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AdaptAdaptāācijas politika cijas politika 
LatvijLatvijāā

Valdis Bisters, Ieva BruValdis Bisters, Ieva BruĦĦenieceeniece
Vides ministrijaVides ministrija

LU 67. konference,LU 67. konference,
Sekcija Sekcija ““Klimata mainKlimata mainīība un ba un ūūdedeĦĦii””,,

20.02.2009.20.02.2009.
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DaDažāžādas valstis das valstis –– dadažāžādas das 
saistsaistīībasbas

�� Ietekme uz klimata pIetekme uz klimata pāārmairmaiĦĦu problu problēēmu mu 
raraššanosanos

�� spspēēja novja novēērst / samazinrst / samazināāt klimata t klimata 
ppāārmairmaiĦĦasas

�� spspēēja pielja pielāāgoties nenovgoties nenovēērrššamajamajāām klimata m klimata 
ppāārmairmaiĦāĦāmm

�� KonvencijKonvencijāā noteikts, ka bagnoteikts, ka bagāāttāākkāās valstis s valstis 
atbalstatbalstīīs nabags nabagāākkāās un ts un tāās, kas no klimata s, kas no klimata 
ppāārmairmaiĦāĦām cietm cietīīs visvairs visvairāākk
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PienPienāākums nodot finankums nodot finanššu u 
resursusresursus

�� Konvencijas 2.pielikuma valstKonvencijas 2.pielikuma valstīīm noteikts m noteikts 
pienpienāākumskums nodot finannodot finanššu resursus u resursus 
jaunattjaunattīīststīības valstbas valstīīm un pm un pāārejas rejas 
ekonomikas valstekonomikas valstīīm Konvencijas m Konvencijas īīstenostenoššanaianai

�� ŠŠis pienis pienāākums pagaidkums pagaidāām neattiecas uz m neattiecas uz 
ppāārejas ekonomikas valstrejas ekonomikas valstīīm (t.sk. Latvija)m (t.sk. Latvija)
–– no jaunattno jaunattīīststīības valstbas valstīīm biem biežži izskan piezi izskan piezīīmes, mes, 

ka jaunka jaunāās ES dals ES dalīībvalstis vairs nebbvalstis vairs nebūūtu tu 
uzskatuzskatāāmas par pmas par pāārejas ekonomikas valstrejas ekonomikas valstīīmm

–– tomtomēēr IKP/iedz. rr IKP/iedz. rāāda, ka 60da, ka 60--70 jaunatt70 jaunattīīststīības bas 
valstis ir bagvalstis ir bagāāttāākas par nabagkas par nabagāāko ES dalko ES dalīībvalstibvalsti
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Klimata pKlimata pāārmairmaiĦĦu speciu speciāālie lie 
fondifondi

�� Zem Konvencijas:Zem Konvencijas:
–– SpeciSpeciāālais Klimata plais Klimata pāārmairmaiĦĦu fonds (SCCF)u fonds (SCCF)
–– VismazVismazāāk attk attīīststīīto valstu fonds (LDCF)to valstu fonds (LDCF)

�� Zem Kioto protokola:Zem Kioto protokola:
–– AdaptAdaptāācijas fondscijas fonds
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SpeciSpeciāālais Klimata plais Klimata pāārmairmaiĦĦu u 
fondsfonds

�� Izveidots 2001.gadIzveidots 2001.gadāā
�� ĪĪsteno GEFsteno GEF
�� FinansFinansēē projektus projektus ššāāddāās joms jomāās:s:

–– adaptadaptāācijacija
–– tehnolotehnoloăăiju piju pāārnese un kapacitrnese un kapacitāātes celtes celššanaana
–– enerenerăēăētika, transports, rtika, transports, rūūpniecpniecīība, ba, 

lauksaimnieclauksaimniecīība, meba, mežžsaimniecsaimniecīība, atkritumu ba, atkritumu 
apsaimniekoapsaimniekoššanaana

–– ekonomiskekonomiskāā diversifikdiversifikāācijacija
�� Papildina finansPapildina finansēējumu no citiem Konvencijas jumu no citiem Konvencijas 

fondiemfondiem
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AdaptAdaptāācijas fondscijas fonds

�� FinansFinansēēs konkrs konkrēētus pieltus pielāāgogoššananāās projektus s projektus 
jaunattjaunattīīststīības valstbas valstīīs, kas ratifics, kas ratificēējujuššas Kioto as Kioto 
protokoluprotokolu

�� FinanFinanššu lu līīdzekdzekĜĜu avoti:u avoti:
–– TTīīras attras attīīststīības mehbas mehāānisms (CDM), 2% no radnisms (CDM), 2% no radīītajtajāām CER m CER 

vienvienīībbāāmm
–– citi avoticiti avoti

�� Fonda pFonda pāārvaldnieks rvaldnieks –– AdaptAdaptāācijas fonda padomecijas fonda padome
–– 16 padomes locek16 padomes locekĜĜi, 16 aizvietoti, 16 aizvietotāāji (ji (alternatealternate membersmembers))

�� Pagaidu institucionPagaidu institucionāālais risinlais risināājums (pjums (pāārskatrskatīīs ps pēēc 3 c 3 
gadiem:gadiem:
–– GEF pilda sekretariGEF pilda sekretariāāta funkcijasta funkcijas
–– Pasaules Banka Pasaules Banka –– fonda pilnvarotaisfonda pilnvarotais
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ČČetri petri pīīllāāri ES Zari ES ZaĜĜajajāā grgrāāmatmatāā
„„AdaptAdaptāācija klimata maincija klimata mainīībai Eiropbai Eiropāā. ES . ES 
rrīīccīības variantibas varianti””, 2007., 2007.

�� Pirmais Pirmais –– agragrīīna ES rna ES rīīccīībaba (lauksaimniec(lauksaimniecīība un lauku attba un lauku attīīststīība, ba, 
rrūūpniecpniecīība un pakalpojumi, enerba un pakalpojumi, enerăēăētika, transports, veseltika, transports, veselīība, ba, 
ūūdens, jdens, jūūras politika un zivsaimniecras politika un zivsaimniecīība, ekosistba, ekosistēēmas un mas un 
biolobioloăăiskiskāā daudzveiddaudzveidīība, citi dabas resursi, starpdisciplinba, citi dabas resursi, starpdisciplināārie rie 
jautjautāājumi, adaptjumi, adaptāācijas integrcijas integrēēššana paana paššreizreizēējjāās Kopienas s Kopienas 
finansfinansēējuma programmjuma programmāās: kohs: kohēēzijas politikzijas politikāā, LIFE+), LIFE+)

�� Otrais Otrais –– adaptadaptāācijas integrcijas integrāācija ES cija ES āārrēējjāās darbs darbīībbāāss
(jaunatt(jaunattīīststīības valstis, kaimibas valstis, kaimiĦĦvalstis, attvalstis, attīīststīīttāās valstis, UNFCCC)s valstis, UNFCCC)

�� TreTreššais ais –– zinzināāššanu paplaanu paplaššinināāššana, izmantojot integrana, izmantojot integrēētu klimata tu klimata 
ppēētniectniecīībubu (ES 7.p(ES 7.pēētniectniecīības pamatprogramma 2007.bas pamatprogramma 2007.--2013.g., 2013.g., 
INSPIRE jeb infrastruktINSPIRE jeb infrastruktūūra telpiskra telpiskāās informs informāācijas sistcijas sistēēmu mu 
nodronodroššinināājumam, SEIS jeb ES kopjumam, SEIS jeb ES kopīīggāā vides informvides informāācijas cijas 
sistsistēēma u.c.)ma u.c.)

�� Ceturtais Ceturtais –– Eiropas sabiedrEiropas sabiedrīības, uzbas, uzĦēĦēmumu un publiskmumu un publiskāā sektora sektora 
iesaistiesaistīīššana saskaana saskaĦĦotu un daudzpusotu un daudzpusīīgu adaptgu adaptāācijas stratcijas stratēăēăiju iju 
gatavogatavoššananāā (Eiropas padomdev(Eiropas padomdevēēju grupas izveide ju grupas izveide 
konsultkonsultāācijcijāām par piemm par piemēēroroššanos klimata panos klimata pāārmairmaiĦāĦām)m)
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GlobGlobāālais un ES konteksts lais un ES konteksts ––
paredzamais adaptparedzamais adaptāācijas jomcijas jomāā

�� ES BaltES Baltāās grs grāāmatasmatas klajklajāā nnāākkššana paredzana paredzēēta ta 
2009.gada 1.ceturksn2009.gada 1.ceturksnīī –– Latvijas uzdevums Latvijas uzdevums 
nacionnacionāālajai koncepcijai lajai koncepcijai –– izstrizstrāāde gada laikde gada laikāā ppēēc ES c ES 
BaltBaltāās grs grāāmatas publicmatas publicēēššanasanas

�� Eiropas Komisijas Eiropas Komisijas PaziPaziĦĦojums par integrojums par integrēēttāās s 
stratstratēăēăijas katastrofu novijas katastrofu novēērrššanai attanai attīīststīībubu -- paredzparedzēēts ts 
publiskot 2009.gadapubliskot 2009.gada 1.1.ceturksnceturksnīī

�� TTāā kkāā adaptadaptāācijas politiku un pascijas politiku un pasāākumu pamatkumu pamatāā
noteiconoteicoššāā noznozīīme ir zinme ir zināātniskajiem novtniskajiem novēērojumiem un rojumiem un 
ppēēttīījumiem, jumiem, GlobGlobāāllāā klimata novklimata novēēroroššanas sistanas sistēēmama
(GCOS) l(GCOS) līīdz 2009.gada 23.martam iesniegs progresa dz 2009.gada 23.martam iesniegs progresa 
ziziĦĦojumu par GCOS ievieojumu par GCOS ievieššanu anu 

�� GlobGlobāālais lais novnovēērtrtēējuma zijuma ziĦĦojums par katastrofu ojums par katastrofu 
riskiemriskiem un un ššo risku mazino risku mazināāššanu (ar UNDP un Pasaules anu (ar UNDP un Pasaules 
Bankas palBankas palīīdzdzīību) tiks prezentbu) tiks prezentēēts 2009.gada vidts 2009.gada vidūū
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Latvija Latvija -- paveiktais.paveiktais.
AdaptAdaptāācijas sistcijas sistēēmas veidomas veidoššanaana

�� MK 05.08.2008. pieMK 05.08.2008. pieĦĦemts informatemts informatīīvais zivais ziĦĦojums un ojums un 
ttāā protokollprotokollēēmumsmums ““Par piemPar piemēēroroššanos (adaptanos (adaptāāciju) ciju) 
klimata pklimata pāārmairmaiĦāĦāmm””. Paredz . Paredz divu darba grupu divu darba grupu ––
starpministriju un ekspertustarpministriju un ekspertu –– izveidi. Ar vides izveidi. Ar vides 
ministra 18.09.2008. rministra 18.09.2008. rīīkojumu nr.290 kojumu nr.290 ššīīs darba s darba 
grupas izveidotas. Uzdevums grupas izveidotas. Uzdevums –– izstrizstrāāddāāt koncepciju t koncepciju 

�� BBūūtisktiskāākais, kas jkais, kas jāāpaveic paveic –– adaptadaptāācijas jautcijas jautāājumu jumu 
iekiekĜĜauauššana politikas plana politikas plāānonoššanas dokumentos, kanas dokumentos, kāā ararīī
tiestiesīību aktos un prioritbu aktos un prioritāāro virzienu noteikro virzienu noteikššana ana 
ppēēttīījumiemjumiem
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Latvija Latvija –– vvēēl darl darāāmais. mais. 
Koncepcijas izstrKoncepcijas izstrāādes gaitades gaita
�� CCēēloloĦĦskarskarīībubu matricas veidomatricas veidoššanaana problproblēēmasmas (klimata (klimata 

mainmainīība) un ba) un iespiespēējuju (adapt(adaptāācija) risincija) risināāššanai, ietverot anai, ietverot 
rezultatrezultatīīvos rvos rāāddīīttāājusjus

�� Latvijas adaptLatvijas adaptāācijas koncepcijas iecere cijas koncepcijas iecere –– divi divi 
scenscenāāriji:riji:

1.1. sektoru pieeja, katrsektoru pieeja, katrāā sektorsektorāā (ener(enerăēăētika, tika, 
memežžsaimniecsaimniecīība, lauksaimniecba, lauksaimniecīība un zivsaimniecba un zivsaimniecīība, ba, 
veselveselīības aprbas aprūūpe, nacionpe, nacionāāllāā drodroššīība un civilba un civilāā
aizsardzaizsardzīība u.c.) ba u.c.) ietverot konkrietverot konkrēēto risku novto risku novēērtrtēējumu jumu 
un pun pāārvaldrvaldīību, politikas instrumentus un bu, politikas instrumentus un 
nepiecienepiecieššamamāās izmaksass izmaksas

2.2. starpsektorustarpsektoru pieeja, katrpieeja, katrāā sektorsektorāā (pils(pilsēētvide, lauku tvide, lauku 
vide, vide, ūūdedeĦĦi, bioloi, bioloăăiskiskāā daudzveiddaudzveidīība, meba, mežži, i, 
mmāājsaimniecjsaimniecīības, veselbas, veselīība), ba), ietverot konkrietverot konkrēēto risku to risku 
novnovēērtrtēējumu un pjumu un pāārvaldrvaldīību, politikas instrumentus un bu, politikas instrumentus un 
nepiecienepiecieššamamāās izmaksass izmaksas
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Latvija Latvija –– vvēēl darl darāāmais. mais. 
StarptautiskStarptautiskāā sadarbsadarbīība. Iba. I

�� Latvija turpinLatvija turpināās sekot ls sekot līīdzi un iespdzi un iespēēju robeju robežāžās ars arīī
piedalpiedalīīties Eiropas Komisijas un ties Eiropas Komisijas un ČČehijasehijas
prezidentprezidentūūras ekspertu darba grupras ekspertu darba grupāās gan par s gan par 
adaptadaptāāciju klimata pciju klimata pāārmairmaiĦāĦām (EGAD), gan zinm (EGAD), gan zināātni tni 
klimata pklimata pāārmairmaiĦāĦām (m (EGSciEGSci) ) 

�� DalDalīība Eiropas iniciatba Eiropas iniciatīīvvāā GlobGlobāālais monitorings videi lais monitorings videi 
un droun droššīībai (GMES) saistbai (GMES) saistīībbāā ar tajar tajāā noteikto vienu noteikto vienu 
no prioritno prioritāāttēēm attiecm attiecīībbāā uz klimata puz klimata pāārmairmaiĦĦu u 
ietekmju novietekmju novēērojumiemrojumiem

�� DalDalīība Eiropas meteoroloba Eiropas meteoroloăăisko satelisko satelīītu tu 
izmantoizmantoššanas organizanas organizāācijas (EUMETSAT) darbcijas (EUMETSAT) darbāā, , 
kurkurāā kkāā oficioficiāāla dalla dalīībvalsts kbvalsts kĜūĜūs s ššogadogad
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Latvija Latvija –– vvēēl darl darāāmais. mais. 
StarptautiskStarptautiskāā sadarbsadarbīība. IIba. II

�� Latvija kLatvija kāā novnovēērotrotāājs turpinjs turpināās piedals piedalīīties Eiropas ties Eiropas 
klimata pklimata pāārmairmaiĦĦu ietekmju koordinu ietekmju koordināācijas projektcijas projektāā
CIRCLE ERACIRCLE ERA--NET, kas veicina starp valstNET, kas veicina starp valstīīm m 
zinzināātnisko secintnisko secināājumu un politisko risinjumu un politisko risināājumu jumu 
apmaiapmaiĦĦu. u. 

�� Latvija tupinLatvija tupināās piedals piedalīīties Eiropas Komisijas un ties Eiropas Komisijas un 
Eiropas vides aEiropas vides aăăententūūru ekspertu grupru ekspertu grupāā par par 
adaptadaptāāciju, kciju, kāā ararīī Eiropas Vides informEiropas Vides informāācijas un cijas un 
novnovēērojumu trojumu tīīkla (EIONET) darbkla (EIONET) darbāā saistsaistīībbāā klimata klimata 
ppāārmairmaiĦĦu radu radīītajtajāām ietekmm ietekmēēm, apdraudm, apdraudēējumiem jumiem 
un piemun piemēēroroššanos tiem, ietverot aranos tiem, ietverot arīī adaptadaptāācijas cijas 
indikatoru izstrindikatoru izstrāādi nepieciedi nepiecieššamajam adaptamajam adaptāācijas cijas 
procesa efektivitprocesa efektivitāātes monitoringam  tes monitoringam  
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Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību!bu!

Papildus informPapildus informāācija:cija:
Vides ministrijas Vides ministrijas 

Klimata un atjaunojamo Klimata un atjaunojamo 
energoresursu departaments energoresursu departaments 

Ieva BruIeva BruĦĦeniece: 67026567eniece: 67026567
Valdis Bisters: 67026417Valdis Bisters: 67026417
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Papildus slaidiPapildus slaidi
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GlobGlobāālais politikas kontekstslais politikas konteksts

�� Konvencija nosakaKonvencija nosaka, ka pas, ka pasāākumu sistkumu sistēēmai, kas aizsargmai, kas aizsargāātu tu 
klimatu pret cilvklimatu pret cilvēēku darbku darbīības izraisbas izraisīīttāām pm pāārmairmaiĦāĦām, jm, jāāatbilst atbilst 
katras valsts specifiskajiem apstkatras valsts specifiskajiem apstāākkĜĜiem, jiem, jāābbūūt saistt saistīītai ar valsts tai ar valsts 
attattīīststīības programmu, ievbas programmu, ievēērojot, ka valsts ekonomiskajai rojot, ka valsts ekonomiskajai 
attattīīststīībai ir bbai ir būūtiska noztiska nozīīme klimata pme klimata pāārmairmaiĦĦu kaitu kaitīīggāās ietekmes s ietekmes 
mazinmazināāššananāā..

�� Strauja pievStrauja pievēērrššananāās adapts adaptāācijas politika sistcijas politika sistēēmas veidomas veidoššanai anai 
ssāākkāās s 2001.gad2001.gadāā ar ar MarrakeMarrakeššasas vienovienoššanosanos UNFCCC ietvaros UNFCCC ietvaros 

�� NairobiNairobi piecu gadu darba programmapiecu gadu darba programma par klimata ppar klimata pāārmairmaiĦĦu u 
ietekmi, to radietekmi, to radīītajiem apdraudtajiem apdraudēējumiem un pieljumiem un pielāāgogoššanos anos 
ppāārmairmaiĦāĦām (m (20062006.) .) –– Latvija ir iesniegusi ziLatvija ir iesniegusi ziĦĦojumu tojumu tāās prass prasīību bu 
kontekstkontekstāā

�� AdaptAdaptāācijas fonds (nodeva no CDM), Specicijas fonds (nodeva no CDM), Speciāālais klimata lais klimata 
ppāārmairmaiĦĦu fonds u.c.u fonds u.c.

�� Hiogo ietvarprogramma 2005.Hiogo ietvarprogramma 2005.--2015.gadam: stiprinot n2015.gadam: stiprinot nāāciju ciju 
un sabiedrun sabiedrīību elastbu elastīīgumu pret katastrofgumu pret katastrofāām m 
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Latvija Latvija –– paveiktais.paveiktais.
Politikas instrumenti. IPolitikas instrumenti. I

Politikas instrumenti Politikas instrumenti –– institucioninstitucionāālie: lie: 
�� ministrijas un to pakministrijas un to pakĜĜautautāās instits institūūcijas: LVcijas: LVĂĂMA, LHEI, DAP, MA, LHEI, DAP, 

VMD, LVMD, LĂĂIA u.c.IA u.c.
�� zinzināātniski ptniski pēētnieciskie instittnieciskie institūūti: ti: ““SilavaSilava””, Agr, Agrāārrāās ekonomikas s ekonomikas 

institinstitūūts, FEI;ts, FEI;
�� augstskolas: LU augstskolas: LU ĂĂZZF, LLU, RTU u.c.ZZF, LLU, RTU u.c.
�� uzuzĦēĦēmmēēji, paji, paššvaldvaldīības, NVO, profesionbas, NVO, profesionāāllāās asocis asociāācijas: Latvijas cijas: Latvijas 

OrnitoloOrnitoloăăijas biedrijas biedrīība, Apdroba, Apdroššinināāttāāju asociju asociāācija  u.c.cija  u.c.
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Latvija Latvija –– paveiktais.paveiktais.
Politikas instrumenti. IIPolitikas instrumenti. II

Politikas instrumenti Politikas instrumenti –– juridiskie: juridiskie: 
�� InformatInformatīīvie zivie ziĦĦojumiojumi (par adapt(par adaptāāciju, par Baltijas jciju, par Baltijas jūūras un Rras un Rīīgas gas 

jjūūras lras līčīča piekrastes apsaimniekoa piekrastes apsaimniekoššanu u.c.) anu u.c.) 
�� Politikas plPolitikas plāānonoššanas dokumentianas dokumenti (pl(plūūdu riska novdu riska novēērtrtēēššanai un anai un 

ppāārvaldrvaldīībai, lauksaimniecbai, lauksaimniecīības risku vadbas risku vadīībai, zemes politikai, lauku bai, zemes politikai, lauku 
attattīīststīībai, Baltijas jbai, Baltijas jūūras un Rras un Rīīgas jgas jūūras lras līčīča piekrastes a piekrastes 
apsaimniekoapsaimniekoššanai, nacionanai, nacionāāllāās dros droššīības un civilbas un civilāās aizsardzs aizsardzīības bas 
sistsistēēmas nostiprinmas nostiprināāššanai u.c.)anai u.c.)

�� TiesTiesīību aktibu akti (ES direkt(ES direktīīvas par plvas par plūūdu riska pdu riska pāārvaldrvaldīību, jbu, jūūras ras 
ekosistekosistēēmu aizsardzmu aizsardzīību, bu, ūūdens dens struktstruktūūrdirektrdirektīīvava, Eiropas Padomes , Eiropas Padomes 
secinsecināājumi par pljumi par plūūdiem un diem un ūūdens nepietiekamdens nepietiekamīību, mebu, mežžu degradu degradāāciju ciju 
un bioloun bioloăăiskiskāās daudzveids daudzveidīības zaudbas zaudēēššanu u.c., likumi par anu u.c., likumi par ūūdens dens 
apsaimniekoapsaimniekoššanu, aizsargjoslanu, aizsargjoslāām, valsts materim, valsts materiāālajlajāām rezervm rezervēēm u.c., m u.c., 
MK noteikumi par kompensMK noteikumi par kompensāāciju maksciju maksāājumiem lauku un jumiem lauku un 
zivsaimnieczivsaimniecīības attbas attīīststīībai, bai, invazinvazīīvovo sugu izplatsugu izplatīības ierobebas ierobežžooššanai, anai, 
plplūūdu draudu samazindu draudu samazināāššanai u.c.anai u.c.
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Latvija Latvija –– paveiktais.paveiktais.
Politikas instrumenti. IIIPolitikas instrumenti. III

Politikas instrumenti Politikas instrumenti –– ekonomiskie un finanekonomiskie un finanššu:u:
�� SET un klimata pSET un klimata pāārmairmaiĦĦu finanu finanššu instrumentsu instruments
�� ES finanES finanššu plu plāānonoššanas periodanas periodāā 2007.2007.––2013.gadam 2013.gadam --

NacionNacionāāllāā programma Eiropas Reprogramma Eiropas Reăăionionāāllāā attattīīststīības bas 
fonda apguvei aktivitfonda apguvei aktivitāāttēē „„Vides risku samazinVides risku samazināāššanaana””
plplūūdu draudu novdu draudu novēērrššanaianai

�� Dabas resursu nodoklis, tarifiDabas resursu nodoklis, tarifi

Politikas instrumenti Politikas instrumenti –– informatinformatīīvievie::
�� Klimata pKlimata pāārmairmaiĦĦu monitoringa programma, 2007., u monitoringa programma, 2007., 

veic LVveic LVĂĂMAMA
�� MK noteikumu projekts par nacionMK noteikumu projekts par nacionāālajiem vides lajiem vides 

indikatoriem, ietverot klimata pindikatoriem, ietverot klimata pāārmairmaiĦĦasas
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Latvija Latvija –– vvēēl darl darāāmais. mais. 
PamatlietasPamatlietas

�� InformatInformatīīvvāās bs bāāzes pilnveidozes pilnveidoššana (zinana (zināātniskie tniskie 
ppēēttīījumi, valsts pjumi, valsts pēēttīījumu programmas jumu programmas ““Klimata Klimata 
maimaiĦĦas ietekme uz Latvijas as ietekme uz Latvijas ūūdedeĦĦu vidiu vidi”” (KALME) (KALME) 
rezultrezultāātu izmantotu izmantoššana, dati, monitorings)ana, dati, monitorings)

�� Klimata mainKlimata mainīības risku analbas risku analīīzes un pzes un pāārvaldrvaldīības bas 
ievieievieššana ana 

�� StratStratēăēăiskiskāā ietekmes uz vidi pietekmes uz vidi pāārvrvēērtrtēēššanaana
�� PiemPiemēērotu tehnolorotu tehnoloăăiju un infrastruktiju un infrastruktūūras izveide un ras izveide un 

funkciju nodrofunkciju nodroššinināāššanaana
�� FinanFinanššu plu plūūsmas smas paredzamparedzamīībasbas un adekvun adekvāātuma tuma 

nodronodroššinināāššana, publiskana, publiskāās un privs un privāāttāās partners partnerīības bas 
jeb PPP principa ievjeb PPP principa ievēēroroššana tajana tajāā


