
Vides aspektu integrācija 
ES struktūrfondu 
projektos

Alda OzolaAlda Ozola--MatuleMatule



JautJautāājumijumi

!! Vai ES struktVai ES struktūūrfondu finansrfondu finansēētie projekti veicina vides tie projekti veicina vides 
aizsardzaizsardzīību? bu? 

!! Vai vides aspekti tiek integrVai vides aspekti tiek integrēēti visos atbalstti visos atbalstāāmajos majos 
paspasāākumos (horikumos (horizontzontāāllā ā prioritprioritāāte)? te)? 

!! KKāādi ir di ir ��ķēķērr��ļļi veicini veicināāt vides kvalitt vides kvalitāātes uzlabotes uzlabo��anos un anos un 
mazinmazināāt iespt iespēējamo negatjamo negatīīvo ietekmi uz vidi visvo ietekmi uz vidi visāās s 
projekta ievieprojekta ievie��anas stadijanas stadijāās? s? 

!! Vai struktVai struktūūrfondi palrfondi palīīdz risindz risināāt prioritt prioritāārrāās probls problēēmas vai mas vai 
ararīī finansfinansēējumu sajumu saņņem tie, kas spem tie, kas spēēj kvalitatj kvalitatīīvi vi 
sagatavot projektu pieteikumus un nodrosagatavot projektu pieteikumus un nodro��inināāt tiem t tiem 
llīīdzfinansdzfinansēējumu? jumu? 



TieTie��s atbalsts vides kvalits atbalsts vides kvalitāātes un tes un 
infrastruktinfrastruktūūras uzlaboras uzlabo��anai anai 

!! 1.1.pa1.1.passāākums. Vides infrastruktkums. Vides infrastruktūūras un tras un tūūrisma risma 
attattīīststīības uzlabobas uzlabo��ana. ana. 

!! NacionNacionāāllāās programmas: s programmas: 
!! ŪŪdenssaimniecdenssaimniecīības infrastruktbas infrastruktūūras attras attīīststīība apdzba apdzīīvotvotāās viets vietāās s 

ar cilvar cilvēēku ekvivalentu lku ekvivalentu līīdz 2000dz 2000
!! LikumdoLikumdo��anai neatbilstoanai neatbilsto��u atkritumu izgu atkritumu izgāāztuvju rekultivztuvju rekultivāācija cija 
!! EkotEkotūūrisma infrastruktrisma infrastruktūūras attras attīīststīība Natura 20ba Natura 2000 te00 teritorijritorijāās s 
!! KultKultūūras un vras un vēēstures mantojuma efektstures mantojuma efektīīva izmantova izmanto��ana tana tūūrisma risma 

attattīīststīībbā ā 
!! AtklAtklāāts konkurss:ts konkurss:

!! DalDalīīto atkritumu vto atkritumu vāākk��anas punktu izveide anas punktu izveide 
!! SiltumapgSiltumapgāādes sistdes sistēēmu modernizmu modernizāācija atbilstocija atbilsto��i vides i vides 

prasprasīībbāām un energoefektivitm un energoefektivitāātes paaugstintes paaugstināā��ana ana 



Vides infrastruktVides infrastruktūūras projektu ras projektu 
ietekme uz vidiietekme uz vidi

++ Veicina atbilstVeicina atbilstīību ES prasbu ES prasīībbāām vides jomm vides jomāā
++ NacionNacionāālo programmu ietvaros lo programmu ietvaros ��projektu dokumentprojektu dokumentāācija tiks cija tiks 

vvēērtrtēēta ... pta ... pēēc to c to prioritprioritāātestes no vides aizsardzno vides aizsardzīības, dabas bas, dabas 
aizsardzaizsardzīības, rebas, reģģionionāāllāās atts attīīststīības un veselbas un veselīības aizsardzbas aizsardzīības bas 
viedokviedokļļaa��  

++ Reizi gadReizi gadā ā programmas (projektu saraksts) tiek aktualizprogrammas (projektu saraksts) tiek aktualizēētas tas 
(ja ir pieejams finans(ja ir pieejams finansēējums) jums) 

++ Atbalsts un informAtbalsts un informāācija projektu sagatavocija projektu sagatavo��anai no VIDManai no VIDM

−− DaDa��āās joms jomāās, piems, piemēēram, izgram, izgāāztuvju rekultivztuvju rekultivāācija, progress ir cija, progress ir 
nepietiekams nepietiekams 

−− NacionNacionāāllāās programmas projektiem ietekmes uz vidi apraksts s programmas projektiem ietekmes uz vidi apraksts 
ppāārrāāk vispk vispāārrīīgs  gs  

−− Netiek veicinNetiek veicināāti videi draudzti videi draudzīīgi un mazgi un mazāāka mka mēēroga vides roga vides 
aizsardzaizsardzīības pasbas pasāākumi, piemkumi, piemēēram, notekram, notekūūdedeņņu attu attīīrrīī��anas anas 
jomjomā ā 



Citas atbalstCitas atbalstāāmmāās aktivits aktivitāātes ar tes ar 
potencipotenciāālu ietekmi uz vidilu ietekmi uz vidi

!! Projektu konkursi: Projektu konkursi: 
!! 2.2.3. Invest2.2.3. Investīīcijas privcijas privāātajtajā ā infrastruktinfrastruktūūrrā ā rara��oo��anas procesu un anas procesu un 

produkcijas modernizprodukcijas modernizēē��anai anai 
!! 2.2.1.1. 2.2.1.1. Atbalsts privAtbalsts privāāttāās infrastrukts infrastruktūūras investras investīīcijcijāām sabiedriskm sabiedriskāās s 

lietolieto��anas tanas tīīklu (ceklu (ceļļi, elektri, elektrīība, ba, ūūdens) pieejamdens) pieejamīības nodrobas nodro��inināā��anai anai 
!! PasPasāākums 4.1.1. Investkums 4.1.1. Investīīcijas lauksaimnieccijas lauksaimniecīības uzbas uzņēņēmumos mumos 
!! PasPasāākums 4.1.3. Lauksaimnieckums 4.1.3. Lauksaimniecīības produktu pbas produktu pāārstrrstrāādes un des un 

mmāārketinga uzlaborketinga uzlabo��ana ana 
!! PasPasāākums 4.1.kums 4.1.4. 4. Lauku teritorijas pLauku teritorijas pāārveidorveido��ana un attana un attīīststīības bas 

veicinveicināā��ana ana 
!! PasPasāākums 4.2.2. Flotes atjaunokums 4.2.2. Flotes atjauno��ana un zvejas kuana un zvejas kuģģu modernizu modernizēē��ana ana 
!! PasPasāākums 4.2.3. Zvejas un kums 4.2.3. Zvejas un akvakultakvakultūūrasras produktu apstr produktu apstrāādes un des un 

mmāārketinga uzlaborketinga uzlabo��ana, zvejas ostu aprana, zvejas ostu aprīīkojums un kojums un akvakultakvakultūūrara
!! NacionNacionāāllāās programmas:s programmas:

!! Valsts pirmValsts pirmāās s ��ķķiras autoceiras autoceļļu attu attīīststīība ba 

!! Transporta sistTransporta sistēēmas efektivitmas efektivitāātes uzlabotes uzlabo��ana pilsana pilsēētu teritorijtu teritorijāāss



Vides aspektu integrVides aspektu integrāācijacija

!! Projektu atlases mehProjektu atlases mehāānismsnisms
!! Darbojas Darbojas ��sietasieta��, nevis , nevis ��konkurenceskonkurences�� princips (princips (��Projektu pieteikumus izvProjektu pieteikumus izvēērtrtēē, , 
ņņemot vemot vēērrā ā prioritprioritāāros kritros kritēērijus un projekta iesniegrijus un projekta iesnieg��anas laikuanas laiku��. . 

!! Daudzu projektu atlasDaudzu projektu atlasēē nav specifisko projektu vnav specifisko projektu vēērtrtēē��anas kritanas kritēērijuriju, t.i. netiek , t.i. netiek 
vvēērtrtēēta to ietekme uz vidi un aktualitta to ietekme uz vidi un aktualitāāte te 

!! ��CaurumsCaurums�� starp IVN procedstarp IVN procedūūru un projektiem, kam tru un projektiem, kam tā ā nav nepiecienav nepiecie��amaama
!! JautJautāājums, par projekta ietekmi uz vidi ar jums, par projekta ietekmi uz vidi ar ��JJāā�� un un ��NNēē�� atbildatbildēēm m 
!! Pavaddokumenti par vides ietekmju novPavaddokumenti par vides ietekmju novēērtrtēējumu 1) nav nepieciejumu 1) nav nepiecie��ami; 2) no ami; 2) no 

RVP RVP �� re reāāli tiek izsniegti atzinumi ar formli tiek izsniegti atzinumi ar formāāllāām vides prasm vides prasīībbāām objekta darbm objekta darbīībai, bai, 
nevis par ietekmi uz vidi nevis par ietekmi uz vidi 

!! VVēērtrtēējumjumā ā liellielāāks uzsvars uz projekta ekonomisko pamatotks uzsvars uz projekta ekonomisko pamatotīību bu 

!! Projektu pieteicProjektu pieteicēēju zinju zināā��anas un kompetenceanas un kompetence
!! Nepietiekama izpratne par projektu ietekmi uz vidi Nepietiekama izpratne par projektu ietekmi uz vidi 

!! NeatbilstNeatbilstīība starp VPD un projektu konkursu vadlba starp VPD un projektu konkursu vadlīīnijnijāāmm
!! ĪĪpapa��s atbalsts A un B piess atbalsts A un B piesāārrņņojuma kategorijas uzojuma kategorijas uzņēņēmumiem infrastruktmumiem infrastruktūūras ras 

modernizmodernizāācijai atbilstocijai atbilsto��i vides standartiem un licences sai vides standartiem un licences saņņemem��anai anai 



PriekPriek��likumi likumi 

NAP ievieNAP ievie��anas sagatavoanas sagatavo��ananā ā 
!! NepiecieNepiecie��ams veikt Stratams veikt Stratēēģģisko ietekmes uz vidi novisko ietekmes uz vidi novēērtrtēējumu jumu 

visam VPDvisam VPD
!! DefinDefinēēt resursu sadalt resursu sadalīījumu starp nacionjumu starp nacionāālajlajāām programmm programmāām un m un 

atklatklāātiem konkursiem tiem konkursiem 
Projektu pieteikumos Projektu pieteikumos 
!! Izveidot vienotu metodoloIzveidot vienotu metodoloģģiju ietekmju uz vidi aprakstam. iju ietekmju uz vidi aprakstam. 
!! PapildinPapildināāt projektu atlases kritt projektu atlases kritēērijus. rijus. 
!! Projektu konkursos, kur nav specifisko vProjektu konkursos, kur nav specifisko vēērtrtēē��anas kritanas kritēēriju, riju, 

vvēērtrtēē��anu papildinanu papildināāt ar administratt ar administratīīviem kritviem kritēērijiem (iekrijiem (iekļļaut vismaz aut vismaz 
vienu jautvienu jautāājumu par vides un citu horizontjumu par vides un citu horizontāālo prioritlo prioritāā��u u īīstenosteno��anu anu 
projektprojektāā) ) 

Projektu vProjektu vēērtrtēē��ananāā  
!! IzstrIzstrāāddāāt saskat saskaņņotu metodolootu metodoloģģiju projektu viju projektu vēērtrtēē��anai ekspertiem anai ekspertiem 


