attīstību, atbilstību
starptautiskiem standartiem sacens1ibu organizēšanai, atbilstoši
iedzīvotāju pieprasījumam, izvērtējot jau esošo piedāvājumu,
papildinājām Rīcības plānu ar sekojošās rīcībām: 6.2.1.1. .Veikt
esošās sporta infrastruktūras kartējumu, nozīmīguma un ietekmes
novērtējumu, ar mērķi veicināt objektu ilgtspējību, noslodzi un
ekonomiski pamatotu darbību
6.2.1.2.Izstrādāt un īstenot sporta infrastruktūras attīstības stratēģiju,
sporta infrastruktūras ilgtspējai un ekonomiski pamatotai darbībai,
atbilstībai standartiem, potenciāla izmantošanai, pieejamībai.
6.2.1.3. Veicināt pašvaldībās jaunu brīvpieejas sporta
infrastruktūras attīstību, tai skaitā esošās sporta infrastruktūras
pielāgošanu, atjaunošanu brīvpieejai.
6.2.1.34. Sporta infrastruktūras modernizācija un jaunu aktīvā
sporta objektu būvniecība atbilstoši standartiem un pielāgošana
visām sabiedrības grupām (seniori, iedzīvotāji ar funkcionāliem
traucējumiem utml.)
Rosināsim pašvaldības precizēt savu iesniegto projektu sarakstu
Pielikumu Nr.7.2.

Papildināts jaunajā redakcijā

Ņemts vērā

Attīstības programmā ir paredzēts rīcības virziens 6.2. Veselīga
dzīves veida sekmēšana, sporta infrastruktūras modernizācija,
paredzot iespēju un nepieciešamību plānot aktivitātes sporta
attīstībai. Turpināsim darbu pie pašvaldību projektu sarakstu,
sekmējot sporta nozares projektu izstrādi. Rosināsim pašvaldības
precizēt savu iesniegto projektu sarakstu Pielikumu Nr.7.1.

Papildināts jaunajā redakcijā

Ņemts vērā

Izvērtējot "Sporta politikas pamatnostādnes 2021-2027.g." esam
papildinājuši ar trīs jauniem indikatoriem: 1. Izglītojamo skaits
sporta interešu izglītības programmās
2. Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs,
kas apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas
3. Sporta centros organizēto sporta pasākumu skaits

Papildināts jaunajā redakcijā
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79.lpp “RV 6.2. Veselīga dzīves veida
sekmēšana, sporta infrastruktūras
modernizācija” rezultatīvie rādītāji

ZPR attīstības programmā
ir iekļauti tikai uz sporta
infrastruktūru vērsti
rezultatīvie rādītāji. Nav
sasaiste ar veselīga dzīves
veida sekmēšanu, tā
progresa izsekojamību.
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Rezultatīvie rādītāji savietojami ar citām
nozarēm

Priekšlikums pārskatīt
rezultatīvos rādītājus.

Sporta departaments neiebilst jau
esošo rādītāju iekļaušanai ZPR
Attīstības programmas 2021.2027.gadam projektā, taču vēršam
uzmanību, izveidot papildinošus
kvantitatīvos rādītājus, kas būtu
noderīgi sporta un fiziskās
aktivitātes mērīšanai reģionā.
Piemēram, “Fiziski aktīvo
iedzīvotāju skaits (vai īpatsvars %
no visiem iedzīvotājiem ZPR)
vecumā no 15 – 64 gadi, kas
regulāri (līdz 3 reizēm nedēļā)
Daļēji ņemts
nodarbojas ar sportu vai fiziskām
vērā
aktivitātēm”, vai arī “Fiziski aktīvo
bērnu un jauniešu skaits (vai
īpatsvars % no visiem bērniem un
jauniešiem ZPR) , kas regulāri (līdz
3 reizēm nedēļā) nodarbojas ar
sportu vai fiziskām aktivitātēm”.
Līdzīgi var arī rēķināt pretējo –
neaktivitāti sportā. Citos jau
esošajos valsts nozīmes politikas
plānošanas dokumentos, kā
NAP2027 un “Sporta politikas
pamatnostādnes 2014.-2020.gads ir
tikuši iekļauti līdzīgi rezultatīvie
Sporta departaments aicina izvērtēt
piemēram, starptautisko sporta
pasākumu norises skaita iekļaušanu,
kā rezultatīvo rādītāju ZPR
Attīstības programmā. Izrietoši, arī
apmeklētāju skaitu, kas varētu
korelēt ar tūrismu noteiktā lokācijā
norises laikā. ZPR attīstības
programmā 2015.-2020.gadam,
taču ZPR attīstības programmas
projektā 2021-2027.gadam nav
iekļauts vairs, rezulatīvais rādītājs
“Viena sporta objekta
apmeklētājuskaits” . Dažādojot un
Ņemts vērā
iekļaujot vairākus ar sportu un
fiziskām aktivitēm rezultatīvos
rādītājus, ZPR objektīvāk novērtētu
attīstību programmas darbības laikā.
Patreiz esošie rādītāji, it īpaši ja tie
ir lielākoties saistīti ar sporta
infrastruktūru un kā projektu skaits
kvantitatīvā veidā, var nesniegt
objektīvu novērtējumu, pietam, ja
(jau iepriekš minētajos) citos valsts
politikas plānošanas dokumentos
izmanto plašāku spektru
rezultatīvajos rādītājos.
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1.2.5.4. Veicināt jauniešu iniciatīvu centru
attīstību kā interešu izglītības vietu

Lūdzam pārskatīt
uzdevuma formulējumu

Jauniešu iniciatīvu centros
nepieciešams turpināt nodrošināt
neformālās izglītības iespējas
jauniešiem, veicināt jauniešu
iniciatīvu atbalstu, kā arī sniegt
iespēju jaunatnes organizācijām
pulcēties centru telpās.
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6.3.5.1. Jaunatnes lietu speciālistu darbības
nodrošināšana pašvaldībās

Lūdzam pārskatīt
uzdevuma formulējumu

Jaunajā Pašvaldību likuma projektā
darbs ar jaunatni noteikts kā
pašvaldību autonomā funkcija.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Izvērtējot "Sporta politikas pamatnostādnes 2021-2027.g." esam
papildinājuši ar trīs jauniem indikatoriem: 1. Izglītojamo skaits
sporta interešu izglītības programmās
2. Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs,
kas apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas
3. Sporta centros organizēto sporta pasākumu skaits
Diemžēl norādītos indikatorus nevaram iekļaut programma, jo šādi
dati nav pieejami reģionālā griezumā, līdz ar to nevarēsim veikt to
monitoringu.

Papildus pievienoti sekojoši indikatori: 1. Sporta centros organizēto
sporta pasākumu skaits;
2. Starptautisku sporta pasākumu norise reģionā.

Papildināts jaunajā redakcijā

Papildināts jaunajā redakcijā

1.2.5.4. Veicināt jauniešu centru
attīstību, piedāvājot jauniešiem iespēju
lietderīgi izmantot savu brīvo laiku,
atbalstot dažādas jauniešu iniciatīvas,
radot labvēlīgus apstākļus viņu kā
perosonību attīstībai, uzlabojot un
papildinot dzīvei nepieciešamās prasmes,
zināšanas un kompetences neformālās
izglītības ceļā.
6.3.5.1.Veicināt jaunatnes lietu
speciālistu darbības nodrošināšanu
pašvaldībās.
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6.3.5.2. Jaunatnes speciālistu kapacitātes
celšana

Lūdzam izvērtēt iespēju
iekļaut uzdevumu šādā
redakcijā:
"Jaunatnes lietu
speciālistu un jaunatnes
darbinieku pieredzes
apmaiņas veicināšana un
kapacitātes celšana"

Saskaņā ar Jaunatnes likumu
plānošanas reģioni plāno attiecīgo
pašvaldību darba ar jaunatni
attīstību un sadarbību šajā jomā.

Ņemts vērā

6.3.5.2. Jaunatnes lietu speciālistu un
jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņas
veicināšana un kapacitātes celšana.

Saskaņā ar Jaunatnes likumu viens
no pamatuzdevumiem darbā ar
jaunatni ir "atbalstīt un veicināt
jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus
apstākļus viņu intelektuālajai un
radošajai attīstībai". Nepieciešams
sniegt atbalstu jauniešu ideju
realizācijai, lai nostiprinātu pozitīvo
līdzdalības pieredzi.

Ņemts vērā

6.3.5.3. Atbalstīt un veicināt jauniešu
iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus
viņu intelektuālajai un
radošajai attīstībai.

RV. 1.1 Rīcības virziena nosaukums
Modernas, inovatīvas izglītības vides
attīstība. Rīcības virziena mērķis:
Nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu
izglītību visos izglītības līmeņos, attīstot
izglītības iestāžu infrastruktūru un
ieviešot inovatīvus risinājumus; radīt
izglītojamiem drošu, atbilstošu un
iekļaujošu vidi ZPR izglītības iestādēs.
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6.3.5.3. Koordinēt jauniešu iniciatīvas, radot
Lūdzam pārskatīt
labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un
uzdevuma formulējumu
radošajai attīstībai.
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74.lpp, 4.1. apakšpunkts

Vārdkopa "visos izglītības
līmeņos"jāaizstāj ar
vārdkopu "visās izglītības
pakāpēs"

Izglītības un
zinātnes
ministrija

4.1. prioritāte: Kvalitatīva, pieejama,
daudzpusīga izglītība mūža
garumā.Galvenais mērķis ir nodrošināt
kvalitatīvas, mūsdienīgas izglītības iespējas
un tās vienlīdzīgu pieejamību reģiona
iedzīvotājiem visa mūža garumā:
- nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu
izglītību, attīstot izglītības iestāžu
infrastruktūru un ieviešot inovatīvus
risinājumus; radīt izglītojamiem drošu,
atbilstošu un iekļaujošu vidi ZPR izglītības
iestādēs;
- veicināt mūžizglītības kultūru un stiprināt
pieaugušo izglītības nozīmi, tās piedāvājumu
sasaisti ar tautsaimniecības vajadzībām,
saskaņā ar reģiona ekonomisko
specializāciju;
- pētniecības un zinātnes potenciāla attīstība;

Aicinam papildināt pirmo
apakšpunktu: -nodrošināt
kvalitatīvu un pieejamu
izglītību visos izglītības
līmeņos, attīstot izglītības
iestāžu infrastruktūru un
ieviešot inovatīvus
risinājumus; radīt
izglītojamiem drošu,
atbilstošu un iekļaujošu vidi
ZPR izglītības iestādēs;

Ņemts vērā

VARAM

7.1.pielikuma un 7.2.pielikuma kolonna
"SAM, cits finansējums"|

Lūgums kolonnu "SAM,
cits finansējums" aizpildīt
visās 7.1.pielikuma un 7.2.
pielikuma rindās.
Vienlaikus pie tiem SAM,
kuri dalās vairākos
pasākumos kā piemēram,
5.1.1. SAM (infrastruktūra
uzņēmējdarbības atbalstam;
pašvaldību kapacitāte;
publiskā ārtelpa; viedās
pašvaldības; kultūras un
dabas mantojums) norādīt
uz kuru 5.1.1. SAM
pasākumu indikatīvā
projektu ideja ir
attiecināma.

Ņemts vērā

VARAM

Projekta indikatīvais
finansējums norādīts 2-2,5
milj. eiro un kā papildu
iespējamais finansējums
7.1.pielikums 2.lpp Pļaviņu pilsētas projekts
norādīts ANM, taču ANM
"Ražošanas teritorijas infrastruktūras
projektu ietvaros plānots
sakārtošana Bebrulejas 1, Pļaviņu pilsētā"
attīstīt nacionāla mēroga
industriālās zonas ar
minimālo projekta
finansējumu 10 milj. eiro.
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Atbilstoši Izglītības likuma
5.pantam

Ņemts vērā

66

Pielikums Nr.7.1.

VARAM
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Pielikums Nr.7.1.

VARAM
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Pielikums Nr.7.1.

VARAM

Projekta idejas aprakstā
minēts, ka novadā plānota
bezizmešu transporta
attīstība, iegādājoties
bezizmešu
transportlīdzekļus, kā arī
izveidot ūdeņraža uzpildes
staciju Dobelē vai tās
tuvumā, lai būtu iespējams
praktiski izmantot ūdeņraža
transportu. Vides
Pielikuma Nr. 7.1 Attīstības programmai
aizsardzības un reģionālās
2021-2027.gadam “Zemgales plānošanas
reģiona pašvaldību reģionālās nozīmes
attīstības ministrija
projekti 2021-2027” (turpmāk - 1.pielikums) (turpmāk – VARAM) vērš |
3.lpp. Dobeles novada projekts “Bezizmešu uzmanību, ka Taisnīgas
transporta attīstība un uzpildes staciju tīkla pārkārtošanās teritoriālā
izveide”|
plāna (turpmāk – TPTP)
pasākuma “Bezizmešu
mobilitātes veicināšana
pašvaldībās” ietvaros
atbalstāma bezizmešu
pašvaldību transportlīdzekļu
iegāde, kā arī tā
apkalpošanai un darbībai
nepieciešamo uzlādes vai
uzpildes infrastruktūras
izveide, kas primāri
Projekta idejas apraksts un
sasniedzamie rezultāti
neatbilst kolonnā "SAM,
cits finansējums"
5.1.1.SAM un to pasākumu
(infrastruktūra
1.pielikuma 4.lpp. Dobeles novada projekts uzņēmējdarbības atbalstam;
“Ģeotermālās enerģijas potenciāla izpēte” pašvaldību kapacitāte;
publiskā ārtelpa; viedās
pašvaldības; kultūras un
dabas mantojums)
mērķiem. Lūdzam izvērtēt
vai šī ideja nav īstenojama
cita SAM ietvaros.
Projektam kā papildu
finansējums norādīts
Taisnīgas pārkārtošanās
fonda (turpmāk – TPF)
finansējums. VARAM
norāda, ka TPTP ietvaros
atbalstāmi pasākumi, kas
prioritāri vērsti uz kūdras
nozares transformāciju.
Eiropas Komisija (turpmāk
– EK) 2020.gada ziņojuma
par Latviju D pielikumā ir
1.pielikuma 4.lpp. Dobeles novada projekts noteikusi rekomendācijas
“Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana”
Latvijai attiecībā uz TPF,
pamatojoties uz kūdras
jomā radīto siltumnīcefekta
gāzu emisiju analīzi, kas
paredz kūdras nozares
pārkārtošanās pasākumus,
ņemot vērā EK noteiktās
nozares katrai dalībvalstij
virzībā uz klimatneitralitāti
Mežu apsaimniekošana
nozare neietilpst TPTP
noteiktajās atbalstāmo
darbību tvērumā Latvijai.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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Pielikums Nr.7.1.

Pielikums Nr.7.1.

Pielikums Nr.7.1.

VARAM

Projekta indikatīvais
finansējums norādīts 3 milj.
eiro un kā papildu
7.1.pielikums 5.lpp Bauskas novada projekts iespējamais finansējums
"Veicināt industriālo teritoriju un
norādīts ANM, taču
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras, t.sk informējam, ka ANM
loģistikas centru attīstību – Bauskas
projektu ietvaros plānots
industriālajā un loģistikas parkā."
attīstīt nacionāla mēroga
industriālās zonas ar
minimālo projekta
finansējumu 10 milj. eiro.

Ņemts vērā

VARAM

7.1. pielikuma 7.lpp. Jelgavas novada
projekts “Pasākumu komplekss ēku
energoefektivitātes uzlabošanai ieviešot
viedus risinājumus pašvaldības ēkās”

Projekta idejā aprakstīta
vajadzība veikt
energoefektivitātes
pasākumus pašvaldību
ēkās. Šobrīd vēl nav
izstrādāti 2.1.1.6. pasākuma
"Pašvaldību ēku
energoefektivitātes
paaugstināšana" ieviešanas
nosacījumi, taču, ja atbalsts
plānots šī pasākuma
ietvaros, nepieciešams
paredzēt iespēju katru
ēku/ēku grupu izdalīt ar
atsevišķu projektu ideju,
pieļaujot iespējamību, ka arī
2021.-2027. gada
plānošanas periodā katrs
pašvaldību ēku
energoefektivitātes projekts
tiks īstenots ēkā vai ēku
grupā, kas atrodas vienā
adresē un kurām ir kopīga
enerģijas uzskaite.

Ņemts vērā

VARAM

Neesam pārliecināti, ka
projekta idejas apraksts un
sasniedzamie rezultāti
1.pielikuma 8.lpp. Jelgavas novada projekts atbilst kolonnā "SAM, cits
“Ģeotermālās enerģijas izmantošanas
finansējums" 6.1.1.SAM
attīstība”
un to pasākumu mērķiem.
Lūdzam izvērtēt vai šī ideja
nav īstenojama cita SAM
ietvaros.

Ņemts vērā

72

Pielikums Nr.7.1.
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Pielikums Nr.7.1.

VARAM
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Pielikums Nr.7.1.

VARAM

VARAM skaidro, ka vēja
parku izveide nav ietverta
Latvijas TPTP
atbalstāmajās darbībās TPF
ietvaros. TPTP pasākums
“Atbalsts uzņēmējdarbībai
nepieciešamās publiskās
infrastruktūras attīstībai,
veicinot pāreju uz
klimatneitrālu ekonomiku”
paredz atbalstīt
uzņēmējdarbībai
1.pielikuma 8.lpp. Jelgavas novads, SIA
nepieciešamo
“Laflora” projekts ““Laflora” vēja parks un
infrastruktūras attīstību
Zaļās industriālās zonas iecere Kaigu purvā,
saskaņā ar komersantu
Jelgavas novadā”
pieprasījumu, t.sk.
pašvaldību “zaļo” teritoriju,
kurās veic uzņēmējdarbību
un kurās patērē
atjaunojamos
energoresursus (turpmāk –
AER), izveidi un attīstību.
Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamā publiskā
infrastruktūra (ēkas, telpas,
inženierkomunikāciju
pieslēgumi: ūdens,
Kā potenciālais projekta
finansējums norādīts DP.
1.pielikuma 8.lpp. Jelgavas novada projekts
Lūdzam precizēt konkrētu
“Videi draudzīgas sabiedriskā transporta
pasākuma numuru
infrastruktūras attīstība Jelgavā, 2.kārta”
investīciju projekta
īstenošanai.
Projekta aprakstā paredzēta
lielāko katlumāju
modernizēšana -AER –
(saules kolektoru/paneļu)
izmantošanas veicināšana
gan skolās, PII, pašvaldību
ēkās, vēstures un
kultūrmantojuma objektos,
kapitālsabiedrībās, t.sk.
viesnīcās, viesu namos u.c.
Attālinātu siltuma skaitītāju
datu nolasīšana sistēmu
uzstādīšana daudzīvokļu
1.pielikuma 12.lpp. Jēkabpils pilsētas
mājās un iestādēs. Lielāko
projekts “Saules enerģija”
katlumāju modernizācija,
AER izmantošana
(elektroenerģijas ražošana
no saules enerģijas),
attālinātu datu nolasīšanas
sistēmas. TPTP ietvaros
paredzēta uzņēmējdarbības
teritoriju, kurās patērē
AER, izveide un attīstība
pēc komersantu
pieprasījuma. AER
izmantošana ar pašvaldības
ēkām nav iekļauta TPTP

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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7.2. pielikuma 7.lpp. Dobeles novada
projekts “Energoefektivitātes veicināšana
pašvaldības ēkās, kurās tiek nodrošināti
pakalpojumi novada iedzīvotājiem”

Projekta idejā iekļautas
vairākas ēkas dažādos
pagastos. Šobrīd vēl nav
izstrādāti 2.1.1.6. pasākuma
"Pašvaldību ēku
energoefektivitātes
paaugstināšana" ieviešanas
nosacījumi, tomēr
nepieciešams paredzēt
iespēju katru ēku/ēku grupu
izdalīt ar atsevišķu projektu
ideju, pieļaujot
iespējamību, ka arī 2021.2027. gada plānošanas
periodā katrs pašvaldību
ēku energoefektivitātes
projekts tiks īstenots ēkā vai
ēku grupā, kas atrodas
vienā adresē un kurām ir
kopīga enerģijas uzskaite.

Ņemot vērā, ka projektā
plānota ziemas dārza
atjaunošana, relaksācijas
istabas klientiem
7.2. pielikuma 10.lpp. Dobeles novada
izveidošana, fizisko
projekts “Sociālās aprūpes centra "Tērvete" aktivitāšu telpas ierīkošana,
infrastruktūras sakārtošana”
nepieciešams izvērtēt, vai
visas uzskatītās darbības
atbilst energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumiem.
Projekta ietvaros norādīts,
ka tas tiks īstenots vairākās
kārtās, t.sk.:|IV
“Elektroauto uzlādes
stacijas tūrisma punktos”
projekta ietvaros paredzēts
veicināt elektroauto uzlādes
staciju ierīkošanu pie
tūrisma punktiem, tai skaitā
ar augstu apmeklējuma
intensitāti (Rundāles pils,
Mežotnes pils: vieglajiem
7.2. pielikuma 11.lpp. Dobeles novada
auto, autobusiem); |“Elektro
projekts “Bauskas novada ilgtspējīgas
transporta un uzlādes
enerģētikas un klimata rīcības plāna
staciju ieviešana
ieviešana”
pašvaldībā” projekta
ietvaros paredzēts
iegādāties elektro
automobiļus un skolēnu
elektro autobusus,
elektrouzlādes punktu
izveidošana un aprīkošana,
pašvaldības iestāžu ikdienas
saimnieciskās darbības
nodrošināšanai;|VI Viedais
ielu un gājēju celiņu
apgaismojums:

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Papildināt ar Interreg un LEADER
programmām, kā papildus finanšu
avotiem.
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Gadījumā, ja projekts
plānots 2.1.1.6. pasākumā
"Pašvaldību ēku
energoefektivitātes
7.2. pielikuma 13.lpp. Bauskas novada
projekts “Nekustamā īpašuma "KREIMENES" paaugstināšana", lūdzam
attīstība (Kandavas lauksaimniecības
izvērtēt, vai projektā
tehnikuma Saulaines teritoriālās
iespējams sasniegt primārās
struktūrvienības neizmantoto ēku
enerģijas samazinājumu,
rekonstrukcija)”
ievērojot to, ka atbalsts
plānots ilgu laiku
neekspluatētas daudzstāvu
ēkas renovācijai.
Gadījumā, ja projekts
plānots 2.1.1.6. pasākumā
"Pašvaldību ēku
energoefektivitātes
paaugstināšana", vēršam
uzmanību uz to, ka 2.1.1.6.
7.2. pielikuma 14.lpp. Jelgavas novada
pasākumā "Pašvaldību ēku
projekts “Āra apgaismojuma infrastruktūras
energoefektivitātes
palielināšana, lai veicinātu reģionālas
paaugstināšana" tiks
nozīmes infrastruktūras attīstību”
atbalstīta ēku
energoefektivitātes
paaugstināšana un atbalsts
āra apgaismojuma
infrastruktūrai nav
paredzēts.
Projekta idejā aprakstīta
vajadzība veikt
energoefektivitātes
pasākumus izglītības iestāžu
sporta zālēs. Nepieciešams
paredzēt iespēju katru no
šīm ēkām/ēku grupām
izdalīt ar atsevišķu projektu
ideju, pieļaujot
iespējamību, ka pēc
7.2. pielikuma 19.lpp. Jēkabpils pilsētas
2.1.1.6. pasākuma
projekts “Jēkabpils skolu sporta zāļu
"Pašvaldību ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas
energoefektivitātes
pasākumi”
paaugstināšana" ieviešanas
nosacījumu izstrādes arī
2021-2027. gada
plānošanas periodā katrs
pašvaldību ēku
energoefektivitātes projekts
tiks īstenots ēkā vai ēku
grupā, kas atrodas vienā
adresē un kurām ir kopīga
enerģijas uzskaite.
Gadījumā, ja projekts
plānots 2.1.1.6. pasākumā
"Pašvaldību ēku
energoefektivitātes
paaugstināšana",
nepieciešams izvērtēt tā
7.2. pielikuma 22.lpp. Jēkabpils novada
atbilstību 2.1.1.6.
projekts “Energopārvaldības sistēmas
pasākumam "Pašvaldību
izveide un ieviešana Jēkabpils novadā”
ēku energoefektivitātes
paaugstināšana", ievērojot,
ka projekta idejas apraksts
neietver ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumus.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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Projekta ideja ietver divas
ēkas dažādās adresēs.
Nepieciešams paredzēt
iespēju katru no šīm
ēkām/ēku grupām izdalīt ar
atsevišķu projektu ideju,
pieļaujot iespējamību, ka
7.2. pielikuma 29.lpp. Salas novada projekts pēc 2.1.1.6. pasākuma
"Pašvaldību ēku
“Energoefektivitātes un siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanas pasākumi Salas energoefektivitātes
novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās:
paaugstināšana" ieviešanas
Skolas iela 3, Sala, Salas pagasts, Podvāzes 1, nosacījumu izstrādes arī
Birži, Salas pagastā”
2021-2027. gada
plānošanas periodā katrs
pašvaldību ēku
energoefektivitātes projekts
tiks īstenots ēkā vai ēku
grupā, kas atrodas vienā
adresē un kurām ir kopīga
enerģijas uzskaite.
Projekta idejas apraksts un
sasniedzamie rezultāti
neatbilst kolonnā "SAM,
cits finansējums"
5.1.1.SAM un to pasākumu
7.2.pielikuma 3.lpp. Aizkraukles novada
(infrastruktūra
projekts "Decentralizēta māju grupu/
uzņēmējdarbības atbalstam;
kvartālu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
|
pašvaldību kapacitāte;
izveide teritorijās, kuras ietilpst novada
publiskā ārtelpa; viedās
notekūdeņu aglomerācijā "|
pašvaldības; kultūras un
dabas mantojums)
mērķiem. Lūdzam izvērtēt,
vai šī ideja nav īstenojama
cita SAM ietvaros.
Projekta idejas apraksts un
sasniedzamie rezultāti
neatbilst kolonnā "SAM,
7.2.pielikuma 4.lpp. Aizkraukles novada
cits finansējums"
projekts "Daudzfunkcionālā sociālo
5.1.1.SAM un to pasākumu
pakalpojumu centra izveide (5.1.1.)
(infrastruktūra
Prioritāte 2 (Reģionālās programmas
uzņēmējdarbības atbalstam;
projektu investīciju plānā prioritāte P2 Sociālā iekļaušana un veselības veicināšana.) pašvaldību kapacitāte;
publiskā ārtelpa; viedās
2.1.1.
pašvaldības; kultūras un
dabas mantojums)
mērķiem.
Projekta idejas aprakstā
norādīts, ka projekta
ietvaros, tostarp,
nepieciešams iegādāties
telpu aprīkojumu un
7.2.pielikuma 4.lpp. Aizkraukles novada
projekts "Daudzfunkcionālais sociālo
tehniskos palīglīdzekļus.
pakalpojumu centra “Meduslāse” izveide,
5.1.1. SAM (infrastruktūra
Vecbebros
uzņēmējdarbības atbalstam)
attiecināmajās izmaksās nav
paredzēta tehnisko
pamatlīdzekļu un
aprīkojuma iegāde.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Dzēsts SAM 5.1.1, aizstāt ar Interreg un
4.4.1

Ņemts vērā

Dzēsts SAM 5.1.1, aizstāt ar Interreg un
4.4.1
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7.2.pielikuma 11.lpp. Dobeles novada
projekts “IT materiāli tehniskās bāzes
atjaunošana pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās”

Projekta idejas aprakstā
norādīts, ka projekta
ietvaros plānota IT materiāli
tehniskās bāzes atjaunošana
saskaņā ar novada attīstības
plānošanas dokumentiem
un ikgadējo
budžetu.|Skaidrojam, ka
5.1.1.SAM ietvaros nav
plānota IT materiāli
tehniskās bāzes
atjaunošana, bet gan jaunu
un inovatīvu risinājumu
attīstīšana efektīvākai
pakalpojumu
nodrošināšanai pašvaldībās kompleksi risinājumi,
kombinējot ieguldījumus
infrastruktūrā ar IKT
risinājumiem, sniedzot
koncentrētu atbalstu, lai
sasniegtu noteiktos mērķus
jaunu un inovatīvu, videi un
klimatam draudzīgu
risinājumu attīstīšanai.
Kā viens no finansējuma
avotiem norādīts
5.1.1.SAM. Skaidrojam, ka
5.1.1.SAM ietvaros nav
plānota pašvaldības ēku
energoefektivitātes
paaugstināšana.

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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7.2.pielikuma 11.lpp. Bauskas novada
projekts “Bauskas novada ilgtspējīgas
enerģētikas un klimata rīcības plāna
ieviešana”|
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7.2.pielikuma 15.lpp. Jelgavas novada
5.1.1.SAM ietvaros nav
projekts “Elektro auto uzlādes staciju izveide
plānota elektroauto uzlādes
blīvāk apdzīvotajās vietās Jelgavas novada
staciju izveide.
teritorijā
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2.pielikuma 21.lpp. Jēkabpils novada
projekts “Videi draudzīgu transportlīdzekļu
iegāde”

Projekta aprakstā minēts,
ka svarīgi ir nomainīt esošo
auto bāzi uz videi
draudzīgiem
transportlīdzekļiem, kas
kalpotu iedzīvotājiem,
kapitālsabiedrībām, sociālo,
izglītības, kultūras funkciju
nodrošināšanai, kā
prioritāro nomainot
pasažieru pārvadājumu
transportlīdzekļus uz videi
draudzīgiem
transportlīdzekļiem.
Sasniedzamie rezultātos
minēts, ka tiks iegādāti
jauni videi draudzīgi
pasažieru pārvadājumiem
transportlīdzekļi, komunālo
saimniecību
transportlīdzekļu nomaiņa
uz videi draudzīgiem
(atkritumu savācēji u.t.t),
pašvaldības funkciju
nodrošināšanas transports.
Vēršam uzmanību, ka
TPTP pasākuma

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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Projekts paredz SEG
emisiju samazināšanu,
nomainot esošos divus
autobusus BMC Probus
215 SCB un Mercedes
Benz Sprinter 518 CDI uz
videi draudzīgiem
transportlīdzekļiem, kuru
dzinēji darbojas ar CNG
(Compressed Natural Gas)
atbilstoši „Euro 6”
standarta maksimālai
2.pielikuma 23.lpp. Jēkabpils novada
pieļaujamai emisijai.
projekts “Videi draudzīga transporta iegāde Plānots ne tikai SEG
skolēnu pārvadājumiem Jēkabpils novadā” emisiju samazinājums, bet
arī pārvadāto skolēnu skaita
pieaugums. TPTP
pasākums “Bezizmešu
mobilitātes veicināšana
pašvaldībās” atbalsta
bezizmešu transporta iegādi
un uzlādes infrastruktūras
izveidi bezizmešu
autobusiem, kas paredzēti
skolēnu pārvadājumiem.
VARAM vērš uzmanību,
ka detalizēti atbalstāmās
Projekta aprakstā minēts,
ka tā ietvaros paredzēts
finansiāls atbalsts videi
draudzīga transporta
līdzekļu iegādei pašvaldību
vajadzībām un atbilstošas
infrastruktūras izveide – pa
vienam elektroautomobilim
un uzlādes stacijai katrai
projektā iekļautajai
teritoriālajai vienībai
(pagastam vai pilsētai).
2.pielikuma 24.lpp. Jēkabpils novada
VARAM vēlas vērst
projekts “Dzīvo un brauc zaļi Zemgales
uzmanību, ja
reģionā!”
transportlīdzekli plānots
iegādāties pašvaldību
vajadzībām, tad TPTP
pasākuma “Bezizmešu
mobilitātes veicināšana
pašvaldībās” kontekstā
pašvaldību vajadzības
vērstas uz skolēnu
pārvadājumu
nodrošināšanu. Tātad
primāri šis TPTP pasākums
paredz bezizmešu autobusu
iegādi skolēnu

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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Kā viens no finansējuma
avotiem norādīts
5.1.1.SAM, vienlaikus
vēlamies atgādināt, ka
galvenais 5. politiskā mērķa
fokuss ir vietējās teritorijas
integrētās sociālās,
ekonomiskās un vides
Zemgales plānošanas reģiona attīstības
attīstības un kultūras
programmas 2021-2027 Stratēģiskās daļas
mantojuma, tūrisma un
32.-33. lpp. rīcības virziens “R 2.1.1.Veicināt
drošības veicināšana.
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
Tomēr rīcības virzienā
attīstību reģionā”
plānoto rīcību saraksts ir
vairāk mērķēts uz sociālo
problēmu risināšanu un
iekļaujošas sabiedrības
veicināšanu, kas ir vairāk
atbilstoši 4. politikas
mērķim, īstenojot Eiropas
sociālo tiesību pīlāru.

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021-2027 Stratēģiskās daļas
Finansējuma avotu
34. lpp. rīcības virziens “R 2.1.4. Paaugstināt
uzskaitījumā ir drukas kļūda
un uzlabot sociālo pakalpojumu sniegšanā,
vārdā “digitlizācija”.
plānošanā un administrēšanā iesaistīto
darbinieku kapacitāti”

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021-2027 Stratēģiskās daļas
40. lpp. rīcības virziens “R 3.1.1. Publiskās
infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības
atbalstam Zemgales pašvaldības t.sk.
ieguldījumi pārejai uz klimatneitralitāti”

Kā finansējuma avoti
norādīti SAM 6.1.1., SAM
5.1.1., Atjaunošanas un
noturības mehānisms,
Taisnīgās pārkārtošanās
fonds. Pirmkārt, vēlamies
vērst uzmanību, ka SAM
6.1.1. jau ir Taisnīgas
pārkārtošanās fonda
finansējums, tāpēc būtībā
6.1.1. SAM finansējums ir
Taisnīgas pārkārtošanās
fonds. Lūdzam pārskatīt kā
formulēt šo finansējumu,
lai nodrošinātu vienotu
pieeju šī finansējuma
atspoguļošanā. Otrkārt,
lūdzam pārskatīt rīcības
virziena rīcību sarakstā
minētās darbības, lai tie
būtu atbilstīgi investīciju
pasākuma potenciālajām
atbalstāmajām darbībām.

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021-2027 Stratēģiskās daļas
40. lpp. rīcības virziens “R 3.1.2. Stiprināt
uzņēmējdarbības atbalsta institūciju
kapacitāti un sadarbību, uzlabojot sniegto
pakalpojumus kvalitāti un daudzveidību
reģionā, ievērojot Penta Helix
pamatprincipus t.sk. digitālās
transformācijas pakalpojumi uzņēmējiem”

Kā finansējuma avoti
norādīts SAM 5.1.1., tomēr
lūdzam pārskatīt rīcības
virziena rīcību sarakstā
minētās darbības, lai tie
būtu atbilstīgi SAM 5.1.1.
investīciju pasākuma
potenciālajām
atbalstāmajām darbībām.

Ņemts vērā

Veikti precizējumi
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Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021-2027 Stratēģiskās daļas
41. lpp. rīcības virziens “R 3.1.4. Veicināt
uzņēmēju sasniedzošu, digitālo prasmju
celšana, digitālo tehnoloģiju, mākslīgā
intelekta un robotizācijas risinājumu
ieviešanu atbalstošu vidi”

Ierosinām sazināties ar
Ekonomikas ministriju par
tās pārziņā esošajiem
pasākumiem, kuru ietvaros
varētu tikt finansētas R
3.1.4. minētās aktivitātes,
ņemot vērā, ka SAM 1.3.1.
ietvaros plānota valsts un
pašvaldību koplietošanas
platformu attīstība.

Sniegts
skaidrojums

VARAM

Kā finansējuma avoti
norādīti SAM 6.1.1. un
Taisnīgās pārkārtošanās
fonds. Vēlamies vērst
uzmanību, ka SAM 6.1.1.
jau ir Taisnīgas
pārkārtošanās fonda
Zemgales plānošanas reģiona attīstības
finansējums, tāpēc būtībā
programmas 2021-2027 Stratēģiskās daļas
6.1.1. SAM finansējums ir
44. lpp. rīcības virziens “R 3.3.1. Veicināt
Taisnīgas pārkārtošanās
investīcijas uzņēmējiem pārejai uz
fonds. Lūdzam pārskatīt kā
energoefektīviem un videi draudzīgākiem
formulēt šo finansējumu,
risinājumiem (t.sk. AER tehnoloģijām), kas
veicinās reģiona uzņēmējdarbības virzību uz lai nodrošinātu vienotu
pieeju šī finansējuma
klimata neitralitāti”
atspoguļošanā. Otrkārt,
lūdzam pārskatīt rīcības
virziena rīcību sarakstā
minētās darbības, lai tie
būtu atbilstīgi investīciju
pasākuma potenciālajām
atbalstāmajām darbībām.

Ņemts vērā
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Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021-2027 Stratēģiskās daļas
60. lpp. rīcības virziens “4.2.6. Videi
draudzīga, energoefektīva un inovatīva
transporta veidu attīstība pašvaldību
pakalpojumu sniegšanā”

VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021-2027 Stratēģiskās daļas
64. lpp. rīcības virziens “R.5.1.5. Kūdras
nozares ilgtspējīga attīstība, viedā
pārkārtošanās uz klimatu neitrālu
saimniekošanu”

Kā finansējuma avots šī
rīcības virziena īstenošanā
norādīts 6.1.1. SAM, tomēr
aicinām vērst uzmanību uz
to, ka šī investīciju
pasākuma ietvaros tiek
plānots atbalstīt bezizmešu
pašvaldību transportlīdzekļu
iegādi, kā arī tā
apkalpošanai un darbībai
nepieciešamo uzlādes vai
uzpildes infrastruktūras
izveidi, kas primāri
paredzēta skolēnu
pārvadāšanai.
Kā viena no rīcībām
norādīta “A.5.1.5.1. Purvu
ilgtspējīgas
apsaimniekošanas
pasākumi” un finansējuma
avots šī rīcības īstenošanā
definēts 6.1.1. SAM, tomēr
vēršam uzmanību uz to, ka
Eiropas Komisija nav
apstiprinājusi, ka kūdras
ilgtspējīga ieguve ir
iespējama, tādēļ aicinām
būt uzmanīgiem šādu
rīcības pasākumu
definēšanā un konkrētā
finansējuma avota
norādīšanā.

Ņemts vērā

Redakcija nemainās, plānotās aktivitātes atbilst DP SAM 1.3.1.
minētajām aktivitātēm un iesaistītajām institūcijām

Veikti precizējumi

Rīcības virziena “4.2.6. Videi draudzīga, energoefektīva un
inovatīva transporta veidu attīstība pašvaldību pakalpojumu
sniegšanā” finansēšanas avoti papildināti ar Interreg, Horizont,
ANM.

Šeit plānoti ne tieši tikai kūdras ieguves pasākumi, bet viss, kas
Sniegts
saistīts ar purvu apsaimniekošanu, gan to reģenerācija, gan CO2
skaidrojums
piesaistes pasākumi, gan pasākumi purvos kā AER ieguves vietās.

Veikti precizējumi
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VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021-2027 Stratēģiskās daļas
80. lpp. rīcības virziens “6.2.1. Sporta
infrastruktūras attīstība, veselīga
dzīvesveida nodrošināšana”
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Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021-2027 Stratēģiskās daļas
87. lpp.

Aicinām pārskatīt rīcības
virziena rīcību sarakstā
minētās darbības, lai tās
būtu atbilstīgas SAM 5.1.1.
investīciju pasākuma
potenciālajām
atbalstāmajām darbībām.
Aicinām pārskatīt rīcības
virziena rīcību sarakstā
minētās darbības, lai tās
būtu atbilstīgas SAM 5.1.1.
investīciju pasākuma
potenciālajām
atbalstāmajām darbībām,
t.sk. izvērtējot sporta
infrastruktūras
nepieciešamību un
atbilstību publiskās ārtelpas
vai citiem SAM
plānotajiem pasākumiem.
Informējam, ka 5.1.1.
SAM ietvaros nav plānots
atbalstīt sporta treniņus
speciālista vadībā vai veikt
sabiedrību izglītojošas
kampaņas.
Finansējuma avotu
uzskaitījumā ir drukas kļūda
vārdā “Inrerreg”.

VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021-2027 Stratēģiskās daļas
101. lpp. rīcības virziens “R 9.1.3. Operatīvā
vadības centra (OVC) izveide reģionālā
līmenī un Jelgavas pilsētas POIC attīstība lai
vienotā OVC sadarbības tīklā nodrošinu
atbilstošu reaģēšanu uz uz ikdienas un
ārkārtas situācijām”
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VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021-2027 Stratēģiskās daļas
78. lpp. rīcības virziens “6.1.4. Viedu un
inovatīvu publisko un komunālo
pakalpojumu sistēmu attīstība pašvaldību
pakalpojumu efektīvākai sniegšanai,
pieejamībai un izmantošanai;”

VARAM

VARAM

Ņemts vērā

Daļēji ņemts
vērā

Rīcības virziens 6.1.4. papildināts ar jaunu apakšpunktu atbilstoši
5.1.1.4. atbalstāmajām darbībām: 6.1.4.1. Jaunu un inovatīvu
risinājumu attīstīšana efektīvākai pakalpojumu nodrošināšanai
pašvaldībās,– kompleksie risinājumi, kombinējot ieguldījumus
infrastruktūrā un IKT risinājumus, nodrošinot videi un klimatam
draudzīgus risinājumus

Veikti precizējumi

Rīcības virziens “6.2.1. Sporta infrastruktūras attīstība un 6.2.2.
Veselīga dzīvesveida nodrošināšana” (jaunā redakcija) paredzētās
aktivitātes atbilst SAM 5.1.1.3. Publiskās ārtlelpas attīstība,
ieguldījumos, kas paredz iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes celšanu,
Veikti precizējumi
brīvpieejas sporta infrastruktūras izveidei, gājēju (skriešanas) celiņu
izveidei un citai sporta aktivitātē piemērotai ifrastruktūras attīstībai.
Finansējuma avoti papildināti ar citiem finanšu avotiem : Interreg,
Leader, Erasmus.

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

Kā finansējuma avoti
norādīts SAM 5.1.1., tomēr
lūdzam pārskatīt rīcības
virziena rīcība ir atbilstīga
SAM 5.1.1. investīciju
pasākuma potenciālajām
atbalstāmajām darbībām.

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021-2027 Stratēģiskās daļas
106.lpp.

Informējam, ka SAM
1.3.1. ietvaros nav plānots
atbalsts atsevišķu
pašvaldību digitālajiem
risinājumiem, bet ir plānota
valsts un pašvaldību
koplietošanas platformu
attīstība. Ierosinām kā
iespējamo R.9.5.1.-R.9.5.3.
finanšu avotu norādīt SAM
5.1.1. un svītrot sasaisti ar
SAM 1.3.1.

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programma 2021.-2027. gadam, situācijas
apraksts

Redzams, ka dokuments ir
tapis pirms ATR, tāpēc
lūgumus nodaļā “1.3.3.2.
ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANA”
un visur citur dokumentā
pārbaudīt pašvaldību skaitu
atbilstoši Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu
likumam. 73.lpp. būtu
ieteicams skaidrot, kuras
plānošanas reģiona
pašvaldības ietilpst kurā
atkritumu
apsaimniekošanas reģionā.

Ņemts vērā

Nodaļa papildināta ar nepieciešamo
informāciju. Dokuments papildināts ar
informāciju par to, ka dokumenta
izstrāde uzsākta pirms ATR, līdz ar to
dokumentā veiktā datu analīze ir pamatā
par Zemgales plānošanas reģiona
administratīvo iedalījumu līdz ATR.
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VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programma 2021.-2027. gadam, situācijas
apraksts
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VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programma 2021.-2027. gadam, situācijas
apraksts
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VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programma 2021.-2027. gadam, situācijas
apraksts
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VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programma 2021.-2027. gadam, situācijas
apraksts

Aicinām 74.lpp.sniegto
informāciju par Atkritumu
apsaimniekošanas valsts
plāna 2021.-2028.gadam
mērķiem papildināt arī ar
informāciju par
noteiktajiem mērķiem
atsevišķu atkritumu plūsmu
dalītai vākšanai, pārstrādei
un apglabājamo atkritumu
daudzum samazināšanai, kā
arī papildināt, ka atbilstoši
Atkritumu
apsaimniekošanas likuma
20.panta ceturtajai un
piektajai daļai pašvaldības ir
atbildīgas par sadzīves
atkritumu dalītās
savākšanas sistēmas izveidi
savās administratīvās
teritorijās, par sadzīves
atkritumu sagatavošanas
atkārtotai izmantošanai,
pārstrādes un materiālu
reģenerācijas un par
apglabājamo sadzīves
atkritumu apjomu
VARAM aicina izvērtēt,
cik lietderīgi ir 74.lpp.
iekļaut attēlu no Atkritumu
apsaimniekošanas valsts
plāna 2013.-2020.gadam,
tā kā Atkritumu
apsaimniekošanas valsts
plāna 2021.-2028.gadam ir
paredzēts savādāks
pašvaldību iedalījums
atkritumu
apsaimniekošanas reģionos,
kurš ir sniegts 75.lpp.
Lūdzam precizēt, ka
poligons “Grantiņi” ir slēgts
kopš 2021.gada 1.aprīļa.
Papildināt nodaļu 1.3.4.1.
ATJAUNOJAMIE
ENERGORESURSI ar
informāciju par biogāzes
ieguvi un izmantošanu
poligonā “Brakšķi”
atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas valsts
plānā 2021.-2028.gadam
sniegtajai informācijai.

Ņemts vērā

Nav ņemts
vērā

Veikti precizējumi

Zemgales plānošanas reģions uzskata, ka kartogrāfiskais materiāls,
kas attēlo iepriekšējā apsaimniekošanas plāna teritoriālo sadalījumu,
nepieciešams salīdzinošai analīzei situācijai pirms esošās. It īpaši
uzsverot to, ka kārtējo reizi apsaimniekošanas reģioni tika sadalīti
nebalstoties uz plānošanas reģionu robežām. Iepriekšējā perioda
kartē ļoti labi var redzēt, ka Rietumu daļa nav apvienota ar Pierīgas
reģionu.

Ņemts vērā

Papildināts ar nepieciešamo informāciju

Ņemts vērā

Papildināts ar nepieciešamo informāciju
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VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programma 2021.-2027. gadam, rīcības
plāns

VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programma 2021.-2027. gadam, rīcības
plāns

VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programma 2021.-2027. gadam, rīcības
plāns

VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programma 2021.-2027. gadam, rīcības
plāns

7.lpp. sadaļa “Atkritumu
apsaimniekošana” –
aicinām informāciju
papildināt ar Atkritumu
apsaimniekošanas valsts
plāna 2021.-2028.gadam
mērķiem atsevišķu
atkritumu plūsmu dalītai
vākšanai (bioloģiski
noārdāmie atkritumi,
tekstilatkritumi) un
pārstrādei (sadzīves
atkritumi) un apglabājamo
sadzīves atkritumu
daudzumu samazināšanai,
kā arī papildināt, ka
atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma
20.panta ceturtajai un
piektajai daļai pašvaldības ir
atbildīgas par sadzīves
atkritumu dalītās
savākšanas sistēmas izveidi
savās administratīvās
teritorijās, par sadzīves
atkritumu sagatavošanas
atkārtotai izmantošanai,
7.lpp. sadaļa “Enerģētika” –
norādīts, ka “Būtu
ieteicams paplašināt
biomasas un biogāzes
izmantošanu, jo Zemgalē
tam ir potenciāls - mežu
resursi, lauksaimniecības
blakusprodukti, pārtikas
rūpniecības blakusprodukti
un organiskie saimnieciskās
darbības blakus produkti atlikumi un atkritumi.”
74.lpp. – lūdzu atšifrēt
saīsinājumu ‘ADS”,
iespējams, ka ir domāta
atkritumu dalītās
savākšanas sistēma.
74.lpp. – darbība
5.5.1.”Atkritumu dalītā
savākšanas sistēma
pilnveidošana
(automašīnas, kas vāc
īpašas atkritumu veidus
apkaimēs pēc grafika,
šķirošanas un pārstrādes
attīstība, aprites
ekonomikas principu
ieviešana.” – lūdzam
precizēt minēto darbību,
paredzot, ka tā ietver arī
konteineru iegādi un
transportlīdzekļu iegādi.
Izvērtēt, vai pasākums
A.5.5.2.2.nebūtu jāiekļauj
darbībā 5.5.1.

Ņemts vērā

Ievērojot attīstības dokumentu
sabalansētības principu, dalīto atkritumu
apsaimniekošanas mērķi uzskaitīti jau
esošās situācijas raksturojumā.
Priekšlikumu 2.daļa papildināta.

Ņemts vērā

5.1.4. AER saražotās enerģijas īpatsvara
palielināšana reģionā, izmantojot vietējos
resursu potenciālu (biomasa), LLU
pētnieciskā potenciāla izmantošana AER
izmantošanai un energoefektivitātes
paaugstināšanai, AER izmantošanas
(saule, vējš, ģeotermālā enerģija,
biomasa u.c.) veicināšana.

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

Ņemts vērā

Izveidotas 2 jaunas aktivitātes zem
5.5.1.:A 5.5.1.3. Konteineru un
transportlīdzekļu iegāde
A 5.5.1.4. Atkritumu dalītās savākšanas
sistēmas paplašināšana, aptverot jaunas
materiālu grupas – BNA, tekstils,
bīstamie sadzīves atkritumi, mēbeles u.c.,
ieguldot finansējumu infrastruktūras
attīstībā. Zem 5.5.2. aktivitāte 5.5.2.3.
maina numuru uz 5.5.2.2., A 5.5.2.2.
Šķirošanas līniju un tehnoloģiju
modernizēšana

Attiecībā uz Jelgavas
novada projekta ideju
“Sabiedriskās drošības,
civilās aizsardzības un vides
aizsardzības specializēto
dienestu kapacitātes
stiprināšana un
infrastruktūras
pilnveidošana sadarbībā ar
Jelgavas pilsētu”, kas
paredz arī sadzīves
atkritumu poligona
modernizāciju, VARAM
aicina ņemt vērā Atkritumu
apsaimniekošanas valsts
plānā 2021.-2028.gadam
iezīmēto atkritumu
apsaimniekošanas reģionu
reformu un tās ietekmi uz
sadzīves atkritumu poligonu
turpmāko darbību, kā arī
nosacījumus sadzīves
atkritumu sadedzināšanas
iekārtu izvietošanai un
darbībai. |
Aicinām izvērtēt, vai
Jēkabpils novada projekts
“Bioloģisko atkritumu
kompostēšanas vietu tīkla
izveidošana jaunveidojamā
Jēkabpils novadā” tiešām ir
reģionālas nozīmes
projekts. Citu pašvaldību
projekti par šo jautājumu ir
ietverti 7.2.pielikumā.
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VARAM

Pielikums Nr.7.1. Zemgales plānošanas
reģiona reģionālas nozīmes projektu idejas
2021-2027”
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VARAM

Pielikums Nr.7.1. Zemgales plānošanas
reģiona reģionālas nozīmes projektu idejas
2021-2027”

VARAM

Attiecībā uz Aizkraukles
novada projekta ideju
“Bioloģiski noārdāmo
atkritumu uzglabāšanas
laukumu izveide”, lūdzam
precizēt, vai tiks izveidots
uzglabāšanas vai
Pielikums Nr. 7.2 “Zemgales plānošanas
kompostēšanas laukums.
reģiona pašvaldību nozīmes projektu idejas
Attiecībā uz Aizkraukles
2021-2027”
novada projekta ideju
“”Totēnu” atkritumu
izgāztuves rekultivācija”
uzskatām, ka šis projekts
jau sen bija jārealizē, tāpēc
nepieciešams vairāk
informācijas.
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Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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SIVN

SIVN

SIVN

VARAM

Attiecībā uz Jēkabpils
pilsētas piedāvāto
pasākumu “Atkritumu
poligona “Dziļā vāda”
modernizācija” VARAM
aicina ņemt vērā Atkritumu
apsaimniekošanas valsts
Pielikums Nr. 7.2 “Zemgales plānošanas
plānā 2021.-2028.gadam
reģiona pašvaldību nozīmes projektu idejas iezīmēto atkritumu
2021-2027”
apsaimniekošanas reģionu
reformu un tās ietekmi uz
sadzīves atkritumu poligonu
turpmāko darbību, kā arī
nosacījumus sadzīves
atkritumu sadedzināšanas
iekārtu izvietošanai un
darbībai.

VARAM

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021.-2027. gadam
(3. redakcija) Vides pārskata projektu

Norādām , ka Zemgales
plānošanas reģiona SIVN
izstrāde tika uzsākta 2021.
gada maijā, savukārt no
2021.gada 11. maija
publiskots tika Vides
politikas pamatnostādņu
2021.-2027. gadam
projekts , līdz ar to
uzskatām, ka Vides
pārskata dokumentā ( 2.1.
tabula. SIVN aspektu
vērtēšanas kritēriji) ir
jāatsaucas arī uz šo nozares
plānošanas dokumentu.

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021.-2027. gadam
(3. redakcija) Vides pārskata projektu

Dokumenta 10.lapā lūdzam
dot precīzas atsauces uz
jaunāko dokumentu ES
aprites ekonomikas rīcības
plāns vietā EK Jaunais
aprites ekonomikas rīcības
plāns. Par tīrāku un
konkurētspējīgāku Eiropu
(2020), precizējot
nosaukumu un līdz ar to arī
vērtējamo saturu.

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021.-2027. gadam
(3. redakcija) Vides pārskata projektu

Vienlaikus norādām, ka
būtiskāk ir veidot atsauces
uz mērķiem, kas noteikti
nacionālajā Atkritumu
apsaimniekošanas valsts
plānā 2021. – 2028.
gadam, nevis uz ES
direktīvām, kas
pašvaldībām nav tieši
saistošas.

VARAM

VARAM

Ņemts vērā

Lūdzam detalizētāk sniegt
analīzi par attīstības
programmas paredzēto
pasākumu ietekmi uz
Atkritumu apsaimniekošana
un aprites ekonomikas
principu ieviešanu, jo Vides
pārskatā minētā Aprites
ekonomikas principu
ieviešanas kontekstā
pozitīvi vērtējamā rīcība
R.1.1.1.5 Atbalstīt
Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021.-2027. gadam
inovatīvus risinājumus
(3. redakcija) Vides pārskata projektu. Par
izglītības vides uzlabošanai
nodaļu “3.2. Atkritumu apsaimniekošana un (piem. ilgtspējīga, veselīga,
aprites ekonomika principu ieviešana”
bezatkritumu (zaļais kurss)
ēdināšanas pakalpojuma
attīstīšana izglītības
iestādēs, pārņemot
skandināvu pieredzi ) nevar
būt uzskatāma par
pietiekamu apgalvojumam
par pozitīvu un pietiekamu
pienesumu nacionālā
atkritumu
apsaimniekošanas plāna
mērķu sasniegšanā, par
Ministrija norada, ka Vides
pārskata sagatavošanai
Zemgales plānošanas reģiona attīstības
nepieciešams vērtēt arī
programmas 2021.-2027. gadam
informāciju, kas ietverta
(3. redakcija) Vides pārskata projektu. Par
pielikumā
nodaļu “3.2. Atkritumu apsaimniekošana un
“Pasvaldbu_limena_Projekt
aprites ekonomika principu ieviešana”
u_kopsavilkum_pielik_Nr_
7_2.pdf”
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Esošās situācijas raksturojums, 3.lpp.,
saīsinājumi| CO2 – ogļskābā gāze

VARAM

124

125

AP ESR

AP ESR

VARAM

CO2 – oglekļa dioksīds

Lietots sarunvalodas jēdziens

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

Esošās situācijas raksturojums, 75.lpp.|Mēru
pakts ir Eiropas iniciatīva, kuras ietvaros
Eiropas pilsētas brīvprātīgi apņemas līdz
2020. gadam samazināt CO2 emisijas savās Svītrot, vai arī aprakstīt kā
teritorijās par vismaz 20%, par 20%
vēsturisku mērķi.
paaugstinot energoefektivitāti un par 20%
palielinot atjaunojamo energoresursu
izmantošanu energoapgādē (20/20/20).

Nav aktuāla informācija

Ņemts vērā

Aprakstīts kā vēsturisks mērķis

Esošās situācijas raksturojums, 1.11. tabula
Elektroautomobiļi (skaits) 2016. un 2025.
gadā

Nav skaidrs, kādēļ pie esošās
situācijas iekļauti arī mērķi 2025.
Turklāt nav skaidrs, kādēļ kā
“bāzlīnija” izvēlēts 2016. gads,
nevis 2020./2021. |Vēršam
uzmanību, ka mērķis ļoti
neambiciozs – desmit gados tikai 24
elektro transporta līdzekļu
pieaugums

Sniegts
skaidrojums

Izvirzītais mērķis nav Attīstības programmas izvirzīts, dati ņemti no
Zemgales plānošanas reģiona enerģētikas rīcības plāna 2018.2025.gadam. ZPR piekrīt, ka izvirzītais mērķis nav pārāk ambiciozs
un izskatīs iespēju veikt grozījumus attiecīgajos dokumentos.
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VARAM

Esošās situācijas raksturojums, 76.lpp.
minēti spēku zaudējuši dokumenti/tiesību
akti:|Rīcības plāns atjaunojamo
energoresursu jomā 2010.–2020.
gadam;|Direktīva 2009/28/EK pārstrādāta
un aizvietota ar Direktīvu 2018/2001
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L20
01&from=EN#d1e3478-82-1, kurai šobrīd arī
tiek pārskatīta atbilstoši 2021. gada 14. jūlija
EK priekšlikumam https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557

Esošās situācijas raksturojums, SVID analīze
– vide, klimata pārmaiņas – 189. lpp.
|Turklāt (202. lpp.) “vide” palikusi viena, bez
“klimata”
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Stiprās un vājās puses
nepietiekami saistītas ar
klimata pārmaiņu
mazināšanu. |SVID analīzē
ievērot konsekvenci
attiecībā uz apakšpunktiem
Sniegt izvērtējumu no
Esošās situācijas raksturojums, SVID analīze pielāgošanās klimata
sabiedrības drošība
pārmaiņām konteksta
Aicinām papildināt esošās
Stratēģiskā daļa, rīcības plāns, horizontālās divas horizontālās
prioritātes - 13.lpp.
prioritātes ar trešo:
ilgtspējīga attīstība
Lūdzam papildināt
pamatojumu šādi: ES un
Latvijā īstenotās “zaļās”
transformācijas rezultātā
varētu mainīties
Stratēģiskā daļa, rīcības plāns RV1.4. Rīcības
tautsaimniecības struktūra,
virziena, pamatojums, mērķis (26. lpp.)
lai īstenotu sociāli taisnīgu
pāreju, būs nepieciešama
atsevišķu nozarēs
strādājošo darbinieku
pārkvalificēšanās.

VARAM

Stratēģiskā daļa, rīcības plāns |P2 Prioritāte
Sociālā iekļaušana un veselības veicināšana –
31. lpp.

VARAM

Stratēģiskā daļa, rīcības plāns |R 3.3.1
Veicināt investīcijas uzņēmējiem pārejai uz
energoefektīviem un videi draudzīgākiem
risinājumiem (t.sk. AER tehnoloģijām), kas
veicinās reģiona uzņēmējdarbības virzību uz
klimata neitralitāti

VARAM

Attiecībā uz biomasas
ilgtspēju un pirmās
paaudzes biodegvielu
izmantošanu jāņem vērā, ka
to ražošanā izmantotas
izejvielas, kas rada augstu
netiešās zemes
izmantošanas maiņas risku Novecojusi, neaktuāla informācija –
un kurām ir novērota
jāsvītro vai jāatjaunina
ievērojama ražošanas
platības izplešanās zemes
platībās ar augstu oglekļa
koncentrāciju, kas
ievērojami samazina to
devumu klimata pārmaiņu
mazināšanā.

Stratēģiskā daļa, rīcības plāns

Aicinām izvērtēt un iekļaut
novērtējumā tādus rādītājus kā,
piemēram, siltumnīcefekta gāzu
emisijas uz iedzīvotāju

Klimata, vides un bioloģiskās
daudzveidības mērķu sasniegšanai
atbilstoši ES Zaļā kursa nostādnēm.

Aicinām apsvērt un iekļaut tādus
pielāgošanās klimata pārmaiņām
pasākumus attiecībā uz risku
mazināšanu uz iedzīvotāju veselību
kā agrīnās brīdināšanas sistēmas
attīstība vai izstrāde, brīvi
piekļūstama dzeramā ūdens
pieejamību publiskās vietās u.tml.
Veicināt investīcijas
uzņēmējiem pārejai uz
energoefektīviem un videi
draudzīgākiem
risinājumiem (t.sk. AER
tehnoloģijām), kas veicinās
reģiona uzņēmējdarbības
virzību uz klimatneitralitāti
Attiecībā uz tūrisma vecināšanu
aicinām izvērtēt nepieciešamību kā
pasākumu noteikt valsts nozīmes
kultūras pieminekļu un dabas
pieminekļu pielāgošanu klimata
pārmaiņu ietekmēm.

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

Ņemts vērā

Veikti precizējumi

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

Attiecībā uz klimata pārmaiņām un risku mazināšanu uz iedzīvotāju
veselību, kā arī agrīnās brīdināšanas sistēmu izveidi, ir paredzētas
rīcības citās prioritātēs, kā piemēram, P9 Sabiedrības drošība, kurā
tajā skaitā iekļauti tādi rīcības virzieni kā plūdu risku mazināšana,
Sniegts
agrīnās apziņošanas sistēmas izveide, kā arī risku pārvaldības
skaidrojums
sistēmas izveide. Tas, kas attiecās uz dzeramā ūdens pieejamību
publiskās vietās, ZPR izskatīs iespēju veikt koordinējošu darbu
reģionālajā līmenī sadarbībā ar pašvaldībām, lai dzeramā ūdens
pieejamība tiktu uzlabota.

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

Ņemts vērā

Veikti precizējumi
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VARAM

Stratēģiskā daļa, rīcības plāns, |62. lpp. CO2
CO2 emisiju daudzums
izmešu daudzums
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VARAM

Stratēģiskā daļa, rīcības plāns, 62.lpp.
|Savukārt, attiecībā uz SEG emisijām,
apskatot atsevišķus sektorus, galvenais
piesārņojuma avots 2011. gadā Latvijā bija
transports (27%), lauksaimniecība (24%) un
enerģētikas nozare (19%). 2015.gadā
autotransports radīja 25,5% no visām SEG
emisijām.
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VARAM

Stratēģiskā daļa, rīcības plāns, 102.lpp.
|R.9.2.3. Nodrošināt veiksmīgu reģiona
adaptāciju klimata pārmaiņu radītajiem
riskiem

137

SIVN

VARAM

SIVN 104.lpp.
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Pielikums Nr.7.2.

VARAM

Savukārt, attiecībā uz SEG
emisijām, apskatot
atsevišķus sektorus,
galvenie emisiju avoti 2019.
gadā Latvijā bija
enerģētikas nozare (37%)
transports (29,9%),
lauksaimniecība (19,8%).
R.9.2.3. Nodrošināt
veiksmīgu reģiona
pielāgošanos klimata
pārmaiņu radītajiem riskiem
Klimata pārmaiņu jomai ir
sinerģija ar
kultūrvēsturiskām vērtībām.

Kopumā šeit būtiski ņemt vērā, ka
CO2 ir tikai viena no vairākām
siltumnīcefekta gāzēm. Kopējās
siltumnīcefekta gāzes aprēķina
“konvertējot” to radītās emisijas uz
CO2 ekvivalentu, ņemot vērā
attiecīgās gāzes globālās sasilšanas
potenciālu.

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

Aktualizēta un precizēta informācija

Ņemts vērā

Papildināts ieteiktajā redakcijā

Ņemts vērā

Labots ieteiktajā redakcijā

Kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšana cieši saistīta ar
pielāgošanās klimata pārmaiņām
pasākumiem.

Pašvaldību līmeņa projektu idejas

Nav saprotams, kādēļ
prioritātes “P5 Prioritāte
Klimata pārmaiņas, vide un
aprites ekonomika”
klasificēta:
Autoceļa V954 "Aizkraukle
- Aizpuri" pārbūve
Dzīvnieku kapsētas izveide
Aizkraukles novadā
Skatu torņu izbūve
Skrīveros, Koknesē un
Seces pagastā
Sosnovska latvāņa (H.
sosnowskyi Manden.)
apkarošanas rīcības plāna
izstrāde un ieviešana (šis
dabas aizsardzības
pasākums ne klimata vai
vides)

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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VARAM

Reģionāla līmeņa projektu kopsavilkums

Nav saprotams, kādēļ
prioritātes “P5 Prioritāte
Klimata pārmaiņas, vide un
aprites ekonomika”
klasificēta:
Daugavas krastmalas
infrastruktūras sakārtošana
Aizkraukles novadā;
Invazīvo sugu apkarošanas
plāna izstrāde, teritorijas
apsekošana un plāna
ieviešana Bauskas novadā
(šis dabas aizsardzības
pasākums ne klimata vai
vides)
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Jelgavas
valstspilsēta

Projekta ideja "Ziemeļu šķērsojuma transporta pārvada pār Lielupi un Driksu
izbūve"

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas
Palielināt indikatīvo
pašvaldības veiktajiem aktuālajiem
projekta finansējumu no 50
projekta izmaksu aprēķiniem un
milj. EUR uz 70 milj. EUR
investīciju plāna 1.redakciju

Ņemts vērā
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Pielikums Nr.7.1.

Jelgavas
valstspilsēta

1) samazināt indikatīvo
projekta finansējumu no 7
Projekta ideja "Uzņēmējdarbības attīstībai
milj. EUR uz 2 milj. EUR;
nepieciešamās inženiertehniskās
2) projekta ideju pārcelt uz
infrastruktūras izveide Bauskas ielā, Jelgavā" vietējās nozīmes līmeņa
projektu ideju sarakstu
(7.2.pielikums)
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Pielikums Nr.7.2.

Jelgavas
valstspilsēta

Viedas pilsētas pašvaldības inovatīvu
risinājumu ieviešana Jelgavā

Projekta ideju pārcelt uz
reģiona līmeņa projektu
ideju sarakstu
(7.1.pielikums)
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Jelgavas
valstspilsēta

Projekta ideja "Jelgavas pilsētas
pakalpojumu pieejamības uzlabošana
reģiona iedzīvotājiem"

Projekta ideju pārcelt uz
reģiona līmeņa projektu
ideju sarakstu
(7.1.pielikums)
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Pielikums Nr.7.2.

Jelgavas
valstspilsēta

Projekta ideja "Digitālo Tūrisma informācijas projekta finansējumu no
punktu izveide Jelgavas pilsētā"
800,000 EUR uz 400,000

Samazināt indikatīvo

EUR
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Pielikums Nr.7.2.

Jelgavas
valstspilsēta

Projekta ideja "Prasmju attīstības, pilnveides
Papildināt finansējuma
un pārkvalifikācijas piedāvājuma attīstība
avotus ar 6.1.1. SAM
ZRKAC"
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Jelgavas
valstspilsēta

Sociālā darba speciālistu skaits uz 1000
iedzīvotājiem. Mērķa vērtība 2027 - 2

Sociālā darba speciālistu
skaits uz 1000
iedzīvotājiem. Mērķa
vērtība 2027 – 1,5.

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības veiktajiem aktuālajiem
projekta izmaksu aprēķiniem,
ņemot vērā projekta sadalīšanu
kārtās, jau apstiprināto finansējumu
projekta pirmo kārtu īstenošanai un
investīciju plāna 1.redakciju.
Ņemot vērā, ka projekta ideja tiks
gatavota uz 5.1.1.SAM finansējuma
konkursu un plānotā projekta
ietekmes teritorija skar arī Jelgavas
novadu, uzskatām, ka tā ir
reģionālas nozīmes projekta ideja
Ar novadu savienojošo pilsētas ielu
asfaltēšana un gājēju celiņu izbūve
ir saistīta ar Jelgavas kā nacionālas
nozīems attīstības centra
pakalpojumu nodoršināšanu
apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.
Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības veiktajiem aktuālajiem
projekta izmaksu aprēķiniem un
investīciju plāna 1.redakciju
Ņemot vērā grozījumus darbības
programmā, JUST finansējums
iekļauts DP pie 6.mērķa
Uzskatām, ka statistika netiek lietota
korekti, jo Jelgavas sociālo lietu
pārvaldē bez nodaļu sociālā darba
speciālistiem, ir struktūrvienības,
tādas kā Sociālās un medicīniskās
aprūpes centrs, 3 dienas centri,
Sociālo pakalpojumu centrs
bērniem, Grupu dzīvokļi,
naktspatversme, kuru sociālie
darbinieki arī strādā ar tiem pašiem
pilsētas iedzīvotājiem, JSLP
klientiem, bet šie sociālā darba
speciālisti netiek pieskaitīti pie
kopējās sociālā darba speciālistu
statistikas. 2020.gadā JSLP bija 49
sociālā darba speciālisti (sociālais
darbinieks, sociālais rehabilitētājs,
sociālais aprūpētājs). Saskaņā ar
CSP datiem Jelgavā 2020.g.bija 56
062 iedzīvotāji, attiecīgi uz 1000
iedzīvotājiem tad ir 0,87. Tā kā
pašreiz vērojams sociālā darba
speciālistu trūkums (trūkst 6 gb.) un
JSLP nevar sasniegt noteikto
rādītāju - 1 sociālā darba speciālists
uz 1000 iedzīvotājiem - , aicinām
samazināt šo rādītāju uz 1,5.

Ņemts vērā
Nav ņemts vērā
Daļēji ņemts vērā
SIVN
Sniegts skaidrojums
Kopā:

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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Precizēts ieteiktajā redakcijā

