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Rīgā, 2016.gada 17.oktobrī 

 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai 

e-pasts: pasts@varam.gov.lv 

  

Par administratīvā akta apstrīdēšanu 

 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) apstrīd Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 23.09.2016. atbildi 

Nr. 4.1.-8-18-1e/7099, ar kuru atteikts izsniegt atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” projekta “Ventspils Mūzikas 

vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība” iesniegumu (turpmāk – Projekta 

iesniegums). 

VARAM atteikumu izsniegt pieprasīto informāciju pamato ar to, ka 1) Projekta 

iesniegums nesatur vides informāciju Vides aizsardzības likuma (turpmāk – VAL) 1. 

panta 19.punkta izpratnē; 2) iesniegumā pieprasītās informācijas (Projekta iesnieguma 

lietas) saturs neatbilst iesniegumā norādītās informācijas pieprasīšanas pamatojumam, un 

tas neļauj Ministrijai izdarīt secinājumu par pieprasītās informācijas apjomu un saturu. 

Delna uzskata, ka minētais pamatojums norāda uz to, ka VARAM nepareizi interpretējusi 

un piemērojusi tiesību normas, kā rezultātā aizskartas Delnas subjektīvās tiesības iegūt 

informāciju. 

Pirmkārt, VARAM nepamatoti paplašinājusi informācijas prasījuma apjomu, 

attiecinot to uz visu Projekta iesnieguma lietu, savukārt Delna skaidri pieprasīja izsniegt 

tieši Projekta iesniegumu (nevis, piemēram, ar to saistītos Projekta iesnieguma vērtēšanas 

dokumentus). Līdz ar to Delnas pieprasījums pietiekami konkrēti norāda uz dokumentu, 

ko Delna lūdz izsniegt. 

Otrkārt, Projekta iesniegums ir uzskatāms par vides informāciju VAL 1.panta 

19.punkta izpratnē. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumu Nr.69 

“Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums” 

(turpmāk – Noteikumi Nr.69) 2.punktu “konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda (turpmāk – 

CO2) emisijas samazināšana, veicot jaunu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī 

esošu ēku pārbūvi vai atjaunošanu par zema enerģijas patēriņa ēkām.” Tātad Noteikumi 

Nr.69 ir speciāli izstrādāti, lai samazinātu piesārņojuma (CO2 emisiju) daudzumu 

atmosfērā, līdz ar to īsteno vides aizsardzības mērķi klimata pārmaiņu jomā. Šo mērķi 

īsteno visi iesniegtie projekta iesniegumi, taču jo īpaši pieprasītais Projekta iesniegums, 

kurā paredzētajam projektam piešķirtais finansējums 15 miljoni eiro no valsts budžeta 

veido 65% no konkursa ietvaros kopējā pieejamā finansējuma (sk. Noteikumu Nr.69 
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5.punktu). Tas liecina, ka no Projekta iesnieguma tieši un lielā mērā ir atkarīgs, vai 

Noteikumu Nr.69 2.pantā noteiktais vides aizsardzības mērķis tiks sasniegts.  

Orhūsas konvencijas Atbilstības komiteja 2009.gada lietā pret Eiropas Kopienu 

(European Community ACCC/C/2007/21, ECE/MP.PP/C.1/2009/2/Add.1, 11 December 

2009, para. 30) norāda, ka Orhūsas konvencijas 2.panta 3.punkta “b” apakšpunkts (atbilst 

direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes 

Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu 2.panta 1.punkta “c” apakšpunktam un VAL 1.panta 

19.punkta “c” apakšpunktam) neparedz izsmeļošu vides “darbību vai pasākumu” 

uzskaitījumu un vides informācijas definīcija aptver arī citus darbību vai pasākumu 

veidus, kas ietekmē vai varētu ietekmēt vidi. Konkrētajā lietā Atbilstības komiteja 

norādīja, ka finanšu līgumi, lai gan nav tieši ietverti definīcijā, dažreiz var atbilst 

pasākumiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt vidi. Savukārt no direktīvas 2003/4/EK 

izriet, ka ar esošu vai iespējamu ietekmi uz vidi nav saprotama vienīgi negatīva ietekme, 

bet jebkāda ietekme. Līdz ar to arī CO2 samazināšana, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz vidi, 

arī varētu tikt uzskatīta par darbību, kas ietekmē vai var ietekmēt vidi. 

Ņemot vērā minēto, Projekta iesniegums atbilst VAL 1.panta 19.punkta 

“b”apakšpunktā noteiktajai informācijai par vidi ietekmējošiem faktoriem (piemēram, par 

ķīmisko vielu, enerģijas, smaku, trokšņa, starojuma vai atkritumu emisiju un cita veida 

piesārņojuma novadīšanu vidē), kā arī “c” apakšpunktā noteiktajai vides informācijai, kas 

ietver informāciju par pasākumiem un darbībām vides jomā, kas var ietekmēt vides 

sastāvdaļas un vidi ietekmējošos faktorus un kuru mērķis ir aizsargāt vidi, kā arī par 

izmaksu un ieguvumu analīzi un citām ekonomiskajām analīzēm un pieņēmumiem, ko 

izmanto saistībā ar minētajiem pasākumiem un darbībām.  

Ar vides informāciju saprotams viss Projekta iesniegums kopumā, proti, visi tajā 

ietilpstošie dokumenti, kuru izstrādes prasības izriet no Noteikumiem Nr.69 un kas 

pakārtoti 2.punktā noteiktā mērķa sasniegšanai. Tikai no visa Projekta iesnieguma 

kopumā iespējams pārliecināties par Noteikumu Nr.69 mērķa sasniegšanu un speciālajā 

normatīvajā aktā, likuma “Par piesārņojumu” 2.panta 8.punktā noteiktās prasības ņemt 

vērā izmaksu efektivitāti ievērošanu. Tātad Projekta iesniegumā ietvertie finanšu, 

energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas u.c. rādītāji ietver būtisku informāciju, lai 

pārliecinātos par vides mērķu sasniegšanu izmaksu efektīvā veidā. Līdz ar to Delna 

pieprasa izsniegt visu Projekta iesniegumu. 

Treškārt, apstrīdētajā atteikumā VARAM nav norādījusi, uz kāda pamata 

Projekta iesniegums klasificēts kā ierobežotas pieejamības informācija. Ja likumiska 

pamata trūkst, Projekta iesniegums uzskatāms par vispārpieejamu informāciju, kuru 

saskaņā ar Informācijas atklātības likuma  10.panta trešo daļu sniedz jebkuram, kas to 

vēlas saņemt; pieprasītājam nav īpaši jāpamato sava interese par vispārpieejamu 

informāciju, un to viņam nevar liegt tāpēc, ka šī informācija neattiecas uz pieprasītāju. No 

Orhūsas konvencijas un direktīvas 2003/4/EK izriet šauri interpretējami ekskluzīvi 

noteikti pamati, kādēļ iespējams sabiedrībai atteikt vides informāciju, kas šajā gadījumā 

neizpildās. Turklāt Vides aizsardzības likuma 11.panta piektā daļa noteic, ka informācija 

par emisiju vidē nav ierobežotas pieejamības informācija. Projekta iesniegumā paredzētā 

būvniecība radīs CO2 emisijas, līdz ar to sabiedrībai jābūt pieejamai šādai informācijai. 

Arī no vispārējā informācijas atklātības regulējuma neizriet leģitīms pamats ierobežot 

sabiedrības pieeju iestādes sagatavotai informācijai, kas attiecas uz valsts budžeta 

finansējuma izlietošanu.  
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Ja tomēr informācijas pieprasīšanas pamatojums nepieciešams, Delna norāda, ka, 

ņemto vērā Delnas statūtu 3.1.(i).punktā noteikto uzdevumu sekmēt tiesiskuma 

ievērošanu vides jomā (Delnas statūti 2015.gada 10.jūnija redakcijā, 

http://www.scribd.com/doc/290815932/Delnas-Statuti-2015), informācija nepieciešama, 

lai pārliecinātos, vai Projekta iesniegums atbilst Noteikumu Nr.69 mērķim samazināt CO2 

emisijas, kā arī vai ir ievērots pienākums ņemt vērā izmaksu efektivitāti, īpaši attiecībā uz 

attiecināmo izmaksu pamatotību no vides mērķu viedokļa un vides ieguvumu attiecību 

pret projekta izmaksām. 

Pamatojoties uz VAL 7.panta pirmo daļu, Informācijas atklātības likuma 

10.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, lūdzu izsniegt 

Projekta iesniegumu kopiju drukātā formā vai citā veidā ļaut iepazīties ar prasīto 

informāciju. 

Nelabvēlīga administratīvā akta gadījumā Delna vērsīsies Administratīvajā tiesā. 

 

 

Cieņā 

Direktors 

J.Volberts 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

 

http://www.scribd.com/doc/290815932/Delnas-Statuti-2015

