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Siguldā 

 

27.05.2015. Nr. 1.5/110/2015-N-E 

Uz 29.04.2015. Nr.5-5/18-1e/3557 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

vita.prokopovica@varam.gov.lv  

 

 

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 

 

 

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir saņēmusi Jūsu 2015.gada 

29.aprīļa vēstuli Nr. 5-5/18-1e/3557, kurā lūdzat sniegt komentārus par Eiropas Savienības 

Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas Teritoriālās sadarbība” Latvijas – Lietuvas 

– Baltkrievijas pārobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam (turpmāk – 

Programma) Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projektu un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu. Pārvalde savas kompetences 

ietvaros sniedz šādu viedokli. 

Pārvalde piekrīt Vides pārskata projekta autoru viedoklim, ka: “Kopumā, Programmas 

ietvaros atbalstītas aktivitātes, galvenokārt, lielā mērogā vērstas uz procesu projektiem 

(piemēram, pārvaldības struktūras, stimulējošas un finansējošas shēmas, tīklošanas 

pasākumi) un šo aktivitāšu tiešā ietekme uz vidi tiek vērtēta kā nenozīmīga”. Tai pašā laikā 

Vides pārskatā nepieciešama lielāka precizitāte un konkrētība gan attiecībā uz aprakstošo 

daļu (3. nodaļa TERITORIJU, KAS VAR TIKT NOZĪMĪGI IETEKMĒTAS, APRAKSTS), 

gan iespējamo ietekmju izvērtējumu (4. nodaļa IESPĒJAMĀS NOZĪMĪGĀS IETEKMES 

UZ VIDI). 

Grūti uztverama un salīdzināma ir informācija 3. nodaļā par „aizsargājamām teritorijām” 

un “Natura 2000 teritorijām”. Lietuvas gadījumā informācija sniegta par Programmas 

teritoriju, bet Latvijas un Baltkrievijas gadījumā – par valsti kopumā. Uzskatām, ka visos 

gadījumos jāraksturo Programmas teritorija, turklāt vēlams to darīt salīdzinošā griezumā. 

Attiecībā uz aizsargājamām dabas teritorijām vēlams sagatavot 3-6. tabulai “Aizsargājamās 

teritorijas” līdzīgas tabulas arī par Programmas teritorijām Latvijā un Baltkrievijā, vai arī 

vienu kopēju tabulu par visu triju valstu kopējo Programmas teritoriju. Tabulā(s) vēlams 

norādīt, kāda daļa no nacionāli aizsargājamām dabas teritorijām iekļautas Eiropas 

Savienības (ES) valstu kopīgajā aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Tā kā katrā valstī 

parasti tiek lietoti atšķirīgi ĪADT apzīmējumi, teritoriju raksturošanai iesakām izmantot arī 

Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības izstrādātās ĪADT kategoriju 

(IUCN Protected Area Management Categories) definīcijas līdzīgi kā tas darīts, piemēram, 
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Z.Gulbinas prezentācijā “Preparation of territorial planning documents for protected areas in 

Lithuania” (http://www.daba.gov.lv/upload/File/Prezentacijas/DAplani_130827_Birzai.pdf).  

Tas palīdzētu izvairīties no informācijas kļūdainas pasniegšanas, piemēram, 24.lpp. 

rakstot „Latgales novadu … veido četri aizsargājamo ainavu apvidi …, 75 aizsargājamās 

dabas teritorijas, …”, 24. un 25.lpp. rakstot, ka Latvijā bez 690 īpaši aizsargājamām 

teritorijām izveidotas arī 327 Natura 2000 teritorijas, un 3-1. attēlā “NATURA 2000 

izraudzītās teritorijas atbilstoši kategorijai” norādot, ka biosfēras rezervāts ir Natura 2000 

teritorija (arī norādītais Natura 2000 skaits ir neprecīzs- skatīt 

http://daba.gov.lv/public/lat/iadt/natura_200011/). Neprecizītātes jānovērš attiecībā uz 

aizsargājamo dabas teritoriju un Natura 2000 kategoriju nosaukumiem, kā arī atsevišku 

aizsargājamo dabas teritoriju nosaukumiem (piemēram, Rāznas nacionālā parka gadījumā). 

Nav skaidrs, kādēļ attiecībā uz Programmas teritoriju Latvijā  izcelts  aizsargājamo 

ainavu apvidus „Augšdaugava”, detalizēti uzskaitot tajā sastopamos Eiropas nozīmes 

aizsargājamos biotopu tipus (bet nenorādot, ka tas iekļauts UNESCO mantojuma Latvijas 

nacionālajā sarakstā). 

Turklāt Pārvalde konstatē, ka Vides pārskata projektā atttiecībā uz aizsargājamām dabas 

teritorijām netiek dots vērtējums par esošajām un iespējamām vides problēmām šais 

teritorijās kā to prasa Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu 

Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 8.5. un 8.7.  

punkts. Vides pārskata 30.lpp. ir tikai ne ar kādiem apsvērumiem nepamatots apgalvojums: 

“Attiecībā uz aizsargājamām teritorijām un citiem vides aizsardzības aspektiem nav 

sagaidāma ievērojama nelabvēlīga ietekme Programmas ieviešanas gadījumā.” 

Attiecībā uz vērtētajiem astoņiem vides aspektiem (4.nodaļa) nav skaidrs „bioloģiskā 

daudzveidība, fauna un flora” saturs - vai vērtētas ietekmes uz visiem bioloģiskās 

daudzveidības līmeņiem (ieskaitot ainavu daudzveidību), vai tikai uz sugu līmeni (flora un 

fauna). Nav skaidrs, kā ietekmes faktors var būt ietekmes pakāpe (4-1. tabula „Ietekmes 

faktori un iespējamie kritēriji uzraudzībai”). Arī norādītie kritēriji uzraudzībai, vismaz 

attiecībā uz bioloģisko daudzveidību (piemēram: Izveidoto ekosistēmas pakalpojumu 

pilnveidošana), nav izprotami.  

Bez papildus izvērtējumu/apsvērumu norādīšanas, nav noprotams, kādēļ vides aspektu 

kvalitatīvais novērtējums četru tematisko mērķu prioritātēm katrā konkrētajā gadījumā dots, 

piemēram, kā „- negatīva ietekme” vai „0 neitrāla vai nenozīmīga (piem. ārkārtēji netieša) 

ietekme”. Vides pārskata projektā  4. tematiskā mērķa 4.1. punkta prioritāte „Infrastruktūras 

uzlabošana robežšķērsošanas punktos „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” 

(Baltkrievijas Republika)„ novērtēta ar ietekmes kategoriju „+/- negatīva (vai pozitīva) 

ietekme atkarīga no projekta informācijas”. Grūti iedomāties, kā jau esoša, intensīvi 

izmantota objekta infrastruktūras uzlabošana varētu ietekmēt bioloģisko daudzveidību. 

Savukārt 3. tematiskā mērķa prioritāte 3.1. „Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo 

prasmju veicināšana un saglabāšana” novērtēta ar ietekmes kategoriju „0 neitrāla vai 

nenozīmīga (piemēram, ārkārtēji netieša) ietekme”. Tomēr, ja šādas prioritātes ietvaros tiks 

atbalstīts projekts, kas, piemēram, paredzētu kādas vēsturiskas ēkas renovāciju, viegli 

iedomāties, kā tas varētu ietekmēt vismaz dažas sugas. Kā zināms no daudziem pētījumiem 

(http://latvijas.daba.lv/dzivnieki/hordainhi/ 

ziidiitaaji/sikspaarnhi/dzivesveids/mitnes.shtml), daudzas vecās ēkas, it īpaši baznīcas, kalpo 

arī kā sikspārņu patvērumu vietas.  
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 Pārvalde uzskata, ka Vides pārskata projektā nepieciešami būtiski saturiski un 

redakcionāli uzlabojumi. 

 

 Ar cieņu 

  ģenerāldirektore      S. Bērziņa  

  

Pilāts  29198590 

valdis.pilats@daba.gov.lv 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 



 

 

 

 

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS 
  

 

Reģ. Nr.90002181025 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Tel/Fax:+371 64624300 

e-pasts: pasts@latgale.lv www.latgale.lv  

 

RĪGĀ 

 

2015. gada 27. maijā 

Nr.2–4.3/210 

 

 
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai 

pasts@varam.gov.lv 

vita.prokopovica@varam.gov.lv  

 

Par atzinumu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu  

sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektan  

Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un stratēģiskā  

ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektam 

 

Latgales plānošanas reģions ir izskatījis Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta 

ietvaros (turpmāk – Programma) un tās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – 

stratēģiskais novērtējums) Vides pārskata projektu un piedalījās publiskās apspriešanas 

pasākumā 2015.gada 12.maijā Rēzeknē, kurā tika sniegta informācija par sagatavotajiem 

dokumentiem. 

Latgales plānošanas reģions neiebilst pret programmas un tās stratēģiskā novērtējuma 

tālāku virzību. 

 

 

 

 

Ar cieņu, 

 

Latgales plānošanas reģiona  

 Administrācijas vadītāja     Iveta Maļina-Tabūne 
 
 

K.Uzula 64624300 

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

mailto:pasts@latgale.lv
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From: Anita.Seglina@vm.gov.lv [mailto:Anita.Seglina@vm.gov.lv]  
Sent: Monday, June 01, 2015 2:10 PM 
To: Vita Prokopoviča 
Cc: Jana.Feldmane@vm.gov.lv 
Subject: Par strategisko ietekmes uz vidi novertejumu 
 

Labdien,  
 

Veselības ministrija, sadarbībā ar Veselības inspekciju, ir izskatījusi  Latvijas – Lietuvas – 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Vides pārskata 
projektu un informē, ka mums nav komentāru vai priekšlikumu.  
 

ar cieņu, 
 
Anita Segliņa 
Sabiedrības Veselības departamenta 
Vides veselības nodaļas vecākā eksperte 
tel.67876102 
 
 

 



MADONAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 

Reģistrācijas Nr.90000017078, Blaumaņa iela 7, Madona,  LV-4801, tālr. 64807451,  

mobilais tālr. 29417895, fakss 64807452, e-pasts: madona@madona.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madonā  

 

 

 

 

 

Valsts vides dienesta 

Uzraudzības departamentam 

e-pasts: vvd@vvd.gov.lv 

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu  

sadarbības programmai 2014.-2020.gadam 
 

          Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir izskatījusi 

AF-Consult UAB izstrādāto stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Latvijas – Lietuvas – 

Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmai 2014.-2020. gadam (turpmāk - Vides pārskats).  

Ievērojot Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5. un 7.1 punkta nosacījumus, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde lūdz sniegt viedokli 

par Vides pārskatā iekļaujamo informāciju un tās detalizācijas pakāpi, kā arī plānojuma 

iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību. 

Pārvalde sniedz viedokli par iepriekš minēto dokumentu un rekomendē: 

1. Programmai jābūt izstrādātai atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un 

2004. gada 23. marta Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām, kas sevī ietver arī esošā vides 

stāvokļa aprakstu, informāciju par starptautiskajiem un nacionālajiem vides 

aizsardzības mērķiem, plānošanas dokumenta tiešo un netiešo, sekundāro, paredzētās 

darbības un citu darbību savstarpējo un kopējo ietekmi, īstermiņa, vidēji ilgu un 

ilglaicīgu ietekmi.  

2. 2-3. Tabulā „Iepriekšējais LIP saraksts, kas iesniegts iekļaušanai Programmā” ir 

uzskaitīti katra konkrētā projekta mērķi un rezultāti. Tabulas ailē „Projekta iznākums 

un rezultāti” nav minēts neviens ieguvums vai pozitīvs aspekts no vides viedokļa. 

 
 

 

 

 

Nr. 

 

6.5-19/ 

 

Uz  

 

29.04.2015. 

 

Nr. 

 

5-5/18-1e/3557 



3. Vides pārskata 3. nodaļā „TERITORIJU, KAS VAR TIKT IEVĒROJAMI 

IETEKMĒTAS, APRAKSTS” sniegto informāciju attiecībā uz Latviju nevar attiecināt 

kā teritorijas aprakstu. Informācija sniegta ļoti nekonkrēti un haotiski, arī kļūdaini. 

Pārvalde uzskata, ka šinī nodaļā būtu jāsniedz tikai tās teritorijas apraksts, kuru skar 

minētais Vides pārskats. Nav nepieciešamības uzskaitīt visas īpaši aizsargājamās 

teritorijas Latvijā (pie kam, ar daudzām kļūdām). Nav īsti saprotams, kāpēc atsevišķā 

rindkopā izcelta Augsne, nav sistematizēti aprakstīti virszemes ūdeņi, sniegts to 

ekoloģiskais novērtējums, savukārt Latgales novadu (Latvijā nav Latgales novada un 

nav arī Zemgales novada) veido tikai un vienīgi četri aizsargājamo ainavu apvidi, divi 

ezeri. Nepareizs nosaukums Rāznas nacionālajam parkam, savukārt Zemgales reģionā 

vispār nav minēta neviena aizsargājamā teritorija. Rindkopa „Īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas” vispār nav saprotama. Kas ir „stingrā režīma dabas rezervāts”, 

„dabas veidojums”? Nav saprotams, kāpēc īsi ir aprakstīta tikai viena ĪADT, bet 

pārējas nē. Pārvalde uzskata, ka šo Vides pārskata nodaļu attiecībā uz Latviju vispār 

nevar novērtēt un tā ir pilnībā jāpārstrādā. 

4. Sadaļā Prioritāte 2.2. „Sabiedrības stiprināšana” ir teikts, ka tā var atstāt ietekmi uz 

vidi (pozitīvi vai negatīvi), taču zemāk izvietotajā tabulā 4.5. Tabula Prioritātes 2.2. 

novērtējuma matrice pretim vides aspektiem ir novērtējums „0”, kas saskaņā ar 4.1. 

nodaļā minēto ir neitrāla ietekme. Prioritātes 3.1. „Kultūras un vēstures mantojuma un 

tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana” aprakstā minēts, ka prioritātes 

mērķis cita starpā ir arī palielinātas tūrisma plūsmas. Savukārt zemāk izvietotajā 4-6. 

tabulā pie vides aspektiem kā iespējamā ietekme ir vērtējums „0”, kam Pārvalde 

noteikti nepiekrīt. 

5. Sadaļā 4.3. Lieli ieguldījuma projekti (LIP) aprakstā par Infrastruktūras uzlabošana 

robežšķērsošanas punktos „Silene” (Latvijas Republika) un „Urbani” (Baltkrievijas 

Republika) blakus teikumos minēti pretēji apgalvojumi – „Pirms projekta ieviešanas 

jāveic detalizēts vides novērtējums ar mērķi novērst negatīvu ietekmi uz vidi” un 

„Projektiem ir netieša nenozīmīga ietekme uz vidi”.   

6. Nodaļā „SECINĀJUMI UN IETEIKUMI” minēts, ka „Visiem projektiem un 

aktivitātēm ir piemēroti risinājumi atkritumu un notekūdeņu novēršanai, mazināšanai 

un pareizai apsaimniekošanai”. Nevienā no iepriekšējām nodaļām nav aprakstīts, kādā 

veidā tiks risināta atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana ne kopumā, ne arī 

atsevišķiem projektiem.  

Pārvalde norāda, ka šajā Programmas izstrādes stadijā nav iespējams identificēt konkrētas 

darbības, par kurām Pārvalde varētu sniegt konkrētus komentārus. Tāpēc - lai Programmas 

realizācijas rezultātā nerastos neprognozēta, negatīva ietekme uz vidi, nepieciešams izvērtēt visu 

Programmā paredzēto aktivitāšu ietekmi. Iepazīstoties ar sagatavoto Vides pārskatu, Pārvaldei ir 

radies priekšstats, ka daudzās vietās, tulkojot dokumentu no angļu valodas, ir lietoti latviešu 

vārdi burtiskā nozīmē, bet ne pēc būtības un satura.   

 

Direktors                                                                                                               J.Sobko 

 
 

Rudusa 64807475 

dace.rudusa@madona.vvd.gov.lv 
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
pasts@varam.gov.lv 

vita.prokopovica@varam.gov.lv 

 

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu  

 

Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) ir saņēmis Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 11.03.2015. vēstuli Nr.5-05/18-1e/3557, kurā lūgts sniegt komentārus par 

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam 

projektu Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros (turpmāk – Programma) un tās stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu (turpmāk – Vides pārskata projekts). 

VVD, atbildot uz iepriekšminēto vēstuli, saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada  

23. marta noteikumu Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" 

(turpmāk – MK noteikumi Nr.157) 17.punktā noteikto, sniedz šādus komentārus par 

iepriekšminētajiem plānošanas dokumentiem: 

1) VVD ieskatā Vides pārskata projektā vides problēmas ir aplūkotas vispārīgi. Vides 

pārskata projektā nav sniegta informācija pilnā apjomā saskaņā ar MK noteikumu 

Nr.157 IV. sadaļas prasībām. Piemēram, ir sniegts nepilnīgs esošā vides stāvokļa 

apraksts, informācija par starptautiskajiem un nacionālajiem vides aizsardzības 

mērķiem u.c. informācija. 

2) Vides pārskata projekta teritorijas kartē „Programmas darbības teritorija” ir 

nepieciešams precizēt Latgales un Zemgales reģionu teritoriālās robežas. Uzskatām, 

ka Vides pārskata projektā būtu lietderīgi norādīt arī konkrēti kādus novadus, 

piemēram, Latgales reģionā dotais plānošanas dokuments skar, un ar kādiem 

novadiem tas konkrēti robežojas. 

3) Vides pārskata projekta 3.sadaļā „Teritoriju, kas var tikt ievērojami ietekmētas, 

apraksts” norādītā informācija par Latgales, Zemgales reģioniem un tajos esošajām 

dabas vērtībām ir sniegta haotiski. Piemēram, nav līdz galam saprotams, uz kuru 

konkrēti reģionu (novadu) tā attiecas. 

4) Saskaņā ar MK noteikumu Nr.157 8.4. punkta prasībām, sniedzot vides stāvokļa 

aprakstu un tā novērtējumu, Vides pārskatā būtu lietderīgi iekļaut informāciju, 

piemēram, kas saistīta ar Daugavas upes (kas tek gan pa Latvijas Republikas, gan pa 

Baltkrievijas Republikas, gan pa Krievijas teritoriju) un citu dotajās teritorijās esošo 

virszemes ūdensobjektu ekoloģisko stāvokli, piesārņojumu u.c. informāciju. VVD 

mailto:pasts@varam.gov.lv
mailto:vita.prokopovica@varam.gov.lv


norāda, ka, izstrādājot Vides pārskata projektu būtu lietderīgi ņemt vērā, ka pašlaik 

tiek veikta Latvijas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāna izstrāde 2016.-

2021. gadam. Upju baseinu apgabalu plānu projekti 2016.-2021. gadam ir pieejami 

publiskajā telpā. 

5) Programmas 14.lpp minēts, ka Latvijai, Lietuvai un Baltkrievijai ir kopīgi triju upju 

baseini, tomēr tekstā nav norādīti upes nosaukumi. VVD iesaka ievietot tekstā vizuālu 

attēlu par minētajiem upju baseiniem. 

6) Programmas 27.lpp norādīts, ka tās stratēģija balstās uz “Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju”. VVD norāda, ka būtu nepieciešams precizēt informāciju par 

iepriekšminēto plānošanas dokumentu t.sk. dokumenta nosaukumu un plānošanas 

periodu. 

7) VVD rekomendē, Programmas sadaļā “3.4.1. Vides ilgtspēja” norādīt, ka 

normatīvajos aktos ir pārņemtas Eiropas Savienības dalībvalstīm saistošās prasības 

par ietekmes uz vidi izvērtējumu, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2014/52/ES ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un 

privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. 

8) Programmas 32.lpp nepieciešams veikt atsauci uz normatīvo aktu. Tekstā ir tikai 

norāde uz 3.panta 2.punktu, bet normatīvā akta nosaukums nav norādīts. 

 

 

 

Ar cieņu 

ģenerāldirektora vietniece      A.Stašāne 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 

Pavlovs 67084229 

deniss.pavlovs@vvd.gov.lv 
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 12th of June, 2015 

12/06/15-R1 

 

 

 

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD INSTRUMENT CROSS – BORDER COOPERATION 

PROGRAMME LATVIA – LITHUANIA – BELARUS 2014-2020, STRATEGIC 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SEA) 

 

ASSESSMENT OF AUTHORITIES COMMENTS TO SEA REPORT 

 

Letters has been received from Latgale Planning Region 27.05.2015, letter No.2–4.3/210 and Ministry of 

Health of the Republic of Latvia 01.06.2015 letter – no comments to the SEA report. 

Comments and proposals have been received from competent authorities of the Republic of Latvia 

regarding SEA report:  

- State Environmental Service, Madonas regional environmental board 02.06.2015, letter No. 6.5-

19/;  

- State Environmental Service 01.06.2015, letter No. 1.8.2-01/659;  

- Nature Conservation Agency 27.05.2015, letter No. 1.5/110/2015-N-E. 

Assessment of received comments and the improvements made to SEA report are provided in enclosed 

Table 1. 

 

 

Environmental Section Manager,  Rasa Alkauskaite-Kokoskina 

AF-Consult, JSC 

 

rasa.alkauskaite@afconsult.com 
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Table 1. Assessment of received comments 

Competent authority comments 
1
 

 

Assessment of the comment  

State Environmental Service, Madonas regional environmental board:  

1. The program shall be designed in accordance with the Law "On Environmental 

Impact Assessment" and 23 March 2004, the Cabinet of Ministers Regulations No 

157 "Procedure for Strategic Environmental Impact Assessment" requirements, 

which also includes the current state of the environment, the description on 

international and national environmental objectives, the direct and indirect, 

secondary impact of planned activities, mutual and total impact in the short, 

medium and long-lasting period. 

 

Strategic Environmental Assessment for the Programme has been performed based on the 

Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on 

the environment adopted by the Council of the European Union on 27 June 20012 (SEA 

Directive). The main principles of SEA Directive are set in Latvian and Lithuanian legislation.  

The SEA report presents the result of the Programme assessment and SEA, including the 

effects significance on certain environmental aspects. The variety of effects include secondary, 

cumulative, synergistic, short, medium and long-term, permanent and temporary, positive 

and negative effects (Chapter 4). SEA report includes the description of current state of the 

environment (Chapter 3). 

Ammendments: considering the comment, SEA report Chapter 2.5 is supplemented with the 

description on international and national environmental objectives.  

 

2. 2-3. Table "Preliminary LIP list submitted for inclusion in the program" are listed 

for each specific project objectives and results. Column of the table "Project 

outcome and results" does not refer to any benefit or positive aspect from an 

environmental point of view. 

Enhancing the capacity of security and safety in the region could potentially have indirect 

significant positive environmental and human health effect in short and long term 

perspective. Reduction of time spent in cross-border point which cause positive effect on air 

quality in relation to traffic and transport emissions reductions 

Environmental impacts of separate LIP are described in chapter 4.3 of SEA report. 

3. Environmental Report Chapter 3, "an area that would be significantly affected, 

description" information provided by the UK can not be applied as a spatial 

description. Information is presented very vague and chaotic, also erroneous. The 

Board considers that this chapter should provide only the description of the area 

affected by the Environment Report. There is no need to list all the Special 

Protection Areas Latvian (wherein, with many errors). It is not clear why a separate 

paragraph highlights the soil, there is no systematized decriptin of surface waters, 

given the environmental assessment, while in Latgale region (not Latvian Latgale 

Ammendments: Considering the comment, Chapter 3 is supplemented. 

 

                                                 
1
 Unofficial translation to English language 

2 OJ L 197, 21.7.2001 
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Competent authority comments 
1
 

 

Assessment of the comment  

nor Zemgale region) consists of only four protected landscape areas, two lakes. 

Wrong name Rāzna National Park, while in Zemgale region in general does not 

mention any protected area. Paragraph "Specially protected natural areas" can not 

be understood. What is the "strict nature reserve", "natural formation"? It is not 

clear why briefly describes only one sacs, but the rest not. Management believes 

that this section for Latvia in general can not be assessed and it needs to be 

completed. 

 

4. Under Priority 2.2. "Public Building" it is said that it may have an impact on the 

environment (positive or negative), but the table below 4.5. Priorities Table 2.2. 

assessment matrix towards environmental aspects assessment "0" in accordance 

with 4.1. Chapter neutral impact.  

 

Priorities 3.1. "Cultural and historical heritage and traditional skills promotion and 

preservation of" the description states that the priority aims, inter alia, the increase 

in tourism flows. By contrast, below a deployment 4-6. table at the environmental 

aspects of the potential impact score is "0", the Board certainly does not agree 

with it. 

 

One of the Priority 2.2 indicative actions is “development of small – scale infrastructure for 

community needs”, it is expected that such action would have positive impact to population 

and human health. Environmental impact is evaluated in the programme and priorities level 

(except of LIP), therefore exact projects, their locations are not known. The priority includes 

small-scale infrastructures, therefore it is expected that possible negative impact is 

comparatively small and insignificant – matrix includes “0”. 

In the paragraph above table 4-5 it is mentioned that it would be advantageous if the 

programme (or the selection criteria to be developed in the operations manual) would 

include criteria to seek and ensure that supported activities considers environmental issues.  

The aim of the 3.1 priority – more sustainable and effective use of cultural heritage, increased 

cultural vitality and attractiveness of the region, increased tourist flows and increased 

economic growth in the region.  

Amendments: Considering the comment, changes in the table 4-6 and the description has 

been made: One of indicative priority actions to be supported - the development of joint 

initiatives in utilisation and promotion of cultural and historical heritage objects, encompassing 

organisation of joint festivals, fairs, art exhibitions, etc. This action could have negative impact 

in case it is implemented in the environmentally sensitive areas, mostly to the biodiversity, 

water and air (transport). 

 

5. Section 4.3. Large investment projects (LIP) description of infrastructure 

improvements at border crossings "Silene" (Latvian Republic) and "Urbani" 

(Republic of Belarus) next sentence of contrary assertions - "Before the 

implementation of the project carried out a detailed assessment of the 

environment with the aim of preventing adverse effects on the environment" and 

Amendments: Considering the comment, Chapter 4.3 text has been revised: 

The project depending on its scope can be a subject of EIA procedures. EIA procedures should be 

executed before the project implementation with the aim to prevent of possible negative impact 

to environment. 
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Competent authority comments 
1
 

 

Assessment of the comment  

"The project has an indirect insignificant impact on the environment." 

 

6. The chapter "CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS" states that "All projects 

and activities are suitable solutions for waste and waste prevention, reduction and 

sound management." None of the previous chapters do not describe how it would 

be addressed in the waste and wastewater management in whole or in individual 

projects. 

 

Chapter 6 provides recommendations of SEA report which shall be followed in order to avoid 

negative impacts and to achieve environmentally friendly and sustainable Programme 

implementation. One of recommendation is that all projects and activities financed by the 

programme shall have appropriate solutions for avoiding, minimising and proper 

management of waste and wastewater. 

State Environmental Service  

1. The Authorities view the draft environmental report environmental issues at a 

general level. Environmental reporting project information is not provided in full 

accordance with the Cabinet Regulation No 157 IV. Title requirements. For 

example, it is a non-exhaustive description of the current state of the 

environment, information on international and national environmental targets, etc. 

information. 

Ammendments: considering the comment, SEA report Chapter 3 and Chapter 2.5 are 

supplemented.  

 

2. The environmental review of the project area on the "program area" is necessary 

to clarify Latgale and Zemgale regional territorial boundaries. We believe that the 

draft Environmental Report would be useful to also indicate what specific 

counties, such as the Latgale region given planning document concerned, and in 

what regions of the concrete border. 

 

Ammendments: considering the comment, SEA report Chapter 3 is supplemented. The 

picture with Programme territory and eligible area is provided in Chapter 2.4 of SEA report. 

 

3. Section 3 of the Environmental Report of the project "The area that can be greatly 

affected by the description" the information about Latgale, Zemgale regions and 

at the existing natural values are given chaotically. For example, it is not 

completely clear on which specific regions (districts) it covers. 

 

Ammendments: considering the comment, SEA report Chapter 3 is supplemented. 

 

4. In accordance with the Cabinet Regulation No 157 8.4. the requirements by 

providing a description of the environmental situation and its assessment of the 

environmental report would be useful to include information, such as related to 

the Daugava river (which flows through both the Latvian Republic, and by the 

Republic of Belarus, both on the territory of Russia) and other given area of the 

surface water bodies ecological status, pollution, etc. information. SES notes that, 

in developing the draft Environmental Report would be useful to note current 

Latvian river basin management plan for the 2016-2021 year. River basin plan 

Ammendments: considering the comment, SEA report Chapter 3 is supplemented. 
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Competent authority comments 
1
 

 

Assessment of the comment  

projects 2016-2021st year are available in the public space. 

 

5. Programme p.14 mentions that Latvia, Lithuania and Belarus share common three 

river basins, but the text does not specify the names of the river. SES proposes to 

insert a text visual image for these river basins. 

 

The comment is designed to the Programme. 

6. The 27.lpp indicated that its strategy is based on "Sustainable Development 

Strategy". SES notes that it would be necessary to clarify the information on the 

above planning documents including the title and the planning period. 

 

The comment is designed to the Programme. 

7. The SES recommends the program in "3.4.1. Environmental sustainability "indicate 

that the laws and regulations have been taken over the European Union Member 

States regulatory requirements on environmental impact assessments arising from 

the European Parliament and Council Directive 2014/52 / EU amending Directive 

2011/92 / EU of certain public and private projects on environmental impact 

assessment. 

 

The comment is designed to the Programme. 

8. The program 32.lpp need to make a reference to the laws and regulations. The 

text is only a reference to Article 3, paragraph 2, but the enactment name is not 

specified. 

 

The comment is designed to the Programme. 

Nature Conservation Agency  

1. Hardly noticeable and comparable information in Chapter 3 of "protected areas" 

and "Natura 2000 sites". Lithuanian case, the information provided on the 

program area, but Latvian and Belarusian case - the country as a whole. We 

believe that all cases must be representative of the Programme area, moreover, it 

is desirable to do a comparative perspective. With regard to protected areas are 

desirable 3-6. table "Protected areas" similar tables and for the program areas 

Latvian and Belarus, or one common table for all three countries total Programme 

area. Table (s) should preferably specify what part of the nationally protected 

areas included in the European Union (EU) member states in the joint network of 

protected areas Natura 2000. Since in each country are routinely used different 

SAC designations territory characterization recommend the use of the 

International Nature and Natural Resources Protection Union developed SAC 

Ammendments: Considering the comment, Chapter 3 is supplemented.  

 

Additionally Annex 1 is prepared which includes more detailed information about protected 

areas in Latvia and Balarus as well as Programme eligible area map with protected areas.  

 

Due to different public data sources, some information can not be provided in the same 

format for each countries.  
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Competent authority comments 
1
 

 

Assessment of the comment  

categories (IUCN Protected Area Management Categories) definitions. 

 

2. Prevent inaccuracies relating to the protected areas and Natura 2000 category 

names as well as selected areas of conservation designations. 

 

Ammendments: Considering the comment, Chapter 3 is supplemented. 

 

3. It is not clear why in relation to the program areas highlighted Latvian protected 

landscape area "Augšdaugava" detailed listing appearing on European protected 

habitat types (but without specifying that it is a UNESCO heritage Latvian national 

list).    

 

Ammendments: Considering the comment, Chapter 3 is supplemented. 

 

4. In addition, the Board finds that the in draft Environmental Report the assessment 

of existing and potential environmental problems in these areas is not given as 

required by the Latvian Cabinet of Ministers Regulations No 157 of 23 March 2004 

"Procedures for Strategic Environmental Impact assessment "8.5. and 8.7. point. 

Environmental Report only by any considerations unfounded assertion: "With 

regard to protected areas and other aspects of environmental protection are not 

expected to have significant adverse effects of the program has been introduced." 

 

Ammendments: Considering the comment, Chapter 3.4 „Existing environmental issues in the 

Programme area” is elaborated. 

5. With regard to the eight evaluated environmental aspects (Chapter 4), it is not 

clear "biodiversity, fauna and flora" content - or assessed the impact on all levels 

of biological diversity (including diversity of landscapes) or only to the level of 

species (flora and fauna). It is unclear how the impact factor may be the degree of 

influence (4-1. Table "Influencing factors and possible criteria for monitoring"). It 

also specifies the criteria for monitoring, at least in relation to biodiversity (for 

example, created an ecosystem service improvement) is not understood. 

 

According Convention on Biological diversity 2 article, the „biodiversity” content is explained 

as “the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, 

marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; 

this includes diversity within species, between species and of ecosystems”. According to the 

SEA report, in general the “biodiversity” encompasses of all levels of biological diversity 

protected areas, species, ecosystems, etc. Landscape is excluded separately in this case. 

 

Regarding the 4.1 table, impact factor encompasses the set of criteria, and the degree can be 

measured as direct or indirect measure or conditional rate (examples of which are presented 

in 3rd column of the table 4-1.) by variety of methods. For example the measure /change of 

established nature/cultural protection areas before and after the Programme implementation. 

The 3rd column of the table propose the set of possible criteria for the results measurment. 

6. Without any additional assessment / presentation considerations, we do not 

understand why the environmental aspects of a qualitative assessment of the four 

thematic priorities of the objectives of each specific case is given, such as "- a 

negative impact" or "0 neutral or insignificant (eg. Exceptional indirect) effects." 

As regards four thematic objectives, it is important to mention that comments, justifications 

and explanations are provided above each impact assessment matrix tables for each priority 

separately.  
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Competent authority comments 
1
 

 

Assessment of the comment  

Environmental Report Project 4 thematic target 4.1. point priority "Improvement 

of infrastructure at border crossing points" Pāternieki "(Latvian Republic) and" 

Grigorovshchina "(Republic of Belarus)," evaluated the impact category '+/- 

negative (or positive) effect depends on the project information. " It is hard to 

imagine how an existing, heavily used facility improvement of infrastructure could 

affect the biodiversity. By contrast, the third thematic priority target 3.1. "Cultural 

and historical heritage and traditional skills promotion and preservation of" 

assessed the impact category "0 neutral or insignificant (eg exceptional indirect) 

effects." However, if such a priority will be to support projects that, for example, 

for a historic building renovation, easy to imagine how it might affect at least 

some species. As we know from many studies 

(http://latvijas.daba.lv/dzivnieki/hordainhi/ziidiitaaji / sikspaarnhi / lifestyle / 

mitnes.shtml), many of the old buildings, especially churches, also serves as a bat 

shelter space. 

 

As regards 4 thematic target 4.1. point priority "Improvement of infrastructure at border 

crossing points" Pāternieki "(Latvian Republic) and" Grigorovshchina "(Republic of Belarus)", it 

is important to clarify that above mentioned project includes such activities as:  

- reconstruction of road - enlarging the passage into 3 driving lanes;  

- reconstruction of engineering communications; erection of walking passages; 

fencing;  

- construction of a fenced parking lot with modern facilities. 

Overall project will have positive impact to a safety issues and environment by eliminating the 

existing bottlenecks and improving basic transport infrastructure of cross border point 

“Paternieki” and “Grigorovskina”. This project includes such activities as road fencing and 

reconstruction of engineering comunications (for excample surface water collection, 

treatment, infiltration) which could also have positive impact to biodiversity. More detailed 

environmnetal assessment/ EIA procedures will be done on project level during further 

project planning stage. 

 

Amendments: Considering the comment, changes in the table 4-6 and the description has 

been made. 

Historic building renovation, might also have negative impact to biodiversity, many of the old 

buildings, especially churches, also serves as a bat shelter space.3 

 

Latgale Planning Region  

Latgale Planning Region does not object further progress of the program and strategic 

impact assessment report. 

No comments to the SEA report. 

Ministry of Health of the Republic of Latvia  

 No comments to the SEA report. 

 

 

 

                                                 
3 http://latvijas.daba.lv/dzivnieki/hordainhi/ziidiitaaji / sikspaarnhi / lifestyle / mitnes.shtml 
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Rīgā 

 

      Datums skatāms laika zīmogā          Nr.7-03/1287 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

pasts@varam.gov.lv 

vita.prokopovica@varam.gov.lv 

 

 

 

 

 

Ar šo Vides pārraudzības valsts birojs nosūta Jums atzinumu par 2015.gada 26.jūnijā 

iesniegto Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 

projektu Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

vides pārskatu, kas izstrādāts saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 pantā 

noteikto. 

 

 

Pielikumā: 

 

Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 29.jūnija atzinums Nr.5 – 7lpp. 

 

 

 

 

Biroja direktors   (paraksts*)                 A.Lukšēvics 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  

   
 

 

D.Dzeguze 67770826 

daina.dzeguze@vpvb.gov.lv 
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Rīgā 

 

Datums skatāms laika zīmogā 

 

Atzinums Nr.5 

 

Par Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 

Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros  

2014.-2020.gadam vides pārskatu 
 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Vides pārraudzības valsts birojā 

(turpmāk arī Birojs) 2015.gada 26.jūnijā iesniedza Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu 

sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumentu ietvaros 2014.-2020.gadam 

(turpmāk arī Sadarbības programma) vides pārskatu. Sadarbības programmas stratēģisko 

ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk arī Stratēģiskais novērtējums) veica un vides pārskatu 

sagatavoja Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija sadarbībā ar AF-Consult UAS. Atzinums par 

vides pārskata projektu sagatavots ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 

27.jūnija direktīvu Nr. 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 

novērtējumu un atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta 6.daļas 

prasībām. 

Vides pārskatā ietvertā informācija un izraudzītā risinājuma pamatojums: 

 

Sadarbības programmas Stratēģiskais novērtējums tika veikts, pamatojoties uz Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.jūnija direktīvu Nr. 2001/42/EK par noteiktu plānu un 

programmu ietekmes uz vidi novērtējumu. Atbilstoši direktīvā noteiktajam vides pārskatā 

ietverta šāda informācija:  

1. Programmas mērķi un prioritātes.  

Vides pārskatā atzīmēts, ka Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 

programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumentu ietvaros 2014.-2020.gadam noteikts 

stratēģiskais mērķis “stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp 

cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus 

projektus ar mērķi uzlabot vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos”. Savukārt mērķis 

ietver uzdevumus, kas vērsti uz pozitīvu pārmaiņu veicināšanu konkrētās nozarēs, t.sk. 

sociālās izglītības, veselības aprūpes, vides tūrisma un drošības jomās. Sadarbības 
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programma atbalsta kā valsts sektora prasmju uzlabošanu, tā arī pievērš īpašu uzmanību 

sociālā kapitāla attīstīšanai reģionā, veicinot nevalstisko organizāciju, kopienu un vietējo 

iedzīvotāju aktivitāti. Sadarbības programmā tiek apskatīti šādi Tematiskie mērķi: 1) TM1. 

Sociālās iekļaušanas veicināšanas un cīņa pret nabadzību; 2) TM2. Atbalsts labai vietējai un 

reģionālajai pārvaldei; 3) TM3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un 4) TM4. Robežu pārvaldības un drošības veicināšana. Vides pārskatā sniegti 

Sadarbības programmas prioritārie virzieni: “Pieejas sociālajiem un citiem pakalpojumiem 

uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām”, “Nodarbinātības stimulēšana, veicinot 

uzņēmējdarbību un inovācijas”, “Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana 

kopīgu problēmu risināšanai”, “Sabiedrības stiprināšana”, “Kultūras un vēstures veicināšana 

un vēsturiskā mantojuma saglabāšana” un “Robežšķērsošanas efektivitātes palielināšana”, 

sniedzot īsu ieskatu Sadarbības programmas prioritāšu raksturojumā ar atbilstošu rezultatīvo 

rādītāju. Prioritātēm “Nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas” un 

“Robežšķērsošanas efektivitātes palielināšana” norādīti atbalstāmie pasākumi ar konkrētiem 

plānotajiem infrastruktūras projektiem. Programmā tiek apskatītas un izvirzītas prioritātes 

finansējamām aktivitātēm, kuras kopumā ietver infrastruktūras attīstību un/vai aprīkojuma 

iegādi. Kā prioritārie projekti Sadarbības programmā tiek izvirzīti 1) robežšķērsošanas 

punkta “Medininki - Kamennijaloga” modernizācija (Lietuvas - Baltkrievijas robeža); 2) 

infrastruktūras attīstība Skorinas vidusskolā (Lietuvas - Baltkrievijas robeža); 3) Pabrades 

bēgļu centra modernizācija (Lietuvas - Baltkrievijas robeža); 4) robežšķērsošanas punkta 

“Pāternieki - Grigorovščina” uzlabošana (Latvijas – Baltkrievijas robeža); 5) Bombel 4 

(Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas robeža); 6) robežšķērsošanas punkta “Silene - Urbani” 

modernizācija (Latvijas – Baltkrievijas robreža) un 7) rentgena staru skenēšanas kontroles 

sistēmas izbūve transportlīdzekļiem robežšķērsošanas punktā “Urban” Vitebskas muitā 

(Baltkrievijā).  

2. Saskaņotība ar citām stratēģijām, starptautiskajiem un nacionālajiem vides aizsardzības 

mērķiem. 

Pārrobežu Sadarbības programmu finansē Eiropas kaimiņattiecību instruments, kurš ir 

izveidots ar nolūku atbalstīt Eiropas Kaimiņattiecību politiku, kuras pamatā ir Savienības 

vērtības uz sadarbību balstītas attiecības. Vides pārskatā norādītas Sadarbības programmas 

saskaņotība ar Eiropas Savienības Stratēģiju Baltijas jūras reģionam, Makroreģionālo 

stratēģiju, Eiropa 2020 stratēģiju un Ilgtspējīgas Attīstības stratēģiju, kas akcentē 

ekonomisko, sociālo un vides pamatnostādņu izveidi savstarpēji izdevīgā veidā. Stratēģiskais 

novērtējums ir veikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.jūnija 

direktīvas 2001/42/EK prasībām par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 

izvērtēšanu, kā arī ņemot vērā Sadarbības programmas dalībvalstu vietējo likumdošanu. 

Stratēģiskā novērtējuma mērķis ir noteikt un uzrādīt iespējamās nozīmīgās ietekmes uz vidi 

un integrēt vides aizsardzības apsvērumus Sadarbības programmas sagatavošanā un 

pieņemšanā.  

3. Teritoriju, kas var tikt ievērojami ietekmētas, apraksts. 

Sadarbības programmas darbības teritorijā iekļautas 11 teritoriālas vienības no trim valstīm: 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, t.sk. Latgales un Zemgales reģioni no Latvijas, Utenas, 

Viļņas, Alitas, Paņevēžas un Kauņas apriņķi no Lietuvas, kā arī Grodņas, Vitebskas, 

Minskas, Mogiļevas apgabali un Minskas pilsēta no Baltkrievijas. Plānotās Sadarbības 

programmas darbības teritorija (ar piekļaujošām teritorijām) aptver 198 221km2, lielākā daļa 
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- 60,57% atrodas ārpus Eiropas Savienības – Baltkrievijā, bet 39,43% Eiropas Savienībā: 

Latvijā un Lietuvā. Vides pārskatā sniegta informācija par īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām, t.sk. Natura 2000 teritorijām, kultūras mantojumu, ūdens resursiem, kas 

potenciāli var tikt ietekmētas. Vides pārskatā ir norādīta informācija par Latvijas Republikas 

un Baltkrievijas Republikas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, aizsargājamām sugām, 

biotopu tipiem un kultūras pieminekļiem visas valsts teritorijas apskatā, attiecībā uz Latvijas 

Republiku daļēji sniegta apkopojoša informācija arī par konkrēto Sadarbības programmā 

iekļauto darbības teritoriju, toties informācija par Lietuvas Republiku sniegta attiecībā tikai 

uz Sadarbības programmas teritoriju, līdz ar to autoru sniegtā informācija ir atšķirīgā 

teritoriālā vērtējumā un to nav iespējams vienlīdzīgā detalizācijas pakāpē uzskatāmi 

salīdzināt ar konkrēto valsts Sadarbības programmā iekļauto teritoriju, kurās paredzētas 

konkrētas aktivitātes. Latvijas Republikas Sadarbības programmā iekļautajai teritorijai 

raksturojums sniegts par Latgales reģionu, kuru šķērso Latvijas lielākā upe Daugava, un kurā 

atrodas četri aizsargājamo ainavu apvidi: Augšzemes, Augšdaugavas, Nīcgales meži un 

Kaučers, plašāku informāciju sniedzot par aizsargājamo ainavu apvidu Augšdaugava, kas 

iekļauj daļu no Daugavas ielejas un tās apkārtnes un kurā atrodas UNESCO mantojuma 

objekts “Augšdaugavas loki”. Izstrādātāji norāda, ka Augšdaugavas ieleja ir unikāla ar 

deviņiem līkumiem, kas no Piedrujas līdz Daugavpilij ir dabas vērtība 52,325 ha teritorijā ar 

bioloģisko daudzveidību un ainavu depozitāriju, kas arī atspoguļo vēsturisko un kultūras 

nozīmi. Salīdzinājumā sniegta informācija par Zemgales reģionu, kur kā nozīmīga 

priekšrocība tiek apskatītas augstas auglības augsnes ar salīdzinoši maz piesārņotām 

lauksaimniecības un dabas teritorijām, kas nākotnē arī nosaka potenciālu lauksaimniecības 

attīstībai un specializācijai. Kā iespēja saimnieciskai attīstībai tiek minēti arī Zemgales 

reģiona meži, kas aizņem 40% no tā platības un atzīmēti kā iespēja nākotnē sekmīgi attīstīt 

arī mežsaimniecību. Latvijas ūdens resursu raksturojumā kā nozīmīgākā tiek raksturota 

Daugava, kas plūst triju valstu teritorijā: Latvijas, Baltkrievijas un Krievijas, bet otra 

nozīmīgākā – Lielupe, kam ir pārrobežu baseins Latvijas un Lietuvas teritorijās. Kā nozīmīgi 

ūdens resursi Latvijā raksturoti Latgales reģiona ezeri, kas lielākajā daļā ir eitrofi ar augstu 

produktivitāti. Atbilstoši vides pārskata informācijai par Lietuvas Republikas plānotās 

Sadarbības programmas darbības teritoriju, sniegts detalizētāks raksturojums par tur 

esošajiem derīgo izrakteņu un ūdens resursiem, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, t.sk. 

Natura 2000 teritorijām, kā arī par kultūras mantojumu iepriekš minētajos Lietuvas apriņķos. 

Lietuvas Sadarbības programmas teritorijā norādīts uz esošajām upēm, kā galvenos 

virszemes ūdensobjektus minot Mūsas upi, Nevēžis upi, Dubīsa (Dubysa) upi, Nemunas upi, 

Neris upi, Žeimena upi, Sventājas upi u.c.. Autori atzīmē, ka arī Lietuvā ir plašs ezeru tīkls, 

no kura ar ezeriem bagātākais ir Utenas apriņķis ar vairāk nekā 1277 ezeru. Lietuvas 

Sadarbības programmas teritorija ir bagāta ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, t.sk. 

Natura 2000 teritorijām – 433, kas minētajā teritorijā aizņem aptuveni 15,5% no Sadarbības 

programmas teritorijas Lietuvā, lielāko teritoriju aizņemot Viļņas apriņķī. Vides pārskata 

sadaļā “Teritoriju, kas var tikt ievērojami ietekmētas, aprakstā” sniegtā informācija attiecībā 

uz Baltkrievijas Republiku dota par visu valsti kopumā, norādot, ka dabas kompleksi un 

ekoloģiskās sistēmas aizņem 57,3% no valsts teritorijas, bet informācija par Sadarbības 

programmā iesaistīto teritoriju detalizētāk nav sniegta. Kopumā autori norādījuši, ka 

Sadarbības programmas visu triju valstu teritorija ir bagāta ar dabas un kultūras mantojumu 

un tai ir augsta vērtība sociālajai attīstībai un sadarbībai, vienlaikus norādot, ka ar plānošanas 
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dokumenta ieviešanu nav sagaidāma būtiska nelabvēlīga ietekme uz īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām un citiem vides aspektiem. Stratēģiskā novērtējuma izstrādātāji norādījuši, 

ka, neieviešot Sadarbības programmu, iepriekš minēto reģionu un apriņķu attīstība netiks 

stiprināta, kā rezultātā dzīves kvalitātes ziņā tie būs mazāk pievilcīgi. 

4. Iespējamās nozīmīgākās ietekmes uz vidi. 

Vides pārskatā Sadarbības programmas prioritāšu iespējamās ietekmes vērtētas, ņemot vērā 

astoņus vides aspektus: 1)bioloģisko daudzveidību, faunu un floru; 2)apdzīvotību un 

iedzīvotāju veselību; 3)augsni; 4)ūdeni; 5)gaisa un klimata faktorus; 6)materiālos līdzekļus; 

7)kultūras mantojumu un 8)ainavu. Vides pārskatā norādītas Stratēģiskā novērtējumā 

izmantotās metodes un kritēriji, lai noteiktu Sadarbības programmas iespējamās būtiskās 

ietekmes uz vidi. Stratēģiskā novērtējuma izstrādātāji ietekmes uz vidi vērtējumu snieguši 

gan atbilstoši plānotajām prioritātēm, gan arī infrastruktūru projektiem. Lielākajai daļai 

prioritāšu novērtējums atzīmēts kā “neitrāls vai nenozīmīgs”. Iespējamā potenciālā ietekme 

uz vidi norādīta prioritātei “Robežšķērsošanas efektivitātes palielināšana”, kas var ietekmēt 

pozitīvi gaisa un klimata faktorus, bet bioloģisko daudzveidību, faunu un floru potenciāli var 

īslaicīgi ietekmēt kā pozitīvi, tā arī negatīvi, ko noteiktu konkrētā projekta realizācijas 

apstākļi. Kā potenciāli vidi (bioloģiskā daudzveidība, fauna un flora, iedzīvotāju veselība, 

augsne, gaisa un klimata faktori) ietekmējoši tiek identificēti infrastruktūras uzlabošanas 

projekti robežšķērsošanas punktos, kur dažu projektu (stāvvietu un ceļu rekonstrukcija vai 

izbūve u.c.) īstenošana var tikt realizēta, veicot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. 

Infrastruktūras uzlabošana plānota robežšķērsošanas punktos “Pāternieki - Grigorovščina” un 

“Silene - Urbani” (Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robeža), kur plānota ceļa 

daļas rekonstrukcija, paplašinot autoceļu ar 3 joslām katrā braukšanas virzienā un veicot 

inženierkomunikāciju rekonstrukciju. Plānota robežšķērsošanas punkta “Medininki - 

Kamennijaloga” (Lietuvas Republikas – Baltkrievijas Republikas robeža) modernizēšana, 

izveidojot jaunu infrastruktūru ar 300 stāvvietām smagajiem transportlīdzekļiem, servisa ēku, 

un autoceļu paplašināšana ar 3 joslām katrā braukšanas virzienā. Vienlaicīgi Stratēģiskā 

novērtējuma izstrādātāji atzīmē, ka, realizējot iepriekš minētos projektus, vidus termiņa un 

ilgtermiņa perspektīvā ietekme uz vidi var būt sagaidāma kumulatīva un sinerģiska, jo, 

samazinot transportlīdzekļu robežšķērsošanas laiku, tiktu samazināts transportlīdzekļu 

radītais emisijas daudzums, bet varētu pieaugt potenciālo robežšķērsojošo transportlīdzekļu 

skaits. Stratēģiskā novērtējuma izstrādātāji atzīmē, ka ēku modernizācijas gadījumā pozitīva 

ietekme sagaidāma no energoefektivitātes perspektīvas, jo tiktu ietaupīti energoresursi, līdz 

ar to mazinātos piesārņojošo vielu emisijas atmosfērā. Vides pārskatā norādīts, ka kopumā 

plānotajiem infrastruktūras projektiem nav paredzamas nozīmīgas ietekmes uz vides 

aspektiem, atzīmējot, ka tomēr atsevišķos gadījumos atkarībā no to aktivitātēm un apjomiem, 

kā piemērus minot autostāvvietu izbūvi un ceļu rekonstrukciju, var tikt piemērota ietekmes 

uz vidi novērtējuma procedūra. Šādā gadījumā, kā to norāda vides pārskata izstrādātāji, 

jāveic detalizēts vides novērtējums pirms projekta ieviešanas ar mērķi novērst potenciāli 

negatīvo ietekmi uz vidi. Tā kā precīza teritoriāla piesaiste un plānotie detalizētie risinājumi 

infrastruktūras objektiem pašlaik nav zināmi, bet, plānojot minēto robežšķērsošanas punktu 

infrastruktūras attīstību, Latvijā esošie ceļi atrodas tuvumā vai robežojas ar īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000 teritorijām): dabas parku “Silene” un 

aizsargājamo ainavu apvidu “Augšdaugava”, kas ievērojamā posmā robežojas ar esošo 

autoceļu Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieku robežpunkts), tam piekļaujoties no 
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dienvidu puses, tad Birojs secina, ka atkarībā no konkrēti izvēlētajiem risinājumiem var būt 

nepieciešams detalizētāks vērtējums konkrēto projektu sagatavošanas laikā, t.sk. īpaši 

aizsargājamo dabas vērtību arī (Natura 2000 teritoriju) aspektā. 

5. Uzraudzība. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.jūnija direktīvas Nr. 2001/42/EK 

par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 10.pantu plānu un 

programmas ieviešanu radītās nozīmīgās ietekmes uz vidi jāuzrauga, lai jau pēc iespējas 

agrāk identificētu un spētu pielietot atbilstošus koriģējošos pasākumus, lai neatgriezeniski un 

būtiski neietekmētu vidi. Kā norāda Stratēģiskā novērtējuma izstrādātāji, tad Sadarbības 

programma paredz rezultātus atbilstoši tās specifiskajam mērķim, līdz ar to vides uzraudzības 

pasākumi nav iekļauti, norādot, ka uzraudzību ieteicams veikt uz vietas pēc jebkāda veida 

infrastruktūras darbu pabeigšanas. 

6. Secinājumi un ieteikumi. 

Vides pārskatā norādīts, ka Sadarbības programmas darbības teritorijai ir bagāts dabas un 

kultūras mantojums un augsta vērtība sociālajai izaugsmei un sadarbībai, norādot, ka 

Sadarbības programmas vispārējais mērķis iekļauj uzdevumus, kas ir vērsti uz pozitīvām 

pārmaiņām konkrētās nozarēs, t.sk. sociālajā, izglītības, veselības aprūpes, vides, tūrisma, 

drošības un drošuma jomās. Sadarbības programmā ietverto plānoto pasākumu lielākā daļa 

vides aspektā tiek vērtētas kā neitrālas vai nenozīmīgas. Sadarbības programmā tiek 

ierosinātas arī prioritātes finansējamām aktivitātēm, kas pārsvarā vērstas uz infrastruktūras 

uzlabošanu vai/un aprīkojuma iegādi. Veicot stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, 

kompleksā tematisko mērķu izpēte un to ierosinātie infrastruktūras projekti liecina, ka 

Sadarbības programmai nav negatīva ietekme uz vides aspektiem, t.sk. arī attiecībā uz īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām ievērojamas negatīvas ietekmes Sadarbības programmas 

ieviešanas gadījumā ir maz ticamas, tās prognozējamas kā nenozīmīgas vai pozitīvas 

īstermiņā un ilgtermiņā. Vides pārskatā norādīts, ka potenciāli plašāka ietekme uz vidi 

raksturojama kā pozitīva, pateicoties kultūras mantojuma saglabāšanai un pielāgošanai, kā arī 

drošības un drošuma kapacitātes veicināšanai Sadarbības programmas teritorijā. Kā pozitīvs 

aspekts tiek norādīts uz robežšķērsošanas kapacitātes palielināšanu, kā rezultātā tiktu 

samazināts autotransporta robežas šķērsošanas punktā pavadītais laiks, kas pozitīvi ietekmētu 

gaisa kvalitāti, kā arī infrastruktūras un dažu ēku modernizācijas gadījumā pozitīva ietekme 

gūstama arī no enerģijas taupīšanas perspektīvas. Vides pārskatā sniegti ieteikumi, kas 

jāievēro, lai izvairītos no negatīvas ietekmes un sasniegtu videi draudzīgu un ilgtspējīgu 

Sadarbības programmas ieviešanu, kā galvenos minot 1) vides prasību ievērošanu atbilstoši 

likumdošanai un 2) projektu finansēšanas atlases kritērijus, iekļaujot vides ilgtspējīguma 

kritērijus, kā piemēru minot projektu CO2 emisijas samazināšanu, resursu taupīšanu, “0 

atkritumu” aktivitātes, materiālu otrreizēju izmantošanu u.c.. Kā norāda vides pārskata 

izstrādātāji, tad svarīga loma ir arī publicitātei par plānotajām aktivitātēm, sabiedrības 

informētībai, kā arī sabiedrības iesaistīšanai Sadarbības programmas projektos. 

 

Vides pārskata sabiedriskā apspriešana: 

 

Sadarbības programmas un vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana Latvijā organizēta 

vienlaikus: no 2015.gada 24.aprīļa līdz 2015.gada 3.jūnijam. Sabiedriskās apspriešanas 

sanāksme notikusi 2014.gada 12.maija plkst. 13:00 – 15:00 Rēzeknes pilsētas domē 

(Rēzeknē, Atbrīvošana alejā 93) 134.telpā. Rakstisks paziņojums par Sadarbības programmu 
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un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 

2015.gada 24.aprīļa numurā. Plānošanas dokumenta un vides pārskata projekti bija pieejami 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta vietnē: 

http://www.varam.gov.lv, Latgales plānošanas reģiona mājas lapas vietnē un Zemgales 

plānošanas reģiona mājas lapas vietnē. Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri, 

ieteikumi un priekšlikumi tika izvērtēti un iestrādāti vides pārskata projektā un apkopoti 

vides pārskata pielikumā Institūciju sniegto komentāru par vides izvērtējums.  

 

Latgales plānošanas reģiona administrācija 2015.gada 27.maija vēstulē Nr.2-4.3/210 neiebilst 

pret plānošanas dokumenta vides pārskata projektu un atbalsta Sadarbības programmas un 

vides pārskata projekta tālāku virzību. 

 

Latvijas Republikas Veselības ministrija 2015.gada 1.jūnija elektroniskajā atzinumā  norāda, 

ka Veselības ministrija sadarbībā ar Veselības inspekciju ir izskatījusi Sadarbības 

programmas vides pārskatu un informē, ka minētajām institūcijām nav komentāru vai 

priekšlikumu. 

 

Dabas aizsardzības pārvalde 2015.gada 27.maija vēstulē Nr.1.5/110/2015-N-E norādījusi uz 

nepieciešamiem saturiskiem un redakcionāliem uzlabojumiem plānošanas dokumentā un 

vides pārskatā, t.sk. par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī norādot uz Sadarbības 

programmā atšķirīgo raksturojumu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas Sadarbības 

programmas teritoriju aspektā. 

 

Valsts vides dienesta 2015.gada 1.jūnija vēstulē Nr.1.8.2.-01/659 un Valsts vides dienesta 

Madonas reģionālās vides pārvaldes vēstulē sniegti komentāri par nepieciešamajiem 

labojumiem un papildinājumiem atsevišķās sadaļās, papildus norādot uz to, ka vides pārskata 

projektā nav sniegta informācija pilnā apjomā saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 

23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams stratēģiskais novērtējums”.  

Sadarbības programmas un vides pārskata projekta izstrādātāji “Latvijas – Lietuvas - 

Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumentu ietvaros 

2014.-2020.gadam” pielikumā Institūciju sniegto komentāru par vides izvērtējums atzīmē, ka  

“ Programmas stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (Vides pārskats) tika veikts, 

pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.jūnija direktīvu Nr. 

2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu”. Atbilstoši 

kompetento institūciju komentāriem pielikumā Institūciju sniegto komentāru par vides 

izvērtējums vides pārskata projekta izstrādātāji snieguši atbildes uz konkrēto komentāru 

risinājumu vides pārskatā, kā komentāri un priekšlikumi ir ņemti vērā un/vai iestrādāti vides 

pārskatā. Ņemot vērā Sadarbības programmas specifiku, virzību un detalizācijas pakāpi, kas 

turpmāk tiks detalizēts projektu līmenī, Birojs secina, ka atsevišķiem projektiem var būt 

piemērota sākotnējā novērtējuma procedūra atbilstoši to būtībai un raksturlielumiem 

turpmāko projektu virzības gaitā, lai atkarībā no konkrētajiem apstākļiem izvērtētu 

detalizētāk plānotos risinājumus.  

Izvērtētā dokumentācija: 

Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību 

instrumentu ietvaros 2014.-2020.gadam un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides 

pārskata projekts. 

Piemērotās tiesību normas: 

 

1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešā daļa, 23.4 pants, 23.5 pants. 

http://www.varam.gov.lv/
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2. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes 

uz vidi stratēģiskais novērtējums” V, VI, VII, VIII daļa. 

3. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/42/EK (2001.gada 27.jūnijs) par noteiktu 

plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu. 

4. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES (2011.gada 13.decembris) par dažu 

sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. 

 

Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta 6.daļas prasībām Birojs 

konstatē, ka: 

1. Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas 

kaimiņattiecību instrumentu ietvaros 2014.-2020.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma vides pārskats atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2001/42/EK (2001.gada 27.jūnijs) par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 

novērtējumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/92/ES (2011.gada 

13.decembris) par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu 

nostādņu prasībām.  

2. Atsevišķiem programmā paredzētajiem infrastruktūras attīstības projektiem atkarībā 

no to plānotā novietojuma pret īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, darba apjoma 

un risinājumiem, t.sk. saistībā ar autoceļu paplašināšanu vai rekonstrukciju, var būt 

nepieciešama sākotnējā izvērtējuma vai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra 

atbilstoši konkrētā projekta plānoto darbību specifikai. 

3. Sabiedrības informēšana un vides pārskata sabiedriskā apspriešana veikta Ministru 

kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz 

vidi stratēģiskais novērtējums” V nodaļā noteiktajā kārtībā. 

4. Lai konstatētu Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 

Eiropas kaimiņattiecību instrumentu ietvaros 2014.-2020.gadam īstenošanas radīto 

tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, Sadarbības programmas izstrādātājam, izmantojot 

valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, vismaz vienu reizi plānošanas 

periodā (2019.gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz Vides pārraudzības 

valsts birojā. 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai jāsagatavo informatīvais ziņojums par 

plānošanas dokumentu un paziņojums par plānošanas dokumenta pieņemšanu atbilstoši Ministru 

kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 

stratēģiskais novērtējums” VII nodaļā „Sabiedrības informēšana pēc plānošanas dokumenta 

pieņemšanas” noteiktajam.  

 

 Biroja direktors  (paraksts*)      A.Lukšēvics 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko 
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DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

PATEIKIMO 

 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų 

strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, parengta ir teikiama 

nagrinėti vertinimo subjektams pagal kompetenciją 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos 

finansinio laikotarpio Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 

bendradarbiavimo per sieną programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.  

Maloniai prašome išvadas siųsti UAB „AF-Consult“ faksu 8 5 210 7211 arba el. paštu 

viktorija.podgaiskyte@afconsult.com. 

PRIDEDAMA:  

1. Netechninio pobūdžio santrauka: 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos finansinio 

laikotarpio Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 

bendradarbiavimo per sieną programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 

ataskaita (lietuvių kalba), 1 egz. 

2. 22014 – 2020 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės 

priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 

strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (anglų kalba), 1 egz. ir elektroninė 

versija (CD) 1 egz. 

 

 

Aplinkosaugos konsultantė Viktorija Podgaiskytė 

 
 

Tel. 8 5 272 25 37 

viktorija.podgaiskyte@afconsult.com  

mailto:viktorija.podgaiskyte@afconsult.com
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VALSTYBINE SAUGOMU TERTTORIJU TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

va ts t ybcs  b iud te t i nd  i s t a i ga ,  An taka tn to  g .25 ,  LT -10312  v i t n ,us ,
t. f .  (8 5) 272 3284, faks. 18 51272 ZS7Z, et- p. vstt@vstt. t t ,  htto:/ /www.vstt. t t .
DuomenyE kaupiami ir  saugomi Juridiniq asmenq iegistre, todai iesTii l i

UAB .,AF-Consult"
Lvovo g. 25
LT-09320. Vilnius

2015-08-,1 J

12015-07-27

rur. (a)-v3-,{t83 0.23)
Nr. 27l07/15-Rl

DtIL 2O14_2020 M. EUROPOS SAJUNGOS FINANSINIO LAIKOTARPIO EUROPOS
KAIMYNYSTES PRIEMONES LATVIJOS, LIETUVOS IR BALTARUSIJOS
BENDRADARBIAVIMO PER SIENA PROGRAMOS STRATEGINIO PASEKMIU
APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS DOKUMENTO

valstybine saugomrl teritoriiq tamyba prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciiq

nacionaliniq saugomll teritorijq ir jose saugomq gamtiniq vertybiq bei Europos ekologinio tinklo
Natura 2000 teritorijq aspektu iSnagrinejo Jlsrl pateiktE 2014-2020 m. Europos S4iungos finansinio
laikotarpio Europos kaimynystes priemones Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbravrmo per
sien4 programos (toliau - Programa) strateginio pasekmiq aplinkai verlinimo (toliau - spAV)
ataskaitos dokument4 ir teikia Sias pastabas:

1. Programos SPAV ataskaitos dokumento 3.2. skyriuje pateikiamq infbrmacii4 apie
tcritorijas, kurios gali blti reikimingai paveiktos butina papildyti informacija apie tarptautines
svarbos saugomas teritorijas Lietuvoje - pasaulio paveldo ([INESCO) teritorijos (Vilniaus

senamiestis, Zuvinto biosferos rezervatas), Tarptautines svarbos SlapZemds Ramsaro teritorijos
(eepkeliai, Zuvintas, Aduti5kio-srylos-Birvdtos slapZemiq kompleksas. Giruriskio pelkc), pAN

parkas - iepkeliq - Dzlkijos nacionalinis PAN parkas.

Programos ai5kinamajame raSte yra nuoroda i I pried4, kuriame pateikiama intbrmacija

apie daliq saugomas teritorijas, tadiau ndra pateikiami duomenys apie Lietuv4. Biitina papildl'ti

SPAV ataskaitos dokument4. Informacija ir grafine medZiaga apie saugomas teritorijas Lietur.o_ie
pateikiama Saugomq teritorijq valstybes kadastre, kurio prieigos adresas - https:/isrk.am.ltiportall.

2. siekiant uztikrinti ivairiq tarplautiniq programq vientisum4 ir iq tarpusar. i.
suderinamumo, manome, kad Programoje tikslinga pamineti projekt4 ,.Alytaus-Gardino regiono
pasienio saugomq teritorijq tvarkymas ir jrl integravimo i Europos ekologin! tinkl4 skatinimas.'.
kurio tikslas pagerinti Cepkeliq-Katros abipus sienos esandios teritorijos bendr4 strategini
planavim4 ir valdym4, taip pat sukurti prielaidas biosferos rezervato Lietuvos - Baltarusijos



!,

pasienyje isteigimui pagal LINESCO Zmogaus ir biosferos prograrn4. Minetas projektas prisidetq ir

papildytq Programos TT2 ir TT3 prioritetq [gyvendinimo kokybg.

3. Gamtos paveldas yra neatsiejama Salies paveldo dalis. Jis labai svarbus firrmuoj ant

menini ir kultlros paveld4. Tarnybos nuomone, TT3 prioritetas tu(etq blti papildytas nuostata" kad

paveldo i5saugojimas Sioje Programoje taip pat apima ir gamtos paveld4.

PraSome pataisyti Programos SPAV ataskaitos dokument4 atsiZvelgiant i aukSdiau

pateiktas pastabas ir pateikti ji pakartotiniam vertinimui.

Direktoriaus pavaduotoj a Riita Basky.te

A'IA
\!L

U,
A.A. Jasinavidi[te, 272 3432, el. p. agnejasinaviciute@vstt.lt
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EUROPEAN NEIGHBOURHOOD INSTRUMENT CROSS – BORDER COOPERATION 

PROGRAMME LATVIA – LITHUANIA – BELARUS 2014-2020, REPORT OF 

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT  

 

COVER LETTER  

European neighbourhood instrument cross – border cooperation programme Latvia – Lithuania – 

Belarus 2014-2020 (hereinafter – Programme) is under preparation currently. Ministry of Interior of 

Lithuania is a Joint Managing Authority and together with National Authorities in Belarus – Ministry of 

Foreign Affairs of the Republic of Belarus and in Latvia - Ministry Of Environmental Protection and 

Regional Development of the Republic of Latvia are responsible for Programme preparation. 

Strategic Environmental Assessment (hereinafter – SEA) procedures are carried out for the Programme, 

following the requirements of EC Directive 2001/42/EC and national environmental and SEA legislation. 

SEA procedures are carried out in Lithuania, Latvia and Belarus. AF-Consult, JSC is responsible for SEA 

procedures of the above mentioned Programme. 

In general, SEA requires Member States of the Programme (Latvia, Belarus and Lithuania) to evaluate the 

environmental consequences of the official draft plans and programmes. SEA goal is to provide the 

framework for decision-making at an earlier stage when the Programme is being developed. SEA 

ensures implementation of the environmental objectives and measures and provides an ability to 

improve the quality of the Programme and identify indicators for monitoring environmental effects. 

The Republic of Belarus is a party of ESPOO convention, but has not ratified the SEA protocol. 

Irrespectively to this, we would like the Republic of Belarus, as a Member State of the Programme, 
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collaborate in the field to ensure implementation of the environmental objectives and measures and 

provides an ability to improve the quality of the Programme.  

Please find enclosed SEA Report for Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the 

Republic of Belarus as Competent Authority, consideration and consultations.  

We kindly ask you to provide the findings/conclusions or comments for the SEA Report. We kindly ask 

you to send the findings by email: viktorija.podgaiskyte@afconsult.com, or fax. +37052107211. Please 

do not hesitate to contact us if you have any question regarding the SEA Report and SEA procedures.  

 

 

ATTACHMENTS: 

1. European Neighbourhood Instrument Cross - Border Cooperation Programme Latvia - Lithuania – 

Belarus 2014-2020. Strategic Environmental Assessment. Summary of Strategic Environmental 

Assessment Report (in Russian Language) (1 copy). 

2. European Neighbourhood Instrument Cross - Border Cooperation Programme Latvia - Lithuania – 

Belarus 2014-2020. Strategic Environmental Assessment Report (in English Language) (1 copy).  

 

 

 

Environmental Section Manager,  Rasa Alkauskaite-Kokoskina 

AF-Consult, JSC 
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viktorija.podgaiskyte@afconsult.com 
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