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Cienījamie VARAM gada pārskata
lasītāji,
Vairākus gadus ministrija nes ne tikai vides,
bet arī reģionālās attīstības ministrijas
nosaukumu. Vārdam ir spēks, un tas mums
uzliek pienākumu rūpēties par ikviena
Latvijas reģiona līdzsvarotu attīstību. Taču
par šo tik bieži piesaukto jēdzienu ir
nepiedodami runāt, ja kāds Latvijas nostūris nepelnīti pārāk ilgi bijis atstāts pabērna lomā.
Runa, protams, ir par Latgali.
Tieši tādēļ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādāja rīcības plānu
Latgales reģiona izaugsmei no 2012. līdz 2013. gadam jeb plānu „Iespēju Latgale”. Šāds
nosaukums dokumentam dots gan tādēļ, lai dotu jaunas iespējas reģionam, gan arī lai pārējai
Latvijai atgādinātu par Latgales varēšanu.
Šī plāna ietvaros VARAM ir piesaistījusi finansējumu 82 milj. LVL apmērā, t.sk. Latgales
pašvaldībām 33,36 miljonu latu apmērā uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstīšanai, kā arī
papildus līdzekļus ceļu sakārtošanai, Latgales uzņēmējdarbības centra ar konsultantu tīklu
visā reģionā izveidei, iedzīvotāju iedrošināšanai un atbalstam uzsākt vai paplašināt savu
uzņēmējdarbību, ražošanas infrastruktūras sakārtošanai un citu Latgales reģiona izaugsmei
būtisko izaicinājumu pārvarēšanai.
Tomēr visbūtiskākais šī rīcības plāna sasniegums ir Latgales jautājuma aktualizēšana
visplašākajā mērogā – plāns „Iespēju Latgale” beidzot ir pievērsis uzmanību reģiona reālajām
problēmām un jautājumiem, ko gadiem neviens nevēlējās redzēt un risināt. Plāns pats par sevi
nav nekāda burvju nūjiņa, atbalstu varbūt vēl nejūt katrā sētā un ģimenē, taču gada laikā
sasniegtais rāda, ka ilgākā laika periodā ieguvumus izjutīs daudzi. Jau tagad cilvēki Latgalē ir
kļuvuši drošāki par sevi un saviem bērniem, pārliecinātāk skatās rītdienā. Drošības sajūtas un
pārliecības Latvijas mērogā mums joprojām pietrūkst. Bieži vien problēma nav tikai skaitļos
un ekonomikas izaugsmes rādītājos, bet gan nespējā cilvēkus iedrošināt ticēt sev un labākai
nākotnei.
Latgales rīcības plāns ir tikai viens no daudziem darbiem, kuriem iepriekšējo valdību laikā
nav tikusi veltīta pietiekama uzmanība. Rīcībspējīgākas, godīgākas un atbildīgākas
pašvaldības – šie trīs īpašības vārdi kopumā raksturojuši VARAM darbu 2012. gadā.
Ministrija sagatavojusi likumprojektus par lēmējvaras un izpildvaras nodalīšanu pašvaldībās,
deputātu skaita samazināšanu mazajos novados, kā arī regulējumu pašvaldību referendumu
ieviešanai. E-pārvaldes jomā būtiskākais bijusi valsts un pašvaldību publisko pakalpojumu
sistēmas pilnveide un Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības
organizatoriskā modeļa izstrāde.
Taču ne tikai reģionu attīstības, pašvaldību un e-pārvaldes jomas ieguva jaunu elpu, arī vides
jomā ir izkustējušies virkne iesūnojušu jautājumu, piemēram, kompensāciju izmaksa zemes
īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās. Konkrētu
virzību ieguva arī iedzīvotāju ilgi gaidītā depozīta sistēmas ieviešana dzērienu iepakojumam,
un drīz pelnīti varēs saukties par zaļāko valsti pasaulē.
Kopā mēs VARAM daudz!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs
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PAMATINFORMĀCIJA

1.1 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības
vispārīgs raksturojums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) ir vadošā
valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības (tajā skaitā vides kvalitātes uzlabošanas,
dabas aizsardzības, dabas resursu saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas, klimata
politikas, vides investīciju, hidrometeoroloģijas, zemes dzīļu izmantošanas),
reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un
pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas
aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī
elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts
pārvaldē jomā.
VARAM iepriekš minētajās jomās izstrādā valsts politiku, organizē un koordinē
politikas īstenošanu, pārrauga pašvaldību darbības likumību, kā arī pašvaldībām
likumos un citos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi.
Funkciju izpildes nodrošināšanai, ministrija izstrādā normatīvo aktu un politikas
plānošanas dokumentu (pamatnostādņu, programmu, plānu) projektus un sniedz
atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem, pārstāv valsts intereses
ārvalstu un starptautiskajās institūcijās, kā arī informē sabiedrību par nozares politiku
un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību. VARAM atbild par nacionālo pozīciju
izstrādi un aizstāvēšanu vides aizsardzības, reģionālās attīstības, informācijas
sabiedrības un e-pārvaldes jomās ES institūcijās.
2012. gadā VARAM izstrādājusi un Saeima pieņēmusi 7 likumus, Ministru kabinets
pieņēmis 125 noteikumus, apstiprinājis 45 rīkojumus (t.sk. 1 jaunu politikas
plānošanas dokumentu), apstiprinājis 1 instrukciju un izskatījis 43 informatīvos
ziņojumus. Detalizēts apkopojums par sagatavotajiem tiesību aktiem, kas apstiprināti
2012.gadā pieejams PIELIKUMĀ NR.1. Vienlaikus VARAM aktīvi piedalās arī
normatīvu aktu pilnveidošanas procesā saistītajās jomās, t.sk., ES fondu īstenošanas
procedūru izstrādē.

1.2 VARAM 2012. gada darbības virzienu un būtiskāko paveikto
darbu kopsavilkums
1.2.1 Reģionālās attīstības, pašvaldību darbības pilnveidošanas un
telpiskās plānošanas jomās
Administratīvi teritoriālās reformas izvērtējums
Lai stiprinātu pašvaldību un reģionu rīcībspēju, dodot pašvaldībām un reģioniem
plašākas iespējas veicināt savas teritorijas attīstību, VARAM turpināja darbu pie
Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam projekta izstrādes un
pilnveidošanas, ņemot vērā priekšlikumus, kas tika sniegti 2011.gada nogalē
notikušajos!(varbūt bez notikušajos) reģionu izaugsmes forumos un starptautiskajā
konferencē, kā arī rakstiski saņemtajos komentāros un priekšlikumos (izsludināts VSS
2012.gada 13.decembrī).
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Informatīvais ziņojums par Administratīvi teritoriālās reformas izvērtējumu Ministru
kabinetā atbalstīts 2013.gada 26.martā. Izvērtējumā tika apkopota un analizēta
informācija par pašvaldību darbību funkciju izpildes nodrošināšanu, pašvaldību
sadarbību, pašvaldību spēju apgūt ES fondus, piesaistīt privātās investīcijas, kā arī
analizēta pašvaldību pamatbudžetu izpilde.
Izvērtējums sniedz vērtējumu par administratīvi teritoriālās reformas rezultātiem un
priekšlikumus, par nepieciešamiem valsts administratīvi teritoriālās struktūras
uzlabojumiem.
Izvērtējumā turpmāko pašvaldību darbības attīstībai izvirzīti vairāki priekšlikumi tādi
kā: (1) izskatīt iespēju veidot lielus novadus ap reģionālās un nacionālās nozīmes
attīstības centriem; (2) izstrādāt sistēmu, kā virzīt pašvaldību apvienošanos, lai
nodrošinātu reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru administratīvu sasaisti
(centrs un lauku teritorija vienā novadā) ar visām Latvijas lauku teritorijām; (3)
aktualizēt Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu, lai rastu risinājumu
ATR neatrisināto jautājumu īstenošanai; (4) izpētīt nepieciešamību nodot pašvaldībām
atsevišķas valsts pārvaldes funkcijas un konsultācijās ar nozaru ministrijām
konkretizēt decentralizējamās funkcijas.
Vietējo pašvaldību referendumu likumprojekts
Lai nodrošinātu vietējās pašvaldības iedzīvotājiem iespēju piedalīties vietējās nozīmes
jautājumu lemšanā, veicinātu pašvaldības iedzīvotāju iespējas ietekmēt pašvaldības
domes darbību vietējo iedzīvotāju interesēs, kā arī piešķirtu pašvaldības iedzīvotājiem
tiesības atlaist pašvaldības domi, izstrādāts likumprojekts "Vietējo pašvaldību
referendumu likums".
Likumprojekts tiešā veidā skar Latvijas Republikas Satversmes 101.pantā garantēto
tiesību – ikvienam Latvijas pilsonim likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību
darbībā – īstenošanu.
Likumprojekts 2013.gada 15.janvārī ir atbalstīts Ministru kabinetā. Šobrīd
likumprojekts atrodas Saeimā izskatīšanai pirms 2.lasījuma (2013.gada 21.februārī ir
atbalstīts 1.lasījumā).
Pašvaldības deputātu skaita samazināšana
Ar mērķi stiprināt pašvaldību rīcībspēju un efektīvu pārvaldību, vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs nāca ar iniciatīvu! (varbūt ierosināja) samazināt deputātu
skaitu pašvaldībās.
Saeima 2013.gada 14.februārī atbalstīja likumprojektu „Grozījumi Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu likumā”, kas paredz samazināt deputātu skaitu
pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 5000 iedzīvotāju. Grozījumi attiecās
jau uz 2013.gada pašvaldību vēlēšanām.
Pašlaik Saeimā izskatīšanā ir arī likumprojekts „Grozījumi Republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanu likumā”, kas paredz deputātu skaita samazinājumu arī
pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 5000 iedzīvotājus. Likumprojekts
2013.gada 14.februārī Saeimā ir atbalstīts 1.lasījumā.
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Lēmējvaras nodalīšana no izpildvaras vietējo pašvaldību pārvaldē
Lai nodrošinātu demokrātijas pamatprincipa – varas dalīšana – nostiprināšanu vietējo
pašvaldību pārvaldē, tādējādi radot iespēju pašvaldības lēmējvarai un izpildvarai
darboties neatkarīgi, mazinot korupcijas un pašvaldības mantas nelietderīgas
izmantošanas un izšķērdēšanas riskus, vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs iesniedza Saeimā priekšlikumus grozījumiem likumā "Par pašvaldībām", kas
no 2013.gada 1.jūlija paredz nošķirt pašvaldības lēmējvaru no izpildvaras un novērst
situācijas, kad pašvaldības domes deputāti hierarhiski ir padoti amatpersonai, kuru
viņi paši ir iecēluši amatā (izpilddirektoram), un ir hierarhiski padoti paši sev kā
pašvaldības augstākas lēmējinstitūcijas locekļiem (deputātiem), tādējādi mazinot
interešu konflikta situācijas, korupcijas un pašvaldības mantas nelietderīgas
izmantošanas un izšķērdēšanas riskus.
Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam
Pēc VARAM iniciatīvas tika izstrādāts rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei
„Iespēju Latgale”, kuru 2012.gada jūnijā apstiprināja Ministru kabinets. Šis plāns
paredz nozīmīgus un visaptverošus pasākumus Latgales reģiona attīstības veicināšanai
un daudzi no tiem, sadarbībā ar nozaru ministrijām, jau tiek īstenoti.
Rīcības plāna ietvaros ir:
- Piesaistīts papildu atbalsts Latgales pašvaldībām 33,36 miljonu latu apmērā
uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai;
- Ministru kabinets nolēmis veidot Latgales uzņēmējdarbības centru;
- Piesaistīts papildu atbalsts ceļu infrastruktūras atjaunošanai reģionā;
- Uzņemta filma par Latgali un tās iespējām;
- Izsludināta Sorosa fonda – Latvijas iniciatīvas Pārmaiņu iespēja skolām” otrā
kārta “Skola kā kopienas attīstības resurss”;
- Organizēts četru dienu lekciju cikls lauku jauniešu uzņēmējdarbības
veicināšanai.
Arī 2013.gadā ir plānoti vairāki pasākumi ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu,
piemēram, uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanas pasākumi, investīciju piesaistes
piedāvājumu sagatavošana, kopienu atbalsta pasākumu īstenošana, Latgales
pārstāvniecības Rīgā izveide, reģionālo konkursu inovatīvo biznesa ideju atbalstam,
attīstības plānošanas speciālistu apmācības utt., kā arī plānots veikt normatīvo aktu
grozījumus sociālo pakalpojumu, nodokļu/pabalstu un izglītības jomā.
Kopējais izmaksātais finansējums 2012.gadā visu plāna aktivitāšu īstenošanai sastāda
aptuveni 9,26 milj. latu.
Latgales uzņēmējdarbības centrs
Lai veidotu vienotu konsultāciju tīklu un nodrošinātu koordinētu atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībai, tiek veidots Latgales uzņēmējdarbības centrs (turpmāk –
LUC)., t.sk. Ministru Kabineta 2012.gada 16.augusta sēdē tika atbalstīta valsts
budžeta līdzekļu novirzīšana prioritārajiem pasākumiem 2013.-2015.gadam. Latgales
plānošanas reģionam Latgales reģiona investīciju piesaistes atbalsta nodrošināšanai
tika piešķirts papildu finansējums – 2013.gadā 50 000 LVL apmērā, 2014.gadā 75 000
LVL apmērā un 2015.gadā 50 000 LVL apmērā. MK 2012.gada 11.decembra sēdē
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tika apstiprināts informatīvais ziņojums par Latgales uzņēmējdarbības centra izveidi
un panākta vienošanās ar LIAA, LHZB, VRAA un LLKC par praktisku sadarbību.
LUC darbu sāka 2013.gada 29.maijā. Tas iecerēts kā vienas pieturas aģentūra
uzņēmēju atbalstam, palīdzot uzņēmīgiem latgaliešiem īstenot savas ieceres un
tādējādi veicināt arī visa reģiona ekonomisko attīstību.
LUC pamatprincipi ir mobilitāte un sadarbība, un, balstoties uz tiem, iecerēts veidot
teritoriālo tīklu Latgales reģionā ar birojiem Daugavpilī, Balvos un Rēzeknē,
nodrošinot speciālistu pieejamību periodiski katrā no pašvaldībām.

1.2.2 E-pārvaldes jomā
Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais
modelis
VARAM izstrādājusi koncepciju „Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
pārvaldības organizatoriskais modelis”, nosakot uzdevumus 2,5 gadu laika periodam,
lai organizētu valsts IKT pārvaldību tā, lai spētu izmantot visu valsts pārvaldes
iestādēs uzkrāto kompetenci un pieredzi vienotai valsts IKT pārvaldībai. Valsts IKT
pārvaldības mērķis ir efektīvi izmantot un attīstīt valsts IKT arhitektūru, tehniskos
resursus, procesus un cilvēkresursus valsts pārvaldes procesu un valsts attīstības
prioritāšu atbalstam.
Koncepcijas projekts 2013.gada 15.janvārī atbalstīts Ministru kabinetā.
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Ar mērķi nodrošināt kvalitatīvākus, daudz ērtāk pieejamus un izprotamus
pakalpojumus iedzīvotājiem VARAM sagatavojusi Publisko pakalpojumu sistēmas
pilnveides koncepcijas projektu.
Koncepcijas projekts atbalstīts Ministru kabinetā 2013.gada 12.februārī.
Lai sasniegtu koncepcijā izvirzītos mērķus, rīcība plānota vairākos rīcības virzienos:
1) vienota normatīvā un metodiskā ietvara izstrāde (Publisko pakalpojumu
likumprojekts);
2) pakalpojumu elektronizācija un optimizācija;
3) vienota klātienes klientu apkalpošanas attīstība;
4) finansēšanas un maksāšanas kārtības noteikšana;
5) koordinēšanas un vadības mehānisma noteikšana.
To plānots darīt pakāpeniski – 2013.gadā veicot sagatavošanās darbus, bet 2014.gadā
īstenojot pilotprojektu. Pēc pilotprojekta rezultātu izvērtējuma iecerēts precizēt
koncepcijas tālākās ieviešanas plānus un gatavoties tam, lai ar 2016.gadu varētu
uzsākt vienotā valsts klientu apkalpošanas centra tīkla darbību visā Latvijas teritorijā.

1.2.3 Vides un dabas aizsardzības jomā
Atkritumu apsaimniekošanas jomas pilnveidošana
2012.gada laikā sagatavots un 2013.gada 26.februārī Ministru kabinetā apstiprināts
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.–2020.gadam un tā ietekmes uz vidi
stratēģiskā novērtējuma vides pārskats.
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Plāns paredz mainīt pieeju atkritumu apsaimniekošanai, veicinot atkritumu atkārtotu
izmantošanu. Tajā ne tikai iekļauta atkritumu rašanās novēršanas programma, bet arī
ietvertas prognozes un atkritumu apsaimniekošanas tendences attiecīgajam periodam.
Tāpat plānā noteikts, ka turpmāk atbalsts tiks sniegts sadzīves atkritumu dalītās
savākšanas sistēmas attīstībai, apglabājamā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma
samazināšanai, kā arī elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu dalītās savākšanas
un reģenerācijas sistēmas attīstībai.
Depozīta sistēmas ieviešana
Vienlaikus ar darbu pie Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.–2020.gadam
sagatavošanu, VARAM turpināja intensīvu darbu gatavojot normatīvo bāzi, lai
panāktu, ka no 2015.gada varētu ieviest obligāto depozīta sistēmu vienreiz un atkārtoti
lietojamam stikla, plastmasas un metāla dzērienu iepakojumam.
2013.gada 23.aprīlī Ministru kabinets atbalstīja VARAM izstrādāto koncepciju par
depozīta sistēmas piemērošanas dzērienu iepakojumam. Koncepcija paredz obligāto
depozīta sistēmu ieviest vienlaicīgi atkārtoti lietojamam un vienreiz lietojama
dzērienu iepakojuma (PET, stikls, metāls) no 2015.gada 1.janvāra.
Kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežošanu aizsargājamās dabas
teritorijās sistēmas pilnveidošana
2013.gada 4.aprīlī Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja VARAM izstrādāto
likumprojektu, kas paredz ieviest jaunu kārtību kompensāciju piešķiršanai par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās dabas teritorijās. Tās varēs
saņemt kā ikgadējus maksājumus, kas tiks veikti, kombinējot valsts budžeta un
Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Iecerēts atteikties no sākotnēji iecerētās
vienreizējās atlīdzības izmaksas, kuras finanšu ierobežojuma dēļ tā arī netika
uzsāktas. Līdz ar likuma pieņemšanu zemes īpašnieki varēs beidzot saņemt atbalsta
maksājumus, kuru ieviešanu paredz jau 2005. gadā pieņemtais likums. Tolaik krīzes
iespaidā samazinoties valsts budžeta iespējām, to izmaksa pilnā apmērā netika sākta.
Likums stājas spēkā 2013.gada 1.jūnijā.

1.3 Padotībā esošās institūcijas un kapitālsabiedrības, kurās
VARAM ir valsts kapitāla daļu turētāja
VARAM padotībā ir šādas iestādes:
Iestādes nosaukums
Valsts vides dienests
(http://www.vvd.gov.lv)

Kompetence
Darbības mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie
akti vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas
jomā, kā arī veicināt dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu
izmantošanu.
Vides pārraudzības valsts Darbības mērķis ir novērst vai samazināt fizisko vai
birojs
juridisko personu darbības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.
(http://www.vpvb.gov.lv)
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Tas veic likumā “Par vides aizsardzību”, likumā “Par
ietekmes uz vidi novērtējumu”, likumā “Par piesārņojumu”
un normatīvajos aktos par rūpniecisko avāriju novēršanu un
riska samazināšanu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
(preparātu) izmantošanu, ūdens apsaimniekošanu, kā arī
atkritumu un iepakojuma apsaimniekošanu noteiktās
funkcijas un uzdevumus.
Dabas
aizsardzības Darbības mērķis ir sekmēt vienotas dabas aizsardzības
pārvalde
politikas realizēšanu Latvijā, kā arī veikt efektīvu Latvijas
(http://www.dap.gov.lv)
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un
pārvaldīšanu.
Latvijas
Vides Nodrošina valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības
aizsardzības
fonda fonds" efektīvu izlietošanu vides aizsardzības pasākumu un
projektu īstenošanai
administrācija
(http://www.lvaf.gov.lv)
Valsts reģionālās attīstības Darbības mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai
aģentūra
valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos
(http://www.vraa.gov.lv)
deleģēto valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu
instrumentu ieviešanu, valsts un pašvaldību elektroniskās
pārvaldes attīstību, pētniecisko darbību, kā arī
administratīvo
atbalstu
starptautisko
programmu
sekretariātiem.
Valsts aģentūra Latvijas Darbības mērķis ir sabiedrības izglītošana un vides apziņas
Dabas muzejs
veidošana. Tas ir vienīgais kompleksais dabaszinātņu
(http://www.dabasmuzejs. muzejs Baltijā, kas glabā unikālu un daudzpusīgu
gov.lv)
dabaszinātņu kolekciju.
Valsts
aģentūra
„Nacionālais botāniskais
dārzs”
(http://www.nbd.gov.lv)

Darbības mērķis ir uzturēt zinātniski dokumentētas dzīvo
augu kolekcijas, Latvijas savvaļas augu un Latvijas
selekcijas augu gēnu banku. Tā pārziņā ir viena no
lielākajām dzīvo augu kolekcijām Ziemeļaustrumeiropā ap 15 000 augu dažādības.
Latvijas Hidroekoloģijas Darbības mērķis ir pētīt ar Baltijas jūras vidi un ekoloģiju
institūts
saistītas fundamentālas un praktiskas problēmas,
(http://www.lhei.lv)
galvenokārt orientējoties uz Rīgas jūras līci un Baltijas
jūras Latvijas daļu.

VARAM ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrības:
Iestādes nosaukums
Valsts SIA
„Vides investīciju fonds”
(http://www.lvif.gov.lv)

Kompetence
Darbības mērķis ir vides piesārņojuma samazināšana,
veicinot vides aizsardzības projektu realizāciju un
palielinot pašvaldību un kapitālsabiedrību kapacitāti,
sagatavot un realizēt kvalitatīvus un efektīvus vides
aizsardzības projektus no projekta idejas līdz tās
īstenošanai. Darbība ir virzīta uz maksimālā vides
uzlabojuma sasniegšanu, ieguldot finanšu resursus vides
infrastruktūras sakārtošanas projektu realizācijā.
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VAS ''Elektroniskie
sakari''

Galvenie darbības virzieni ir pārvaldīt radiofrekvenču
spektru un numerāciju, lai nodrošinātu to racionālu un
efektīvu izmantošanu; plānot radiofrekvenču spektra
tehnisko izmantošanu un noteikt radiofrekvenču
piešķīrumu
radioiekārtas
darbībai;
sniegt
elektromagnētiskās
saderības
un
numerācijas
nodrošināšanas pakalpojumus; piešķirt radioiekārtai
pazīšanas (izsaukuma) signālus; elektronisko sakaru tīklu
ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšana; elektronisko
sakaru tīklu būvprojektu saskaņošana.
Valsts
SIA
„Latvijas Darbības mērķis ir vides informācijas apkopošana,
Vides,
ģeoloģijas
un uzkrāšana un sniegšana sabiedrībai un valsts un pašvaldību
meteoroloģijas centrs”
institūcijām; vides monitoringa veikšana; zemes dzīļu
http://www.lvgmc.gov.lv) resursu apzināšana un izvērtēšana; valstij piederošo
bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanas
objektu
apsaimniekošana; radioaktīvo atkritumu un kodolobjektu
droša apsaimniekošana; piedalīties valsts politikas
īstenošanā ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas,
hidroloģijas, ūdens un gaisa kvalitātes, pārrobežu gaisa
piesārņojuma ietekmes un radioaktīvo un bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas jomā.
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2

FINANŠU RESURSI UN VARAM DARBĪBAS REZULTĀTI
2012. GADĀ

2.1 Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 2012.gadā
(latos)
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

105 869 837

130 545 556

110 822 154

1.1.

dotācijas

97 391 296

98 639 253

84 815 899

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

0

0

0

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

7 271 351

31 525 141

25 741 871

1.4

Transferti

1 207 190

381 162

264 384

1.5.

ziedojumi un dāvinājumi

0

0

0

2.

Izdevumi (kopā)

107 036 977

140 731 947

106 416 590

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

105 866 474

134 474 213

100 563 493

2.1.1.

kārtējie izdevumi

4 159 092

7 540 200

6 725 478

2.1.2.

procentu izdevumi

0

0

0

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

76 938 022

49 388 206

45 386 434

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

561 539

11 375 496

6 544 424

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

24 207 821

66 170 311

41 907 157

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

1 170 503

6 257 734

5 853 097

2.2 Darbības rezultāti 2012.gadā
2.2.1 Reģionālā attīstība
Lai uzņēmējiem radītu visās pašvaldībās vienādas prasības reklāmas izvietošanas un
ekspluatācijas jomā publiskajā ārtelpā, kā arī samazinātu administratīvo slogu šī
pakalpojuma saņemšanā, 2012.gadā tika apstiprināti un stājās spēkā Ministru kabineta
noteikumi, kas nosaka vienotu reklāmas atļauju saņemšanas kārtību reklāmas
izvietošanai publiskās vietās.
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Izstrādāts informatīvais ziņojums „Par finanšu pakalpojumu pieejamību Latvijas
teritorijā – skaidras naudas izņemšanas un norēķinu veikšanas iespējas”, kā rezultātā
ministrijas pārstāvji kopā ar pašvaldībām turpina meklēt risinājumus skaidras naudas
pieejamības veicināšanai, vienlaicīgi popularizējot elektronisku norēķinu veikšanu.
Lai nodrošinātu pašvaldību izvirzīto investīciju vajadzību un risinājumu koordināciju
reģionālā mērogā reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ietvaros, īpaši
attiecībā uz jautājumiem un problēmām, kas iet pāri vienas pašvaldības robežām,
izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par reģionāla līmeņa
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas nosaka plānošanas reģionu
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturu, kā arī izstādes, aktualizācijas,
apstiprināšanas, ieviešanas un uzraudzības kārtību.
Ņemot vērā vietējo pašvaldību attīstības programmas nozīmi vietējā līmenī,
nepieciešamo ieguldījumu dažādās jomās/nozarēs plānošanā, kas izriet no konkrētās
pašvaldības prioritātēm un specifikas, pārskata periodā tika nodrošināta pašvaldību
attīstības programmas izstrādes metodiskā vadība, organizējot seminārus, sniedzot
atzinumus par attīstības programmu projektiem, piedaloties izstrādes procesā.
Eiropas Savienības fondu ieguldījumu teritorijās novērtējumam tika sagatavots
ikgadējais ziņojums par horizontālo prioritāšu „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un
„Rīgas starptautiskā konkurētspēja” īstenošanu, veicot analīzi par noteikto horizontālo
prioritāšu principu un sasniegto rezultātu (ieguldījumu teritorijās) sasaisti, kā arī par
Eiropas Savienības fondu aktivitāšu īstenošanas progresu konkrētās teritorijās.
Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta „Atbalsts Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo horizontālo prioritāšu mērķu
sasniegšanas nodrošināšanai” ietvaros tika izstrādāts izvērtējums par Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gadam ietekmi uz Latvijas
teritoriju attīstību. Izvērtējuma rezultātā tika izstrādāts funkcionējošs, ar datiem
piepildīts analītiskais rīks, kā arī metodika, ar kuras palīdzību ir iespējams analizēt
Eiropas Savienības fondu ietekmi. Pētījuma rezultāti tika apkopoti analītiskā pārskatā
– tajā tika atspoguļota analīze par laika periodu 2007.-2010.gads.
Lai veicinātu radošuma pielietojumu teritorijas attīstības plānošanā un īstenošanā,
Radošās darbības nedēļas 2012 ietvaros tika organizēta Radošuma balva, apbalvojot
risinājumus, kas apliecina pašvaldības spēju mērķtiecīgi izmantot savus resursus, kā
arī pašvaldības atvērtību kopdarbam un gatavību strādāt komandā.
2.2.2 Telpiskā plānošana
Telpiskās plānošanas departaments nodrošina vietējo pašvaldību teritorijas
plānojumu, attīstības stratēģiju un teritorijas plānojumu izstrādes uzraudzību.
2012.gadā apstiprināts 41 vietējās pašvaldības teritorijas plānojums vai tā grozījumi.
Ministrijā saņemtas sūdzības par 13 teritorijas plānojumiem, kas attiecīgi izvērtēti
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Rezultātā 2012.gadā no jaunapstiprinātajiem
teritorijas plānojumiem atcelti Ozolnieku novada, Babītes novada, Mālpils novada
teritorijas plānojumi un Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi.
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2013.gadā izdots vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2013. gada 8.
februāra rīkojums Nr. 67 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra
saistošo noteikumu Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās
daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apturēšanu
daļā” attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1202. 2013.gadā,
pamatojoties uz VARAM pieprasījumu, atcelts arī Daugavpils novada teritorijas
plānojums.
Sagatavots noteikumu projekts „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” ar mērķi noteikt vispārīgās prasības teritorijas attīstības
plānošanai. Noteikumi paredz kopējus zonējuma un plānojuma noformēšanas
principus, apbūves rādītāju noteikšanas formulas, kā arī vienādus nosacījumus
funkcionālā zonējuma izstrādei un atļautajai izmantošanai, ietverot atbilstošus
klasifikatorus. Kad visas Latvijas pašvaldības būs izstrādājušas plānojumus
izmantojot šo vienoto klasifikatoru, un, ievietojušas tos TAPIS sistēmā, vairs nebūs
nepieciešams zemes lietošanas mērķu klasifikators, un, kadastrālo vērtēšanu varēs
veikt, par pamatu izmantojot pašvaldību teritorijas plānojumus.
Ministru kabineta 2012. gada 10.aprīļa sēdē tika apstiprināts informatīvais ziņojums
par kompetenču sadalījumu starp institūcijām jūras telpiskajā plānošanā
(prot.Nr.19/40.p.), kas nosaka atbildīgās institūcijas jūras telpiskajā plānošanā, to
lomas un kompetences, kā arī definē, kas ir jūras plānojums un ko tas risina.
2012.gada 30.okotbrī apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.740, kas nosaka, ka
Jūras plānojuma izstrādi, ieviešanu un uzraudzību nodrošina par teritorijas attīstības
plānošanu atbildīgā ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas
institūtu un Jūras administrāciju, kā arī nosaka plānojuma izstrādes kārtību un
dokumenta saturu.
Pieņemts jauns regulējums - 2012.gadā tika izstrādāti un 2012.gada 16.oktobrī
apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par vietējā līmeņa
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas nosaka:
1) vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu - ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojuma un to
grozījumu, detālplānojuma un tematiskā plānojuma saturu un to izstrādes kārtību;
2) lokālplānojuma un detālplānojuma izstrādes finansēšanas kārtību un līgumā par
lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādi un finansēšanu iekļaujamos nosacījumus;
3) prasības vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādātājiem.
Noteikumi ievieš elastīgāku teritorijas plānojumu izstrādes procesu un kārtību, līdzās
citām nostādnēm ieviešot jaunu dokumenta veidu – lokālplānojumu.
2012. gadā turpinot Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.-2019.gadam
īstenošanu, lai apzinātu piekrastes infrastruktūras attīstībai nepieciešamās investīcijas,
visās 17 piekrastes pašvaldībās tika organizētas sanāksmes un apkopoti detalizēti dati
par katrā piekrastes pašvaldībā nepieciešamajām investīcijām piekrastes publiskās
infrastruktūras attīstībai.
Lai nodrošinātu Eiropas ainavu konvencijas ieviešanu un Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā „Latvija 2030” noteiktās telpiskās attīstības perspektīvas
īstenošanu, tika uzsākta Ainavu politikas pamatnostādņu projekta izstrāde, kas ietver
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kompetenču sadalījumu publiskās pārvaldes institūciju starpā un galvenos uzdevumus,
kas jāīsteno 2013.-2019.gadā. No tiem svarīgākais - ainavu politikas integrēšana
teritorijas attīstības plānošanā - nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, identificējot
ainaviski vērtīgas teritorijas un sagatavojot vadlīnijas to attīstībai.
Atsaucoties uz Valsts prezidenta 2012.gada 10.oktobra rīkojumu Nr.5 “Par
priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai”,
Zemes pārvaldības likumā iekļauts regulējums par Latvijas zemes fondu, kura turētājs
būs VAS „Lauku attīstības fonds”, kā arī noteikts, ka zeme, kas atliks pēc zemes
reformas noslēguma, un rezerves fonda zeme nonāks pašvaldību pārvaldībā.
Likumprojekts paredz, ka pašvaldību zemes fondā iekļautās zemes būs izmantojamas
zemes konsolidācijai, kas Latvijā ir jauns process, tomēr daudzviet Eiropā un citur
pasaulē pierādījis sevi kā nozīmīgu faktoru zemes izmantošanas uzlabošanā. Ir arī
paredzēts veikt pilotprojektu detalizēta regulējuma izstrādei un Eiropas Savienības
finanšu atbalsta līdzekļu piesaistei.
Zemes pārvaldības likums kopā ar izstrādātajiem grozījumiem citos likumos risinās
iekšzemes publisko ūdeņu, kā arī jūras piekrastes apsaimniekošanas un izmantošanas
jautājumus, nosakot pašvaldībām plašākas pilnvaras šo ūdeņu pārvaldībā.
Būtisks jautājums, kas risināts Zemes pārvaldības likumā, ir piekļuves sakārtošana,
tostarp skarot zemes reformas laikā dibinātos ceļu servitūtus, kā arī publiskai
lietošanai nepieciešamās teritorijas jaunajos ciemos.
Tā kā līdz Zemes pārvaldības likuma pieņemšanai publiskajiem ūdeņiem nav tiesiski
noteikta valdītāja, Ministru kabinets 2012.gada 24.jūlijā ir noteicis pagaidu kārtību –
gadījumos, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par tās administratīvajā teritorijā esošo
publisko ūdeņu pārņemšanu pašvaldības valdījumā, VARAM ir atbildīga par Ministru
kabineta rīkojuma par publisko ūdeņu nodošanu pašvaldības valdījumā sagatavošanu
(izņemot gadījumus, ja iecerētās darbības publiskajos ūdeņos skar citu ministriju
kompetenci). 2012.gadā atsevišķus publiskos ūdeņus ir pārņēmusi Ogres novada
pašvaldība, kā arī VARAM ir saņēmis vairāku citu pašvaldību pieteikumus.

2.2.3 Pašvaldību darbības pilnveidošana
2012.gadā īstenojot pašvaldību pārraudzību un uzraugot pašvaldību darbības tiesiskumu,
tika veikta saistošo noteikumu tiesiskuma kontrole un kopumā par pašvaldību
saistošajiem noteikumiem sniegti 1359 atzinumi. Nodrošinot pašvaldību darbības
tiesiskuma uzraudzību, 2012.gadā ar ministra rīkojumu no amata tika atstādināts
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs.
2012.gadā VARAM uzsāka proaktīvu sadarbību ar pašvaldībām, sagatavojot
pašvaldībām skaidrojošu materiālu par Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajām
pašvaldību tiesībām un pienākumiem. Tika sagatavotas vadlīnijas pašvaldību saistošo
noteikumu pielāgošanai eiro ieviešanai, kā arī meklēti risinājumi citiem aktuāliem
jautājumiem, piemēram, iesaistoties likumprojekta izstrādē, kas turpmāk nodrošinās
pašvaldībām iespēju noteikt papildu aizliegumus vai ierobežojumus smēķēšanai.
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Lai nodrošinātu pašvaldību izvirzīto investīciju vajadzību un risinājumu koordināciju
reģionālā mērogā reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ietvaros, īpaši
attiecībā uz jautājumiem un problēmām, kas iet pāri vienas pašvaldības robežām,
izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par reģionāla līmeņa
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas nosaka plānošanas reģionu
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturu, kā arī izstādes, aktualizācijas,
apstiprināšanas, ieviešanas un uzraudzības kārtību (izsludināts VSS 13.12.12.).
2.2.4 Teritoriālā sadarbība
2012.gadā tika sagatavots un Ministru kabinetā apstiprināts informatīvais ziņojums
par Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa programmu sagatavošanu Latvijā 2014.2020.gadā, nosakot VARAM par atbildīgo institūciju Latvijā par Eiropas Savienības
strukturālo un investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda „Eiropas
teritoriālās sadarbība” mērķa darbības programmu (turpmāk – programmu) izstrādi.
Lai nodrošinātu programmu izstrādes kvalitātes uzraudzību un sinerģiju ar pārējiem
valstij pieejamajiem finanšu instrumentiem, 2012.gada beigās tika uzsākts veidot
Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda „Eiropas
teritoriālā sadarbība” mērķa darbības programmu sagatavošanas konsultatīvo darba
grupu, kurā ir pārstāvētas nozaru ministrijas, Pārresoru koordinācijas centrs,
plānošanas reģioni un nevalstiskās organizācijas.
Lai pārstāvētu Latvijas pozīciju sarunās ar programmu dalībvalstīm kā pirmā tika
sagatavota un Ministru kabinetā apstiprināta Latvijas nacionālā pozīcija par
tematiskajiem mērķiem Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas
2014.-2020.gadam ietvaros. Par pārējo Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa
programmu tematiskajiem mērķiem Latvijas nacionālās pozīcijas tiks izstrādāta
2013.gadā.
Atbilstoši Nacionālās atbildīgās iestādes kompetencei 2012.gadā tika nodrošināta arī
Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2007.2013.gadam pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu
ieviešana: Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma; Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programma; Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu
sadarbības programma; Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programma; Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma;
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma; Starpreģionu sadarbības
programma INTERREG IVC; Pilsētvides attīstības programma URBACT II; Labas
teritoriālās sadarbības programmu pārvaldības programma INTERACT II; ESPON
2013 programma (Eiropas telpiskās plānošanas pārraudzības tīkls).
2012.gadā Uzraudzības komitejās tika pieņemti lēmumi par finansējuma piešķiršanu
projektiem Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā (apstiprināti 6
stratēģiskie projekti par kopējo ERAF finansējumu 8 379 729 EUR), Baltijas jūras
reģiona transnacionālās sadarbības programmā (apstiprināti 8 projekti par kopējo
ERAF finansējumu 10 214 311 EUR, tai skaitā 4 projekti ar Latvijas partneru dalību).
2012.gadā organizētas 19 valsts budžeta finansējuma piešķiršanas ES struktūrfondu
3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbības programmu 2007.-2013.gadam projektu
īstenošanai pastāvīgās komisijas sēdes, kuru rezultātā pieņemti 102 lēmumi par valsts
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budžeta piešķiršanu vai pieteikuma noraidīšanu. 2012.gadā noslēgts 101 līgums par
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu ES struktūrfondu 3.mērķa programmu
līdzfinansējuma saņēmējiem.
Īstenojot vadošās iestādes funkcijas Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmai 2007.-2013.gadam, tika nodrošināta programmas finansējuma apguve:
līdz 2012.gada beigām ir noslēgti 116 projektu finansēšanas līgumi(t.sk. 2102.gadā –
44) par summu 60 976 998 EUR. Līdz 2012.gada beigām ir noslēgusies 63 projektu
īstenošana. 2012.gadā tika organizēta viena programmas Uzraudzības un vadības
komitejas sēde, kas notika Paņevežā (Lietuvā). Programmas ietvaros Latvijā un
Lietuvā tika organizēti atbalsta, informatīvie un citi tematiskie semināri vadošajiem
partneriem un projektu partneriem par projektu ieviešanas jautājumiem, masu mediju
informēšana.
Īstenojot Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas
Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam apvienotās
vadošās iestādes funkcijas, 2012.gadā tika noslēgts 21 projektu finansēšanas līgums ar
pirmā projektu uzsaukuma īstenotājiem par summu 48 227 673 EUR no kopējā
projektiem pieejamā finansējuma 65 415 605 EUR. Sadarbībā ar apvienoto tehnisko
sekretariātu tika organizēts otrais projektu uzsaukums. Tika organizēti informatīvi
semināri potenciālajiem projektu ideju iesniedzējiem un pilno pieteikumu formu
iesniedzējiem, kā arī tika organizēta iesniegto projektu ideju un pilno pieteikumu
izvērtēšana. Otrā projektu uzsaukuma ietvaros tika apstiprināti 20 projekti. 2012. gadā
tika organizētas divas programmas Apvienotās Uzraudzības komitejas - Pleskavā
(Krievijā) un Rīgā (Latvijā). Igaunijā, Latvijā un Krievijā tika organizēti informatīvie
semināri projektu īstenotājiem, organizēti apmācību semināri, atvērto dienu pasākumi,
programmas gada pasākums.
2012.gadā tika izstrādāts un Ministru kabinetā apstiprināts EEZ finanšu instrumenta
līdzfinansētās programmas LV02 "Nacionālā klimata politika" iesnieguma projekts.
Izstrādātais programmas iesniegums 2012.gada februārī tika iesniegts Norvēģijas
kompetentajām institūcijām izvērtēšanai un 2012.gada 20.decembrī EEZ finanšu
instrumenta programma tika apstiprināta.
2012.gadā notika darbs arī pie NFI 2009.-2014.gada perioda programmas
"Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas
valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" iesnieguma saskaņošanas ar
Norvēģijas kompetentajām institūcijām, kas 2012.gada 11.septembrī tika apstiprināts.
2.2.5 Vides aizsardzība
Lai mazinātu administratīvo slogu, ietekmes uz vidi novērtējuma jomā izdarīti
grozījumi kārtībā, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus
paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, saīsinot
tehnisko noteikumu sagatavošanas un izdošanas termiņu līdz 15 dienām un novēršot
nepieciešamību pieprasīt papildu informāciju.
2012.gadā ministrija veica „Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības
programmas laikam no 2011. – 2015.gadam” uzraudzību, vairākkārt aicinot un
klātienē tiekoties ar atbildīgajām pašvaldības amatpersonām, lai panāktu steidzamāku
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rīcības programmas pārskatīšanu un precizēšanu, tai skaitā, lai Rīgas dome tajā
iekļautu arī pasākumus saistībā ar Rīgas Brīvostas radītā piesārņojuma samazināšanu.
Lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/126/EK par benzīna
tvaiku uztveršanas otro pakāpi degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu
mehāniskajos transportlīdzekļos tiesību normas, kas attiecas uz II pakāpes benzīna
uztveršanas kvalitatīvajiem rādītājiem, kā arī atsevišķu pasākumu īstenošanas laika
grafikiem, kā arī precizētu atsevišķas šajā jomā iepriekš spēkā esošās normas,
Ministru Kabinetā pieņemti jauni noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām.
Lai noteiktu pārejas periodus ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanai, marķēšanai
un iepakošanai, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1272/2008
par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, veikti grozījumi
Ķīmisko vielu likumā.
Saistībā ar lauksaimniecisku darbību radīto vides piesārņojumu, tika izstrādāts Rīcības
plāns cūku fermu radītā vides piesārņojuma samazināšanai.
Lai nodrošinātu rūpniecības un lauksaimniecības darbību radītā piesārņojuma
samazināšanu, kā arī veicinātu resursu efektīvu izmantošanu un jaunu tehnisku
paņēmienu ieviešanu ražošanā, sagatavoti un 2013.gada 31.janvārī Saeimā pieņemti
grozījumi likumā "Par piesārņojumu".
Pārskata periodā nodrošināta Latvijas dalība pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūrās ar Lietuvu par plānoto sašķidrinātās gāzes termināļa būvniecību un
Sventājas ostas rekonstrukciju.
2012.gadā izstrādāts informatīvais ziņojums Par vides monitoringu un jūras zvejas
kontroli, kurā aktualizēts jautājums par monitoringam un zvejas kontrolei
nepieciešamo finansējumu.
2012.gadā izstrādāts jauns regulējums par zemes dzīļu izmantošanas kārtību
iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā, kā arī veikti vairāki grozījumi zemes dzīļu
normatīvajos aktos.
2012. gadā Latvijas ekosertifikāti „Zilais karogs” piešķirti 10 peldvietām un 2 jahtu
ostām, kas liecina par labu ūdens kvalitāti ilgtermiņā.
2.2.6 Dabas aizsardzība
2012.gada 18.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.940 „Noteikumi par
mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī
mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”.
2.2.7 Klimata pārmaiņas
2012.gadā notika aktīva gatavošanās EK Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES
ETS) 3.periodam (2013.–2020.gads). Tika noteikti nosacījumi stacionāro
tehnoloģisko iekārtu operatoru un gaisa kuģu operatoru dalībai ES ETS, tika izstrādāts
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un saskaņots Iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei, Latvija uzsāka ES ETS emisijas
kvotu izsoles. Papildus nozīmīgi, ka atbilstoši Eiropas Savienības Vispārējās tiesas
Latvijai labvēlīgajam lēmumam, Latvijai kopējais ES ETS 2.periodam (2008.–
2012.gads) noteiktais emisijas kvotu apjoms tika palielināts no 16 992 415 uz
31 265 730 emisijas kvotām, bet jauno iekārtu rezervē esošais emisijas kvotu apjoms
tika palielināts no 4 003 695 uz 16 025 095 emisijas kvotām.
Latvija turpināja 2012.gadā piedalīties starptautiskajā emisiju tirdzniecībā. Pirmo reizi
Latvijā projektam tika piešķirts kopīgi īstenojamā projekta statuss, kas ir viens no
nozīmīgākajiem Kioto protokola finanšu mehānismiem.
Pilnveidota normatīvo aktu bāze siltumnīcefekta gāzu emisiju nacionālās sistēmas
darbībai, lai nodrošinātu pēc iespējas labākas kvalitātes ikgadējās emisiju
inventarizācijas sagatavošanu nozaru griezumā, nodrošināta Latvijas gatavība Kioto
protokola 2.periodam (2013.–2020.gads), kā arī Latvijai noteikts ikgadējais emisiju
sadales apjoms turpmākajiem astoņiem gadiem.
2.2.8 E-pārvalde un informācijas sabiedrība
Saeimā pieņemti grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu",
lai atļautu parakstu vākšanu arī elektroniski, izmantojot Vienoto valsts un pašvaldību
pakalpojumu portālu (www.latvija.lv) vai citu tiešsaistes sistēmu, ja tiek nodrošināta
parakstītāju identifikācija un fizisko personu datu aizsardzība.
Izstrādāts Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumprojekts, kura mērķis ir
noteikt fizisko personu elektroniskās identifikācijas tiesisko statusu elektroniskajā
vidē.
2.2.9 Informācijas sabiedrība
2012.gada 22.maijā Ministru kabinetā apstiprināts informatīvais ziņojums "Par
Stratēģijas ES 2020 pamatiniciatīvas "Digitālā programma Eiropai" ieviešanas Latvijā
koordinēšanu", nosakot VARAM par atbildīgo institūciju tās ieviešanas koordinēšanā,
atbildīgās institūcijas par Digitālajā programmā noteikto uzdevumu izpildi. "Digitālās
programmas Eiropai" ieviešanas jautājumi tiek apspriesti augsta līmeņa grupā,
ikgadējā programmas ieviešanas pārskata pasākumā „Digitālā asambleja”, kuros kā
programmas ieviešanas koordinatori piedalās VARAM pārstāvji, sadarbībā ar Eiropas
Komisiju ik gadu tiek organizēts arī programmas ieviešanas pārskata pasākums
Latvijā.
Lai sekmētu informācijas sabiedrības veidošanu Latvijā un koordinētu informācijas
sabiedrības iekļaušanos globālajā un Eiropas attīstības procesā, veicinot ilgtspējīgu un
noturīgu attīstību, Ministru kabinets izveidojis konsultatīvu institūciju - Informācijas
sabiedrības padomi (turpmāk – Padome) un, saskaņā ar Valsts pārvaldes likuma
13.pantu, 2012. gada 24. janvārī ir apstiprināts Informācijas sabiedrības padomes
nolikums. Nolikums nosaka padomes funkcijas, uzdevumus, tiesības, padomes
sastāvu un darbību.
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2.2.10 Valsts informācijas sistēmu attīstība
Ministru kabinets 2012.gada 19.marta sēdē izskatīja un apstiprināja noteikumu
projektu „Valsts informācijas sistēmu savietotāju un integrētā valsts informācijas
sistēmu aizsardzības prasības”, nosakot pamatprasību kopumu, kas jāievēro, lai
nodrošinātu informācijas sistēmu savietotāju un integrētā valsts informācijas sistēmā
ietilpstošo valsts informācijas sistēmu aizsardzību. Prasības sadalītas pēc kritērijiem elektroenerģijas piegāde un nodrošinājums, datu apmaiņa, infrastruktūras aizsardzība,
loģiskā aizsardzība, monitorings, rezerves kopiju veidošana un glabāšana,
programmatūras atjaunināšana, apkalpojošais personāls.
2012.gada 28.februārī apstiprināts Informatīvais ziņojums „Par īstenotajiem valsts
informācijas sistēmu attīstības projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas
sistēmu attīstībai”. Ziņojumā ir apkopota valsts informācijas sistēmu pārziņu sniegtā
informācija par valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem, kuru īstenošanai ir
piešķirti finanšu līdzekļi (neatkarīgi no to finansēšanas avotiem).
2.2.11 Valsts informācijas sistēmu un tīmekļa vietņu drošība
2012.gadā veikti 93 valsts iestāžu un pašvaldību mājas lapu auditi.
2.2.12 Radiofrekvenču spektra joslu un numerācijas rīcībpolitika
2012.gada 24.jūlijā apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra
noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu
radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču
spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču
plāns)" tādējādi pārņemot Eiropas Komisijas lēmumu par 900MHz un 1800MHz
frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj
nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus un lēmumu par 24 GHz
diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru
iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā.
Savukārt 2012.gada 27.novembrī Nacionālajā frekvenču plānā tika veikti atkārtoti
grozījumi, tādējādi pārņemot Eiropas Komisijas 2011.gada 8.decembra lēmumu par
maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu, kā arī
tika papildinātas radiosaskarnes.
2012.gada 13.martā apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi
Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 „Noteikumi par nacionālo
numerācijas plānu””. Noteikumos papildināti mobilā telefona tīkla kodi (Mobile
Network Codes - MNC), noteikts gāzes avārijas dienesta (neatkarīgi no dažādu
komersantu apkalpojošām dabasgāzes vai sašķidrinātās gāzes iekārtām) izsaukumu
pieņemšanas numurs „114”.
2.2.13 E-prasmju veicināšanas politika
Lai ieviestu vienu no Informācijas sabiedrības pamatnostādnēs noteiktajiem
ilgtermiņa rīcības virzieniem - dažādu iedzīvotāju mērķa grupu apmācību informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) lietošanā (t.sk. vecāku cilvēku, bezdarbnieku,
reģionu iedzīvotāju u.c.), šo grupu vajadzībām nepieciešamā specifiskā satura
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izstrādāšanu, sabiedrības informēšanu par IKT sniegtajām iespējām un jaunajiem
pakalpojumiem, tika turpināta Elektronisko prasmju attīstības plāna 2011.2013.gadam, kas apstiprināts ar Ministru Kabineta 2011.gada 18.maija rīkojumu Nr.
207 īstenošana.
Tika izstrādāts un sagatavots Informatīvais ziņojums par Elektronisko prasmju
attīstības plānā 2011. - 2013.gadam plānoto pasākumu īstenošanu un izpildi.
Informatīvajā ziņojumā tika iekļauta VARAM un citu atbildīgo un iesaistīto valsts
pārvaldes institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju sniegtā informācija par to
kompetences ietvaros veiktajiem pasākumiem atbilstoši e-prasmju plānā ietvertajiem
pasākumiem.
2012.gadā VARAM turpināja aktivitāti, organizējot informatīvo semināru ciklu „Eiespējas visiem”, lai informētu un apmācītu skolotājus par e-iespējām un e-prasmēm.
Semināru mērķis bija izglītot skolotājus par valsts sniegtajām e-iespējām, veicinot kā
skolēnu, tā arī vecāku plašāku iekļaušanu informācijas sabiedrībā. 2012.gadā
semināru noklausījās 277 skolotāju dažādos Latvijas novados.
2.2.14 E-iepirkumu sistēmas attīstība
2012.gada 13.februārī Ministru kabinetā tika izskatīts informatīvais ziņojums „Par
koncepcijas "Elektronisko iepirkumu sistēma" īstenošanas gaitu”.
2.2.15 Eiropas Savienības fondu apguve
Būtiski ir spēt sabalansēt ekonomikas izaugsmes un vides aizsardzības prasības tā, lai
tiktu radīti labvēlīgi apstākļi uzņēmējdarbības attīstībai, ievērojot vides ilgtspējības
pamatprincipus. VARAM pārziņā esošās Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada
plānošanas perioda aktivitātes aptver vides, reģionālās attīstības un informācijas un
komunikācijas jomu. Šobrīd nozīmīgākais investīciju apjoms tiek ieguldīts
ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanā, pašvaldību
infrastruktūras attīstībā, kā arī informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu
izveidē, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu (Eiropas Sociālais fonds (ESF)
un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)) un Kohēzijas fonda (KF) (turpmāk
kopā – ES fondi) atbalstu.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības jomā 2012.gadā aktīvi turpinājās projektu
īstenošana visas Latvijas teritorijā, gan pilsētās (aglomerācijas ar iedzīvotāju skaitu
lielāku par 2000), gan lauku reģionos (apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000). 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās
ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” mērķis ir īstenot ūdenssaimniecības
infrastruktūras projektus 89 Latvijas aglomerāciju teritorijās ar vislielāko iedzīvotāju
koncentrētību, lai līdz 2015.gadam centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu pārklājums sasniegtu 1,4 miljonus iedzīvotāju jeb vidēji 93-94% no
aglomerācijas iedzīvotājiem. Līdz 2012.gada beigām projektu īstenošanas rezultātā
papildu 156 825 iedzīvotājiem apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 2000 ir
sniegta iespēja pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Savukārt 3.4.1.1.aktivitātes ietvaros līdz 2012.gada beigām pabeigto projektu rezultātā
apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 74.8% iedzīvotāju ir nodrošināta
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iespēja saņemt normatīvo aktu prasībām atbilstošus centralizētās kanalizācijas
pakalpojumus, bet 92.2% iedzīvotājiem – atbilstošus dzeramā ūdens pakalpojumus.
Atkritumu apsaimniekošanas jomā 2012.gadā rekultivētas 11 izgāztuves kopumā 13,0
ha platībā (3.5.1.2.1.apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju
rekultivācija”), kā rezultātā tiek būtiski samazināta izgāztuvju radītā piesārņojuma
ietekme uz vidi kopumā. Kā nozīmīgu ieguvumu no 2012.gadā pabeigtajiem ES fondu
projektiem VARAM aktivitātēs var minēt projektu „Vidusdaugavas reģiona sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona "Dziļā vāda" būvniecība Mežāres
pagastā”, kura ietvaros uzbūvēts jauns, ES un LR normatīvo aktu prasībām atbilstošs
sadzīves atkritumu poligons „Dziļā vāda” un kompostēšanas laukums Mežāres
pagastā (Krustpils novads), kā arī izveidota papildu infrastruktūra, kas nodrošinās
poligona efektīvu darbību, t.sk. atkritumu šķirošanas stacija Jēkabpils pilsētā, divas
atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas Aizkrauklē un Madonā, kompostēšanas
laukums Madonas novada „Lindēs”. No minētajām jaunizveidotajām atkritumu
šķirošanas stacijām pārstrādei nodotas 198,5 tonnas atkritumu, par attiecīgo apjomu
samazinot apglabājamo atkritumu daudzumu un paildzinot atkritumu krātuves
ekspluatācijas laiku. Līdz šim Vidusdaugavas reģions bija vienīgais atkritumu
apsaimniekošanas reģions Latvijā, kurā vēl nebija normatīvajiem aktiem atbilstoša
poligona. Projekta ietvaros tika radītas arī 17 jaunas ilgtermiņa darba vietas.
Nacionālas, reģionālas nozīmes un novadu attīstības centru izaugsmei, uzlabojot gan
reģionu konkurētspēju, gan teritoriju sasniedzamību un pilsētvides pievilcību,
2012.gadā pabeigto projektu ietvaros rekonstruēts Liepājas teātra ēku ansamblis,
Liepājas latviešu biedrības nama ēku ansamblis, Liepājas muzeja ēku ansamblis.
Tāpat rekonstruēts Kuldīgas rātsnams, uzlabojot Kuldīgas novada Domes
pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot neierobežotu pieejamību domes sniegtajiem
pakalpojumiem vienuviet. Preiļu novadā izbūvēta gājēju ietve ar velosipēdistu celiņu
665 metru garumā, kas sekmējis publisko pakalpojumu pieejamību vietējiem
iedzīvotājiem un paaugstinājis dzīves vides kvalitāti.
Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstības jomā ar ES fondu
atbalstu līdz 2012.gada beigām izveidoti 35 elektroniskie pakalpojumi (t.sk., publiski
pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie
pakalpojumi) un rezultātā elektronisko pakalpojumu lietotāju īpatsvars uz 100
iedzīvotājiem ir pieaudzis līdz 41,0%. Projektu īstenošana turpinās, un plānots, ka
projektu realizācijas rezultātā kopumā tiks izstrādāti 150 elektroniskie pakalpojumi,
lai uzlabotu iedzīvotājiem pieejamo publisko pakalpojumu kvalitāti un mazinātu ar
tiem saistīto administratīvo slogu.
Vienlaikus, vērtējot VARAM kā atbildīgās iestādes (turpmāk – AI) 2012.gadā
sasniegto, jāņem vērā, ka lielākoties ES fondu ietekmi un rezultātus varēs noteikt tikai
pēc visu īstenošanā esošo projektu pabeigšanas 2014. - 2015.gadā, ņemot vērā
infrastruktūras projektu specifiku (nepieciešams ilgāks laiks projektu īstenošanai un
ietekmes novērtēšanai, turklāt fizisko rādītāju progress atsevišķām aktivitātēm tiek
fiksēts tikai pēc projektu pabeigšanas).
Lai nodrošinātu lielāku iespēju pilnībā apgūt 2007.-2013.gada plānošanas perioda
ietvaros VARAM kā AI pārziņā esošajām aktivitātēm piešķirto ES fondu
finansējumu, nosedzot neatbilstības, lauztos līgumus un neveiksmīgos projektus,

22
2012.gadā kopumā septiņās VARAM pārziņā esošajās KF un ERAF aktivitātēs tika
uzņemtas budžeta virssaistības1 par kopējo summu 78 501 761 lats.
Kopējais VARAM kā ES fondu atbildīgās iestādes mērķis maksājumiem ES fondu
aktivitāšu finansējuma saņēmējiem 2012.gadā tika noteikts 122 717 905 latu apmērā
un līdz 2012.gada 31.decembrim maksājumu mērķis tika izpildīts par 85,09% (tai
skaitā, Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs – 75,61%, ERAF – 76,74% un KF –
102,10%). Attiecīgi mērķa apguve vērtējama kā vidēja – dažās aktivitātēs mērķa
prognozes tika pārsniegtas, it sevišķi tas attiecināms uz KF aktivitātēm, savukārt
atsevišķās ESF un ERAF aktivitātēs bija vērojamas neizpildes, kas lielākoties bija
saistītas ar kavējumiem projektu īstenošanas uzsākšanā, iepirkumu veikšanā u.tml. KF
ietvaros pozitīvo mērķa profila apguvi nodrošināja veiktie maksājumi
3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar
cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros, kur tika turpināta projektu iesniegumu
atlases pirmo trīs kārtu īstenošana, kā arī uzsākta projektu iesniegumu atlases 4.kārtas
īstenošana. Papildus mērķa profila izpildi labvēlīgi ietekmēja 3.3.1.6.aktivitātes
„Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” projekts,
kurā sākotnēji maksājumu plūsma tika plānota tikai 2013.gada ietvaros, taču ņemot
vērā, ka projektā iepirkumu procedūra noritējusi bez problēmām, bija iespējams veikt
avansa maksājumu 2012.gada ietvaros, jo finansējuma saņēmējs apliecināja, ka spēs
nodrošināt tā apguvi 6 mēnešu laikā no tā saņemšanas brīža ar vienu starpmaksājumu.
Lai efektivizētu Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvi vides aizsardzībā un
pielāgotu aktivitāšu ieviešanu esošajai sociāli ekonomiskajai situācijai, 2012.gadā tika
veikti vairāki grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājumā.
2012.gadā Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā tiek īstenotas
aktivitātes, grozījumi veikti 24 reizes, precizējot nosacījumus 15 aktivitātēs, kā arī
veicot grozījumus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājumā un projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos. Lielākoties grozījumi
saistīti ar finansējuma pārdali, papildu atlases kārtu rīkošanu, administratīvā sloga
samazināšanu projektu iesniedzējiem u.tml.
Vairākās aktivitātēs projektu īstenošanai 2012.gadā papildus tika piešķirts valsts
budžeta finansējums (virssaistību finansējums), kura kopējais apjoms ir 78,5 miljoni
LVL. 54,78 miljoni latu tika novirzīti reģionālās attīstības jomai, kā rezultātā
3.1.4.3.aktivitātes „Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centros” ietvaros bērnudārzos plānots radīt vismaz 1950
jaunas vietas un 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”
ietvaros sešās Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās - reģionālas nozīmes attīstības
centros tiks īstenoti to attīstībai nozīmīgi infrastruktūras projekti. Savukārt
1

Virssaistības ir valsts budžetā ir uzņemtas saistības papildus valsts budžetā plānotajam finansējumam
ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, kas atbilst no ES fondu līdzekļiem apstiprinātajam
piešķīrumam. Virssaistību uzņemšanās mērķis ir pilnībā apgūt pieejamo ES fondu finansējumu, jo
aktivitāšu realizācijas gaitā daļa finansējuma parasti netiek apgūta (saistībā ar neatbilstībām, līgumu
laušanu un tml.) un šo finansējumu var novirzīt citu pasākumu īstenošanai, tāpēc atsevišķās aktivitātēs,
rūpīgi izvērtējot nepieciešamību, Ministru kabinets ir atļāvis uzņemties šādas virssaistības, lai tādējādi
nezaudētu daļu no Latvijai pieejamā ES fondu finansējumu, kas atbrīvotos neatbilstību, līgumu
laušanas u.c. gadījumos un ko pretējā gadījumā ne vienmēr būtu iespējams savlaicīgi novirzīt citu
pasākumu īstenošanai.
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3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”, uzņemoties virssaistības 25,6 miljonu latu
apmērā, tiks īstenoti uz publisko ēku energoefektivitāti vērsti projekti, kā arī
uzņēmējdarbību veicinoši projekti, kuru īstenošanas rezultātā plānots izveidot vai
saglabāt 12 625 darbavietas, t.sk. 9 559 ražošanas sektorā.
3.5.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar
cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” piešķirtais virssaistību finansējums 11 miljoni
latu apmērā tika novirzīts ūdenssaimniecības projektu īstenošanai astoņu pilsētu
aglomerācijās, kas tādējādi ļaus vairākās no tām (Ogrē, Talsos, Valmierā, Ventspilī un
Liepājā) nodrošināt gandrīz 100% centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu
pieejamību.
Savukārt 3.2.2.1.1.apakšaktivitātei „Informācijas sistēmu un elektronisko
pakalpojumu attīstība” piešķirtais virssaistību finansējums 11,8 miljonu latu apmērā
tika novirzīts Iekšlietu ministrijas projektam par radiosakaru sistēmas attīstību, LR
Prokuratūras informācijas sistēmas projektam, kā arī nodrošināts atbalsts valsts
informācijas sistēmu pielāgošanai eiro ieviešanai.
2012.gadā aktīvi turpinājās darbs pie projektu ieviešanas VARAM pārziņā esošajās
ES fondu līdzfinansētajās aktivitātēs vides, reģionālās attīstības, informāciju
tehnoloģiju nozares un elektroniskās pārvaldes attīstības jomās. Pārskata periodā
nodrošināta projektu iesniegumu atlase vairākās ES fondu aktivitātēs. Tāpat līdz
2012.gada 31.decembrim jau noslēgusies kopumā 392 projektu īstenošana, un
turpinājās vēl 531 projekta īstenošana. 2012.gadā VARAM pārziņā esošajās
aktivitātēs un nozarēs sasniegtais finanšu apguves progress kopumā ir proporcionāls
pabeigto un īstenošanā esošo projektu ietvaros sasniegtajam fiziskajam progresam,
sniedzot būtisku ieguldījumu vides infrastruktūras un reģionu, kā arī elektroniskās
pārvaldes attīstībā visā Latvijas teritorijā. Turpinājumā sniegts detalizēts pārskats par
2012.gadā sasniegto finanšu un fizisko progresu VARAM pārziņā esošajās ES fondu
līdzfinansētajās aktivitātēs un apakšaktivitātēs.
Apkopotu informāciju par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piešķiršanu un
apgruvi sk. PIELIKUMĀ NR.2.
Savukārt, informācija par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto apakšaktivitāšu
sasniegtajiem rezultātiem pieejama PIELIKUMĀ NR.3.
2.2.16 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta apguve
Kā norādīts iepriekš pārskatā, papildus ES fondu finansējumam vides uzlabošanas
jomā Latvijā 2012.gadā tika realizēti arī projekti ar Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta (turpmāk – KPFI) finansējumu2. KPFI līdzfinansētie projekti tiek īstenoti
ar mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu (turpmāk - SEG) emisiju atmosfērā un ar to
saistīto risku – globālās sasilšanas un klimata pārmaiņu – mazināšanu, sniedzot
finansiālu atbalstu energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
veicinošu pasākumu īstenošanai dažādām saņēmēju grupām – komersantiem, valsts
2

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi tiek iegūti no Latvijai piešķirto siltumnīcefekta gāzu
emisiju kvotu starptautiskās tirdzniecības.
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un pašvaldību institūcijām, kā arī mājsaimniecībām. Līdz 2012.gada beigām projektu
īstenošana tika uzsākta 15 KPFI finansētajos tematiskajos konkursos – katra konkursa
ietvaros atbalsts tiek sniegts noteiktam, specifiskam mērķim un saņēmēju grupai,
piemēram, atsevišķi konkursi ir vērsti uz publisko ēku, tai skaitā, pašvaldību ēku,
izglītības iestāžu un tml. energoefektivitātes veicināšanu, savukārt citi konkursi – uz
ražošanas sektoru (t.sk., tehnoloģiju pāreja, energoefektivitāti).
Līdz 2012.gada beigām kopumā KPFI konkursu ietvaros noslēgti līgumi par projektu
realizāciju par kopējo summu 101 178 364 lati. Līdz 2012.gada 31.decembrim
projektu īstenotājiem tika izmaksāti 70 936 500 lati jeb 70% no noslēgto līgumu
summas, un projektu īstenošana turpināsies arī 2013.gadā.
Detalizētu informāciju par KPFI finansējuma piešķiršanu un apguvi sk. PIELIKUMU
NR.4.
Savukārt detalizēta informācija par KPFI tematisko konkursu mērķiem un
sasniegtajiem rezultātiem pieejama PIELIKUMĀ NR.5

2.3 Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas
sistēmām un efektīvas darbības nodrošināšanu
Atbilstoši VARAM strukturālajai reorganizācijai, nepārtraukti notiek ministrijas
iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana un tiek nodrošināta tās darbības
uzraudzība. Ministrijai noteikto funkciju izpilde tiek uzraudzīta – gan ministrijas
vadības līmenī – vadības sanāksmju laikā, gan struktūrvienību vadītāju līmenī –
prioritāro mērķu un uzdevumu noteikšanas, tai skaitā iekšējo darbu plānu
sagatavošanas, un izpildes kontroles laikā, gan neatkarīgā uzraudzība no Iekšējā
audita departamentā, veicot plānotus un neplānotus auditējamo sistēmu auditus un
pārbaudes.
2012.gadā Iekšējā audita departamenta auditori veica gan uz riska novērtējumu
balstītus plānotos ministrijas vadības un atbalsta sistēmu, pamatdarbības sistēmu un
Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības vadības sistēmu auditus, gan
projektu izdevumu pārbaudes Eiropas Teritoriālās sadarbības programmās, kā arī
neplānotās pārbaudes.
2012.gadā Iekšējā audita departaments, atbilstoši auditu darba plānam veica iekšējās
kontroles sistēmas efektivitātes un pietiekamības neatkarīgu uzraudzību, analizējot,
novērtējot un pārbaudot ministrijas, padotībā esošo iestāžu, kā arī Eiropas Savienības
fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu īstenošanas vadības funkciju un
uzdevumu darbību, atbilstību normatīvajiem aktiem un funkciju procesa uzbūves
novērtējumu. 2012.gadā tika pievērsta pastiprināta uzmanība auditējamām sistēmām,
kurās līdz šim netika apzinātas un novērtētas. Auditētās iekšējās kontroles sistēmas
darbojas un atbilst normatīvo aktu prasībām, ministrijas darbības mērķiem, plāniem
un deleģētajām funkcijām.
2012.gadā tika analizēti ministrijas funkciju iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes
aspekti un veikti novērtējumi, analizējot iespējamos riskus, apzinot ārējo pārbaužu
veikšanas rezultātā sniegto viedokli, identificējot citus pārliecības sniegšanas
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procesus, kā arī uzraugot sniegto ieteikumu ieviešanas gaitu. Rezultātā atbilstoši
auditu un pārbaužu laikā iegūtajai informācijai iegūts apstiprinājums, ka 2012.gadā
auditētās un pārbaudītās izveidotās iekšējās kontroles sistēmas darbojas.
Attiecībā uz Eiropas Savienības fondu finansēto instrumentu vadības un kontroles
sistēmu, tai skaitā Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu vadības un kontroles,
auditiem pastiprināta uzmanība tika pievērsta iekšējās kontroles sistēmas
novērtēšanai atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijā „Vadlīnijas Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. – 2013.gada plānošanas perioda vadības un
kontroles sistēmas pamatprasību ievērošanas pārbaužu veikšanai” noteiktajiem
kritērijiem un pamatprasībām.
Auditu laikā konstatētajiem iekšējās kontroles trūkumiem tika nodrošināta audita
ieteikumu izstrāde, kurus īstenojot un ieviešot tiek pilnveidota izveidotā un jau
pastāvošā iekšējās kontroles sistēma. Auditu laikā tika konstatēti trūkumi, kuriem
nav būtiskas ietekmes uz valsts budžetu un Eiropas Savienības fondu vadības un
kontroles sistēmas, tai skaitā Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu, darbību.
2012.gadā projektu izdevumu pārbaužu laikā tika konstatēti neatbilstošie izdevumi,
kuri tiek atgūti no projektu īstenotājiem.

2.4 Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā 2012.gadā
Pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2012.gada 23.februāra
rīkojuma Nr.64 „Par ministrijas darbības uzlabošanu, funkciju optimizēšanu,
izmaiņām ministrijas struktūrā un amatu sarakstā” izdošanas tika veikta ministrijas
darbības optimizācija, sadalot ministrijas atbildības jomas piecos sektoros. Tādējādi
tika izveidoti administrācijas vadītāja un četru valsts sekretāra vietnieku (vides
aizsardzības, reģionālās attīstības, IKT un attīstības instrumentu jautājumos) amati.
Jaunā ministrijas struktūra tika apstiprināta ar 2012.gada 21.novembra VARAM
rīkojumu Nr.434-p.
Detalizēta informācija par VARAM 2012.gadā izveidoto struktūru un VARAM
struktūrvienību kompetenci PIELIKUMĀ NR.6.
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PERSONĀLA IZGLĪTOŠANA UN KVALIFIKĀCIJAS
PAAUGSTINĀŠANA

Pārskata gadā VARAM amatu vietu skaits gada sākumā bija 292 un gada beigās bija
267, t.sk. faktiskais vidējais ierēdņu skaits – 206 un faktiskais vidējais darbinieku
skaits – 83.
Personāla mainības situāciju raksturo šādi rādītāji: personāla rotācijas koeficients bija
0,28, bet personāla atjaunošanās koeficients bija 0,09.
2012. gadā valsts civildienesta/darba tiesiskās attiecības pārtrauktas ar 24 ierēdņiem
un 30 darbiniekiem. Sadalījumā pēc amatiem darba attiecības pārtrauktas ar 2 ministra
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padomniekiem, 1 administrācijas vadītāju, 7 departamenta direktoriem, 1
departamenta direktora vietnieku, 6 nodaļas vadītājiem un 37 vecākajiem referentiem
un speciālistiem.
Ministrijā strādājošo raksturojums dzimuma grupās bija šāds – sievietes 202,
vīrieši 65.
Strādājošo sadalījumu pa vecuma grupām raksturo šādi skaitļi:
 Vecumā no 21 līdz 29 gadiem strādājošo skaits – 56;
 Vecumā no 30 līdz 39 gadiem strādājošo skaits – 118;
 Vecumā no 40 līdz 49 gadiem strādājošo skaits – 53;
 Vecumā no 50 līdz 59 gadiem strādājošo skaits – 32;
 Vecumā no 60 un vairāk gadiem strādājošo skaits – 8.
Pārskata periodā ministrijas personāla izglītības līmenis raksturojams šādi:
kopā darbinieki ar augstāko izglītību – 263,
kopā darbinieki ar vidējo speciālo izglītību - 1,
kopā darbinieki ar vidējo izglītību - 3.
Bakalaura grāds, I un II līmeņa profesionālā augstākā izglītība – 132 ministrijā
strādājošajiem, maģistra grāds – 127 darbiniekiem (tajā skaitā – 11 darbiniekiem –
vairāki maģistra grādi), doktora grāds – 4 darbiniekiem. Bez tam, 40 ministrijas
darbinieku ieguvuši dažāda līmeņa augstāko izglītību vairākās studiju programmās.
Aizvadītājā gadā VARAM darbinieki ir apmeklējuši Valsts administrācijas skolas,
Valsts kancelejas un citu mācību iestāžu organizētos kvalifikācijas paaugstināšanas
kursus, kā arī turpinājuši pilnveidot svešvalodu (angļu un franču) prasmes.

4

SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA UN IZGLĪTOŠANA

2012.gadā VARAM tika turpināts aizsāktais darbs pie sabiedrības informēšanas un
sabiedrības izpratnes veidošanas par vides un dabas aizsardzības, reģionālās attīstības,
e-pārvaldes un investīciju jautājumiem. Viens no būtiskiem VARAM darbības
aspektiem, lai veiksmīgi īstenotu tās kompetencē esošās politikas, ir sabiedrības
atbalsts un līdzdalība jau šīs politikas veidošanas laikā. Tā kā nozīmīga loma
sabiedrības izpratnes un līdz ar to arī atbalsta veidošanā ir aktuālās informācijas
pieejamība, 2012.gadā VARAM turpināja darbu pie sabiedrības informēšanas gan par
VARAM darbu, gan par dažādām aktualitātēm un jaunajām politikas iniciatīvām.
Regulāri tika sagatavota un plašsaziņas līdzekļos izplatīta informācija par VARAM
aktualitātēm, kā arī organizēti publicitātes pasākumi – intervijas radio un televīzijā,
ekspertu viedokļi rakstošajos medijos un preses konferences.
Lai sniegtu sabiedrībai iespējas arī internetā iegūt aktuālāko informāciju par VARAM
kompetencē esošajiem jautājumiem un tās īstenotajiem pasākumiem, 2012.gadā
regulāri tika aktualizēta informācija VARAM mājaslapā www.varam.gov.lv.
Lai popularizētu IKT pakalpojumu plašu izmantošanu darbā, izglītībā, saziņā un brīvā
pašizpausmē, VARAM sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas
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tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) Eiropas Savienības informatīvā kampaņas „Eprasmju nedēļa” ietvaros no 2012.gada 26.-30.martam rīkoja trešo E-prasmju nedēļu
Latvijā ar mērķi ieinteresēt jauniešus izvēlēties IKT karjeru, plašāku sabiedrību apgūt
un izmantot e-prasmes, kā arī informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas
pieejamas e-vidē. Latvija izrādīja lielu aktivitāti un 2012.gadā E-prasmju nedēļas
pasākumos dalībnieku skaits pārsniedza 36 000. Pasākumu organizēšanā iesaistījās
vairāk nekā 200 partneri – ministrijas, nozaru uzņēmumi, pašvaldības, skolas,
bibliotēkas, visos Latvijas novados norisinājās vairāk kā 890 dažādi pasākumi.
Savukārt 2012.gada 8.-9.novembrī VARAM sadarbībā ar Valsts kanceleju un Latvijas
Darba devēju konfederāciju organizēja ikgadējo konferenci „Labāks regulējums
efektīvai pārvaldībai un partnerībai”. Konferencē tiks analizēti iespējamie risinājumi
publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanai Latvijā, tāpat klātesošie tiks
iepazīstināti ar publisko pakalpojumu identificēšanas un izvērtēšanas rezultātiem.
Sadarbībā ar VK un LDDK 2012. gada novembrī noorganizēta ikgadējā konference
"Valsts pārvaldes e-revolūcija: risinājumi e-pakalpojumiem un e-komunikācijai",
kuras mērķis bija atrast un izcelt veidus, kā iestādes izmanto un var izmantot
mūsdienu tehnoloģijas, lai kļūtu pieejamākas, saprotamākas un iesaistošākas, tai
skaitā izstrādājot lietotājiem ērtus un noderīgus e-pakalpojumus un iedrošinot to
lietošanu, izmantojot sociālās platformas vai citus radošus risinājumus.
Īpaši jāuzsver VARAM līdzdalība Radošās darbības nedēļā RADI!, kas notika
2012.gada 12.-18.martā visā Latvijā. Tās mērķis ir parādīt Latvijas radošo potenciālu,
pieredzi un sasniegumus, kā arī veicināt izpratni un interesi par radošo un kultūras
industriju sektoru, radošumu veicinošu izglītību, inovācijām un zināšanu ekonomiku
un radošu pārvaldību.
Šīs nedēļas laikā VARAM aicināja pieteikt radošākās pašvaldības Radošuma balvai.
Šāda iniciatīva tika īstenota pirmo reizi; tā izveidota, lai atrastu un visas Latvijas
mērogā popularizētu pašvaldību radošo potenciālu, pieredzi un sasniegumus gan
ikdienas darbā, gan attīstības procesu virzīšanā. VARAM uzskata, ka šāda iniciatīva
pašvaldības iedrošinās un iedvesmos jauniem radošiem risinājumiem.
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PLĀNOTIE BŪTISKĀKIE PASĀKUMI 2013.GADĀ

Reģionālās politikas jomā:
1. izstrādāt Pašvaldību sistēmas attīstības koncepcijas projektu, izveidojot
pamatu reģionālās pārvaldes pilnveidošanai, veicinot valsts pārvaldes,
pašvaldību un privātā sektora sadarbību reģionu attīstības jautājumu
risināšanai;
2. izstrādāt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektu, paredzot
tajā pašvaldību brīvprātīgas apvienošanas kārtību, tādējādi izveidojot
priekšnosacījumus administratīvi teritoriālās struktūras pilnveidošanai, lai
turpmākajos gados palielinātu pašvaldību ekonomiskās attīstības un funkciju
izpildes iespējas;
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3. izstrādāt Finanšu izlīdzināšanas sistēmas koncepciju un Finanšu
izlīdzināšanas likumprojektu, lai pilnveidotu pašvaldību finanšu sistēmu,
nodrošinot tās prognozējamību un pārskatāmību;
4. izstrādāt investīciju atbalsta pasākumus Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktajām reģionālās politikas mērķteritorijām
un nodrošināt ES fondu 2014.-2020.gadam finansējuma piesaisti
paredzētajiem pašvaldību investīciju atbalsta pasākumiem, kas tiks īstenoti
saskaņā ar teritoriālo pieeju, tādējādi uzlabojot ES fondu ietekmi uz teritoriju
attīstību;
5. izstrādāt Zemes pārvaldības likuma projektu, lai veicinātu ilgtspējīgas zemes
pārvaldības sistēmas ieviešanu.
Vides politikas jomā:
1. izstrādāt Koncepciju par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu
iepakojumam un atbilstošus likumprojektus šīs sistēmas ieviešanai, lai
nodrošinātu atkārtotu izejvielu izmantošanu;
2. izstrādāt Vides politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam;
3. aktualizēt bioloģiskās daudzveidības jautājumu Latvijas prezidentūras
prioritāšu kontekstā ES Padomē;
4. integrēt vides izglītības jautājumu zinātnes, pētniecības un izglītības
programmās;
5. izstrādāt politikas plānošanas dokumentus un normatīvo aktu grozījumus, lai
nodrošinātu iekasētā dabas resursu nodokļa racionālu izmantošanu, kā arī
izstrādāt normatīvo aktu grozījumus likumā „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu", lai samazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu valsts
iedzīvotāju aizsardzību no piesārņojuma ietekmes;
6. īstenot klimata politiku, sniedzot atbalstu uzņēmējiem un pašvaldībām;
veicināt zaļās ekonomikas principu piemērošanu un izstrādāt zaļā publiskā
iepirkuma piemērošanas koncepciju.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) politikas jomā:
1. īstenot koncepciju „Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
pārvaldības organizatoriskais modelis", lai uzlabotu IKT pārvaldību valstī;
2. izstrādāt Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.2020.gadam, lai turpinātu esošo rīcībpolitiku informācijas sabiedrības
attīstības jomā un noteiktu IKT jomas prioritātes ES struktūrfondu
plānošanas periodam 2014.-2020.gadam;
3. īstenot Koncepciju par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi atbilstoši
tajā noteiktajam laika grafikam, pilnveidojot publisko pakalpojumu sistēmu;
4. nodrošināt stratēģiski svarīgo IKT attīstības iniciatīvu realizēšanu plānotajos
apjomos un termiņos;
5. īstenot e-pārvaldes un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides
komunikāciju sabiedrībā.
Attīstības instrumentu politikas jomā:
1. organizēt ES fondu pamatprogrammu plānošanas dokumentu sagatavošanu
2014.-2020.gada plānošanas periodam, lai nodrošinātu ES fondu finansējuma
piesaisti vides, reģionālās attīstības, IKT jomām;
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2. nodrošināt ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda vadības procesu,
lai īstenotu vides, reģionālās attīstības, IKT nozaru mērķus, ievērojot drošas
finanšu vadības principus;
3. organizēt ES struktūrfondu „Eiropas teritoriālā sadarbība" mērķa programmu
sagatavošanu 2014.-2020.gadam, lai nodrošinātu finansējuma piesaisti
teritoriālās sadarbības projektiem;
4. nodrošināt ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda „Eiropas teritoriālā
sadarbība" mērķa programmu vadības procesu, lai tiktu īstenoti teritoriālās
sadarbības projekti, ievērojot drošas finanšu vadības principus;
5. nodrošināt citu finanšu instrumentu vadību, lai īstenotu vides, reģionālās
attīstības nozaru mērķus, ievērojot drošas finanšu vadības principus;
6. veikt finansējuma piesaisti VARAM pārziņā esošajām nozarēm, rodot
papildu finansējumu nozaru mērķu sasniegšanai.
VARAM darbības nodrošināšanai plānots:
1. uzlabot ministrijas pārvaldību, ieviešot jaunu darba izpildes novērtēšanas
sistēmu;
2. nodrošināt vienotu VARAM Centrālā aparāta (CA) grāmatvedības uzskaiti
(ieskaitot ES fondu daļu);
3. uzlabot budžeta plānošanu, ieviešot budžeta plānošanas informācijas sistēmu
ministrijā un padotības iestādēs;
4. standartizēt juridiskā atbalsta, t.sk. ministrijas lēmumu apstrīdēšanas,
pārsūdzības un tiesvedības procesus.
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PIELIKUMI
PIELIKUMS NR.1
VARAM ir sagatavojusi šādus tiesību aktu projektus, kuri apstiprināti
2012.gadā:
• 7 likumprojektus;
• 125 Ministru kabineta noteikumu projektus;
• 1 Ministru kabineta instrukcijas projekts;
• 45 Ministru kabineta rīkojumu projektus (t.sk. 1 politikas plānošanas
dokuments);
• 4 Ministru prezidenta rīkojumu projektus;
• 43 informatīvos ziņojumus.
Saeimā apstiprinātie likumi
Pieņemšanas
Likuma nosaukums
datums
29.03.2012.
Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā
19.04.2012.
Par Līgumu par Centrālās un Austrumeiropas Reģionālā vides centra
juridisko statusu
24.05.2012.
Grozījumi Ķīmisko vielu likumā
07.06.2012.
Grozījumi Vides aizsardzības likumā
22.11.2012.
Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā
29.11.2012.
Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā
29.11.2012.
Grozījums likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””
Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi
Pieņemšanas Numurs
Noteikumu nosaukums
datums
03.01.2012.
12
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.5.1.2.3.apakšaktivitāti
"Dalītas
atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstība""
03.01.2012.
13
Dabas lieguma "Ventas un Šķerveļa ieleja" individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi
03.01.2012.
22
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija
noteikumos Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.1.4.3.aktivitāti
"Pirmsskolas
izglītības
iestāžu
infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīme
03.01.2012.
23
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra
noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.1.4.4.aktivitāti
"Atbalsts
alternatīvās
aprūpes
pakalpojumu pieejamības attīstībai""
10.01.2012.
51
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta
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10.01.2012.

52

24.01.2012.
24.01.2012.

67
71

24.01.2012.

72

24.01.2012.

73

07.02.2012.

102

21.02.2012

125

21.02.2013

126

21.02.2014

136

13.03.2012.

168

27.03.2012.

217

27.03.2012.

230

03.04.2012.

234

noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija
noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu
Informācijas sabiedrības padomes nolikums
Kārtība, kādā tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā
iepakojuma pieņemšanas punktā savāc iepakojumu, kuram
nepiemēro depozīta sistēmu
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra
noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām"
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra
noteikumos Nr.139 "Noteikumi par atsevišķu bīstamas
ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un
marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu"
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija
noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības
priekšnoteikumu nodrošināšana""
Dabas lieguma "Jaunciems" individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi
Kārtība, kādā ārvalsts zinātniskās pētniecības kuģim
izsniedz speciālo atļauju zinātniskās izpētes darbu
veikšanai Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā,
kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija
noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija""
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija
noteikumos Nr.409 "Dabas lieguma "Babītes ezers"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību
inventarizācijas nacionālo sistēmu
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta
noteikumos Nr.789
"Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
"Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums"
Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
sniegto maksas pakalpojumu cenrādi
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03.04.2012.

235

24.04.2012.

297

02.05.2012.

317

02.05.2012.

318

02.05.2012.

319

08.05.2012.
08.05.2012.

321
323

08.05.2012.

324

22.05.2012.

353

22.05.2012.

354

22.05.2012.

355

22.05.2012.

361

29.05.2012.

371

12.06.2012.

408

12.06.2012.

409

12.06.2012.

410

12.06.2012.

412

Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu
apglabāšanu
Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās
bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus
2012.gadā
Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra
noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai
attīstībai"""
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra
noteikumos Nr.91 „Noteikumi par darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma
3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai
Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm
Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija
noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem"
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa
noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem"
Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas
prasības
Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu
auditēšanas kārtība
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija
noteikumos
Nr.562
"Noteikumi
par
nolietotu
transportlīdzekļu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda
trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu
apsaimniekošanas līgumu"
Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi
transportlīdzekļiem
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija
noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības
indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām"
Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa
noteikumos Nr.312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
konsultatīvās padomes nolikums"
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām
cisternām
Par Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas un Moldovas Republikas Reģionālās
attīstības un celtniecības ministrijas līgumu par sadarbību
reģionālās attīstības jomā
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra
noteikumos Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno
līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa
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"Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas
Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu
īstenošanai un veic maksājumus"
Valsts informācijas sistēmu savietotāju un integrētā valsts
informācijas sistēmu aizsardzības prasības
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra
noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju
ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas
hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības
būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtī
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa
noteikumos Nr.297 "Kārtība, kādā nodrošina iespēju
pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot
internetu un datorus 2012.gadā"
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra
noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000
teritorijās""
Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija
noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības
priekšnoteikumu nodrošināšana""
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra
noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču
spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un
iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču
spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem
(Nacionālais radiofrekvenču plāns)"
Noteikumi par Vides pārraudzības valsts biroja sniegto
publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Par Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas un Uzbekistānas Republikas Vides
aizsardzības valsts komitejas vienošanos par sadarbību
vides aizsardzības jomā
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija
noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.4.1.5.2.apakšaktivitāti
"Hidrotehnisko
būvju
rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un
samazināšanai""
Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra
noteikumos Nr.1165 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas
nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai
neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu
populāciju dabā (reintrodukcija)"
Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumos Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
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finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas
ēkās" nolikums"
Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.maija
noteikumos Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un
pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums"
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai" nolikums
Derīgo izrakteņu ieguves kārtība
Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra
noteikumos Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi
Noteikumi par ģeoloģiskās informācijas sistēmu
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra
noteikumos Nr.687 "Dabas parka "Driksnas sils"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra
noteikumos Nr.706 "Dabas lieguma "Virguļicas meži"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra
noteikumos Nr.827 "Dabas parka "Bauska" individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa
noteikumos Nr.369 "Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Dabas parka "Tērvete" individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta
noteikumos Nr.253 "Dabas lieguma "Kadājs" individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija
noteikumos Nr.448 "Dabas parka "Embūte" individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa
noteikumos Nr.297 "Dabas lieguma "Mežmuižas avoti"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra
noteikumos Nr.886 "Dabas parka "Vecumu meži"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta
noteikumos Nr.228 "Dabas parka "Salacas ieleja"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta
noteikumos Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
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3.5.1.2.2.apakšaktivitāti
"Reģionālu
atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu attīstība""
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra
noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai
attīstībai""
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija
noteikumos Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma
3.5.1.2.1.apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”
Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos
ūdeņos un jūrā
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra
noteikumos
Nr.1139
"Starptautiskās
tirdzniecības
apdraudēto
savvaļas
sugu
īpatņu
uzglabāšanas,
reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības
un sertifikātu izsniegšanas kārtība"
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra
noteikumos Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.5.1.1.aktivitāti
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielā
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa
noteikumos Nr.402 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas
attīstība""
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa
noteikumos Nr.245 "Dabas lieguma "Mugurves pļavas"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra
noteikumos Nr.810 "Dabas parka "Pinku ezers"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta
noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija
noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu
Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas kārtība
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra
noteikumos Nr.1492 "Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
"Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju
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attīstīšana" nolikums"
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta
noteikumos Nr.789 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes
attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas
nozīmi
un
iespējām"
nolikums"
Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija
noteikumos Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta
noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumos Nr.441 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no
fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums"
Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija
noteikumos Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību
ēkās" nolikums"
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra
noteikumos Nr.1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes
paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās"
nolikums"
Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta
noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu
emisijas
samazinošu
tehnoloģiju
attīstīšana
un
pilotprojektu īstenošana" nolikums"
Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra
noteikumos Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo
energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai" nolikums"
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra
noteikumos Nr.1185 "Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema
enerģijas patēriņa ēkas" nolikums"
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija
noteikumos Nr.401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un
atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai"
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra
noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija""
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Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra
noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts
attīstībai""
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumos Nr.890 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta
līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa
"Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas
Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu
finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas"
Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums
Latvijas Dabas muzeja nolikums
Noteikumi par Latvijas Dabas muzeja sniegto publisko
maksas pakalpojumu cenrādi
Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā
Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija
noteikumos Nr.427 "Dabas lieguma "Klāņu purvs"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa
noteikumos Nr.274 "Dabas parka "Dvietes paliene"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija
noteikumos Nr.478 "Dabas lieguma "Sedas purvs"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.marta
noteikumos Nr.133 "Dabas parka "Abavas senleja"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas"
Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.maija
noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums"
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra
noteikumos Nr. 11 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”
nolikums”
Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības
kārtība
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Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumos Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.4.1.1.aktivitāti
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumos Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde
izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai
nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”
Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību
Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā
Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra
noteikumos Nr.778 "Kārtība, kādā tiek veikts
siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti
un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu
emisiju""
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa
noteikumos Nr.184 „Prasības darbībām ar biocīdiem
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija
noteikumos Nr.390 "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes
ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta
noteikumos Nr.204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra
noteikumos Nr.805 "Dabas parka "Laukezers" individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra
noteikumos Nr.23 "Dabas lieguma "Raķupes ieleja"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.maija
noteikumos Nr.333 "Dabas parka "Numernes valnis"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta
noteikumos Nr.192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas
(licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes
nolūkos"
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija
noteikumos Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.1.4.3.aktivitāti
"Pirmsskolas
izglītības
iestāžu
infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros""
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra
noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas
''Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.1.4.4.aktivitāti
''Atbalsts
alternatīvās
aprūpes
pakalpojumu pieejamības attīstībai""
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra
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04.12.2012.

823

04.12.2012.

828

11.12.2012.

833

11.12.2012.

834

18.12.2012.

940

18.12.2012.

944

18.12.2012.

945

18.12.2012.

946

noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču
spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un
iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču
spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumi
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra
noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra
noteikumos Nr.1236 „Noteikumi par valsts akciju
sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko
maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību”
Par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumu
Nr.1034 “Noteikumi par valsts aģentūras “Nacionālais
botāniskais dārzs” sniegto publisko maksas pakalpojumu
cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Par Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumu
Nr.116 „Valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs”
nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Mikroliegumu
izveidošanas,
aizsardzības
un
apsaimniekošanas noteikumi
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra
noteikumos Nr. 42 „Noteikumi par pazemes ūdens resursu
apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem”
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumos Nr.92 „Prasības virszemes ūdeņu, pazemes
ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un
monitoringa programmu izstrādei”
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 21. februāra
noteikumos Nr. 153 „Noteikumi par Latvijā sastopamo
Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu”

Ministru kabineta instrukcijas
Pieņemšanas Numurs
Rīkojuma nosaukums
datums
24.07.2012.
9
Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite
Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu
integrācijas vidē
Pieņemtie Ministru kabineta rīkojumi (t.sk. 1 politikas plānošanas dokuments)
Pieņemšanas Numurs
Rīkojuma nosaukums
datums
10.01.2012.
26
Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" papildinājumā
24.01.2012.
45
Par informācijas sabiedrības padomi
24.01.2012.
46
Par Radiācijas drošības padomi
31.01.2012.
57
Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.septembra
rīkojumā Nr.431 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu
Latvijas–Lietuvas starpvalstu pārrobežas sadarbības
komisijā"

40
31.01.2012.

58

31.01.2012.

59

10.01.2012.

61

14.02.2012.

79

14.02.2012.
28.02.2012.

80
109

28.02.2012.

110

04.04.2012.

161

04.04.2012.
04.04.2012.
05.04.2012.

162
164
165

25.04.2012.

194

03.05.2012.

207

17.05.2012.

226

21.05.2012.

229

05.06.2012.

249

27.06.2012.
12.07.2012.

281
329

12.07.2012.

330

12.07.2012.

331

12.07.2012.

332

24.07.2012.
24.07.2012.

352
353

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.septembra
rīkojumā Nr.429 "Par darba grupu Latvijas Republikas un
Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības veicināšanai"
Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
līdzfinansētās programmas LV02 "Nacionālā klimata
politika" iesnieguma projektu
Par Ministru kabineta 2010.gada 15.marta rīkojuma Nr.147
"Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības
attīstības prioritāro projektu sarakstu" atzīšanu par spēku
zaudējušu
Par V. Silenieka atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa
amata
Par I. Antānes iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Par M. Krastiņa atbrīvošanu no Valsts reģionālās attīstības
aģentūras direktora amata
Par S. Zvidriņas pārcelšanu
Par A. Antonova pārcelšanu
Grozījumi
Piejūras
reģionālajā
atkritumu
apsaimniekošanas plānā 2007.–2013.gadam
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa rīkojumā
Nr.214 "Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju"
Par valsts nekustamā īpašuma "Ekolauks" Olaines pagastā,
Olaines novadā, nodošanu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas valdījumā
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts akciju
sabiedrības "Elektroniskie sakari" pamatkapitālā
Latgales reģiona rīcības plāns 2012-2013.gadam
Par V.Avotiņa atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes
locekļa amata
Par Ģ.Kronberga iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa
amatā
Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra
rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils
ostas valdes locekļu amatos"
Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" papildinājumā
Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.jūnija rīkojumā
Nr.289 "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas
LIFE+ programmas projektu konkursā un valsts budžeta
līdzfinansējuma piešķiršanu"
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01.08.2012.

363

07.08.2012.
14.08.2012.

380
394

22.08.2012.

401

22.08.2012.

402

05.09.2012.

419

25.09.2012.

459

08.10.2012.

474

23.10.2012.

507

30.10.2012.

522

30.10.2012.

523

13.11.2012.

541

13.11.2012.

546

13.11.2012.

551

27.11.2012.

562

27.11.2012.

563

04.12.2012.
04.12.2012.

587
588

Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" papildinājumā
Par I. Koļegovu
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.maija rīkojumā
Nr.248
"Par Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības
koncepciju 2010.–2013.gadam"
Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.marta rīkojumā
Nr.140 "Par Koncepciju par vienota autentifikācijas
mehānisma ieviešanas iespējām valsts informācijas
sistēmās"
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Par finansējumu Eiropas programmas "Saprātīga enerģija
Eiropai" (IEE) ietvaros apstiprinātā projekta "Latvijas
energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija (Build up
Skills)" ieviešanai
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.septembra
rīkojumā Nr.429 „Par darba grupu Latvijas Republikas un
Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības veicināšanai””
Par valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs”
reorganizāciju
par
atvasinātu
publisku
personu
„Nacionālais botāniskais dārzs””
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (Talsu
novada pašvaldībai 29.07.2012.g. vētras laikā cietušajiem
iedzīvotājiem saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta otro daļu un likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.pantu un 27.2
panta piekto daļu).
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
(Daugavpils pilsētas pašvaldībai 30.07.2012. vētras laikā
radīto postījumu novēršanai)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Par Valsts vides dienesta dalību Eiropas Komisijas
Zivsaimniecības kontroles programmā un tās finansējumu"
Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" papildinājumā
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Par atļauju Ģ.Kronbergam savienot amatus
Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojumā
Nr.281 "Par Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei
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2012.-2013.gadā”
Pieņemtie Ministru prezidenta rīkojumi
Pieņemšanas Numurs
Rīkojuma nosaukums
datums
02.10.2012.
364
Par J. Raugas pārcelšanu
31.10.2012.
411
Par I. Kravales pārcelšanu
31.10.2012.
412
Par I. Āboliņas pārcelšanu
09.11.2012.
420
Par M. Brenča pārcelšanu
09.11.2012.
421
Par E. Puriņa pārcelšanu
Valdībā iesniegtie informatīvie ziņojumi
Izskatīšanas
Prot.
Rīkojuma nosaukums
datums
numurs un
paragrāfs
10.01.2012.
02#37
Par Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.36 40.§) "Informatīvais
ziņojums "Par maksimālajām konsultāciju pakalpojumu
likmēm, kuras piemērojamas darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un
elektronisko
pakalpojumu
attīstība"
projektu
iepirkumos"" izpildi
28.02.2012
11#29
Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības
projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas
sistēmu attīstībai
28.02.2012.
11#45
Informatīvais ziņojums "Par tīmekļa vietņu drošības
paaugstināšanu"
27.03.2012.
17#49
Par informācijas tehnoloģiju pārvaldības, infrastruktūras
un informācijas sistēmu attīstības optimizāciju valsts
pārvaldē
03.04.2012.
18#31
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un
elektronisko
pakalpojumu
attīstība"
projektu
īstenošanu"
10.04.2012.
19#40
Par kompetenču sadalījumu starp institūcijām jūras
telpiskajā plānošanā
17.04.2012.
20#32
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides
ministru 2012.gada 17.-19.aprīļa neformālajā sanāksmē
izskatāmajiem jautājumiem
17.04.2012.
20#36
Par valsts SIA "Vides projekti"" un rīkojuma projekts
24.04.2012.
22#61
"Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
22.05.2012.
28#31
Informatīvais ziņojums "Par Stratēģijas ES 2020
pamatiniciatīvas "Digitālā programma Eiropai"
ieviešanas Latvijā koordinēšanu"
12.06.2012.
33#45
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu
Mālpils novadam Mālpils profesionālās vidusskolas
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12.06.2012.

33#69

26.06.2012.

36#82

03.07.2012.

37#38

24.07.2012.

41#53

31.07.2012.

42#56

14.08.2012.

45#32

16.08.2012.

46#23

28.08.2012.

49#60

04.09.2012.

50#31

25.09.2012.

53#54

09.10.2012.

56#32

23.10.2012.

59#40

13.11.2012.

64#42

13.11.2012.

64#44

uzturēšanai"
Informatīvais ziņojums "Par valsts SIA "Vides
projekti""
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Valsts
informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības
dokumentiem izveidošana" īstenošanas paātrināšanu"
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides
ministru padomes 2012.gada 7.-8.jūlija neformālajā
sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības
stiprināšanu Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas
Starpvaldību komisijās"
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas ieviešanu Eiropas
Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadā"
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Valsts
informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības
dokumentiem izveidošana" informācijas sistēmas
darbības koncepcijas saīsināto aprakstu"
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iemaksu Helsinku
komisijas (HELCOM) budžetā"
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valstij
piederošajām siltumnīcefekta gāzu emisijas vienībām
(noteiktā daudzuma vienībām)"
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un
elektronisko
pakalpojumu
attīstība"
projekta
"Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un eizsoļu
funkcionalitātes
attīstība"
elektroniskās
iepirkumu sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"
Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu, kas
palikuši neizmantoti projektu iesniegumu atklātajā
konkursā „Atjaunojamo energoresursu izmantošana
transporta sektorā
Par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu attīstība" tiesiskā regulējuma
pilnveidošanu
par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2012.
gada 25.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto valsts
profesionālo izglītības iestāžu un augstāko izglītības
iestāžu projektu finansējuma norakstīšana pēc projekta
izbeigšanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana
Par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas
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27.12.2012.
27.12.2012.

27.12.2012.
27.12.2012.
27.12.2012.
11.12.2012.
11.12.2012.
11.12.2012.
11.12.2012.

18.12.2012.

16.01.2012.
13.02.2012.
01.03.2012.
16.04.2012.

sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”
īstenošanas progresu un projektu ieviešanas plānu
izvērtēšanu
66#33
Par Eiropas Savienības struktūrfondu mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” darbības programmu sagatavošanu
2014.-2020.gada plānošanas periodā
66#42
nacionālās pozīcijas projektu par Latvijas nacionālo
pozīciju Nr.2 par Eiropas Komisijas piemēroto finanšu
korekciju Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG
2000.-2006.gadam
Baltijas
jūras
reģiona
Kaimiņattiecību programmā INTERREG IIIB un
INTERREG IIIC Ziemeļu zonas programmā.
66#44
nacionālās pozīcijas projekts par Latvijas nacionālo
pozīciju par tematiskajiem mērķiem Baltijas jūras
reģiona programmā 2014.-2020.gadam
66#45
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas
Komisijas 2012. gada 1. oktobra formālo paziņojumu
pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2012/2015
66#46
nacionālās pozīcijas projekts „Par Lēmuma projektu par
grozījumiem Kioto protokolā saskaņā ar šī protokola
3.panta 9.daļu”
70#40
Par Latgales uzņēmējdarbības centra izveidi
70#54
Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pārziņā esošo iemaksu starptautiskajās
organizācijās 2012.gadam iekšējo pārdali
70#74
Par Latvijas nacionālajām pozīcijām Eiropas Savienības
Vides ministru padomes 2012. gada 17. decembra
sanāksmē izskatāmajos jautājumos
70#75
“Par darbības programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes
„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu
attīstība” projekta „Valsts informācijas sistēmas darbam
ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana”
informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu”
projektu, tam pievienoto valsts informācijas sistēmas
darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbības
koncepcijas apraksta projektu
71#108
par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un
enerģētikas ministru padomes 2012.gada 20.decembra
sanāksmē
izskatāmajiem
jautājumiem
Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
kompetences jomā
bez
Par „Klimata pārmaiņu samazināšanas programmas
izskatīšanas 2005.-2010.gadam” īstenošanu
bez
Par koncepcijas "Elektronisko iepirkumu sistēma"
izskatīšanas īstenošanas gaitu
bez
Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību
izskatīšanas 2010.gadā
bez
Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas
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23.04.2012

02.05.2012.

18.10.2012.
25.10.2012.

30.10.2012.

izskatīšanas koncepcijas īstenošanas gaitu 2011.gadā
bez
Par kapitālsabiedrību, kurās Vides aizsardzības un
izskatīšanas reģionālās attīstības ministrija ir valsts kapitāla daļu
turētāja, finansiālo un darbības rezultatīvo rādītāju
prognozēto izpildi 2011.gadā un plānu 2012.gadam
bez
Par Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdes
izskatīšanas protokollēmumā (prot. Nr.70 79.§ 5.punkts TA-2977)
dotā uzdevuma izpildi (par nepieciešamību veikt
grozījumus likumā "Par pašvaldībām")
bez
Par klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību
izskatīšanas 2011.gadā
bez
Par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs
izskatīšanas 2009.-2012.gadam
noteikto
uzdevumu
izpildi
2011.gadā
bez
Par Elektronisko prasmju attīstības plānā 2011.izskatīšanas 2013.gadam plānoto pasākumu īstenošanu un izpildi
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PIELIKUMS NR.2

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piešķiršana un apguve3

Piešķīrums

Apstiprin
ātie
projekti

Apstiprin
ātie
projekti

Apstipr
inātie
projekt
i
2012.g.

Apstipr
inātie
projekt
i
2012.g.

Apstiprin
ātie
projekti

Apstipr
inātie
projekt
i
2012.g.

(LVL)

(LVL)

(%, 3/2)

(LVL)

(%,
5/2)

(skaits)

(skaits)

2

3

4

5

6

7

8

2 543 142

2 507 078

98,6%

18 500

0,7%

127

1

2 483 574

2 393 820

96,4%

0

0,0%

72

32 224 938

20 864
113

64,7%

1 133
441

3,5%
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Aktivitāte

1
1.5.3.1. Speciālistu
piesaiste plānošanas
reģioniem, pilsētām
un novadiem
1.5.3.2. „Plānošanas
reģionu un vietējo
pašvaldību attīstības
plānošanas
kapacitātes
paaugstināšana”
3.1.4.3. Pirmskolas
izglītības iestāžu
infrastruktūras
attīstība nacionālās
un reģionālās
attīstības centros

3

Apguves dati norādīti ES fondu līdzfinansējuma daļai.

Izmaks
āts FS

Izmaks
āts FS
2012.g.

Izmaks
āts FS
2012.g.

%, 9/2

(LVL)

%, 11/2

(skaits)

10

11

12

13

2 298
836

90%

505 089

19,9%

57

0

1 809
869

73%

414 291

16,7%

12

4

20 517
107

64%

1 017
664

3,2%

44

Izmaks
āts FS

Kopā
(LVL)
9

Līdz 2012.g. beigām
pabeigtie projekti
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3.1.4.4.
„Atbalsts
alternatīvās aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
attīstībai”
3.2.2.1.1.
Informācijas sistēmu
un elektronisko
pakalpojumu attīstība
3.3.1.6. Liepājas
Karostas ilgtspējīgas
attīstības
priekšnoteikumu
nodrošināšana
3.4.1.1.
Ūdenssaimniecības
attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000
3.4.1.3. Bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanas ex situ
infrastruktūras
izveide
3.4.1.4. Vēsturiski
piesārņoto vietu
sanācija
3.4.1.5.1. Plūdu risku
samazināšana grūti
prognozējamu vižņuledus parādību
gadījumos

23

0

1
803 829

95

107
588

5,7
%

22

1 893 880

1 817 654

96,0%

0

0,0%

99 267 757

77 492
565

78,1%

9 380
208

9,4%

54

5

40 752
218

41%

16 360
020

16,5%

4

11 069 163

11 069
163

100,0%

11 069
162

100,0%

1

1

2 311
750

21%

2 311
750

20,9%

0

100 848 003

66 007
677

65,5%

11 698
947

11,6%

296

58

52 040
354

52%

16 530
494

16,4%

137

2 124 999

2 124 999

100,0%

0

0,0%

1

0

0

0

0,0
%

23 368 233

22 283
297

95,4%

4 122
858

17,6%

3

1

7 766
594

33%

3 767
592

16,1%

0

7 028 040

4 940 451

70,3%

1 808
129

25,7%

5

2

2 305
147

33%

1 108
348

15,8%

0

%

0%

0

48

3.4.1.5.2.
Hidrotehnisko būvju
rekonstrukcija plūdu
draudu risku
novēršanai un
samazināšanai
3.5.1.1.
Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
aglomerācijās ar
cilvēku ekvivalentu
lielāku par 2000
3.5.1.2.1. Normatīvo
aktu prasībām
neatbilstošo
izgāztuvju
rekultivācija
3.5.1.2.2. „Reģionālo
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmu attīstība”
3.5.1.2.3. Dalītas
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas attīstība
3.5.1.3.
Infrastruktūras
izveide Natura 2000
teritorijās
3.5.1.4. „Vides
monitoringa un
kontroles sistēmas
attīstība”

3 514 020

2 179 978

62,0%

0

0,0%

3

0

2 008
889

57%

686 993

19,6%

1

312 861 418

298 008
325

95,3%

24 397
983

7,8%

101

15

236 971
267

76%

33 027
740

10,6%

27

14 557 797

11 922
525

81,9%

4 749
790

32,6%

74

22

4 997
204

34%

1 413
784

9,7%

41

28 182 440

27 293
954

96,8%

0

0,0%

13

0

20 677
285

73%

3 592
949

12,7%

4

39 055 719

4 610 241

11,8%

0

0,0%

12

0

2 780
305

7%

785 764

2,0%

7

4 568 226

4 408 072

96,5%

1 881
019

41,2%

2

1

321 948

7%

290 841

6,4%

0

7 285 566

7 010 363

96,2%

0

0,0%

12

0

3 141
576

43%

1 029
563

14,1%

5
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3.6.1.1. Nacionālas
un reģionālas
nozīmes attīstības
centru izaugsmes
veicināšana
līdzsvarotai valsts
attīstībai
3.6.1.2. „Rīgas
pilsētas ilgtspējīga
attīstība
3.6.2.1. Atbalsts
novadu pašvaldību
kompleksai attīstībai
Kopā
t.sk. vides jomā
t.sk. reģionālās
attīstības jomā
t.sk. IKT jomā

203 519 754

162 232
905

79,7%

13 067
692

6,4%

77

10

144 244
222

71%

24 117
386

11,9%

31

7 028 040

7 028 040

100,0%

0

0,0%

2

0

1 536
297

22%

574 416

8,2%

0

25 937 739

4 433 814

17,1%

3 959
470

15,3%

13

10

3 140
023

12%

3 284
638

12,7%

0

9,4%

942

130

11,9%

392

9,0%

522

99

11,5%

222

10,2%

366

26

11,3%

166

9,4%

54

5

16,5%

4

929 362 448
543 394 461
286 700 230
99 267 757

740 629
034
450 789
882
212 346
587
77 492
565

79,7%
83,0%
74,1%
78,1%

87 287
199
48 658
726
29 248
265
9 380
208

551424
720
333 010
569
177 661
933
40 752
218

59%
61%
62%
41%

110 926
910
62 234
068
32 332
822
16 360
020
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PIELIKUMS NR.3
Informācija par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto apakšaktivitāšu
sasniegtajiem rezultātiem
Vides aizsardzības un vides infrastruktūras attīstības jomā VARAM pārziņā
esošajās ES fondu aktivitātēs 2012.gadā turpinājās kopumā 522 projektu īstenošana
visā
Latvijas
teritorijā.
Ūdenssaimniecības
sektorā
3.5.1.1.aktivitātē
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu lielāku par 2000” līdz 2012.gada beigām kopumā pabeigti jau 27
projekti un 2012.gadā turpinājās vēl 74 projektu īstenošana. Aktivitātes mērķis ir
īstenot ūdenssaimniecības infrastruktūras projektus 89 Latvijas aglomerāciju
teritorijās ar vislielāko iedzīvotāju koncentrētību, lai līdz 2015.gadam centralizēto
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pārklājums sasniegtu 1,4 miljonus
iedzīvotāju jeb vidēji 93-94% no aglomerācijas iedzīvotājiem. Līdz 2012.gada
beigām projektu īstenošanas rezultātā papildus 156 825 iedzīvotājiem apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 2000 ir sniegta iespēja pieslēgties
centralizētajiem
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
tīkliem.
Savukārt
3.4.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” kopumā apstiprināts 291 projekts un līdz 2012.gada
beigām pabeigta 137 projektu īstenošana. Līdz 2012.gada beigām apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000, kurās tiek īstenoti projekti 3.4.1.1.aktivitātes ietvaros,
74.8% iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja saņemt normatīvo aktu prasībām
atbilstošus kanalizācijas pakalpojumus un 92.2% iedzīvotājiem ir nodrošināta
iespēja saņemt normatīvo aktu prasībām atbilstošus dzeramā ūdens apgādes
pakalpojumus.
Atkritumu apsaimniekošanas sektorā 2012.gadā turpinājās darbs pie normatīvo aktu
prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācijas un reģionālo, kā arī dalīto atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu attīstības. 3.5.1.2.1.apakšaktivitātē „Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” līdz 2012.gada 31.decembrim bija
noslēgusies 41 projektu īstenošana un vēl turpinājās darbs pie 20 projektu
īstenošanas). Aktivitātes pabeigto projektu ietvaros līdz 2012.gada beigām ir veikta
kopumā 41 normatīvo aktu prasībām neatbilstošas izgāztuves rekultivācija visā
Latvijas teritorijā, tādējādi novēršot būtisku apdraudējumu apkārtējai videi, ko
izraisītu vides aizsardzības prasībām neatbilstoša atkritumu utilizācijas metožu radīts
vides
piesārņojums.
3.5.1.2.2.apakšaktivitātē
„Reģionālo
atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu attīstība” līdz 2012.gada beigām pabeigto un īstenojamo
projektu skaits ir 13 projekti. Aktivitātes iznākuma rādītāja “Papildu iedzīvotāju
skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti” izpildi 100% plānots
sasniegt
2015.gadā
pēc
visu
aktivitātes
projektu
īstenošanas.
3.5.1.2.3.apakšaktivitāte „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
attīstība” līdz 2012.gada beigām kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits
ir 12 projekti. Apakšaktivitātes projektu ietvaros līdz 2012.gada beigām izveidoti 65
dalītās atkritumu savākšanas punkti, 5 sadzīves atkritumu šķirošanas laukumi, 3
kompostēšanas laukumi un 4 šķirošanas stacijas.
Plūdu draudu novēršanas jomā 2012.gadā turpinājās piecu projektu īstenošana
3.4.1.5.1.apakšaktivitātē „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-
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ledus parādību gadījumos aktivitātei”, ar mērķi samazināt ar plūdu riskiem
saistīto apdraudējumu iedzīvotājiem un videi, īstenojot plūdu apdraudēto teritoriju
risku samazināšanas projektus piecās dažādās Latvijas vietās. Papildus turpinājās arī
3.4.1.5.2.apakšaktivitātes „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu
risku novēršanai un samazināšanai” trīs projektu īstenošana, un līdz 2012.gadam
pabeigta projekta „Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju
aizsardzības spēju palielināšana” īstenošana. Aktivitātes mērķis ir veikt kopumā
piecu hidrotehnisko būvju kompleksu rekonstrukciju, lai novērstu un mazinātu plūdu
draudu riskus, un līdz 2012.gada beigām jau ir pabeigta trīs būvju kompleksu
rekonstrukcija.
Vides aizsardzības jomā jāpiemin arī 3.4.1.4.aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu
sanācija”, kuras ietvaros 2012.gadā turpinājās darbs pie trīs projektu īstenošanas,
t.sk., 2012.gadā tika apstiprināts jauns projekts „Olaines šķidro bīstamo atkritumu
izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta”, kā arī 3.5.1.3.aktivitāte „Infrastruktūras
izveide Natura 2000 teritorijās”, kuras ietvaros tiek īstenoti divi projekti, t.sk.,
2012.gadā tika apstiprināts jauns projekts „Antropogēno slodzi samazinošās un
informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta”.
3.5.1.4.aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” līdz
2012.gada beigām pabeigto un īstenošanā esošo projektu kopskaits ir 12 projekti. Līdz
2012.gada beigām 50% apmērā sasniegts aktivitātes mērķis – Latvijā ieviestas
kopumā divas ES direktīvas ūdeņu un gaisa stāvokļa kontrolei un uzraudzībai, un
šobrīd turpinās darbs pie vēl divu ES direktīvu īstenošanas.
Reģionālās attīstības jomā 2012.gadā VARAM pārziņā esošajās aktivitātēs
turpinājās kopumā 366 projektu īstenošana. Piemēram, būtisku ieguldījumu aktuālās
bērnudārzu pieejamības problēmu risināšanā sniedz 3.1.4.3.aktivitāte „Pirmsskolas
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros”, kuras ietvaros līdz 2012.gada 31.decembrim ir pabeigti 44
projekti un turpinājās 7 projektu īstenošana. Pabeigto projektu rezultātā jaunuzceltas
vai paplašinātas 14 pirmsskolas izglītības iestādes, renovētas vai labiekārtotas 58
izglītības iestādes, kā arī radītas 2 730 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības
iestādēs. Salīdzinot ar 2004.gadu, kad rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādēs
valstī gaidīja kopumā 14 045 bērni, līdz 2012.gada beigām bērnu skaits rindās uz
vietām pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas reģionos samazinājies par
19,4%. Savukārt 3.1.4.4.aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu
pieejamības attīstībai” ietvaros līdz 2012.gada 31.decembrim pabeigti 22 projekti un
vēl turpinājās viena projekta īstenošana. Pabeigto projektu rezultātā atbalstīti 24
alternatīvās aprūpes centri, tādējādi radītas iespējas saņemt alternatīvās aprūpes
pakalpojumus papildus 6 219 personām.
3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros līdz 2012.gada beigām pabeigts
31 projekts un vēl turpinās 46 projektu īstenošana (kopā 77 projekti). Līdz 2012.gada
beigām pabeigto projektu realizācijas rezultātā ir sekmēta pilsētvides atjaunošana un
revitalizācija, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību,
veicināta pilsētu konkurētspējas celšanās, t.sk., sekmēta uzņēmējdarbības un
tehnoloģijas attīstība, kā arī pabeigti vairāki projekti, kas sekmē kopienas attīstību,
uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju
grupām. 3.6.1.2.aktivitātes „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” ietvaros tiek
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īstenoti divi projekti ar mērķi sekmēt Rīgas pilsētvides atjaunošanu un revitalizāciju,
nodrošinot Rīgas pilsētai ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot tās pievilcību, un plānots,
ka projektu īstenošana noslēgsies 2013.gada otrajā pusgadā.
3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros
turpinās 13 projektu īstenošana. Aktivitātes ietvaros veiktās investīcijas veicinās
iedzīvotāju skaita ziņā lielāko novadu attīstības centru konkurētspējas nostiprināšanu
un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības centriem un tiem piegulošajām
teritorijām saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām, sniedzot atbalstu
uzņēmējdarbības infrastruktūras (dabas un fiziskās vides) sakārtošanai, kā arī publisko
pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai. Sasniegtie fiziskie
rezultāti aktivitātes projektos tiks fiksēti pēc projektu pabeigšanas.
3.3.1.6.aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu
nodrošināšana” turpinās viena projekta īstenošana (projekta īstenotājs – Liepājas
Speciālās ekonomiskās zonas administrācija), kura ietvaros plānots attīrīt vēsturiski
piesārņoto teritoriju 43 ha platībā Liepājas Karostas rajonā. 2012.gadā būtisks
progress projektā vēl netika sasniegts, jo darbu veikšanu aizkavēja zemā vidējā
temperatūra 2012.gada beigās, kā arī kavējumi iepirkuma procedūrā.
Ieguldījumu reģionu attīstībā sniedz arī divas VARAM pārziņā esošas aktivitātes, kas
ir vērstas uz pašvaldību un plānošanas reģionu administratīvās kapacitātes
stiprināšanu. 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem,
pilsētām un novadiem” 127 projektos, kuru ietvaros tiek sniegts atbalsts speciālistu
piesaistei visām Latvijas novadu pašvaldībām, kā arī plānošanas reģioniem,
2012.gadā piesaistīto speciālistu skaits sasniedzis 106, bet kopumā līdz 2012.gada
31.decembrim projektos iesaistīti 114 jauni speciālisti, t.sk., sociālie darbinieki,
juriskonsulti, projektu vadītāji, teritoriju plānotāji, būvinženieri u.c. speciālisti.
Aktivitātes īstenošana turpinās, un plānots, ka 2013.gadā kopējais piesaistīto jauno
speciālistu skaits pieaugs4. Savukārt 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros
turpinās 72 projektu ieviešana, un 2012.gadā aktivitātes projektos izstrādāti 16
plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti. 1.5.3.2.aktivitātē
rādītāju pieaugums tiek fiksēts tikai pēc projektu pabeigšanas, tāpēc sagaidāms, ka
2013.gadā kopējais aktivitātes ietvaros izstrādāto reģionu un pašvaldību līmeņa
attīstības plānošanas dokumentu skaits vēl pieaugs.
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes
„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros līdz
2012.gada beigām bija pabeigti 4 projekti un turpinājās 50 projektu īstenošana.
Projekti tiek īstenoti ar mērķi, efektīvi izmantojot informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko
pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazinot
administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem. Galvenie plānotie rezultāti ir
izveidotas informācijas sistēmas un elektroniskie pakalpojumi. Vairums projektu
noslēgsies 2013.gadā, tāpēc sasniegtos fiziskos rezultātus varēs vērtēt 2014.gada
pirmajā pusē.
4

Speciālistu skaita pieaugums tiek fiksēts tikai pēc projektu pabeigšanas, tāpēc, aprēķinot aktivitātes
ietvaros piesaistīto jauno speciālistu skaitu, netiek ņemti vērā projekti, kuru īstenošana vēl turpinās,
ietvaros piesaistītie speciālisti.
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PIELIKUMS NR.4
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma piešķiršana un apguve

KPFI projektu atklātie
konkursi

Piešķīru
ms

Apstiprin
ātie
projekti

Apstiprin
ātie
projekti

Apstiprin
ātie
projekti
2012.g.

Apstiprin
ātie
projekti
2012.g.

Apstiprin
ātie
projekti

Apstiprin
ātie
projekti
2012.g.

(LVL)

(LVL)

(%, 3/2)

(LVL)

(%, 5/2)

(skaits)

(skaits)

6

7

8

9

Kopā
(LVL)

Izmaksāts
FS

Izmaksāts
FS
2012.g.

Līdz
2012.g.
beigām
pabeigtie
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KPFI-2 „Siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazinošu
tehnoloģiju attīstīšana”

1 757 010

1 219 241

69,4%

0

0,0%

19

0

1124766

64%

506 499

28,8%

11

KPFI-3 „Energoefektivitātes
paaugstināšana augstākās
izglītības iestāžu ēkās”

7 028 040

4 797 379

68,3%

0

0,0%
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0

4200791

60%

2 115 747

30,1%

7

8 082 346
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48,3%

0
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1 272 948
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79,0%

0
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0

8826944
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5 019 317

42,0%
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1
KPFI-1 „Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldību
ēkās”

KPFI-4 „Tehnoloģiju pāreja
no fosilajiem uz
atjaunojamajiem
energoresursiem”
KPFI-5 „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanai
valsts un pašvaldību
profesionālās izglītības
iestāžu ēkās”

2

5

Izmaksāts
FS

Izmaksāts
FS
2012.g.

13
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KPFI-6 „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai
ražošanas ēkās”
KPFI-7 „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanai
pašvaldību ēkās”
KPFI-8 Sabiedrības
izpratnes attīstīšana par
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanas nozīmi un
iespējām”
KPFI-10 „Zema enerģijas
patēriņa ēkas”

8 125 242

6 344 959

78,1%

0

0,0%

48

0

6047118

74%

2 843 984

35,0%

34

17 506
232

13 854
376

79,1%

0

0,0%
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0

10902524

62%

1 436 157

8,2%
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597 384

530 419

88,8%

0
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0

468353

78%

267 011

44,7%
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7 261 722

5 212 031

71,8%

0

0,0%

30

0

1963962

27%

343 923

4,7%

1

KPFI-11 „Atjaunojamo
energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā”

11 399
481

6 106 143

53,6%

0

0,0%

2266

0

5205649

46%

4 607 902

40,4%

1563

KPFI-12 „Atjaunojamo
energoresursu izmantošana
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai”

27 716
876

12 363
392

44,6%

0

0,0%

65

0

7157104

26%

5 686 786

20,5%

26

2 811 216

2 423 145

86,2%

0

0,0%

24

0

463781

16%

463 781

16,5%

8

2 793 646

2 764 774

99,0%

2 764 774

99,0%

18

18

96998

3%

96 998

3,5%

0

KPFI-13 „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana
pašvaldību publisko
teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā”
KPFI-14 „Siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazinošu
tehnoloģiju attīstīšana un
pilotprojektu īstenošana”
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KPFI-15 „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisijas
samazināšanai”
Kopā

19 299
946

9 976 951

51,7%

0

0,0%

70

0

0

0%

0

0,0%

0

150 081
414

101 178
364

67,42%

2 764 774

2,73%

2763

18

70936501

70,11%

25 156
531

24,86%

1766
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PIELIKUMS NR.5
Informācija par KPFI tematisko konkursu mērķiem un sasniegtajiem
rezultātiem
•

Konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” mērķis ir oglekļa
dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Latvijas
Republikas pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību
autonomo funkciju nodrošināšanai. Konkursa ietvaros līdz 2012.gada
31.decembrim noslēdzās 55 projektu īstenošana (1 projekta īstenošana vēl
turpinās), un 55 Latvijas pašvaldībās, kas aptver visus Latvijas reģionus –
Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Latgali, kā arī Rīgas reģionu, īstenoti pasākumi
pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanai;

•

Konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana”
mērķis ir veicināt SEG emisijas samazinošo produktu un tehnoloģiju pieejamību
Latvijā, tādējādi nodrošinot SEG emisiju samazināšanu. Konkursa ietvaros līdz
2012.gada 31.decembrim noslēdzās 11 projektu īstenošana, kuru ietvaros veikta
dažādu jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrāde, kas balstīta uz atjaunojamo
energoresursu izmantošanu (piemēram, saules enerģija, biomasas gazifikācija un
tml.) un kuru ieviešana veicina SEG, kā arī esošo produktu un tehnoloģiju
pilnveidošana, tai skaitā testēšana. Trīs projektu īstenošana vēl turpinās;

•

Konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”
mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un
apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR augstākās izglītības iestāžu ēkās.
Līdz 2012.gada 31.decembrim noslēgusies 7 projektu īstenošana (7 projektu
īstenošana vēl turpinās). Projektu ietvaros dažādās Latvijas augstākās izglītības
iestādēs (universitātēs, koledžās utt.) veikti energoefektivitāti paaugstinoši
pasākumi, tai skaitā, veikti ēku energoauditi, tehniskās izpētes, izstrādāti
būvprojekti un tehniskās dokumentācija, kā arī realizēti ēku energoefektivitāti
paaugstinoši rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbi;

•

Konkursa „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem
energoresursiem” mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nodrošinot
pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām,
kurās izmanto atjaunojamos energoresursus. Līdz 2012.gada 31.decembrim
konkursa ietvaros noslēgusies 18 projektu īstenošana (vēl turpinās 12 projektu
īstenošana). Projektu ietvaros pašvaldībām, izglītības iestādēm, komersantiem un
zinātniskām institūcijām sniegts atbalsts siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanas iekārtu rekonstrukcijai un nomaiņa, lai fosilos energoresursus varētu
aizvietot ar atjaunojamiem energoresursiem, kā arī jaunu elektroenerģijas
ražošanas iekārtu iegādei, būvniecībai un uzstādīšanai elektroenerģijas ražošanai
no atjaunojamiem energoresursiem;

•

Konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai
valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” mērķis ir oglekļa
dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma
elektroenerģijas patēriņu Latvijas Republikas valsts dibināto un pašvaldību
dibināto profesionālās izglītības iestāžu ēkās. Līdz 2012.gada 31.decembrim
konkursa ietvaros noslēgusies 11 projektu īstenošana (12 projektu īstenošana vēl
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turpinās). Projektu ietvaros sniegts atbalsts energoefektivitāti paaugstinošu
rekonstrukcijas, renovācijas vai vienkāršotās renovācijas darbu veikšanai valsts
un pašvaldību profesionālās izglītības iestādēs Latvijas teritorijā, tai skaitā,
siltumapgādes sistēmas maiņai no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem
enerģijas avotiem, tai skaitā atjaunojamo enerģijas avotu (saules kolektori, gaisa
vai zemes siltumsūkņi, granulu vai šķeldas apkures katli) uzstādīšanai un
pieslēgšanai, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanai u.c. darbiem;
•

Konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
ražošanas ēkās” mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot
komersantu ražošanas (arī pakalpojumu sniegšanas) ēku, ražošanas tehnoloģisko
iekārtu un ražošanas tehnoloģiju energoefektivitāti. Līdz 2012.gada
31.decembrim noslēgusies visu, kopskaitā 34 projektu īstenošana. Projektu
ietvaros komersantiem sniegts atbalsts papildu ieguldījumiem esošajās ražošanas
tehnoloģiskajās iekārtās, kuras tieši nodrošina ražošanas vai pakalpojumu
sniegšanas procesu ēkās, kā arī ēku energoefektivitāti paaugstinošu
rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbu veikšanai u.c. aktivitātēm;

•

Konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai
pašvaldību ēkās” mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot
siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Latvijas Republikas
pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo
funkciju nodrošināšanai. Līdz 2012.gada 31.decembrim noslēgusies 16 projektu
īstenošana (23 projekti vēl turpinās). Projektu ietvaros pašvaldību ēkās dažādos
Latvijas novados un reģionos veikti energoauditi, energoefektivitāti paaugstinoši
rekonstrukcijas, renovācijas vai vienkāršotās renovācijas darbi, siltumapgādes
sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem, tai skaitā
atjaunojamo enerģijas avotu (saules kolektori, gaisa vai zemes siltumsūkņi,
granulu vai šķeldas apkures katli) uzstādīšana un pieslēgšana, ēkas
siltumapgādes, ventilācijas, dzesēšanas un apgaismojuma sistēmu darbību
nodrošinošo inženierkomunikāciju rekonstrukcijas un renovācijas, kā arī
energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;

•

Konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanas nozīmi un iespējām” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, sekmējot
pamatotu lēmumu pieņemšanu un videi nekaitīgu rīcību. Konkursa ietvaros līdz
2012.gada 31.decembrim noslēgusies jau 16 (no kopskaitā 21) projektu
īstenošana. Projektu ietvaros sniegts atbalsts dažāda veida informatīvo materiālu,
kas ir vērsti uz sabiedrības izpratnes veicināšanu, sagatavošanai un publicēšanai
presē, tīmekļa vietnēs, televīzijas vai radio raidījumu veidošanai, publisku akciju
un informatīvo pasākumu organizēšanu, izglītojošu semināru organizēšanai un
citiem izglītības pasākumiem;

•

Konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju
samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku
rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju. Līdz 2012.gada 31.decembrim
noslēgusies viena projekta īstenošana (18 projekti vēl turpinās). Konkursa
ietvaros valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldības domēm, sīkajiem (mikro),
mazajiem un vidējiem komersantiem, kā arī fiziskām personām tiek sniegts
atbalsts energoauditu veikšanai, būvprojektu un tehniskās dokumentācijas
sagatavošanai, zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībai, energoefektivitāti
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paaugstinošu rekonstrukcijas darbu veikšanai, siltumapgādes sistēmas maiņai no
fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, tai skaitā
atjaunojamo enerģijas avotu (saules kolektori, granulu vai šķeldas apkures katli,
siltumsūkņi) uzstādīšanai un pieslēgšanai;
•

Konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”
mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā,
atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas
tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu
siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem
un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām. Līdz
2012.gada 31.decembrim 1 563 mājsaimniecības ar KPFI atbalstu ir veikušas
pasākumus pārejai uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu, un vēl turpinās
363 projektu īstenošana;

•

Konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai” mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, ieviešot
tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanai, kā arī nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās
izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos
energoresursus. Līdz 2012.gada 31.decembrim noslēgusies 26 projektu īstenošana
(vēl turpinās darbs pie 19 projektu īstenošanas). Konkursa ietvaros pašvaldībām,
valsts pārvaldes iestādēm, kā arī komersantiem tiek sniegts atbalsts
siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegādei, uzstādīšanai,
rekonstrukcijai vai nomaiņai, lai fosilos energoresursus izmantojošās tehnoloģijas
varētu aizvietot ar atjaunojamos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām, kā
arī koģenerācijas elektrostacijā uzstādāmo koģenerācijas iekārtu iegādei,
uzstādīšanai, rekonstrukcijai vai nomaiņai;

•

Konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā,
izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt
esošo elektroenerģijas patēriņu. Līdz 2012.gada 31.decembrim noslēgusies 8
projektu īstenošana (turpinās darbs pie 14 projektu īstenošanas). Konkursa
ietvaros pašvaldības, to aģentūras, kā arī komersanti saņem atbalstu esošo
gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāžai, nomaiņai un rekonstrukcijai, kā arī jaunu
energoefektīvu gaismekļu uzstādīšanai, pārejot uz energoefektīviem gaismekļiem,
lai samazinātu energoresursu patēriņu;

•

Konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un
pilotprojektu īstenošana” mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstību un zināšanu un tehnoloģiju pārnesi,
atbalstot pilotprojektu (izmēģinājumprojektu) īstenošanu Latvijā. Līdz 2012.gada
31.decembrim ir uzsākta 18 projektu īstenošana. Konkursa ietvaros valsts
pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām un komersantiem atbalsts
tiek sniegts jaunu un inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei, testēšanai un
demonstrēšanai, kā arī esošo tehnoloģiju pilnveidošanai, testēšanai un, ja šādai
tehnoloģijai ir siltumnīcefekta gāzu samazinājuma potenciāls un ja šādai
tehnoloģijai ir praktiska lietojuma iespējas, kā arī tehnoloģiju nacionālās un
starptautiskās pieredzes un zināšanu pārnesei, īstenojot pilotprojektus
(izmēģinājumprojektus), lai demonstrētu inovatīvu siltumnīcefekta gāzu emisijas

59
samazinošu tehnoloģiju darbību praksē, arī zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju
ieviešanu un atjaunojamo energoresursu efektīvāku izmantošanu:
•

5

Konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”
mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no
tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās
izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas
tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām
iekārtām un uzlabojot izglītības iestāžu, ražošanas, vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības ēku energoefektivitāti5. Līdz 2012.gada 31.decembrim
noslēgti 70 līgumi par projektu īstenošanu, bet maksājumi finansējuma
saņēmējiem 2012.gadā vēl netika veikti.

2013.gadā veiktas izmaiņas konkursa nosacījumos, paplašinot finansējuma saņēmēju loku ar
ārstniecības un kultūras iestādēm.
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PIELIKUMS NR.6
Ministra birojs
Sabiedrisko attiecību nodaļa

ministrs
valsts sekretārs

parlamentārais sekretārs
Iekšējā audita departaments
Starptautisko investīciju iekšējā
audita nodaļa
Pārvaldes sistēmu iekšējā audita
nodaļa
Revīzijas nodaļa

valsts sekretāra vietnieks
reģionālās attīstības jautājumos
Reģionālās politikas
departaments
Reģionālās attīstības
plānošanas nodaļa
Reģionālās ekonomikas
nodaļa
Teritoriālās pārvaldes un
finanšu politikas nodaļa
Telpiskās plānošanas
departaments
Telpiskās plānošanas
politikas nodaļa
Plānojumu uzraudzības
nodaļa
Zemes politikas nodaļa

valsts sekretāra vietnieks
vides aizsardzības jautājumos
Nozares padomnieki

Juridiskais departaments

Vides aizsardzības
departaments
Ūdens resursu nodaļa

Juridiskā nodaļa

Piesārņojuma novēršanas
nodaļa

Eiropas Savienības fondu
projektu tiesiskā
nodrošinājuma nodaļa

Vides kvalitātes un
atkritumu apsaimniekošanas
nodaļa

Budžeta un finanšu
departaments

Dabas aizsardzības
departaments
Sugu un biotopu
aizsardzības nodaļa

Finanšu pārskatu nodaļa

Aizsargājamo teritoriju
nodaļa

Pašvaldību pārraudzības
nodaļa

Klimata un vides politikas
integrācijas departaments
Klimata finanšu un
tehnoloģiju nodaļa

Pašvaldību sistēmas
attīstības nodaļa

Klimata pārmaiņu un
adaptācijas politikas nodaļa

Pašvaldību departaments

administrācijas vadītājs

Vides politikas integrācijas
nodaļa

Budžeta nodaļa
Grāmatvedības nodaļa
Nodrošinājuma un
kontroles departaments
Nodrošinājuma nodaļa

valsts sekretāra vietnieks
informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju jautājumos
Elektroniskās pārvaldes
departaments
Valsts informācijas sistēmu
nodaļa

valsts sekretāra vietnieks attīstības
instrumentu jautājumos
Investīciju politikas
departaments
Finanšu instrumentu piesaistes
nodaļa

Informācijas sabiedrības
politikas nodaļa

Programmu vadības nodaļa

Publisko pakalpojumu
departaments

Attīstības instrumentu
departaments

Elektronisko pakalpojumu
nodaļa

Teritoriālās sadarbības nodaļa

Vienas pieturas aģentūras
nodaļa

Projektu vērtēšanas nodaļa

Nacionālo un ārvalstu atbalsta
instrumentu nodaļa
Pārrobežu sadarbības programmu
nodaļa

Informācijas un tehnoloģiju
atbalsta nodaļa

Investīciju uzraudzības
departaments

Lietvedības nodaļa

Projektu uzraudzības nodaļa

Personāla nodaļa

Finanšu vadības nodaļa

Plānošanas un kontroles
nodaļa

Ieviešanas sistēmas kontroles
nodaļa
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VARAM struktūrvienību kompetence
Reģionālās politikas departaments
Reģionālās politikas departaments īsteno politiku reģionālās attīstības jomā.
Departamenta galvenie uzdevumi ir izstrādāt reģionālo politiku un nodrošināt tās
ieviešanas koordināciju, izstrādāt un ieviest pasākumus reģionālās ekonomikas
attīstībai, kā arī teritoriālās pārvaldes uzlabošanai, nodrošināt pašvaldību finansiālās
un ekonomiskās darbības analīzi.
Departamentā ir šādas struktūrvienības - Reģionālās attīstības plānošanas nodaļa,
Reģionālās ekonomikas nodaļa un Teritoriālās pārvaldes un finanšu politikas nodaļa.
Pašvaldību departaments
Pašvaldību departaments izstrādā un īsteno valsts politiku pašvaldību attīstības jomā,
uzrauga pašvaldību darbības tiesiskumu un veic pašvaldību darbības analīzi.
Departamenta mērķis ir uzraudzīt pašvaldību darbības tiesiskumu, nodrošināt
pašvaldību juridiskās darbības analīzi, koordinēt pašvaldību darbības attīstību, kā arī
sagatavot priekšlikumus pašvaldību darbības pilnveidošanai, īstenot metodisko darbu
pašvaldību darbības nodrošināšanai un uzlabošanai.
Departamentā ir šādas struktūrvienības - Pašvaldību pārraudzības nodaļa un
Pašvaldības sistēmas attīstības nodaļa.
Telpiskās plānošanas departaments
Telpiskās plānošanas deparatments nodrošina telpiskās plānošanas, zemes politikas un
ainavu politikas izstrādi un īstenošanu, plānošanas reģionu un pašvaldību ilgtspējīgas
attīstības startēģiju, pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādes un ieviešanas
uzraudzību, metodisko vadību un koordinēšanu.
Departamenta darbības mērķis ir efektīvas teritorijas izmantošanas, kas veicina gan
plānojamās teritorijas ekonomisko attīstību, gan kvalitatīvas dzīves vides veidošanu
katram indivīdam un sabiedrībai kopumā, nodrošināšana.
Departamentā ir šādas struktūrvienības - Plānojumu uzraudzības nodaļa, Telpiskās
plānošanas politikas nodaļa un Zemes politikas nodaļa.
Vides aizsardzības departaments
Vides aizsardzības departaments veido vides aizsardzības politiku, izstrādājot
politikas plānošanas dokumentus un tiesību aktus ūdens, atkritumu un ķīmisko vielu
apsaimniekošanas, piesārņojuma novēršanas un kontroles, zemes dzīļu racionālas
izmantošanas, radiācijas drošības un kodoldrošības jomā, kā arī ietekmes uz vidi un
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma un dabas resursu nodokļa un citu
ekonomisko instrumentu izmantošanas jomā.
Departamenta darbības mērķis ir vides kvalitātes uzlabošana valstī, panākot Latvijas
vides sektora interešu iekļaušanu Eiropas Savienības normatīvajos aktos un
starptautisko vides organizāciju stratēģiskajos dokumentos, kā arī vides sektora risku
apzināšana un samazināšana.
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Departamentā ir šādas struktūrvienības - Vides kvalitātes un atkritumu
apsaimniekošanas nodaļa, Ūdens resursu nodaļa un Piesārņojuma novēršanas nodaļa.

Dabas aizsardzības departaments
Departamenta galvenā funkcija ir veidot nacionālo dabas aizsardzības politiku, cita
starpā izmantojot tādus politikas instrumentus kā starptautiskie un Eiropas Savienības
normatīvie akti, īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, atsevišķu sugu un biotopu
aizsardzības plāni, speciālu projektu īstenošana, dabas aizsardzības prakses iekļaušana
citu nozaru politikā, sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām, kompensācijas par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem, sabiedrības līdzdalības pasākumi un vides
izglītība.
Departamentā ir šādas struktūrvienības – Aizsargājamo teritoriju nodaļa un Sugu un
biotopu aizsardzības nodaļa.
Klimata un vides politikas integrācijas departaments
Klimata un vides politikas departaments veido klimata pārmaiņu samazināšanas
politiku, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un normatīvos aktus klimata
politikas jomā.
Departamentā ir šādas struktūrvienības - Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļa,
Klimata pārmaiņu un adaptācijas politikas nodaļa un Vides politikas integrācijas
nodaļa.
Elektroniskās pārvaldes departaments
EPD izstrādā un īsteno valsts politiku informācijas sabiedrības attīstības, elektroniskās
pārvaldes jomā. Departaments koordinē informācijas sabiedrības politikas īstenošanu;
izstrādā politiku valsts informācijas sistēmu attīstības jomā, tajā skaitā valsts
informācijas sistēmu arhitektūras un sadarbspējas politiku, kā arī valsts informācijas
sistēmu uzturēšanas un drošības politiku; plāno un koordinē politiku valsts pārvaldes
informācijas tehnoloģiju attīstībai un pārvaldībai, kā arī ievieš elektronisko sakaru
apakšnozares radiofrekvenču spektra joslu un numerācijas rīcībpolitiku.
Departamentā ir šādas struktūrvienības – Valsts informācijas sistēmu nodaļa un
Informācijas sabiedrības politikas nodaļa.
Publisko pakalpojumu departaments
Publisko pakalpojumu departaments izstrādā un īsteno valsts politiku vienas pieturas
aģentūras principa ieviešanas, publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanas un
pakalpojumu elektronizācijas jomā.
Nodrošina ar publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanu, vienas pieturas aģentūras
principa un elektronisko pakalpojumu ieviešanu saistītā tiesiskā regulējuma izstrādi;
Veicina un pēc iespējas nodrošina valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas
procedūru vienkāršošanu, samazinot administratīvo slogu, veicina vienas pieturas
aģentūras principa īstenošanu publiskā pārvaldē un valsts un pašvaldību sniegto
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem;
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Plāno un koordinē elektronisko pakalpojumu attīstību publiskajā pārvaldē
Departamentā ir šādas struktūrvienības - Elektronisko pakalpojumu nodaļa un Vienas
pieturas aģentūras nodaļa.
Investīciju politikas departaments
Investīciju politikas departaments nodrošina investīciju piesaisti VARAM pārziņā
esošo vides, reģionālās attīstības, elektroniskās pārvaldes un informācijas tehnoloģiju
politiku ieviešanai.
Tāpat struktūrvienība nodrošina VARAM deleģēto 2007.-2013.gada plānošanas
perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi)
atbildīgās iestādes funkciju izpildi attiecībā uz ES fondu plānošanas dokumentu
sagatavošanu, projektu ieviešanas nosacījumu izstrādi, projektu iesniegumu atlasi un
projektu ieviešanas rādītāju uzraudzību.
Vienlaikus tā nodrošina Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbildīgās iestādes
funkciju izpildi attiecībā uz projektu ieviešanas nosacījumu izstrādi, projektu
iesniegumu atlasi un projektu ieviešanas rādītāju uzraudzību.
Departamentā ir šādas struktūrvienības – Projektu vērtēšanas nodaļa, Programmu
vadības nodaļa un Finanšu instrumentu piesaistes nodaļa.
Investīciju uzraudzības departaments
Investīciju uzraudzības departaments nodrošina 2007.-2013. gada plānošanas perioda
Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgās
iestādes funkciju izpildi attiecībā uz ES fondu programmu un projektu uzraudzību,
kontroli un finanšu vadību.
Tāpat struktūrvienība nodrošina:
• 2004.-2006. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu pirmā līmeņa
starpniekinstitūcijas funkcijas un Kohēzijas fonda starpniekinstitūcijas
funkcijas attiecībā uz programmu un projektu uzraudzību un kontroli;
• Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.
gada plānošanas perioda programmu apsaimniekotāja finanšu vadības daļas
funkciju izpildi, kā arī nodrošina projekta uzraudzību Norvēģijas finanšu
instrumenta ietvaros;
• Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbildīgās iestādes funkciju izpildi
attiecībā uz projektu konkursu un projektu uzraudzību un kontroli;
• Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Sertifikācijas iestādes
funkciju veikšanu;
• Igaunijas - Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu Finanšu
vadības daļas funkciju veikšanu;
• Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu
instrumenta programmas uzraudzību 2009.-2014. gada plānošanas periodā;
• Eiropas Savienības 2014.-2020. gada plānošanas perioda sagatavošanu par ES
fondu vadības un kontroles sistēmas jautājumiem.
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Departamentā ir šādas struktūrvienības – Projektu uzraudzības nodaļa, Finanšu
vadības nodaļa un Ieviešanas sistēmas kontroles nodaļa.
Attīstības instrumentu departaments
Attīstības instrumentu departaments veic Eiropas Savienības struktūrfondu teritoriālās
sadarbības programmu, citu ārvalstu un nacionālo finanšu instrumentu finansēto vides
aizsardzības, reģionālās attīstības un pārrobežu sadarbības atbalsta pasākumu
ierosināšanu, vadību un koordināciju:
• nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā
sadarbība” politikas plānošanu, vadību un koordināciju 2007.-2013.gada
plānošanas periodam;
•
nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu Eiropas teritoriālās sadarbības
mērķa politikas plānošanu, vadību un koordināciju 2014.-2020.gada
plānošanas periodam;
•
nodrošina Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta 2004.2009.gada plānošanas perioda reģionālās attīstības un pašvaldību atbalsta
pasākumu vadību un koordināciju, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada plānošanas perioda
programmu sagatavošanu, vadību un koordināciju;
•
nodrošina Šveices Konfederācijas finanšu instrumenta pasākumu
plānošanu, vadību un koordināciju;
•
nodrošina mērķdotāciju investīcijām pašvaldībām plānošanu un
uzraudzību, kā arī mērķdotāciju pašvaldību pasākumiem uzraudzību.
Departamentā ir šādas struktūrvienības – Teritoriālās sadarbības nodaļa, Nacionālo un
ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļa un Pārrobežu sadarbības programmu nodaļa.
Juridiskais departaments
Juridiskā departamenta galvenie uzdevumi ir nodrošināt ministrijas izstrādāto tiesību
aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu projektu juridisko pamatpārbaudi un
papildpārbaudi. Tāpat struktūrvienības uzdevums ir nodrošināt juridiskā atbalsta
funkciju ministrijai kā Eiropas Savienības struktūrfondu, un citu starptautisko un
nacionālo finanšu instrumentu atbildīgajai un sadarbības iestādei.
Departamentā ir šādas struktūrvienības – Juridiskā nodaļa un Eiropas Savienības
fondu projektu tiesiskā nodrošinājuma nodaļa.
Budžeta un finanšu departaments
Budžeta un finanšu departaments nodrošina ministrijas valsts budžeta pieprasījuma
sagatavošanu, veic ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izmantošanas uzskaiti
un kontrolē tā izlietošanu, sagatavo ministrijas konsolidēto gada pārskatu, veic
ministrijas grāmatvedības uzskaites kārtošanu.
Departamentā ir šādas struktūrvienības – Budžeta nodaļa, Grāmatvedības nodaļa un
Finanšu pārskatu nodaļa
Nodrošinājuma un kontroles departaments
Nodrošinājuma un kontroles departaments organizē ministrijas darba materiāli
tehnisko nodrošināšanu, lietvedību un dokumentu apriti ministrijā. Tāpat
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struktūrvienība nodrošina sakaru un informātikas sistēmu darbību un attīstību
ministrijā, koordinē ministrijas resorā vides informācijas sistēmu izveidi, t. sk., datu
bāzu izveidi un elektronisko pakalpojumu izstrādi.
Lai nodrošinātu efektīvu ministrijas resursu izmantošanu, struktūrvienības darbinieki
plāno un organizē ministrijas sistēmas nekustamo īpašumu remontu, rekonstrukciju un
būvniecību, koordinē vienotas valsts nekustamā īpašuma pārvaldes sistēmas
ieviešanu.
Savukārt, lai nodrošinātu ministrijas informācijas pārmantojamību un tās pieejamības
nepārtrauktību, struktūrvienības darbinieki saglabā, papildina un atjauno ministrijas
kartogrāfijas fondu, komplektē un sistematizē ministrijas bibliotēkas fondus, uzturot
ministrijas bibliotēku un organizējot tās pakalpojumus. Tāpat tās kompetencē ir veikt
ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vadītāju personālsastāva uzskaiti, organizēt
ministrijas darbinieku kvalifikācijas celšanu.
NKD departamentā ir šādas struktūrvienības – Lietvedības nodaļa, Nodrošinājuma
nodaļa, Informācijas un tehnoloģiju nodaļa, Personāla nodaļa un Plānošanas un
kontroles nodaļa.
Iekšējā audita departaments
Iekšējā audita departaments ir pastāvīga, valsts sekretāra tiešā pakļautībā esoša
struktūrvienība, kas ir neatkarīga savas darbības plānošanā iekšējā audita, pārbaužu un
revīziju veikšanā un ziņošanā par darbības rezultātiem. Iekšējā audita departaments
nodrošina iekšējās kontroles efektivitātes darbības novērtēšanu ministrijā un tās
padotībā esošajās iestādēs, kā arī Eiropas Savienības fondu un citās ārvalstu finanšu
palīdzības pilnīgi vai daļēji finansētajās programmās un projektos.
Departamentā ir šādas struktūrvienības - Pārvaldes sistēmu iekšējā audita nodaļa,
Starptautisko investīciju iekšējā audita nodaļa un Revīzijas nodaļa, kā arī Informāciju
sistēmu auditors.
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Sabiedrisko attieību nodaļa ir pastāvīga, valsts sekretāra tiešā pakļautībā esoša
struktūrvienība. Tās komptencē ir nodrošināt sabiedrības informēšanu un publicitātes
pasākumus par ministrijas kompetence esošajām politikas iniciatīvām, kā arī informēt
par īstenotajiem projektiem ar Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu
instrumentu atbalstu.
Tāpat strukrūvienības uzdevums ir nodrošināt starptautisko sadarbību iestādes
komptences jomās gan ar Eiropas Savienības, gan citām valstīm.

