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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs  

Romāns Naudiņš 

 
 

 

 

 

 

Cienījamie VARAM gada pārskata lasītāji, 

 

2013.gads ministrijai bijis notikumiem bagāts un tā veiksmīgi 

darbojusies dabas aizsardzības, dabas resursu saglabāšanas 

klimata politikas, vides investīciju, reģionālās attīstības 

plānošanas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas 

attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, kā arī informācijas 

komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības jomā. 

 

Pērn tika atbalstīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

izstrādātā koncepcija par depozīta sistēmas piemērošanu 

dzērienu iepakojumam, kas paredz no 2015.gada obligātās 

depozīta sistēmas ieviešanu vienlaicīgi atkārtoti lietojamam un 

vienreiz lietojama dzērienu iepakojuma (PET, stikls, metāls). 

 

Tika turpināts aizsāktais darbs pie Administratīvi teritoriālās 

reformas izvērtējuma un administratīvi teritoriālās struktūras 

pilnveidošanas. Tika atbalstīts Informatīvais ziņojums par 

Administratīvi teritoriālās reformas izvērtējumu, kur sniegts 

vērtējums par administratīvi teritoriālās reformas rezultātiem un 

priekšlikumi par nepieciešamiem valsts administratīvi 

teritoriālās struktūras uzlabojumiem. 

Pārskata periodā izstrādātas Informācijas sabiedrības attīstības 

pamatnostādnes 2014.–2020.gadam, kuru mērķis ir, nodrošinot 

iespēju ikvienam izmantot IKT sniegtās iespējas, veidot uz 

zināšanām balstītu ekonomiku un uzlabot kopējo dzīves 

kvalitāti, sniedzot ieguldījumu publiskās pārvaldes efektivitātes, 

valsts konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes paaugstināšanā 

un darbavietu radīšanā. Pamatnostādnes ir pamats ES fondu 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ex-ante nosacījuma 

izpildei. 

Pagājušajā gadā arī turpinājās vides infrastruktūras uzlabošanas 

pasākumi, kas tika veikti ar Kohēzijas fonda un ERAF atbalstu, 

piesaistot arī valsts, pašvaldību un privāto līdzfinansējumu. Līdz 

gada beigām tika modernizētas ūdenssaimniecības sistēmas, 

tādejādi palielinot centralizētos ūdenssaimniecības 

pakalpojumus saņēmušo iedzīvotāju skaitu. 

 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros tika sniegts 

finansiāls atbalsts sabiedrisko un ražošanas ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem, lai samazinātu 

siltumnīcefekta gāzu emisijas. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīti 

arī kompleksi risinājumi – siltumenerģijas, elektroenerģijas 

patēriņa samazināšana, kā arī efektīva ēku energoapgāde 
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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 informācijas sabiedrības, elektroniskās pārvaldes 

un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības 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. 

2013. gadā VARAM izstrādājusi un Saeima pieņēmusi 16 likumus, Ministru kabinets 

pieņēmis 165 noteikumus, apstiprinājis 40 rīkojumus (t.sk. 4 jaunus politikas plānošanas 

dokumentus), izskatījis 50 informatīvos ziņojumus, kā arī VARAM sagatavojis vienu 

Ministru prezidenta rīkojuma projektu. Vienlaikus VARAM aktīvi piedalās arī normatīvu 

aktu pilnveidošanas procesā saistītajās jomās, t.sk., ES fondu īstenošanas procedūru izstrādē. 

2013.gadā lielākā daļa VARAM veikto uzdevumu saistīti ar Valda Dombrovska valdības 

deklarācijā doto uzdevumu realizāciju.  

 

1.2 VARAM 2013. gada darbības virzienu un būtiskāko paveikto darbu 

kopsavilkums  

1.2.1 Vides jomā 

 

Vides politikas pamatnostādnes 

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi - iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz 

ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, 

nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un informētību par vides stāvokli, 2013.gadā norisinājās intensīvs darbs pie 

Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projekta
1
 izstrādes. Par projektu saņemtie 

komentāri tika izvērtēti un sniegtie priekšlikumi ņemti vērā un iestrādāti projektā, kurš 

savukārt saskaņots ar profesionālajām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī valsts un 

pašvaldību institūcijām. 

                                                           
1 Pamatnostādnes apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.130. 
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Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam tika izstrādātas, ievērojot apstiprināto 

Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam, ES 2014.-2020.gada finanšu perioda 

prioritātes un ES 7.Vides rīcības programmas mērķus. 

Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam paredz vairākas būtiskas reformas, no 

kurām galvenās ir šādas:  
 Ieviest finansēšanas modeli "dabas resursu nodoklis atgriežas dabā", līdz ar to tiks 

īstenots dabas resursu nodokļa mērķis – veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu 

izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas 

ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, 

atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides 

aizsardzības pasākumus. 

 Zemes dzīļu izmantošanas juridiskā ietvara pilnveidošana un institucionālās 

kapacitātes stiprināšana, nodrošinot efektīvu zemes dzīļu valsts pārvaldību un zemes 

dzīļu aizsardzību. 

 Prasību noteikšana ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgādes un 

kanalizācijas) sniegšanai un lietošanai pašvaldībās. 

 Zinātnes potenciāla palielināšana vides aizsardzības nozarei nepieciešamo pētījumu 

veikšanā, zinātnisko darbu un pētījumu pieejamības sabiedrībai nodrošināšana. 

Pamatnostādņu darbības periodā plānots pārvērtēt arī jau agrāk iezīmētās idejas par 

institūta izveidi, apvienojot visus galvenos vides pētījumu virzienus vienā 

programmā. 

 

Depozīta sistēmas ieviešana 

 

Saskaņā ar 2013.gada 23.aprīlī Ministru kabinetā apstiprināto Koncepciju par depozīta 

sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam VARAM turpināja darbu pie normatīvās bāzes 

izstrādes, lai panāktu, ka no 2015.gada varētu ieviest obligāto depozīta sistēmu vienreiz un 

atkārtoti lietojamam stikla, plastmasas un metāla dzērienu iepakojumam. 

1.2.2. Reģionālās attīstības, pašvaldību darbības pilnveidošanas un telpiskās 

plānošanas jomās 

 

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 

2013.gada 8.oktobra Ministru kabineta sēdē tika atbalstītas Reģionālās politikas 

pamatnostādnes 2013-2019.gadam, kas ir stratēģijas „Latvija 2030” telpiskās attīstības 

perspektīvas ieviešanas dokuments, kas paredz konkrētus rīcības virzienus un uzdevumus 

vidējā termiņā un tās detalizē NAP 2020 uzstādījumus, rīcības virzienus un uzdevumus 

reģionālajā politikā. Pamatnostādnes nosaka reģionālās politikas mērķi – sekmēt reģionu 

ekonomikas attīstību, sniedzot mērķtiecīgu un koordinētu atbalstu Latvija 2030 noteiktajām 

mērķteritorijām saskaņā ar to attīstības plānošanas dokumentiem, rezultātā nodrošinot 

iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīves vietas līdzvērtīgu pieeju pakalpojumiem un darba vietām 

un panākot visu teritoriju straujāku attīstības tempu. 

Pamatnostādnes nosaka šādus galvenos uzstādījumus reģionālās politikas īstenošanā: 

 pašvaldību un reģionu rīcībspēja un aktīvāka loma teritorijas attīstības veicināšanā, 

t.sk. uzņēmējdarbības veicināšanā un demogrāfisko izaicinājumu risināšanā; 
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 attīstības iespējas ikvienai Latvijas teritorijai, atbilstoši vietējiem resursiem sniedzot 

kompleksu atbalstu uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, pakalpojumu sasniedzamībai 

un pieejamībai; 

 nozaru politiku un reģionālās politikas koordinācija, nodrošinot kompleksu un 

integrētu investīciju plānošanu un veikšanu atbilstoši teritoriju vajadzībām; 

 plaša loka ieinteresēto pušu iesaiste reģionālās politikas mērķu īstenošanā;  

Pamatnostādņu īstenošanas ietvaros plānoti investīciju atbalsta pasākumi infrastruktūras 

attīstībai pašvaldību teritorijās, kā arī virkne papildinošu rīcībspējas stiprināšanas pasākumu.  

Atbilstoši pamatnostādņu uzstādījumiem tika sniegti priekšlikumi Eiropas Savienības fondu 

2014.-2020.gadam plānošanas dokumentiem, paredzot atbalsta pasākumus pašvaldībām.  

 

Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam 

Lai izpildītu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 

96.uzdevumā noteikto – risināt ilglaicīgo negatīvo ekonomisko, sociālo un demogrāfisko 

tendenču kopumu Latgales reģionā un ieviest īpašu vidēja termiņa attīstības instrumentu 

saskaņā ar apstiprināto Latgales reģiona attīstības stratēģiju un programmu, nodrošinot 

ekonomikas attīstību un investīciju piesaisti, sadarbībā ar ministru prezidentu un citiem 

valdības ministriem tika izstrādāts rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei „Iespēju 

Latgale”. 2012.gada jūnijā rīcības plāns tika apstiprināts Ministru kabinetā.  

Šis plāns paredz nozīmīgus un visaptverošus pasākumus Latgales reģiona attīstības 

veicināšanai un daudzi no tiem, sadarbībā ar nozaru ministrijām, jau tiek īstenoti. Rīcības 

plāna mērķtiecīgie investīciju ieguldījumi veicina ilgtermiņa saimniekošanas pieeju reģionos, 

radot nepieciešamos nosacījumus, vidi un infrastruktūru uzņēmumu darbībai un jaunu darba 

vietu izveidei. 

Latgales plāna ietvaros tika piesaistīts finansējums 98,8 milj. EUR apmērā, t.sk. Latgales 

pašvaldībām 74,3 milj. eiro apmērā uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstīšanai, kā arī 

papildus līdzekļi 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. 

Kopumā Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam īstenotās aktivitātes 

vērtējamas pozitīvi un būtu attiecināmas uz citiem reģioniem atbilstoši to specifiskajām 

vajadzībām, kas tiks izvērtētas izstrādājot plānošanas reģionu teritoriju attīstības plānošanas 

dokumentus un identificējot nepieciešamās rīcības. 

 

Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 

 

Izstrādātas un ar Ministru kabineta 2013.gada 7.augusta rīkojumu Nr.361 apstiprinātas 

Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam, kurās noteikts Latvijas ainavu politikas 

mērķis - izveidot ietvaru Eiropas Ainavu konvencijas un Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā „Latvija 2030” noteikto ilgtermiņa uzdevumu risināšanai vidējā termiņā, lai 

nodrošinātu Latvijas ainavu ilgtspējīgu izmantošanu un attīstību, saskaņojot dažādu 

sabiedrības grupu intereses. 
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1.2.3. E-pārvaldes jomā 

Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis 

MK 2013.gada 15.janvārī atbalstīta koncepcija „Valsts informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis”, kas paredz noteikt 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. 

 

Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide 

 

Ar mērķi pilnveidot publisko pakalpojumu sistēmu, nodrošinot sistemātisku pieeju vienotas 

un koordinētas publisko pakalpojumu attīstības politikas un regulējuma izstrādē, metodiskā 

vadībā un īstenošanā, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvākus, daudz ērtāk pieejamus un 

izprotamus pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem, VARAM sagatavojusi Publisko 

pakalpojumu sistēmas pilnveides koncepcijas projektu. Koncepcijas projekts atbalstīts 

Ministru kabinetā 2013.gada 12.februārī. 

 

Lai sasniegtu koncepcijā izvirzītos mērķus, darbība plānota vairākos rīcības virzienos: 

1) vienota normatīvā un metodiskā ietvara izstrāde; 

2) pakalpojumu elektronizācija un optimizācija; 

3) vienota klātienes klientu apkalpošanas attīstība; 

4) finansēšanas un maksāšanas kārtības noteikšana; 

5) koordinēšanas un vadības mehānisma noteikšana.  

 

Kā viens no pirmajiem uzdevumiem bija nodrošināt sagatavošanas darbus vienota klientu 

apkalpošanas centru tīkla izmēģinājuma projekta īstenošanai, pārbaudot ierobežotā telpā un 

laikā „vienas pieturas aģentūras” principa ieviešanas aspektus, lai balstoties uz gūtajām 

atziņām, 2014.gada otrā pusē aktualizētu Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides 

koncepcijas klātienes apkalpošanas rīcības virzienu. Līdz 2013.gada beigām tika izpildīti visi 

nepieciešamie priekšdarbi izmēģinājuma projekta uzsākšanai, nodrošinot valsts un 

pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra tīkla izmēģinājuma projekta uzsākšanu 

Daugavpilī, Valmierā, Aucē, Rojā un Rīgas pilsētas pašvaldībā ar 2014. gada 2. janvāri.  

 

2013.gada laikā notika intensīvs darbs pie Publisko pakalpojumu likumprojekta izstrādes. 

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt vienotu izpratni par publiskā pakalpojuma jēdzienu, 

nosakot publisko pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības pamatprincipus, kā arī radot 

tiesisko pamatu vienotas pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības kārtības ieviešanai valsts 

pārvaldes iestādēs un pašvaldībās.  

 

Publisko pakalpojumu likumprojekts atbalstīts Ministru kabinetā 2014.gada 14.janvārī un 

iesniegts Saeimā. 
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1.3 Padotībā esošās institūcijas un kapitālsabiedrības, kurās VARAM ir 

valsts kapitāla daļu turētāja 

 

VARAM padotībā ir šādas iestādes: 
 

Iestādes nosaukums Kompetence 

Valsts vides dienests  

(http://www.vvd.gov.lv) 

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 

birojs  

 (http://www.vpvb.gov.lv) 

Darbības mērķis ir novērst vai samazināt fizisko vai 

juridisko personu darbības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. 

 

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 

pārvalde  

(http://www.dap.gov.lv) 

Darbības mērķis ir sekmēt vienotas dabas aizsardzības 

politikas realizēšanu Latvijā, kā arī veikt efektīvu 

Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. 

Latvijas Vides 

aizsardzības fonda 

administrācija  

(http://www.lvaf.gov.lv) 

 

Nodrošina valsts budžeta programmas "Vides 

aizsardzības fonds" efektīvu izlietošanu vides 

aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai 

Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra  

(http://www.vraa.gov.lv) 

 

Darbības mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus 

līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot 

normatīvajos aktos 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 

Dabas muzejs  

(http://www.dabasmuzejs.

gov.lv) 

 

 

Darbības mērķis ir sabiedrības izglītošana un vides 

apziņas veidošana. Tas ir vienīgais kompleksais 

dabaszinātņu muzejs Baltijā, kas glabā unikālu un 

daudzpusīgu dabaszinātņu kolekciju. 

Valsts zinātnes institūcija, 

atvasināta publiska 

persona „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. 

 

 

http://www.vidm.gov.lv/lat/par_ministriju/padotas_institucijas/?info=22
http://www.vidm.gov.lv/lat/par_ministriju/padotas_institucijas/?info=22
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Latvijas Hidroekoloģijas 

institūts  

(http://www.lhei.lv) 

 

Darbības mērķis ir pētīt ar Baltijas jūras vidi un 

ekoloģiju saistītas fundamentālas un praktiskas 

problēmas, galvenokārt orientējoties uz Rīgas jūras līci 

un Baltijas jūras Latvijas daļu. 

 

 

 

VARAM ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrības: 
 

 

Iestādes nosaukums Kompetence 

Valsts SIA  

„Vides investīciju fonds” 

(http://www.lvif.gov.lv) 

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.  

VAS ''Elektroniskie 

sakari'' http://www.esd.lv/ 

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 

Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 

 http://www.lvgmc.gov.lv) 

Darbības mērķis ir vides informācijas apkopošana, 

uzkrāšana un sniegšana sabiedrībai un valsts un pašvaldību 

institūcijām; vides monitoringa veikšana; zemes dzīļu 

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 2013. 

GADĀ  

2.1 Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 2013.gadā 

(latos) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 
faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 110 822 154 135 751 115 93 472 228 

1.1. dotācijas 84 815 899 106 648 525 71 065 037 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
0 0 156 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 25 741 871 26 917 901 21 333 953 

1.4 Transferti 264 384 2 184 689 1 073 082 

1.5. ziedojumi un dāvinājumi 0   

2. Izdevumi (kopā) 106 416 590 151 683 716 97 433 351 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 100 563 493 143 172 746 93 577 681 

2.1.1. kārtējie izdevumi 6 725 478 8 315 218 6 213 733 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
45 386 434 70 193 430 41 258 066 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 

Kopienas budžetā un starptautiskā 

sadarbība 

6 544 424 20 537 917 13 444 181 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 41 907 157 44 126 181 32 661 701 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 5 853 097 8 510 970 3 855 670 

 

 

(euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 
faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 157 685 719 193 156 435 132 998 998 

1.1. dotācijas 120 682 152 151 747 180 101 116 438 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 0 0 222 
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 
faktiskā izpilde 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 36 627 383 38 300 723 30 355 480 

1.4 Transferti 376 185 3 108 532 1 526 858 

1.5. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 151 417 166 215 826 484 138 635 169 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 143 088 959 203 716 464 133 149 044 

2.1.1. kārtējie izdevumi 9 569 493 11 831 489 8 841 346 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
64 579 078 99 876 253 58 704 939 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 

Kopienas budžetā un starptautiskā 

sadarbība 

9 311 876 29 222 823 19 129 346 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 59 628 512 62 785 899 46 473 414 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 8 328 207 12 110 019 5 486 124 

 

2.2 Darbības rezultāti 2013.gadā 
 

2.2.1 Vides aizsardzība 

Lai sekmētu kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu 

pieejamību Latvijas iedzīvotājiem un nodrošinātu viņus ar nepārtrauktiem un drošiem 

pakalpojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un 

sabiedrības ekonomiskās intereses, ir izstrādāts un iesniegts Saeimā likumprojekts 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”. Likumprojektā ir noteikta ne tikai ūdensapgādes 

un kanalizācijas (ūdenssaimniecības) pakalpojumu regulēšanas vispārīgā kārtība un valsts un 

pašvaldību kompetence ūdenssaimniecības pakalpojumu regulēšanā, bet arī vairāki netiešie, 

stimulējoši risinājumi iedzīvotāju pieslēgumu centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem 

veicināšanai. 

 

Lai mazinātu palu un plūdu draudus 2013.gadā tika sagatavots Informatīvais ziņojums par 

plānotājiem pasākumiem 2013.-2015.gadā un priekšlikumiem turpmākai rīcībai. Ziņojumā ir 

sniegta arī informācija par plūdu riska informācijas sistēmas izmantošanas iespējām plūdu 

riskam pakļauto teritoriju modelēšanā un sistēmas uzturēšanas un pilnveidošanas 

vajadzībām. Lai pilnveidotu plūdu riska informācijas sistēmu un precizētu jau izstrādātās 

plūdu riska kartes, ir veikta teritorijas aerolāzerskanēšana Daugavas upju baseinā. Regulāra 

un sistemātiska jaunākās informācijas un monitoringa datu integrēšana plūdu informācijas 

sistēmā ļaus nodrošināt dažādu lietotāju vajadzības, sniedzot gan vienkāršu un saprotamu 

informāciju ikvienam iedzīvotājam, gan detalizētas ziņas par teritoriju plānošanu un civilo 

aizsardzību atbildīgajām institūcijām. 
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2013.gada 3.oktobrī ministrija piedalījās Helsinku komisijas (HELCOM) Ministru līmeņa 

sanāksmē Kopenhāgenā, kur Baltijas jūras valstu vides ministri un EK pārstāvis apstiprināja 

Ministru deklarāciju „Turpmāka rīcība Baltijas jūras rīcības plāna ieviešanai - panākot labu 

vides stāvokli veselīgai Baltijas jūrai”, iezīmējot pavērsienu uz vēl izteiktāku starpnozaru 

sadarbību, jo vides mērķus nevar sasniegt bez citu nozaru iesaistīšanās. 

 

2013.gada sākumā tika pieņemti un spēkā stājās grozījumi likumā „Par piesārņojumu”. 

Likuma „Grozījumi likumā „Par piesārņojumu” mērķis ir nodrošināt rūpniecības un 

lauksaimniecības darbību radītā piesārņojuma samazināšanu, kā arī veicināt resursu efektīvu 

izmantošanu un jaunu tehnisku paņēmienu ieviešanu ražošanā, kuru mērķis ir pilnveidot 

tautsaimniecības nozaru radītā piesārņojuma samazināšanu, jo īpaši attiecībā uz A 

kategorijas piesārņojošām darbībām. Grozījumi likumā „Par piesārņojumu” precizē 

informācijas apjomu un kārtību, kādā saziņa piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanas 

procesa laikā tiek veikta starp operatoru un vides institūcijām. Tai skaitā īpašu vērību likuma 

„Grozījumi likumā „Par piesārņojumu” nosacījumi vērš uz augsnes/grunts aizsardzību no 

piesārņojuma ar bīstamām ķīmiskām vielām, ja tādas tiek izmantotas iekārtas darbībā, 

ražotas vai uzglabātas. Minētā norma atsevišķi regulēta ar Ministru kabineta noteikumiem, 

kuri nosaka kārtību pamatziņojuma izstrādei par augsnes /grunts kvalitāti iekārtas teritorijā 

un nepieciešamajām rīcībām gadījumos, ja konstatēts augsts piesārņojuma līmenis. 

 

2013.gada janvārī atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” deleģējumam, pieņemti Ministru 

kabineta noteikumi, kas regulē emisiju ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām un 

gaistošus organiskos savienojumus emitējošām iekārtām. Nodrošināta Ministru kabineta 

regulējuma izstrāde, kas paredz nosacījumus, kā izstrādājami gaisu piesārņojošo vielu 

emisiju limita projekti. 

 

2013.gadā ministrija sadarbojās ar Rīgas domi pie grozījumu izstrādes „Rīgas pilsētas gaisa 

kvalitātes uzlabošanas rīcības programmai laikam no 2011. – 2015.gadam”. Minētais darbs 

tika veikts, lai izstrādātu atbilstošus grozījumus minētajā rīcības programmā, kas nodrošinātu 

gaisa kvalitātes uzlabošanos Rīgas pilsētā attiecībā uz daļiņu PM10 robežvērtību 

pārsniegumu novēršanu; tai skaitā, lai Rīgas dome tajā iekļautu arī pasākumus saistībā ar 

Rīgas Brīvostas radītā piesārņojuma samazināšanu. Lai nodrošinātu atsevišķu uzņēmumu 

radīto smaku emisiju traucējošu iedarbību uz iedzīvotāju labsajūtu, aizsākts darbs pie 

ministru kabineta noteikumu izstrādes, darbā iesaistot vides institūciju speciālistus un vides 

konsultantus. 

 

Lai nodrošinātu vienotus standartus tautsaimniecības nozaru atbilstībai labākajiem 

pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, kā arī pārņemtu Eiropas Komisijas īstenošanas 

lēmumus, 2013.gadā pieņemti ministru kabineta noteikumi, kas attiecināmi uz stikla un stikla 

šķiedras ražošanas procesu labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem. Ministrija 

šajā jomā aizsākto darbu turpinās arī nākošajos gados, nodrošinot vienota regulējuma izstrādi 

arī citām tautsaimniecības nozarēm. 

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma jomā norisinājies aktīvs darbs pie grozījumiem likumā „Par 

ietekmes uz vidi novērtējumu”, kuros, tiek precizēta kārtība, kādā tiek piemērots ietekmes uz 

vidi novērtējums un sākotnējais izvērtējums. Iekļauta arī jauna norma, ka ierosinātājam 

pirms darbības uzsākšanas, kurai piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, 

jākonsultējas ar pašvaldību par darbības īstenošanas iespējām pašvaldības teritorijā.  
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Pārskata periodā nodrošināta Latvijas dalība pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūrās ar Igauniju par plānoto dolomīta ieguvi Viru pašvaldībā un Lietuvu par plānoto 

kaļķakmens ieguvi Akmenes pašvaldības teritorijā. Pārrobežu stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūras ietvarā Latvija ir piedalījusi Igaunijas Rail Baltic projektā un jūras 

telpiskajā plānojumā Pērnavas pašvaldībai, un Lietuvas Rail Baltic projektā un jūras 

telpiskajā plānojumā.  

 

Pārskata periodā saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprināto Koncepciju par depozīta sistēmas 

piemērošanu dzērienu iepakojumam ir izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Iepakojuma 

likumā” un likumprojekts „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”. Abi likumprojekti ir 

atbalstīti Ministru kabinetā un iesniegti izskatīšanai Saeimā. 

2013.gada 21.martā Ministru kabinets apstiprināja Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 

2013.-2020.gadam. 2013.gadā normatīvajos aktos tika noteikti atkritumu apsaimniekošanas 

reģioni, kā arī noteiktas prasības atkritumu dalītai savākšanai, sagatavošanai atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādei un materiālu reģenerācijai. Tika arī precizētas prasības atsevišķu 

veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtībai. 

Pārskata periodā arī tika noteiktas prasības atsevišķu ķīmisko vielu lietošanas 

ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās, tādejādi nodrošinot Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES ( 2011.gada 8.jūnijs ) par dažu bīstamu vielu 

izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās transponēšanu. 

2013.gadā notika darbs pie radiācijas drošības un kodoldrošības tiesiskā regulējuma 

pārskatīšanas, tai skaitā Padomes 2011.gada 19.jūlija direktīvas 2011/70/Euratom, ar ko 

izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un 

drošai apsaimniekošanai pārņemšanas nacionālajos tiesību aktos. Tika uzsākts darbs pie 

grozījumiem likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”, turpināts izstrādes un 

saskaņošanas process pie Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par aizsardzību 

pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” un grozījumiem Ministru kabineta 

2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības 

novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”. Vienlaicīgi 

izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.723 „Darbību 

ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība” un grozījumi Ministru kabineta 

2002.gada 19.marta noteikumos Nr.129 „Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem 

un ar tiem saistītajiem materiāliem”. 

 

2013.gadā norisinājās darbs pie trokšņa tiesiskā regulējuma pilnveidošanas - 2014.gada 

7.janvārī tika pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un 

pārvaldības kārtība", kuri nosaka prasības trokšņa novērtēšanai ēku telpās un ārpus tām 

(vides troksnis). Noteikumos ir noteiktas arī prasības trokšņa stratēģiskajai kartēšanai un 

rīcības plāniem trokšņa samazināšanai. 

 

2013.gadā uzsākts darbs, lai politikas plānošanas dokumentos pienācīgi tiktu analizēti zemes 

dzīļu izmantošanas jautājumi, kas līdz ar to nodrošinās resursu ilgtspējīgu izmantošanu 

tautsaimniecībā. 

 
2013.gadā norisinājies aktīvs darbs pie grozījumiem Aizsargjoslu likumā, lai samazinātu 

administratīvo slogu gan vides institūcijām, gan paredzētās darbības ierosinātājiem. Prasība 

paredzētajai darbībai veikt sākotnējo izvērtējumu ūdens ņemšanas vietas ķīmiskajā 

aizsargjoslā aizstāta ar prasību saņemt Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus. 
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Grozījumi likumā izstrādāti arī, lai zemes īpašniekam kompensētu saimnieciskās darbības 

aizliegumu stingrā režīma aizsargjoslā ap centralizēto ūdens ņemšanas vietu. 

 

Sakarā ar Eiro ieviešanu 2013.gadā veikti grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, likumā 

„Par radiācijas drošību un kodoldrošību”, Atkritumu apsaimniekošanas likumā un 20 

Ministru kabineta noteikumos.  

 

2013.gadā, Latvijai uzsākot iestāšanās procesu ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijā (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošināja Latvijas iestāšanās sākotnējā 

memoranda (Initial memorandum) Vides aizsardzības sadaļas un Ķīmisko vielu/maisījumu 

pārraudzības sadaļas sagatavošanu. Šajā procesā tika izvērtēta Latvijas vides aizsardzības un 

ķīmisko vielu/maisījumu pārvaldības likumdošanas un politiku atbilstība OECD 

rekomendācijām un lēmumiem. 

2.2.2 Dabas aizsardzība 

2013.gadā turpināta dabas aizsardzības politikas noteikšana nākošajam plānošanas periodam, 

piedaloties Vides politikas pamatnostādņu 2014-2020 izstrādē
2
. VPP 2020 definēts dabas 

aizsardzības politikas virsmērķis, aprakstīta situācija un risināmās problēmas, attiecīgi 

nosakot dabas aizsardzības politikas mērķus, rīcības virzienus, rezultatīvos rādītājus, 

uzdevumus un pasākumu plānu. VPP 2020 noteikta arī vides monitoringa politika, tajā skaitā 

bioloģiskās daudzveidības monitorings.  

Pārskata periodā, gatavojoties Latvijas ES Padomes prezidentūrai, nodrošināta papildu 

līdzdalība starptautisko dabas aizsardzības līgumu un konvenciju sanāksmēs, Eiropas 

Savienības Padomes darba grupās un Eiropas Komisijas komiteju sanāksmēs.  

2013.gadā izstrādāts rīcības plāna projekts ANO Eiropas Ekonomikas komisijas stratēģijas 

"Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" ieviešanai. 

2013.gadā pieņemts likums „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem 

aizsargājamās teritorijās”, ieviešot ikgadēju atlīdzību par saimnieciskās darbības 

ierobežojumiem un uzlabojot zemes atpirkšanas regulējumu.  

Tāpat 2013.gadā Eiropas Komisijai iesniegts Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātais: 1) 

kārtējais nacionālais sešu gadu perioda (2008.-2012.gads) ziņojums par Putnu un Biotopu 

direktīvu
3
 īstenošanu Latvijā un 2) Prioritārā dabas aizsardzības pasākumu programma 

2014.-2020.gadam. 

Turpināts, attīstīt Latvijas dabas datu pārvaldības sistēmu "Ozols"
4
, lai tā kļūtu par vienotu 

multifunkcionālu datu avotu informācijas atkal izmantošanai pašvaldībām, valsts 

institūcijām, uzņēmējiem un sabiedrībai par aizsargājamām dabas vērtībām, to atrašanās 

vietu, apsaimniekošanas pasākumiem, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un 

mikroliegumiem. Pārskata periodā sistēmā „Ozols” iekļauta informācija par aizsargājamo 

teritoriju zonējumu. 

                                                           
2
 Pamatnostādnes apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.130. 

3
 Padomes 1992.gada 21.maija direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 

aizsardzību.  

4
 http://ozols.daba.gov.lv/  

http://ozols.daba.gov.lv/
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2013.gadā sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu turpināts projekts par dabas 

aizsardzības plānu iekļaušanu pašvaldību teritoriju plānojumos. Aizkraukles novada 

pašvaldība pieņēmusi lēmumu par Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes 

uzsākšanu, tajā iekļaujot dabas parka "Daugavas ieleja" dabas aizsardzības plānu. 

Turpināta metodikas izstrāde dabas aizsardzības plānu integrēšanai teritorijas plānojumos. 

2.2.3. Klimata pārmaiņas 

 

2013.gadā sākās Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) 

3.periods (2013.-2020.gads). Savu darbību ES ETS turpināja 65 operatori, kuru iekārtas ir 

iekļautas Iekārtu sarakstā
5
 emisijas kvotu sadalei, un dalību uzsāka 2 jaunas iekārtas. 

VARAM sagatavoja lēmumu, kas nodrošināja, ka emisijas kvotas tiek piešķirtas visiem 

Latvijas ES ETS operatoriem un vēlāk, ņemot vērā iekārtās veiktās darbības un jaudas 

izmaiņas, nodrošināja arī tā aktualizēšanu. VARAM pilnveidoja normatīvo bāzi, kas regulē 

darbības ar emisiju kvotām, tādejādi uzlabojot emisijas kvotu piešķiršanas kārtību un 

precizējot gaisa kuģu operatoru darbību ES ETS.  

VARAM 2013.gadā uzsāka nodrošināt ES ETS 3. perioda emisijas kvotu regulāru izsolīšanu 

kopējā izsoļu platformā, tādejādi iegūstot aptuveni 10,8 milj. EUR. Ministrija arī organizēja 

Latvijas komersantu pieteikšanos Eiropas Komisijas finansētajai NER300 programmai un 

pēc Ministru kabineta saskaņojuma saņemšanas iesniedza Eiropas Komisijai SIA „Fortum 

Jelgava” inovatīvu atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju demonstrējuma projektu. Šis 

projekts ir pirmais un līdz šim vienīgais no Latvijas virzītais projekts NER300 programmā. 

Projekts „TEC Fortum Jelgava biomasas pirolīzes projekts” un tas pretendē uz vairāku 

miljonu atbalsta saņemšanu atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju projektu kategorijas 

„Bioenerģija” apakškategorijā „Lignocelulozes pārvēršana cietos, šķidros vai pusšķidros 

bioenerģijas nesējos (starpproduktos), izmantojot pirolīzi, ar jaudu 40 kt galaprodukta gadā”. 

Tāpat VARAM turpināja nodrošināt Latvijas piedalīšanos starptautiskajā emisijas vienību 

tirdzniecības sistēmā, pārdodot valstij piederošās noteiktā daudzuma vienības (NDV) un 

uzturot sadarbību iepriekš noslēgto līgumu ietvaros. 2013.gadā VARAM nodrošināja viena 

jauna NDV pārdošanas līguma noslēgšanu, un tādējādi kopējais KPFI finansējums 

palielinājās līdz aptuveni 220 milj. EUR. 

2013. gadā VARAM sadarbībā ar citām iesaistītām institūcijām (LVĢMC, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāti, LVMI „Silava” u.c.) sagatavoja un iesniedza Eiropas 

Komisijai un ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (turpmāk - Klimata 

Konvencija) sekretariātam ikgadējo Siltumnīcefekta gāzu inventarizāciju, Latvijas 

Republikas sesto nacionālo ziņojumu, pirmo divgadu pārskatu par politikām, pasākumiem un 

SEG prognozēm Lēmuma 280/2004/EK ietvaros. Iesniegtie ziņojumi nodrošināja Latvijas 

starptautisko saistību izpildi. Papildus nozīmīgi, ka 2013. gadā Latvijā notika Klimata 

konvencijas sekretariāta rīkotā starptautiskā pārbaude SEG inventarizācijas izvērtēšanai par 

laika posmu no 1990-2011. gadam. Pārbaude noritēja veiksmīgi, un Latvija saņēma pozitīvu 

atzinumu. 

2013.gada 17.-20. oktobrī VARAM ar informatīvu stendu piedalījās izstādē „Vide un 

enerģija” – Baltijā lielākajā pasākumā energoefektivitātes un vides tehnoloģiju jomā. 

Izstādes laikā VARAM informatīvajā stendā visās izstādes norises dienās interaktīvā veidā 

ikviens apmeklētājs varēja uzzināt aktuālo informāciju par dažādiem starpdisciplināriem ar 

vidi un enerģiju saistītiem jautājumiem, oglekļa emisiju mazietilpīgu attīstību, pielāgošanos 

klimata pārmaiņām, kā arī tika sniegta informācija par KPFI darbību, t.sk., KPFI 

                                                           
5
 Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=236986 
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finansētajiem konkursiem un īstenotajiem projektiem. Kopumā izstādē piedalījās 114 

dalībnieki no 13 valstīm, to apmeklēja 24 749 interesentu. 

2013. gadā tika pabeigta projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā, 

Latvijā” īstenošana atbilstoši 2000.gada 19.decembrī starp Latvijas Republiku un 

Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku kā Oglekļa prototipa fonda pilnvaroto 

personu noslēgtajam līgumam „Oglekļa prototipa fonda emisijas samazināšanas pirkuma 

līgums (Liepājas cieto atkritumu apsaimniekošanas projekts)”. 

 

 

2.2.4. Reģionālā attīstība 

Attīstības plānošana 

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. 

 

Izstrādāts un Ministru kabinetā 2013.gada 16.jūlijā apstiprināts likumprojekts "Grozījumi 

Reģionālās attīstības likumā", izslēdzot regulējumu attiecībā uz īpaši atbalstāmajām 

teritorijām (ĪĀT), ņemot vērā, ka turpmāk reģionālās politikas pieeja saskaņā ar Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteikto tiks balstīta uz vietējo resursu 

pilnvērtīgāku izmantošanu, apzinot un realizējot katras teritorijas attīstības potenciālu, nevis 

dalot teritorijas spēcīgāk un vājāk attīstītajās. Vienlaikus likumprojekts paredz paplašināt 

Ministru kabinetam sniegto deleģējumu un kārtību, kādā Ministru kabinets nosaka reģionālās 

attīstības uzraudzību un novērtēšanu, kā arī to, kā tiek aprēķināts teritorijas attīstības indekss 

un publicētas tā vērtības. 

 

Lai stiprinātu Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitāti, izstrādājot 

attīstības plānošanas dokumentu projektus, VARAM un Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

parakstīja vienošanos par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda 

programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un 

Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projekta „Latvijas 

plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes 

palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” īstenošanu Latvijā (projekts 

summa 1 195 972 EUR). Projekts vērtējami kā nozīmīgs atbalsts Latvijas plānošanas reģionu 

un pašvaldību kapacitātes palielināšanai attīstības plānošanā, jo tie pavērs iespēju piesaistīt 

papildu ekspertīzi attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, kā arī palīdzēs veidot dialogu ar 

vietējo sabiedrību un stiprināt kontaktus ar sadarbības partneriem Norvēģijā. 
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Lai veicinātu radošuma pielietojumu teritorijas attīstības plānošanā un īstenošanā, Radošās 

darbības nedēļas 2013 ietvaros tika organizēta Radošuma balva, apbalvojot risinājumus, kas 

apliecina pašvaldības spēju mērķtiecīgi izmantot savus resursus, kā arī pašvaldības atvērtību 

kopdarbam un gatavību strādāt komandā. 

 

2013.gadā VARAM attīstības sadarbības projekta ietvaros turpināja sniegt atbalstu Moldovas 

Republikas Ziemeļu Reģionālās attīstības aģentūras kapacitātes paaugstināšanai reģiona 

sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijas līdz 2020.gadam izstrādei, t.sk. sniedzot ziņojumu 

par Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības perspektīvām Eiropas Savienības reģionālās 

politikas kontekstā, organizējot pieredzes apmaiņas vizītes, iepazīstoties ar Latvijas 

pašvaldību (Ventspils pilsēta, Kuldīgas novads, Alojas novads, Siguldas novads) pieredzi 

stratēģiskajā plānošanā un plānošanas rezultātiem, apskatot pašvaldību īstenotus projektus 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, infrastruktūras, pakalpojumu u.c. jomās, kā arī 

piedaloties Moldovas Ziemeļu reģiona dienās, vienojoties par turpmāko sadarbību starp abu 

valstu pašvaldībām un uzņēmējiem ekonomisko attiecību stiprināšanai vietējā līmenī. 

 

Uzņēmējdarbības vides uzlabošana reģionos 

Saskaņā ar 2012.gada 11.decembrī Ministru kabineta apstiprināto informatīvo ziņojumu „Par 

Latgales uzņēmējdarbības centra izveidi” (prot. Nr.70 40.§), lai nodrošinātu koordinētu 

atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionālajā līmenī un stiprinātu plānošanas reģionu lomu 

uzņēmējdarbības veicināšanā, 2013.gada 7.februārī ar VARAM un LPR ikgadējās 

vienošanās noslēgšanu „Par valsts budžeta izlietojumu” tika izveidots Latgales 

uzņēmējdarbības centrs (LUC). LUC tika veidots kā pilotprojekts ar mērķi nodrošināt 

informatīvos un konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam, kā arī sadarbību ar 

citām institūcijām (VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūciju Altum" (Altum), SIA 

„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru” (LLKC), Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūru (LIAA) u.c.), kas sniedz uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus.  

LUC darbības teritorija ir visas Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības. 

LUC 2013.gadā nodrošināja sekojošus pakalpojumus: 

 konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un Altum programmu pieejamību, t.sk. par 

pieteikšanos un anketu aizpildīšanu, kā rezultātā izveidoti jauni 9 uzņēmumi; 

 motivācijas un apmācības pasākumus – pasākumu koordinācija starp LLKC, LIAA, 

Altum, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), Latvijas Darba 

devēju konfederāciju (LDDK), u.c. organizācijām; 

 e-pakalpojumus – konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu un apmācības portāla 

www.latvija.lv efektīvai lietošanai;  

 „birokrātijas gids” – konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem;  

 konsultatīvu atbalsts piemērotu industriālo zonu atrašanā potenciāliem investoriem 

un uzņēmējiem; 

 pieredzes apmaiņas braucienu un tirdzniecības misiju / uzņēmēju grupu vizīšu 

organizēšanu – uzņēmēju grupu vizītes uz citiem reģioniem, uzņēmējdarbības veiksmes 

piemēru iepazīšana, kontaktu veidošana. 

 

VARAM sadarbībā ar FM, TM, LPS un citām institūcijām uzņēmējdarbības veicināšanai 

izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 

2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu”” (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 29.08.2013.), kas paredz gadījumos, kad 

http://www.latvija.lv/


 18 

neapbūvēts zemesgabals tiek iznomāts ražošanas objekta būvniecībai, pašvaldībai tiesības 

sniegt atbalstu samazinātas nomas maksas veidā ne vairāk kā 50% no noteiktās nomas 

maksas apmēra uz laiku no zemesgabala nodošanas nomā līdz pieciem gadiem pēc ražošanas 

objekta nodošanas ekspluatācijāLai mazinātu administratīvo slogu, pēc VARAM iniciatīvas 

tika izstrādāti un Ministru kabinetā 2013.gada 10.septembrī apstiprināti grozījumi Ministru 

kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā publiska persona pasūta 

pētījumus”, ņemot vērā praksē konstatēto administratīvo slogu starp valsts pārvaldes 

institūcijām plānošanas reģioniem, pašvaldību un pašvaldību iestāžu plānoto pētījumu 

apkopošanā. Grozījumi paredzēja, ka turpmāk publiskas personas, t.sk. plānošanas reģioni un 

pašvaldības, kā arī pašvaldību iestādes informāciju par attiecīgajā gadā plānotajiem 

pētījumiem iesniedz Pārresoru koordinācijas centram un atsakoties no VARAM starpnieka 

funkcijām pētījumu apkopošanā, samazinot nelietderīgu ministrijas resursu izmantošanu.  

2013.gada 18.decembrī tika parakstīta vienošanās starp VARAM un Valsts reģionālās 

attīstības aģentūru par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas 

„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts 

institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu 

īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” īstenošanu. Projekta mērķis ir 

stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības 

veicināšanas jautājumos. Projekta aktivitātes ir vērstas uz reģionālās uzņēmējdarbības un 

inovāciju sistēmas attīstību galvenokārt Latgales plānošanas reģionā, vietējo 

pašvaldību lomas palielināšanu uzņēmējdarbības veicināšanā un atbalsta pasākumu 

izstrādi attāliem un mazattīstītiem reģioniem kvalificēta darbaspēka un uzņēmēju 

piesaistei. Projekts tiks īstenots līdz 2016.gada 30.aprīlim un kopējais projekta 

finansējums ir 1 172 029 euro. 

 

 

Pakalpojumu pieejamības veicināšana 

Izstrādāts un 2013.gada 28.maijā Ministru kabinetā apstiprināts informatīvais ziņojums 

„Par finanšu pakalpojumu pieejamību Latvijas teritorijā – skaidras naudas 

izņemšanas un norēķinu veikšanas iespējas”. Informatīvā ziņojuma izstrādes mērķis bija 

noskaidrot skaidras naudas līdzekļu izņemšanas iespējas Latvijas reģionos. Informatīvajā 

ziņojumā tika secināts, ka visu Latvijas pašvaldību (novadu un republikas pilsētu) 

iedzīvotājiem ir pieejama skaidras naudas izņemšanas iespēja, izmantojot Latvijas Pasta 

piedāvāto maksājuma kontu un tā vienkāršotās norēķinu iespējas. 95,4% no visiem novadiem 

ir vismaz viens bankomāts. No 578 teritoriālajām vienībām Latvijā 269 teritoriālajās vienībās 

(pagastos) nav neviena bankomāta, bankas filiāles vai „Naudas izmaksas punkta”, bet 199 no 

tām ir pieejami finanšu pakalpojumu Latvijas Pasta nodaļās. Ziņojuma izstrādes rezultātā 

ministrijas pārstāvji kopā ar pašvaldībām turpināja meklēt risinājumus skaidras naudas 

pieejamības veicināšanai, vienlaicīgi popularizējot elektronisku norēķinu veikšanu. 

Lai sekmētu pašvaldību pirmsskolas iestāžu rindu likvidēšanu, 2013.gadā tika noteikta 

kārtība, kādā tiek aprēķināts un sadalīts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz 

obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem šo 

pakalpojumu privātā izglītības iestādē. 

 

Teritorijas attīstības uzraudzība un novērtēšana 

2013.gada 16.jūlijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts un pieņemts informatīvais 

ziņojums „"Par risinājumiem teritorijas attīstības indeksa pilnveidošanai, kā arī 
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turpmākai pielietošanai Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadam plānošanas 

periodā", kas tika izstrādāts ar mērķi apkopot VARAM izveidotās darba grupas teritorijas 

attīstības indeksa pilnveidošanai rezultātus, kā arī, apzinoties dažādus teritorijas attīstības 

indeksa pielietošanas gadījumus un izvērtējot līdzšinējo teritorijas attīstības indeksa 

aprēķināšanas kārtību, sniegt priekšlikumus teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanai 

(rādītāji, metodika) un tā praktiskajai piemērošanai, koncentrējoties uz tā potenciālo 

piemērošanu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.g. plānošanas periodā.  

Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Reģionālās attīstības uzraudzības un 

novērtēšanas kārtība” (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 10.10.2013), kas paredz 

kārtību, kādā tiek veikta reģionālās attīstības uzraudzība un novērtēšana, tajā skaitā kā šim 

nolūkam tiek izmantota Reģionālās attīstības indikatoru moduļa darbībā iesaistīto institūciju 

informācijas apmaiņa, kā arī pilnveidotā teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un 

vērtību publicēšanas, analītisko ziņojumu par reģionālo attīstību sagatavošanas un 

publicēšanas kārtību. 

Lai novērtētu Eiropas Savienības fondu ieguldījumus teritorijās, 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 reģionos.  

 

2.2.5. Telpiskā plānošana 

Telpiskās plānošanas departaments, atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumā 

noteiktajam, nodrošina vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un attīstības 

stratēģiju izstrādes uzraudzību. 2013.gadā apstiprināti 54 vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumi vai to grozījumi un 3 lokālplānojumi. Ministrijā saņemtas 12 sūdzības par 

teritorijas plānojumiem, kuri attiecīgi izvērtēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā 

rezultātā 2013.gadā atcelts viens teritorijas plānojums (Daugavpils novada teritorijas 

plānojums) un vienam teritorijas plānojumam norādīti atsevišķi punkti, kas jāatceļ. 

Vienlaikus 2013.gada laikā izvērtētas 50 pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas. 

2013.gada 30.aprīlī Ministru kabinets apstiprināja „Vispārīgos teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumus”, kuri paredz kopējus funkcionālā zonējuma un 

atļautās izmantošanas izstrādes principus, ietverot atbilstošus klasifikatorus, apbūves rādītāju 

noteikšanas formulas, kā arī nosaka teritorijas plānojuma noformēšanas principus.  

 

2013.gadā turpinājās darbs pie Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 

(TAPIS) izveides, kas nodrošinās pāriešanu uz plānošanu elektroniskajā vidē.  

 

Lai uzlabotu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu kvalitāti un publisku pieejamību, 

VARAM, izmantojot ERAF piedāvātās iespējas, 2009.gadā uzsāka darbu pie TAPIS 

izstrādes ar mērķi izveidot infrastruktūru, kurā ietverts teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes modulis un būs iespējams uzglabāt dokumentu grafiskos un teksta 

datus, t.sk. informāciju par zemes vienību atļauto izmantošanu, apbūvi, aprobežojumiem un 

apgrūtinājumiem, nodrošinot iespēju centralizēti saņemt plānošanas procesam nepieciešamos 

elektroniskos pamatdatus un papīra dokumentu apriti aizstāt ar elektronisku dokumentu 

apriti. 

TAPIS izstrāde sadalīta divās kārtās. 2013.gada 19.novembrī beidzās projekta 1.kārta, 

pabeidzot sistēmas pamatfunkcionalitātes izstrādi un veicot sistēmas darbības testēšanu 

piecās pašvaldībās. 
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2013.gadā uzsākts aktīvs darbs Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam 

programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un 

Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros iekļautā projekta 

“Institucionālās kapacitātes stiprināšana teritorijas attīstības plānošanā un reģionālās 

attīstības pasākumu ieviešanā Latvijā” īstenošanā. Viena no projekta aktivitātēm paredz 

vienkāršot administratīvo slogu vietējā līmeņa teritorijas plānošanas jomā apvienojot 

teritorijas plānojuma un īpaši aizsargājamās dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu 

izstrādi, radot vienu kompleksu pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu, iekļaujot tajā 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo ĪADT apsaimniekošanas nosacījumus un 

izmantošanas aprobežojumus. Minētās aktivitātes uzraudzību īsteno Dabas aizsardzības 

pārvalde kopīgi ar VARAM Telpiskās plānošanas departamentu un Dabas aizsardzības 

departamentu. 

 

2013.gadā tika uzsākts darbs arī pie jūras telpiskā plānojuma. Notikušas nozaru un iesaistīto 

pušu tematiskās diskusijas, kuru rezultātā tika apkopotas nozaru prioritātes un nepieciešamie 

nozaru, kā arī precizētas starpnozaru pētījumu tēmas, kas veidos pamatu jūras telpiskā 

plānojuma izstrādei. Vienlaikus, 2013.gadā tika uzsākta arī metodikas par jūras un 

sauszemes funkcionālās sasaistes nodrošināšanu izstrāde, kas sniegs ieteikumus 

integrētai/kopīgai jūras un sauszemes izmantošanai un plānošanai. 

 

2013. gadā, turpinot Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.-2019.gadam 

īstenošanu, tika uzsākta vadlīniju izstrāde, kas piekrastes pašvaldībām, teritorijas 

plānotājiem, kā arī nekustamā īpašuma īpašniekiem un apsaimniekotājiem piekrastē sniegs 

informāciju par apdraudētākajiem jūras krasta posmiem un risinājumiem erozijas 

mazināšanai.  

 

Lai nodrošinātu Eiropas ainavu konvencijas ieviešanu un Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā „Latvija 2030” noteiktās telpiskās attīstības perspektīvas īstenošanu, tika 

izstrādātas Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam, kas ar Ministru kabineta 

rīkojumu Nr.361 „Par ainavu  politikas pamatnostādnēm 2013.–2019.gadam” tika 

apstiprinātas 2013.gada 7.augustā. Pamatnostādnēs noteikts Latvijas ainavu politikas mērķis, 

kompetenču sadalījums publiskās pārvaldes institūciju starpā un galvenie veicamie 

uzdevumi. Svarīgākais no tiem - ainavu politikas integrēšana teritorijas attīstības plānošanā, 

identificējot ainaviski vērtīgas teritorijas. 

 

2013.gadā Ministru kabinets apstiprināja VARAM izstrādāto Zemes pārvaldības likuma 

projektu. Zemes pārvaldības likumā iekļauts regulējums par nacionāla līmeņa zemes fondu, 

kā arī noteikts, ka pēc zemes reformas noslēguma rezerves fonda zeme nonāks pašvaldību 

pārvaldībā. Papildus likumprojekts risinās iekšzemes publisko ūdeņu, kā arī jūras piekrastes 

apsaimniekošanas un izmantošanas jautājumus, kā arī paredzēs, ka pašvaldību zemes fondā 

iekļautās zemes būs izmantojamas zemes konsolidācijai, kas Latvijā ir jauns process, bet 

daudzviet Eiropā un citur pasaulē pierādījis sevi kā nozīmīgu faktoru zemes izmantošanas 

uzlabošanā.  

 

Līdz likuma pieņemšanai Saeimā, publiskajiem ūdeņiem nav tiesiski noteikta valdītāja un, 

atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlijā noteiktajai pagaidu kārtībai, 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). 2013.gadā atsevišķus publiskos ūdeņus (Ogres upes daļu un Plaužu 
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ezeru) ir pārņēmusi Ogres novada pašvaldība, kā arī VARAM ir saņēmusi vairāku citu 

pašvaldību pieteikumus. 

 

Turpinot darbu pie Valsts prezidenta 2012.gada 10.oktobra rīkojuma Nr.5 “Par 

priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai” izpildes, 

Telpiskās plānošanas departamenta speciālisti ir aktīvi piedalījušies likumprojekta 

"Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"" izstrādē 

Saeimas darba grupā. 

 

2.2.6. Pašvaldību darbības pilnveidošana 

 

2013.gadā īstenojot pašvaldību pārraudzību un uzraugot pašvaldību darbības tiesiskumu, tika 

izvērtēti kopumā 4592 saistošie noteikumi, un sniegti 1364 atzinumi Nodrošinot saistošo 

noteikumu tiesiskumu un kontroli, tika nodrošināta vairākās pašvaldībās vienlīdzīga un 

Latvijas Republikas Satversmei atbilstoša attieksme visiem Latvijas iedzīvotājiem izmantot 

sabiedriskā transporta pakalpojums. 

2013.gadā VARAM uzsāka proaktīvu sadarbību ar pašvaldībām, sagatavojot pašvaldībām 

vairākus metodiskos materiālus par tiesību normu piemērošanu, organizēja vairākus 

seminārus un tikšanos ar pašvaldību, ministriju un Latvijas Pašvaldību savienības 

pārstāvjiem. Sadarbībā ar pašvaldībām tika izstrādāti vairāki grozījumi normatīvajos aktos, 

tādejādi novēršot normatīvo aktu problēmas piemērošanas pašvaldību darbībā. Aktīvākai 

sadarbībai un komunikācijai ar pašvaldībām tika izveidots Pašvaldību departamenta e-pasts. 

 

Administratīvi teritoriālās reformas izvērtējums un administratīvi teritoriālās struktūras 

pilnveidošana 

Informatīvais ziņojums par Administratīvi teritoriālās reformas izvērtējumu MK ir atbalstīts 

2013.gada 26.martā, tajā sniegts vērtējums par administratīvi teritoriālās reformas 

rezultātiem un priekšlikumi 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 administratīvi 

teritoriālajā reformā neatrisināto jautājumu īstenošanai; (4) izpētīt nepieciešamību nodot 

pašvaldībām atsevišķas valsts pārvaldes funkcijas un konsultācijās ar nozaru ministrijām 

konkretizēt decentralizējamās funkcijas.  

Lai rastu risinājumu 2013.gada sākumā veiktā izvērtējuma par administratīvo 

teritoriālo reformu konstatējamiem neatrisinātajiem jautājumiem, ir izstrādāts likumprojekts 

„Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā”
6
. Lai regulētu pašvaldību 

brīvprātīgu apvienošanos, likumprojektā ir iestrādātas normas, kas ļaus pašvaldībām 

apvienoties vēlēšanu starplaikā vai arī uz kārtējām pašvaldību vēlēšanām. Tāpat 

likumprojektā paredzēts, ka MK nosaka administratīvo teritoriju grupas, kurās attiecīgās 

pašvaldības var brīvprātīgi apvienoties. Likumprojektā ir iestrādātas normas, kas paredz 

izslēgt no Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma normu par apriņķi un 

uzdevumu MK sagatavot apriņķu izveidošanas likumprojektu. 

                                                           
6 2013.gada 15.oktobrī MK atbalstīja VARAM izstrādāto likumprojektu (prot.Nr.52 93§) un pašlaik tas atrodas izskatīšanā Saeimā (967/Lp11). 
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Valsts tiešās pārvaldes funkciju decentralizācijas iespēju uz vietējām pašvaldībām 

izvērtējums 

VARAM veikusi administratīvi teritoriālās reformas izvērtējumu (izskatīts Ministru 

kabineta 2013.gada 26.marta sēdē) un sagatavojusi Ministru kabineta atzinumu (izskatīts 

Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdē), kurā izvērtētas tiešās valsts pārvaldes funkciju 

decentralizācijas iespējas attiecībā uz vietējām pašvaldībām.  

Viens no pašvaldību tālākas attīstības veicinātājiem ir subsidiaritātes principa 

realizēšana valsts pārvaldē atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajam, veicot 

decentralizāciju, lai lēmumi funkciju izpildes organizēšanā tiktu pieņemti pēc iespējas tuvāk 

iedzīvotājiem tur, kur to atļauj funkcijas izpildes mērogs.  

Atzinuma sagatavošanas procesā sadarbībā ar ministrijām un pašvaldībām secināts, 

ka : 

1) ir virkne valsts tiešās pārvaldes funkcijas un uzdevumi, kurus būtu lietderīgi 

decentralizēt uz vietējām pašvaldībām, neveidojot apriņķu pašvaldības. 

2) decentralizācijas process ir rūpīgi jāsagatavo, izvērtējot potenciāli decentralizējamo 

funkciju un uzdevumu izpildes efektivitāti un izveidojot attiecīgu normatīvo aktu 

bāzi. Iespējams jāīsteno pilotprojekti pirms vispārējas funkcijas vai uzdevuma 

decentralizācijas. 

3) funkciju un uzdevumu decentralizācija jāīsteno vienlaicīgi ar attiecīga finansējuma 

nodošanu pašvaldībām. 

4) jāveicina jau notiekošā profesionālās izglītības iestāžu un atsevišķu valsts autoceļu 

posmu nodošana pašvaldībām.  

5) jāuzlabo pašvaldību funkciju izpildes pārraudzība un jāizveido decentralizēto 

funkciju izpildes monitoringa sistēma.  

6) kā pārejas periods līdz atbilstošas pašvaldību sistēmas izveidei būtu pašvaldību 

sadarbības teritoriju veidošana un pašvaldību sadarbības organizēšana, lai 

nodrošinātu decentralizēto funkciju efektīvu izpildi. 

 

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). 

Lēmējvaras nodalīšana no izpildvaras 

Saeima 2013.gada 31.janvārī atbalstīja likumprojektu „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām. 

VARAM iesniegtie priekšlikumi paredz, ka no 2013.gada 1.jūlija tiek nošķirta pašvaldības 

lēmējvara no izpildvaras un tiek novērstas 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). 

Minēto grozījumu mērķis ir demokrātijas pamatprincipa - varas dalīšana, nostiprināšana 
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vietējo pašvaldību pārvaldē, tādējādi radot iespēju pašvaldības lēmējvarai un izpildvarai 

darboties neatkarīgi un mazināt korupcijas un pašvaldības mantas nelietderīgas izmantošanas 

un izšķērdēšanas riskus. 

 

2.2.7. Teritoriālā sadarbība 

2013.gadā turpinājās darbs pie Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa 

„Eiropas teritoriālā sadarbība” (turpmāk – ETS) 2014.-2020.gadam Latvijas – Lietuvas, 

Igaunijas – Latvijas un Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmu, 

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas un starpreģionu sadarbības 

programmu INTERREG EUROPE, URBACT III, ESPON un INTERACT III sagatavošanas, 

kā arī tika uzsākts darbs pie Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020.gadam ietvaros 

finansēto Latvijas – Krievijas un Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 

programmu sagatavošanas.  

  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu ETS programmu 2014.-2020.gadam izstrādi, VARAM 2013.gada 

2.janvārī izveidoja konsultatīvo darba grupu ar Finanšu ministrijas, Ārlietu ministrijas, 

nozaru ministriju, plānošanas reģionu, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Pašvaldību 

savienības un Latvijas Lielo Pilsētu asociācijas pārstāvjiem. Konsultatīvās darba grupas 

uzdevums ir sniegt priekšlikumus par programmu tematisko tvērumu nacionālo pozīciju 

sagatavošanā. Papildus, lai apzinātu potenciālo finansējuma saņēmēju interesi un iespējamo 

saturisko un finansiālo pieprasījumu, tika organizēti tematiskie semināri par programmu 

tematisko koncentrāciju. Kopumā 2013.gadā LR Ministru kabinetā tika atbalstītas 14 

VARAM sagatavotās nacionālās pozīcijas par ETS programmu tematisko tvērumu, 

ieviešanas sistēmu un finansējuma sadalījumu pa programmām.  

 

Pamatojoties uz nacionālajās pozīcijās apstiprināto LV viedokli, VARAM veica sarunas ar 

programmu partnervalstīm un Eiropas Komisiju par programmu saturu un ieviešanas 

jautājumiem, kā arī nodrošināja Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmu sagatavošanas vadību. 2013.gadā tika sagatavoti ETS programmu, kas 

tiek finansētas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, projekti to sabiedriskās 

apspriešanas uzsākšanai 2014.gadā partnervalstīs. Savukārt attiecībā uz panākto progresu 

sarunās par Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros īstenojamo divpusējo pārrobežu 

sadarbības programmu starp Latviju un Krieviju 2014.-2020.gadam, kā arī priekšlikumiem 

par papildus nepieciešamo nacionālo finansējumu VARAM sagatavoja un iesniedza MK 

informatīvo ziņojumu „Par Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanu 

Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014. – 2020.gadā”.  

 

2013.gadā VARAM aktīvi iesaistījās Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu 

2014.-2020.gadam, tai skaitā mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība” tiesiskā regulējuma 

sagatavošanā, sniedzot komentārus un priekšlikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulu projektiem, kā arī Eiropas Komisijas deleģēto un ieviešanas aktu projektiem. Lai 

nodrošinātu 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas 

izveidošanu Latvijā, 2013.gadā tika uzsākts darbs pie likumprojekta „Eiropas Savienības 

Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu, kas 

īstenojamas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, vadības likums” sagatavošanas.  

 

Papildus atbilstoši Nacionālās atbildīgās iestādes kompetencei 2013.gadā tika nodrošināta arī 

Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2007.-2013.gadam 

pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešana: Igaunijas – 
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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). 

 

2013.gadā pieņemti 78 lēmumi par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu vai pieteikuma 

noraidīšanu. 2013.gadā noslēgti 73 līgumi par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu ES 

struktūrfondu 3.mērķa programmu līdzfinansējuma saņēmējiem. 

 

VARAM 2013.gadā turpināja nodrošināt Vadošās iestādes funkciju izpildi Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai 2007.-2013.gadam. 2013.gadā tika noslēgti 4 

projektu finansēšanas līgumi par summu EUR 1 189 252. Kopā Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas ietvaros ir noslēgti 120 projektu finansēšanas līgumi par kopējo 

summu EUR 58 558 962. 

Kopīgi ar Latvijas un Lietuvas Ārlietu ministrijām un vēstniecībām VARAM sadarbībā ar 

Apvienoto tehnisko sekretariātu organizēja Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas gada pasākumu Šauļos (Lietuvā) Baltu dienas ietvaros, kas ietvēra projektu 

rezultātu prezentāciju starptautiskā forumā, izstādi par pārrobežu sadarbību un video īsfilmu 

par programmu. 

VARAM īstenojot Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas 

Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam Apvienotās vadošās 

iestādes funkcijas, 2013.gadā noslēdza 20 projektu finansēšanas līgumus par summu EUR 

9 771 710, kā arī 2013.gadā tika noslēgts 1 finansēšanas līgums par liela mēroga projekta 

ieviešanu par summu EUR 8 221 126. Kopā Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas ietvaros ir noslēgti 50 projektu finansēšanas līgumi (t.sk. 5 liela 

mēroga projekti) par kopējo summu EUR 76 942 207.  

2013.gada 10., 11.jūnijā Siguldā (Latvijā) VARAM sadarbībā ar Apvienoto tehnisko 

sekretariātu organizēja Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 

gada pasākumu un projektu izstādi. 

 

2013.gadā tika parakstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta  programmas 

"Nacionālā klimata politika” ieviešanas līgums, kā arī izstrādāti un apstiprināti Ministru 

kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumi Nr.815 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" īstenošanas 

kārtība”.  Programma "Nacionālā klimata politika” tiks ieviesta īstenojot divus iepriekš 

noteiktos projektus, kas sniegs atbalstu Latvijai visaptverošas nacionālās klimata politikas 

izstrādē - „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un 

ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” un „Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai 

pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata 

pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu”, kā arī īstenojot 

atklātu projektu konkursu "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un 

inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" un neliela apjoma grantu shēmas atklātu 

projektu konkursu "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu 

uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām". 2013.gada otrajā pusē tika 

uzsākts izstrādāt abu minēto atklāto konkursu tiesisko ietvaru. 
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2013.gadā tika parakstīts Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes 

stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts 

institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ieviešanas līgums, kā arī izstrādāti un 

apstiprināti Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumi Nr.111 „Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā 

sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" 

īstenošanas kārtība”. Programma „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp 

Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” tiks ieviesta 

īstenojot četrus iepriekš noteiktos projektus, kas veicinās modernas un efektīvas publiskās 

pārvaldes izveidi un uzlabos valsts, reģionālo un vietējo iestāžu pakalpojumu kvalitāti un 

pieejamību, pārņemot Norvēģijas valdības un nevalstisko institūciju pieredzi un labo praksi: 

„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”; „Latvijas plānošanas 

reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”; „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana 

Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”, „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju integrācija teritorijas plānojumā”. 

 

Lai veicinātu sociālekonomisko attīstību un kopēju stratēģisko mērķu sasniegšanu, kā arī 

sekmētu reģionu sadarbību specifisko pierobežas teritoriju problēmu risināšanā un sadarbības 

virzienu noteikšanu, VARAM 2013.gada 30.oktobrī Cēsīs organizēja Latvijas-Igaunijas 

starpvaldību komisijas sēdi. Tās ietvaros tika skatīti jautājumi par Latvijas-Igaunijas 

starpvaldību komisijas sēdes ietvaros īstenotajiem pasākumiem 2012.gadā, kā arī pieņemti 

lēmumi par uzdevumiem pārrobežu sadarbības veicināšanai 2014.gadā. 
 

2.2.8 E-pārvalde un informācijas sabiedrība 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Direktīvu 

2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem 

noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem un Ministru 

kabineta 2012.gada 20.marta sēdes protokollēmuma (Nr.16, 19.§) 2.punktā doto uzdevumu, 

2013.gada 6.jūnijā Saeima apstiprinājusi Grozījumus Elektronisko sakaru likumā. 

Grozījumu mērķis ir tālruņa numura 112 izsaucēja atrašanās vietas informācijas sistēmas 

uzturēšanas funkciju nodot Iekšlietu ministrijas Informācijas centram no 2014.gada 

1.februāra. Mērķi var sasniegt, paredzot, ka ārkārtas tālruņa numura 112 izsaucēja atrašanās 

vietas informācijas sistēmas uzturēšanas funkcijas izpilde tiek nodota Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centram. Likums papildināts ar pārejas noteikumu 22.punktu, lai nodrošinātu, 

ka līdz ar likumprojekta spēkā stāšanos, izsaucēja atrašanās vietas informācijas sistēma tiek 

nodota, netraucējot tās funkcionalitāti un darbību. Uzsākta Baltijas valstu sadarbība par 

elektroniskās identifikācijas un elektronisko parakstu pārrobežu sadarbspēju (atpazīšanu un 

atzīsānu). Sadarbības rezultātā plānots panākt, ka Baltijas valstu nacionālajos portālos tiek 

savstarpēji atzītas elektroniskās identitātes, kā arī elektronisko dokumentu formāti, 

nodrošinot iespēju ar katras valsts elektronisko parakstu parakstīt kopīgu dokumentu. 

 

2013.gadā norisinājās vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv  

pilnveidošana un jaunās versijas ieviešana, tādējādi nodrošinot gan komersantiem, gan 

iedzīvotājiem uzlabotu vienotu piekļuves punktu visiem valsts/ pašvaldību iestāžu 

pakalpojumiem.  

Kā papildus aktivitāte atzīmējama 2013.gadā ieviestā iespēja juridisku personu 

autentificēšana ar portāla www.latvija.lv starpniecību – ir izstrādāts risinājums, lai 

izmantojot portāla www.latvija.lv starpniecību varētu nodrošināt juridisku personu 

http://www.varam.gov.lv/%3C?php%20ins_crosslink(934,'?doc=17598');?%3e
http://www.varam.gov.lv/%3C?php%20ins_crosslink(934,'?doc=17596');?%3e
http://www.varam.gov.lv/%3C?php%20ins_crosslink(934,'?doc=17596');?%3e
http://www.varam.gov.lv/%3C?php%20ins_crosslink(934,'?doc=17596');?%3e
http://www.varam.gov.lv/%3C?php%20ins_crosslink(934,'?doc=17594');?%3e
http://www.varam.gov.lv/%3C?php%20ins_crosslink(934,'?doc=17594');?%3e
http://www.varam.gov.lv/%3C?php%20ins_crosslink(934,'?doc=17597');?%3e
http://www.varam.gov.lv/%3C?php%20ins_crosslink(934,'?doc=17597');?%3e
http://likumi.lv/doc.php?id=96611
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autentifikāciju gadījumam, ja juridiskās personas paraksta tiesīgai personai ir tiesības 

pārstāvēt juridisko personu atsevišķi un šīs tiesības ir reģistrētas UR.  

 

Veicināta valsts pārvaldes efektivitāte un mazināts administratīvais slogs - izvērtēti citu 

institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un sniegti 134 atzinumi
7
 palīdzot maksimāli 

elektronizēt procesus, t.sk. atsakoties no papīra veida dokumentu aprites. 

Sadarbībā ar Aptauju Centru 2013.gada jūnijā un decembrī veikta aptauja „Sabiedriskās 

domas izvērtējums par e-pakalpojumu pielietojumu”. Pētījums tiek veikts ar mērķi iegūt 

informāciju par to, cik lielā mērā sabiedrība ir informēta par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes 

„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ietvaros 

izstrādāto/uzlaboto elektronisko pakalpojumu piedāvātajām iespējām, kā arī par to, cik lielā 

mērā sabiedrība šos e-pakalpojumus izmanto, un kā tiek sasniegts e-pakalpojumu 

funkcionālais mērķis – atvieglot formalitāšu kārtošanu attiecībās ar valsts un pašvaldības 

iestādēm. Pētījuma rezultāti pieejami: 

http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/pet_Eparv/?doc=14321. 

 

2.2.9. Informācijas sabiedrība 

Ar Ministru kabineta 2013.gada 14.oktobra rīkojumu Nr. 486 ir apstiprinātas Informācijas 

sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (turpmāk – pamatnostādnes), 

kas izstrādātas, lai turpinātu esošo rīcībpolitiku informācijas sabiedrības attīstības jomā un 

noteiktu IKT jomas prioritātes ES struktūrfondu plānošanas periodam 2014.-2020.gadam. 

Pamatnostādņu mērķis ir nodrošinot iespēju ikvienam izmantot IKT sniegtās iespējas, veidot 

uz zināšanām balstītu ekonomiku un uzlabot kopējo dzīves kvalitāti, sniedzot ieguldījumu 

publiskās pārvaldes efektivitātes, valsts konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes 

paaugstināšanā un darbavietu radīšanā. Pamatnostādņu mērķa sasniegšanai ir definēti 7 

rīcības virzieni: 
● IKT izglītība un e-prasmes;  

● plaši pieejama piekļuve internetam;  

● moderna un efektīva publiskā pārvalde;  

                                                           
7
 Īss raksturojums pilnveidojumiem, kuri ir ņemti vērā: 

1) nodrošināta iespēja iesniegt dokumentus elektroniski normatīvos aktos noteiktā kārtībā (prasība uzrādīt vai 

iesniegt dokumentu oriģinālus to izslēdz),  

2) ievērota prasība nepieprasīt no privātpersonas informāciju, kura nepieciešama pārvaldes lēmuma 

pieņemšanai, ja informācija ir citas institūcijas rīcībā; 

3) izslēgta prasība iesniegt pakalpojumu saņemšanu un maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas gadījumos, 

ja informāciju apmaksātajiem pakalpojumiem un pakalpojumu sniegšanas pamatojumu vari iegūt iestāde pati 

no budžeta elektronisko norēķinu sistēmas „eKase”; 

4) optimizēta dažādu darbību atļaujošu dokumentu reģistrācijas un izsniegšanas kārtība un prasību ievērošanas 

kontroles iespējas, un izvērtēta iespēja atteikties no reģistrācijas apliecību, atļauju, sertifikātu u.c. nosaukuma 

dokumentu izsniegšanas papīra dokumenta formā, aizstājot to ar vai nu publiski ticamu publikāciju iestādes 

tīmekļa vietnē, kur attiecīgās amatpersonas, sadarbības partneri un klienti jebkurā brīdī var pārliecināties par 

aktuālo situāciju par reģistrācijas, apturēšanas uz laiku vai anulēšanas fakta esamību, vai arī ar atļauju 

izsniegšanu elektroniskā dokumenta formā, sagatavotas iesniegumu/ pieteikumu/atļauju u.c. nosaukumu 

dokumentu veidlapas; 

5) izvērtēta iespēja atteikties no rekvizīta- zīmoga nospiedums, kas nav obligātais pārvaldes dokumenta 

rekvizīts ; 

6) iekļauta piezīme attiecībā uz rekvizītu „paraksts”, kas veicinātu  sabiedrības informētību par iespēju izmantot 

arī elektroniskos saziņas līdzekļus; 

7) izvērtēta iespēja modernizēt publisko pakalpojumu, izveidojot jaunu e-pakalpojumu; 

8) anotācijā iekļauta informācija par administratīvās procedūras raksturojumu attiecībā uz e-pārvaldes jomu, 

papildinot tās II sadaļas „Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību” 5. punktu „Administratīvās procedūras 

raksturojums”. 

http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/pet_Eparv/?doc=14321
https://v.kase.gov.lv/login/
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● e-pakalpojumi un digitālais saturs sabiedrībai;  

● pārrobežu sadarbība digitālajam vienotajam tirgum;  

● IKT pētniecība un inovācija;  

 uzticēšanās un drošība 

 

Ar Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojumu Nr.57 apstiprināta Koncepcija 

„Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais 

modelis”, kas paredz noteikt 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. 

2013. gada 14.jūnijā ceturto gadu norisinājās ikgadējais seminārs par ES ilgtermiņa 

stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvas Digitālā programma Eiropai īstenošanas gaitu 

„Going Local - 2013”, kura mērķis bija informēt dalībniekus un apspriest „Digitālās 

programmas Eiropai”, kas ir viena no septiņām stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvām, 

īstenošanas gaitu Latvijā. Semināra laikā EK pārstāvji sniedza pārskatu par Digitālās 

programmas Eiropā rezultātiem un „Programmu Apvārsnis 2020”.  

 

2.2.10. Valsts informācijas sistēmu attīstība 

 

2013.gada 9.aprīlī ir apstiprināts Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 

10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 19.§) "Noteikumu projekts "Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"" kas sniedz 

informāciju par Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2, 

19.§) „Noteikumu projekts „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas 

un izsniegšanas kārtība”” 2.punkta izpildi, kā arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību 

savienības 2012.gada vienošanās 2.punkta izpildi, un domstarpību protokola VI sadaļas 

„Normatīvo aktu prasību izpilde un normatīvo aktu grozījumi” 8.punktā „Ģeoportāls un 

Ģeotelpisko datu savietotājs” ietvertās vienošanās (turpmāk – 2012.gada Vienošanās) izpildi. 

 

2013.gada 2.jūlijā Ministru kabinetā tika apstiprināts Protokollēmums Nr.37 31§ par 

Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 33.§) 

"Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām"" 

3.punktā un Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 

29.§) "Informatīvais ziņojums "Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības 

projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai"" 3.punktā doto 

uzdevumu izpildi (turpmāk – Protokollēmums). Protokollēmuma mērķis ir pagarināt 

Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 33.§) 3.punktā un 

Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 29.§) 3.punktā 

noteikto uzdevumu izpildes termiņu. Termiņa pagarinājums ir nepieciešams, lai minētajos 

protokollēmumos un Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojuma Nr.57 4.punktā doto 

uzdevumu izpilde nodrošinātu vienotu pieeju tiesiskā regulējuma pilnveidošanā optimālai un 

efektīvai IKT un VIS pārvaldībai, novēršot šajā regulējumā ietverto normu dublēšanos vai 

iespējamas pretrunas starp tām. 

 

2013.gada 3.septembrī ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.759 „Valsts 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma nolikums”, kas ir 

izstrādāts, lai izpildītu Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojuma Nr.57 „Par 
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koncepciju „Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais 

modelis”” (turpmāk – modelis) 3.1.1.3.apakšpunktā doto uzdevumu izstrādāt un vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā 

valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma reglamentu un 

dalībnieku sarakstu. Noteikumu mērķis ir reglamentēt Foruma darbību, nosakot Foruma 

kompetenci (uzdevumus un tiesības) atbilstoši modeļa 1.ieviešanas etapam, kā arī noteikt 

Foruma sastāvu (dalībnieku sarakstu). Modeļa 1.ieviešanas etapā Foruma darbību ir 

paredzēts reglamentēt ar Ministru kabineta noteikumiem, jo tā ir saistīta ar valsts IKT 

pārvaldību starpnozaru (pārresoru) līmenī. 

 

2013.gada 12.novebra Ministru kabineta sēdē apstiprināti noteikumi Nr.1283 "Grozījumi 

Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.233 "Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas nolikums"". Nolikuma grozījumu mērķis ir nodrošināt valsts IKT 

pārvaldības organizatoriskā modeļa ieviešanu, ievērojot koncepciju par: 

1) valsts IKT pārvaldības organizatorisko modeli (atbalstīta ar Ministru kabineta 2013.gada 

19.februāra rīkojumu Nr.57); 

2) Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstību 2010.–2013.gadam (atbalstīta ar 

Ministru kabineta 2010.gada 6.maija rīkojumu Nr.248). 

Grozījumi nolikumā papildina esošo VARAM kompetenci ar uzdevumiem, kuru izpilde ir 

vērsta uz minētā mērķa sasniegšanu. Ar grozījumiem no nolikuma tika izslēgta VARAM 

kompetencē vairs neietilpstoša funkcija – valsts investīcijas un ar to saistītās politikas 

plānošana, jo šīs funkcijas izpildi ir pārņēmis Pārresoru koordinācijas centrs. 

  

2013.gada 10.decembrī Ministru kabinetā apstiprināts rīkojums Nr.618 "Grozījums Ministru 

kabineta 2010.gada 6.maija rīkojumā Nr.248 "Par Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas 

attīstības koncepciju 2010.-2013.gadam"", kurā VARAM ierosina pagarināt Ministru 

kabineta 2010.gada 6.maija rīkojuma Nr.248 „Par Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas 

attīstības koncepciju 2010.-2013.gadam” (Ministru kabineta 2012.gada 22.augusta rīkojuma 

Nr.401 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.maija rīkojumā Nr.248 „Par Pašvaldību 

vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepciju 2010.-2013.gadam”” redakcijā) 

(turpmāk – rīkojums Nr.248) 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu, lai nodrošinātu šī 

uzdevuma izpildi, ievērojot: 

1) Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas (turpmāk – PVIS) attīstības rezultātus, īstenojot 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra 

un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvertos projektus PVIS attīstībai; 

2) valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) pārvaldības 

organizatorisko modeli, kura ieviešana ir atbalstīta ar Ministru kabineta 2013.gada 

19.februāra rīkojumu Nr.57 „Par koncepciju „Valsts informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis””. 

 

2.2.11. Valsts informācijas sistēmu un tīmekļa vietņu drošība  

 

2013.gadā veikti 20 valsts iestāžu un pašvaldību mājas lapu auditi. 

 

2.2.12. Radiofrekvenču spektra joslu un numerācijas rīcībpolitika 
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2013.gada 5.februārī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.82 „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)””, kas pārņem Eiropas Komisijas 2010.gada 6.maija lēmumu 

2010/267/ES par harmonizētiem tehniskajiem lietošanas nosacījumiem 790-862 MHz 

frekvenču joslā tādām zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru 

pakalpojumus Eiropas Savienībā. Lai sistēmas blakus joslās būtu pienācīgi aizsargātas, 

noteikts tehnisks regulējums, ietverot radiosaskarni noteikumu otrajā pielikumā „RS 

LM.800”. Grozījumi paredz 800MHz joslu izmantošanai elektronisko sakaru pakalpojumiem 

no 2015.gada 1.jūlija, saskaņā ar īpašo atkāpi ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012.gada 14.marta lēmums 243/2012/ES. Eiropas Komisijai iesniegts situācijas 

skaidrojums un pamatots pieteikums atkāpei. Turklāt, radiofrekvenču plāns tiek papildināts 

ar noslēguma jautājumiem, lai ietvertu tiesiskā regulējuma maiņas faktu, laikā līdz 2015.gada 

30.jūnijam un no 2015.gada 1.jūlija. 

2013.gada 29.oktobrī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.1235 „Grozījumi Ministru 

kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas 

plānu", kas papildināti ar jaunu starptautisko signalizācijas punktu kodu (ISPC) diapazonu. 

Grozījumos ir precizēti apdzīvoto vietu nosaukumi esošo numerācijas zonu robežās, ņemot 

vērā izmaiņas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Ir precizēta slēgtas 

numura sastādīšanas procedūras  terminoloģija atbilstoši Elektronikas komunikāciju 

komitejas terminoloģijas ziņojumam par atvērto un slēgto zvanīšanas plānu; papildināti ar 

aprakstiem, kuri skaidro Eiropas Savienībā saskaņoto sešciparu numuru (kas sāks ar „116”) 

sociālās nozīmes pakalpojumus; kā arī ir definētas atbildīgās iestādes (ministrijas), kuras 

atbilstoši savai darbības jomai pieņemtu lēmumu par piemērotāko pakalpojuma sniedzēju 

numura 116XXX sociālās nozīmes pakalpojumiem.  

 

 

2.2.13. E-prasmju veicināšanas politika  

 

Līdz ar Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam apstiprināšanu 

Ministru kabinetā, spēku ir zaudējis Elektronisko prasmju attīstības plāns 2011. - 

2013.gadam un e-prasmju veicināšanas politika ir noteikta Informācijas sabiedrības attīstības 

pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam. Tālākā rīcība e-prasmju attīstībā plānota šādās jomās:  

● sabiedrības informētība un gatavība lietot e-iespējas;  

● iedzīvotāju un uzņēmēju e-prasmju attīstība;  

● publiskās pārvaldes IKT kompetenču paaugstināšana;  

● IKT praktiķu un profesionāļu sagatavošana atbilstoši darba tirgus prasībām;  

● algoritmiskās domāšanas un informācijpratības īpatsvara palielināšana izglītības  

programmās.  

  

E-prasmju nedēļas laikā 2013.gada 18.martā tika parakstīts sadarbības memorands par „E-

prasmju partnerības” izveidi Latvijā. Memorandu parakstīja Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

asociācija (turpmāk – LIKTA), Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, 

Labklājības ministrija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas atvērto 

tehnoloģu asociācija un Latvijas interneta asociācija. 

Puses vienojās savstarpēji sadarboties, realizējot īstermiņa un ilgtermiņa aktivitātes sekojošu 

rīcības virzienu ietvaros: 

http://likumi.lv/doc.php?id=180527
http://likumi.lv/doc.php?id=180527
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 izglītība atbilstoši darba tirgus prasībām; 

 jauniešu piesaiste IKT jomai; 

 interaktīvs un mūsdienīgs mācību process un digitāls saturs; 

 sabiedrības izglītošana par digitālo prasmju nepieciešamību, e-iekļautība; 

Puses apņēmās e-prasmju attīstībai Latvijā ievērot prioritāros virzienus, kas definēti tādos 

Eiropas Savienības un Latvijas attīstības plānošanas dokumentos kā Latvija 2030, 

Nacionālais attīstības plāns 2014-2020, Informācijas sabiedrības pamatnostādnes 2014-2020, 

Digitālā programma Eiropai, The Grand Coalition for digital jobs creation, LIKTA harta. 

 

2012. gada E-prasmju nedēļā, kas norisinājās 26.–30.martā, pasākumos piedalījās vairāk 

nekā 36 000 dalībnieku, no tiem 8 % (2880 dalībnieku) iepazinās ar datoru pirmo reizi. 

2013.gada 18.–24.martā E-prasmju nedēļas laikā iespēju apgūt IKT sniegtās iespējas 

izmantojuši 42 690 iedzīvotāji, no tiem apmēram 880 senioru ar internetu iepazinās pirmo 

reizi.  

 

2013.gadā VARAM uzsāka sadarbību ar Rīgas IT Demo centru, lai IT Demo centra 

apmeklētājiem popularizētu publiskajā pārvaldē radītās e-iespējas. 

 

2013.gadā, līdz ar jaunā portāla www.latvija.lv publicēšanu, tika izveidota un tiek uzturēta 

sadaļa „Dzīves notikumi” (arī www.eiespejas.lv ), kur portāla apmeklētājiem vieglā valodā 

tiek sniegta informācija par e-iespējām un e-pakalpojumiem saistībā ar dažādiem dzīves 

noteikumiem.  

 

2.2.14. E-iepirkumu sistēmas attīstība  

 

2013.gada 17.decembrī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.1517 „Centralizēto 

elektronisko iepirkumu noteikumi”, kuru mērķis ir veicināt preču un pakalpojumu 

iepirkumu centralizāciju, efektīvi izlietojot piešķirtos finanšu līdzekļus, kā arī mazinot 

iepirkumu procedūru organizēšanai nepieciešamos administratīvos resursus, saskaņā ar PIL 

un 16.pantā veiktajiem grozījumiem, kas minēti anotācijas I sadaļas 1.punktā, ir noteikt 

preču un pakalpojumu grupas, kā arī centralizēto iepirkumu institūciju un tās sniegto 

pakalpojumu izmantošanas nosacījumus.  

Noteikumos par obligātiem tiek noteikti biroja tehnikas, programmatūras, biroja papīra, 

atsevišķu biroja tehnikas, programmatūras, atsevišķu medikamentu grupu, datortehnikas un 

drukas iekārtu piederumu un standarta servertehnikas katalogi. Attiecīgās preču grupas tiks 

pilnvērtīgi pārstāvētas EIS. Vienlaikus tiks papildināti obligāto preču veidi.  

 

Vienlaikus, 2013.gada 17.decembrī arī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.1516 

„Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi”, kuru mērķis ir noteikt izziņu 

saņemšanas sistēmu, kurā iegūstama informācija pārbaudei par kandidāta vai pretendenta 

izslēgšanas no dalības iepirkuma procedūrā nepieciešamību, kā arī šīs sistēmas uzturēšanas 

un izmantošanas kārtību. 

 

Svarīgs ir fakts, ka Elektronisko iepirkumu sistēmā valsts un pašvaldību iestādes 2013. gadā 

iegādājušās preces un pakalpojumus 21 823 078 LVL apmērā, kas ir par 19% vairāk kā 

2012. gadā. 
 

http://www.itbaltic.com/en/riga-it-demo-centre/riga-it-demo-centre/
http://www.latvija.lv/
http://www.eiespejas.lv/


 31 

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. 

2013.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 31.12.2013 jau noslēgusies kopumā 620 

projektu īstenošana, un turpinājās vēl 516 projekta īstenošana. Vērtējot 2013.gadā VARAM 

pārziņā esošajās aktivitātēs un nozarēs sasniegto finanšu apguves progresu, secināms, ka 

kopumā sasniegtais progress finanšu līdzekļu apguvē ir proporcionāls pabeigto un īstenošanā 

esošo projektu ietvaros sasniegtajam fiziskajam progresam, kas tādejādi sniedz būtisku 

ieguldījumu vides infrastruktūras un reģionu attīstības jomā, kā arī elektroniskās pārvaldes 

attīstībā visā Latvijas teritorijā. Turpinājumā sniegts detalizēts pārskats par 2013.gadā 

sasniegto finanšu un fizisko progresu VARAM pārziņā esošajās ES fondu līdzfinansētajās 

aktivitātēs un apakšaktivitātēs.  

 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības jomā 2013.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 2013.gada beigām faktisko pieslēgumu nodrošinājums aglomerācijās, kurās īstenoti ES 

fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projekti ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstībai ir šāds: 

Aktivitātes 3.5.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu, lielāku par 2000” ietvaros līdz 31.12.2013. pabeigti kopumā 46 projekti. Zemāk 

tabulā apkopoti, pamatojoties uz finansējuma saņēmēju iesniegtajiem datiem, VARAM kā 

aktivitātes līgumslēdzējas un tiešās uzraudzības institūcijas apkopotie dati par faktisko 

pieslēgumu nodrošinājumu aglomerācijās, kurās pabeigti aktivitātes projekti, ņemot vērā 

projektu rezultātā nodrošināto ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu pieejamību. 

 

Faktisko pieslēgumu nodrošinājums 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” 

pabeigtajos projektos 2013.gadā 

Nodrošināta pakalpojumu 

pieejamība pēc projektu 

pabeigšanas, iedzīvotāju skaits 

Faktiski izveidotie pieslēgumi, 

iedzīvotāju skaits 

Faktisko pieslēgumu 

nodrošinājums no 

nodrošinātās pieejamības, % 

Ūdensapgāde Notekūdeņi Ūdensapgāde Notekūdeņi Ūdensapgāde Notekūdeņi 

261 208 257 415 223 999 204 452 86% 79% 
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Aktivitātes 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros līdz 31.12.2013. pabeigti kopumā 195 projekti. 

Zemāk tabulā apkopoti, pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā aktivitātes 

sadarbības iestādes puses veikto finansējuma saņēmēju aptauju par faktisko pieslēgumu 

skaitu, dati par faktisko pieslēgumu nodrošinājumu aglomerācijās, kurās pabeigti aktivitātes 

projekti, ņemot vērā projektu rezultātā nodrošināto ūdensapgādes un notekūdeņu 

pakalpojumu pieejamību. 

 

Faktisko pieslēgumu nodrošinājums 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” pabeigtajos 

projektos 2013.gadā 

Nodrošināta pakalpojumu 

pieejamība pēc projektu 

pabeigšanas, iedzīvotāju skaits 

Faktiski izveidotie pieslēgumi, 

iedzīvotāju skaits 

Faktisko pieslēgumu 

nodrošinājums no 

nodrošinātās pieejamības, % 

Ūdensapgāde Notekūdeņi Ūdensapgāde Notekūdeņi Ūdensapgāde Notekūdeņi 

65 659 62 024 64 519 60 676 98,3% 97,8% 

 

Atkritumu apsaimniekošanas jomā 2013.gadā rekultivētas 10 izgāztuves kopumā 11,43 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 no 2013.gadā pabeigtajiem ES fondu projektiem VARAM 

aktivitātēs var minēt „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Ogres novada Krapes pagasta 

izgāztuves "Pinkas" Nr.74528/3671/PPV rekultivācija” projektu. 

Projekta ietvaros tika veikta atkritumu izgāztuves „Pinkas” Ogres novada Krapes pagastā 

rekultivācija 0,46 ha platībā un novērsta vides kvalitātes turpmāka pasliktināšanās. Pēc 

rekultivācijas darbu pabeigšanas nākamajos gados tiks nodrošināta vides kvalitātes kontrole 

(monitorings). Projekta galvenās aktivitātes bija tehniskā projekta izstrāde, rekultivācijas 

būvdarbu izpilde, kā arī projekta publicitātes un sabiedrības informētības pasākumu 

nodrošināšana. Projektā plānotās darbības tika realizētas ātrāk kā sākotnēji plānots, tādējādi 

nodrošinot gan savlaicīgāku iespējamā vides kaitējuma novēršanu, gan sekmīgu ES fondu 

finansējuma apguvi. Vienlaikus projektā nav tikušas konstatētas neatbilstības. 

 

Nacionālas, reģionālas nozīmes un novadu attīstības centru izaugsmei, uzlabojot gan reģionu 

konkurētspēju, gan teritoriju sasniedzamību un pilsētvides pievilcību, 2013.gadā pabeigto 

projektu ietvaros rekonstruēts tilts pār Gauju Cēsu ielā, Valmierā, uzbūvēta Saldus mūzikas 

un mākslas skolas ēka, kā arī nodrošinātu Cēsu pilsētas galveno ielu rekonstrukcija. Uzlabotā 

ielu infrastruktūra nodrošinājusi ne tikai pašvaldības vides uzlabošanos, bet arī nodrošina 

atbilstošu satiksmes drošību un intensitātes pieaugumu, ko sekmēja veiktie rekonstrukcijas 

darbi atbilstoši būvstandartiem un papildus aprīkojuma un elementu uzstādīšana 

(aizsargbarjeras, apgaismojuma sistēma, luksofori, vides pielāgošana personām ar īpašām 

vajadzībām), kas tādejādi sekmējis publisko pakalpojumu pieejamību vietējiem 

iedzīvotājiem un paaugstinājis dzīves vides kvalitāti. 

 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” 
2013.gadā uzsāktas 3 atlases kārtas (4., 5.un 6.atlases kārta), kā arī kopumā līdz 31.12.2013. 

noslēgtas 62 vienošanās par kopējo ERAF summu EUR 142 743 643. Savukārt, līdz 

31.12.2013. noslēgusies 8 projektu īstenošana no kuriem vairāki ir saistīti ar Latvijas valstij 

ļoti svarīgiem mērķiem – euro ieviešanu un Latvijas prezidentūras ES Padomē 

nodrošināšanu. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstības jomā (3.2.2.1.1. 

apakšaktivitāte) ar ES fondu atbalstu līdz 2013.gada beigām izveidoti 66 elektroniskie 
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pakalpojumi (t.sk., publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes 

elektroniskie pakalpojumi) un rezultātā elektronisko pakalpojumu lietotāju īpatsvars uz 100 

iedzīvotājiem ir pieaudzis līdz 44,0%. 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) 2013.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, vairākās VARAM pārziņā esošajās 

KF un ERAF aktivitātēs uzņemtas budžeta virssaistības
8
 par kopējo summu EUR 113 

752 008. 

 

Kopējais VARAM kā ES fondu atbildīgās iestādes mērķis maksājumiem ES fondu aktivitāšu 

finansējuma saņēmējiem 2013.gadā tika noteikts EUR 187 251 546  apmērā un līdz 

31.12.2013 maksājumu mērķis tika izpildīts par 82,6% (tai skaitā, Eiropas Sociālā fonda 

aktivitātēs – 47%, ERAF – 99% un KF – 59%). Attiecīgi mērķa apguve vērtējama kā 

apmierinoša – dažās aktivitātēs mērķa prognozes tika pārsniegtas, it sevišķi tas attiecināms 

uz ERAF aktivitātēm, savukārt atsevišķās ESF un KF aktivitātēs bija vērojamas neizpildes, 

kas lielākoties bija saistītas ar kavējumiem projektu īstenošanas uzsākšanā, iepirkumu 

veikšanā, kā arī 2013.gada klimatiskajiem apstākļiem, kuru dēļ ievērojami aizkavējās 

būvniecības sezonas sākšanās. Mērķa profila izpildi ERAF finansētajām aktivitātēm pozitīvi 

ietekmēja 3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” un 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību 

kompleksai attīstībai” veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem apjoms, kas pārsniedza 

sākotnējās prognozes. 

Savukārt KF mērķa profila apguvi galvenokārt 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 

četru kārtu īstenošana, kā arī uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana projektu iesniegumu 

atlases 5.kārtā.  

 

3.1.4.3. aktivitātē „Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centros” 24.10.2013. izsludināta septītā projektu iesniegumu 

atlases kārta, kas turpināsies līdz 24.01.2014., atbilstoši ES fondu aktivitāšu kalendārā 

noteiktajam, kā arī tika turpināta sestās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniegto 
                                                           
8
 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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projektu uz virssaistību finansējumu (EUR 13 050 073), iesniegumu pieņemšana un 

vērtēšana. Aktivitātes ietvaros pārskata periodā turpinājās arī apstiprināto projektu 

īstenošana, t.sk. 2013.gadā uzsākta 13 projektu īstenošana. 3.1.4.3. aktivitātes „Pirmsskolas 

izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” 

ietvaros Tukuma novada pašvaldības īstenotais projekts Nr. 

3DP/3.1.4.3.0/12/IPIA/VRAA/001 „Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Pepija" 

infrastruktūras attīstība”. Projekta ietvaros uzbūvēts jauna pirmsskolas izglītības iestāde, 

kura atbilst mūsdienu prasībām un būvnormatīvos noteiktajām prasībām. Atbilstoši 

iekārtotas telpas un veikta teritorijas labiekārtošana, radot 130 jaunas vietas bērnudārzā, 

pašvaldība spējusi praktiski atrisināt rindu problēmu pašvaldībā uz vietām bērnudārzos, 

ņemot vērā, ka bērnudārza rinda reģionā bija līdzvērtīga jaunradītajām vietām.  

3.1.4.4.aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” 
pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšana netika plānota, un 

jaunas atlases kārtas nav plānotas arī turpmāk. Aktivitātes ietvaros pārskata periodā visu 

projektu īstenošana faktiski ir noslēgusies. Kopumā līdz 31.12.2013 3.1.4.4. aktivitātes 

ietvaros pabeigti visi 23 projekti. Jaunu projektu īstenošana aktivitātē nav plānota. 

 

Apkopotu informāciju par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piešķiršanu un apguvi 

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 

Latvijā 2013.gadā tika īstenoti 359 projekti ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

(turpmāk – KPFI) finansējumu
9
. KPFI finansētie projekti tiek īstenoti ar mērķi samazināt 

siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju atmosfērā un sniegt ieguldījumu klimata 

pārmaiņu novēršanā. KPFI ietvaros tiek sniegts finansiāls atbalsts energoefektivitātes 

uzlabošanai un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanai dažādās saņēmēju 

grupās – komersantiem, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī mājsaimniecībām. Līdz 

2013.gada beigām kopumā tika noslēgti līgumi par projektu īstenošanu ar kopējo summu 

aptuveni 160 milj. EUR. Līdz 2013.gada 31.decembrim projektu īstenotājiem tika izmaksāti 

aptuveni 131 mij. EUR jeb 80% no noslēgto līgumu summas. Projektu īstenošana turpināsies 

arī 2014.gadā.  

Detalizētu informāciju par KPFI finansējuma piešķiršanu un apguvi sk. PIELIKUMĀ 

NR.4.Savukārt detalizēta informācija par KPFI tematisko konkursu mērķiem un 

sasniegtajiem rezultātiem norādīta PIELIKUMĀ NR.5. 

 

2.3. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām un 

efektīvas darbības nodrošināšanu  
 

Ministrijas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana notiek nepārtraukti un tiek nodrošināta 

tās darbības uzraudzība. Noteikto ministrijas funkciju izpilde tiek uzraudzīta, gan 

ministrijas vadības līmenī – vadības organizēto sanāksmju laikā, gan struktūrvienību 

vadītāju līmenī – prioritāro mērķu un uzdevumu noteikšanas, tai skaitā iekšējo darbu plānu 

                                                           
9
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi tiek iegūti no Latvijai piešķirto siltumnīcefekta gāzu emisiju 

kvotu starptautiskās tirdzniecības. 



 35 

sagatavošanas, un izpildes kontroles laikā, gan no Iekšējā audita departamenta neatkarīgā 

uzraudzība, veicot plānotus un neplānotus auditējamo sistēmu auditus un pārbaudes.  

 

2013.gadā Iekšējā audita departamenta auditori veica gan atbilstoši riska novērtējumam 

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.  

 

2013.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 uzbūvi. 2013.gadā tika pievērsta 

pastiprināta uzmanība augsta riska auditējamām sistēmām un kuru darbība līdz šim netika 

novērtēta. Rezultātā atbilstoši auditu un pārbaužu laikā iegūtajai informācijai tika iegūts 

apstiprinājums, ka 2013.gadā auditētās un pārbaudītās izveidotās iekšējās kontroles 

sistēmas darbojas un atbilst normatīvo aktu prasībām, ministrijas darbības mērķiem, 

plāniem un deleģētajām funkcijām. 

 

2013.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 procesus, kā arī 

uzraugot sniegto ieteikumu ieviešanas gaitu.  

 

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.  

 

2013.gadā projektu izdevumu pārbaužu laikā tika konstatēti atsevišķi neatbilstošie 

izdevumi, kuri tiek atgūti no projektu īstenotājiem. 

 

2.4. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā 2013.gadā 
 

Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 27.06.2013 rīkojumam Nr.244 

„Par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācijas izveidi” un 

saskaņā ar 19.02.2013. MK apstiprināto koncepciju ”Valsts informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis", 2013. gadā veikta VARAM resora 

iestāžu (ministrija, Valsts vides dienests, Vides pārraudzības valsts birojs, Dabas 

aizsardzības pārvalde, Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija un Nacionālais 

botāniskais dārzs) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības centralizācija, 

izveidojot VARAM resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības 

organizāciju un uzdodot attiecīgās funkcijas no 2013.gada 1.septembra īstenot Valsts 

reģionālās attīstības aģentūrai. 

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vides projekti” ar Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas 2012.gada 4.jūlija nolēmumu pasludināta maksātnespēja. No 2012.gada 



 36 

4.jūlija uzsākts maksātnespējas process, kas turpināsies arī 2014.gadā. 2013.gadā uzņēmumā 

netika nodarbināts neviens darbinieks. 

 

3. PERSONĀLA  IZGLĪTOŠANA UN KVALIFIKĀCIJAS 

PAAUGSTINĀŠANA 

 

Pārskata gadā VARAM amatu vietu skaits gada sākumā bija 293 un gada beigās bija 313, 

t.sk. faktiskais vidējais ierēdņu skaits – 208 un faktiskais vidējais darbinieku skaits – 67. 

 

Personāla mainības situāciju raksturo šādi rādītāji: personāla rotācijas koeficients bija 0,49, 

bet personāla atjaunošanās koeficients bija 0,31. 

 

2013. gadā valsts civildienesta/darba tiesiskās attiecības pārtrauktas ar 38 ierēdņiem un 19 

darbiniekiem. Sadalījumā pēc amatiem darba attiecības pārtrauktas ar 1 parlamentāro 

sekretāru, 1 Ministra biroja vadītāju, 6 ministra padomniekiem, 1 valsts sekretāra vietnieku, 

1 nozares padomnieku, 4 departamenta direktoriem, 4 departamenta direktora vietniekiem, 5 

nodaļas vadītājiem un 35 vecākajiem referentiem un speciālistiem. 

 

Ministrijā strādājošo raksturojums dzimuma grupās bija šāds – sievietes 222, vīrieši 63. 

 

Strādājošo sadalījumu pa vecuma grupām raksturo šādi skaitļi: 

 vecumā no 21 līdz 29 gadiem strādājošo skaits – 63, 

 vecumā no 30 līdz 39 gadiem strādājošo skaits – 126, 

 vecumā no 40 līdz 49 gadiem strādājošo skaits – 53, 

 vecumā no 50 līdz 59 gadiem strādājošo skaits – 34, 

 vecumā no 60 un vairāk gadiem strādājošo skaits – 9. 

 

Pārskata periodā ministrijas personāla izglītības līmenis raksturojams šādi: 

 kopā darbinieki ar augstāko izglītību – 283 (tajā skaitā 6 darbiniekiem – doktora 

grāds),  

 kopā darbinieki ar vidējo speciālo izglītību - 2, 

 kopā darbinieki ar vidējo izglītību - 1.  

 

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. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA  

 

2013. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) 

pārstāvēja Latviju daudzās starptautiskās organizācijās un pasākumos, kā arī aktīvi dalījās 

pieredzē ar ārvalstu ekspertiem, sekmīgi veicinot un paplašinot sadarbību ar ārvalstu 

partneriem, gūstot lietderīgu informāciju un paplašinot zināšanas turpmākajam darbam. 

 

VARAM turpināja attīstīt jau līdz šim izveidoto divpusējo sadarbību ar ārvalstīm un 

starptautiskajām organizācijām vides aizsardzības, reģionālās attīstības, kā arī informācijas 
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un komunikāciju tehnoloģiju jomās. VARAM starptautiskās sadarbības mērķis bija valsts 

interešu pārstāvēšana globālos un starptautiskos procesos tās darbības sfērās. 

 

Atbilstoši Attīstības sadarbības prioritātēm divpusējās starptautiskās sadarbības ietvaros tika 

turpināta vai aktualizēta sadarbība ar vairākām valstīm, piemēram, Azerbaidžānu, 

Baltkrieviju, Gruziju, Kazahstānu, Kirgizstānu, Uzbekistānu u.c. 

 

2013. gada jūnijā ar Kazahstānas Vides aizsardzības ministriju tika parakstīts starpvaldību 

līgums par sadarbību vides aizsardzības jomā, kas aptver sadarbību arī aizsargājamo dabas 

teritoriju pārvaldības, globālo klimata pārmaiņu samazināšanas, ūdens resursu aizsardzības 

un izmantošanas, kā arī energoefektivitātes un vides monitoringa jomās. Līgums paredz 

stiprināt Latvijas un Kazahstānas sadarbību, īstenojot pasākumus, kas saistīti ar zinātniski 

tehniskās informācijas un pētniecības dokumentu apmaiņu, labāko pieejamo vides 

tehnoloģiju apmaiņu, kā arī pieredzes apmaiņu nacionālo normatīvo aktu un metodiskās 

bāzes pilnveidošanā, lai īstenotu Kioto protokolu un attīstītu ekoloģiski tīras tehnoloģijas un 

atjaunojamos enerģijas avotus. 

 

Savukārt 2013. gada oktobrī ar Uzbekistānas Republikas Vides aizsardzības valsts komiteju 

tika parakstīta vienošanās par sadarbību vides aizsardzības jomā, lai kopīgiem spēkiem 

risinātu globālas un reģionālas vides aizsardzības problēmas. Vienošanās paredz sadarbību 

valsts pārvaldes pilnveidošanā, gaisa, ūdens un augsnes aizsardzībā pret piesārņojumu, 

bīstamības un risku novēršanā, kā arī to ietekmes uz vidi mazināšanā, ķīmisko vielu 

pārvaldībā, bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā, aizsargājamo dabas teritoriju attīstībā, kā 

arī atkritumu apsaimniekošanā u.c. jomās. 

 

Aktīva starptautiskā sadarbība 2013. gadā turpinājās arī Baltijas valstu ietvaros. 2013. gada 

13.-14. jūnijā Latvijā norisinājās Baltijas vides ministru neformālā sanāksme Baltijas 

Ministru padomes Vides apakškomitejas ietvaros. Sanāksmes laikā ministri apmainījās 

viedokļiem par Baltijas valstu panākto sarunās ar Eiropas Komisiju par nākamā Eiropas 

Savienības fondu plānošanas perioda finansējuma sadalījumu vides prioritātēm, kā arī 

diskutēja par Baltijas valstu pieredzi saudzīgai resursu izmantošanai, īpašu vērību veltot 

pārejai uz bezatlikuma resursu pārstrādi atkritumu apsaimniekošanas sektorā. 2013. gadā 

Baltijas ministru padomes darbu vadīja Latvija, bet ar 2014. gada 1. janvāri to pārņem 

Igaunija. 

 

Vienlaikus 2013. gadā VARAM piedalījās vairāku starpvaldību komisiju darbā: Latvijas-

Azerbaidžānas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniski tehniskās un kultūras 

sadarbības jautājumos, Latvijas-Kazahstānas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, 

rūpnieciskās un tehniskās sadarbības jautājumos, Latvijas-Armēnijas Starpvaldību komisijā 

ekonomiskās, rūpnieciskās un tehniskās sadarbības jautājumos, Latvijas-Krievijas 

Starpvaldību komisijas Ekonomisko jautājumu darba grupā, Latvijas-Baltkrievijas 

Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos, 

Latvijas-Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežas sadarbības jautājumos, Latvijas-

Tadžikistānas Apvienotā komitejā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās 

sadarbības jautājumos un Latvijas-Krievijas Starpvaldību komitejā ekonomiskās, zinātniski-

tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības jautājumos. 

 

Īpaši jāakcentē 2013. gada decembrī Rīgā notikusī Latvijas-Kazahstānas sadarbības 

konference „Pāreja uz „zaļo ekonomiku”, ieviešot ekoloģiski tīras tehnoloģijas”, kuras laikā 
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ar Kazahstānas Republikas Vides aizsardzības un ūdens resursu ministriju tika parakstīta 

harta par Latvijas dalību starptautiskajā „zaļās ekonomikas” atbalsta programmā. Harta 

Latvijas uzņēmējiem sniegs jaunas iespējas apgūt ārvalstu tirgus ekoloģiski tīro tehnoloģiju 

jomā, īpaši akcentējot Kazahstānas iespējas. Latvija, parakstot šo hartu, ir kļuvusi par devīto 

pasaules valsti (par otro Eiropas Savienības valsti), kas hartai pievienojusies. 

 

2013. gadā VARAM veica iemaksas starptautiskajās organizācijās 1678806,41 LVL 

(2388726,36 euro) apmērā. 

 

 

5. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA UN IZGLĪTOŠANA  

 

Lai popularizētu IKT pakalpojumu plašu izmantošanu darbā, izglītībā, saziņā un brīvā 

pašizpausmē, VARAM sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

asociāciju (LIKTA) Eiropas Savienības informatīvā kampaņas „E-prasmju nedēļa” ietvaros 

no 2013.gada 18.-24.martam rīkoja ceturto 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. E-prasmju nedēļā 

2013 iespēju apgūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas izmantojuši 

42 690 iedzīvotāji visā Latvijā, līdz ar to Latvija jau ceturto gadu pēc kārtas ir viena no 

aktīvākajām nedēļas dalībniece. E-prasmju nedēļa norisinājās visā Latvijā, un tajā piedalījās 

114 novadi un pilsētas. Kopumā iedzīvotājiem tika piedāvāti 855 pasākumi, ko nodrošināja 

vairāk nekā 300 partneri: ministrijas, valsts aģentūras, uzņēmumi, bankas, skolas un 

universitātes, bibliotēkas, pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas. Rīgā tika 

organizēti vairāki centrālie pasākumi – E-prasmju nedēļas atklāšanas diskusija par Latvijas 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējām valsts ekonomiskās izaugsmes un 

nodarbinātības veicināšanai, kuras laikā VARAM, IKT nozares un nevalstiskās organizācijas 

parakstīja sadarbības memorandu par e-prasmju partnerības izveidi Latvijā. Savukārt 

novados tika organizēti vairāki pasākumi dažādām mērķauditorijām, piemēram, bezmaksas 

seminārs „E-prasmes uzņēmējiem” Rēzeknē, kura laikā uzņēmēji varēja iepazīties ar valsts 

pārvaldes piedāvātajām jaunākajām e-iespējām un to ērtākas izmantošanas iespējām. 

 

Iedzīvotājiem bija iespēja pieslēgties interneta tiešraidēm 18. martā, 19. martā un 20. martā.  

 

Turklāt, lai veicinātu e-pārvaldes attīstību un popularizētu valsts piedāvātos e-pakalpojumus, 

VARAM no 2013.gada 22.-24.novembrim ar e-Pārvaldes stendu piedalījās Starptautiskajā 

izstāžu centrā Ķīpsalā organizētajā izstādē „RIGA COMM 2013”. 

Sadarbībā ar biedrību „Latvijas informācijas tehnoloģiju klasteris” 2013.gada 22.novembrī 

organizējām starptautisko konferenci „Cont_ACT Riga2013. E-Government CONTent and 

ACTions – Effective Public Services”. Konferences  mērķis - pulcēt vienkopus vairāk nekā 

200 e-pārvaldes ekspertus un lēmumu pieņēmējus no Baltijas jūras reģiona un NVS valstīm, 

lai dalītos pieredzē par valsts sektora un IKT nozares sadarbību publisko pakalpojumu 

pilnveides kontekstā. Konferencē piedalījās 212 dalībnieki, no kuriem 58% bija sievietes, bet 

42% vīrieši no 12 dažādām valstīm. 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 „Publisko pakalpojumu 

sistēmas pilnveidošana” ietvaros sniegtas apmācības valsts un pašvaldību institūciju 

darbiniekiem. Apmācības tika organizētas vairākos līmeņos – ministriju un valsts pārvaldes 
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iestāžu vadītajiem tika skaidrots, kā efektīvāk organizēt publiskos pakalpojumus iestādē, lai 

padarītu tos pieejamākus pakalpojuma saņēmējam; pašvaldību un valsts pārvalžu iestāžu 

darbiniekiem, par publisko pakalpojumu sniegšanu klātienē un saskarsmi ar klientiem, lai 

pakalpojumu nodrošinātu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Apmācībās piedalījās 2364 

dalībnieki, no kuriem 79% bija sievietes un 21% vīrieši. 

 

2013.gadā VARAM tika turpināts aizsāktais darbs pie sabiedrības informēšanas un 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, 2013.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, 2013.gadā regulāri tika 

aktualizēta informācija VARAM mājas lapā www.varam.gov.lv . 

 

VARAM 2013. gadā līdzdarbojās Radošās darbības nedēļā RADI! 2013, kas norisinājās no 

2013.gada 22. – 28. aprīlim 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.  

Radošās darbības nedēļā VARAM pasniedza jau otro reizi Radošuma balvu, un to šogad 

saņēma pašvaldības, kuras spēja pierādīt, ka ir iespējams mērķtiecīgi un integrēti izmantot 

resursus, lai savu vidi padarītu par meistarvidi – vietu, kur uzplaukt idejām, un telpu, kas 

rosina, vieno un iedvesmo. 

Jāatzīmē, ka Radošuma balva tika 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. 

 

Vides izglītība 

 

Pārskata periodā VARAM pievērsusi īpašu uzmanību vides zinātnes kā prioritārā virziena 

noteikšanai valstī, kas sadarbībā ar Vides aizsardzības departamentu, Dabas aizsardzības 

departamentu, Klimata pārmaiņu departamentu, Reģionālās politikas departamentu, 

VARAM zinātniskajiem institūtiem - Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Latvijas Nacionālais 

botāniskais dārzu un Vides zinātnes un izglītības padomi, kā arī citām vides zinātnei 

radniecīgām zinātniskajām institūcijām, ir devusi nozīmīgus rezultātus. Tie vainagojušies 

Ministru kabineta rīkojumā Nr.551 (20.11.2013.) „Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 

2014.-2017.gadā”, kurā ir ietvertas tādas prioritātes kā „Vide, klimats un enerģija (vide, 

ekosistēmas un bioloģiskā daudzveidība, atjaunojamo resursu ieguve, enerģētiskā neatkarība, 

elektroapgādes drošuma paaugstināšanas tehnoloģijas, oglekļa mazietilpīgas ražošanas 

attīstība, klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām); Vietējo 

resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana (zemes dzīļu, ūdens, lauksaimniecības un mežu 

resursu apguves tehnoloģijas un pārtikas tehnoloģijas, biotehnoloģijas); Valsts un sabiedrības 

http://www.varam.gov.lv/
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ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide)”, kas 

salīdzinoši ar iepriekšējo periodu definē paplašinātu vides zinātnes nozīmi citu zinātņu jomu 

vidū valstī. Šis normatīvā akta regulējums dod iespēju vides zinātnei kā valsts atbalstītai 

intensīvāk iesaistīties ES pētniecības un inovācijas ietvarprogrammā „Horizonts 2020”, 

Valsts pētījumu programmās, kā arī citās zinātnes programmās. Īpaši jāuzsver VARAM 

sadarbība ar Vides zinātnes un izglītības padomi, kas ilgst jau dekādes garumā veicinot vides 

zinātnes kā prioritārā virziena noteikšanu valstī, kā arī augstākās izglītības institūcijās 

realizēto vides zinātnes un pārvaldības studiju programmu un zinātnisko pētījumu sasaisti ar 

vides politikas veidošanas procesiem. Tāpat augšminētajai padomei ir nozīmīga loma 

attiecīgo publikāciju izstrādē, kā arī nacionālā un starptautiskā līmeņa pētījumu aktualizēšanā 

un integrēšanā attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektos. Jāpiezīmē, ka 

viennozīmīgi šī sadarbība ar vides zinātniekiem un VARAM veicina arī dabas un vides 

aizsardzības un pārvaldības, kā arī vides inženierzinātņu studiju programmu kvalitāti. 

VARAM pārstāvji pārskata periodā regulāri piedalījušies IZM organizētajās darba 

grupās un Latvijas Zinātnes padomes darbā uzturot savu viedokli par vides zinātnes kā 

prioritārās zinātnes noteikšanu valstī, kā arī vairāku starptautisko ar vides zinātni saistīto 

organizāciju ekspertu darba grupās, t.sk. Starpvaldību zinātnes un politikas platformā 

bioloģiskai daudzveidībai un ekosistēmu pakalpojumiem (The Intergovernmental science-

policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services - IPBES), Eiropas platformā 

bioloģiskās daudzveidības izpētes stratēģijai (The European Platform for Biodiversity 

Research Strategy – EPBRS), u.c. VARAM veicinājusi vides  zinātnes publicēto rezultātu 

popularizēšanu, t.sk.  Latvijai nozīmīgo ekoreģionu veidošanas koncepcijai būtisko Latvijas 

Universitātes Bioloģijas institūta organizēto pētījumu „Cilvēks un daba: Engures ekoreģions. 

LU, 2013.”   

VARAM ilgāku laika periodu sadarbojas ar IZM un UNESCO Latvijas Nacionālo 

komisiju, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un ekspertiem izglītības ilgtspējīgai 

attīstībai jomā. Pārskata periodā VARAM ir izstrādājusi projektu „Rīcības plāns ANO 

Eiropas Ekonomikas Komisijas  stratēģijas "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" ieviešanai (2014 

– 2017).  ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” noslēguma ziņojuma ietvaros IZM, 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un VARAM darba grupas ietvaros 2013.gadā tika 

sagatavots informatīvais ziņojums par Izglītību ilgtspējīgai attīstībai Latvijā. 

 Latvijas vides izglītības fonds aktīvi turpina jau vairāku gadu garumā starptautiski plaši 

atpazīstamās Ekoskolu un Zilo Karogu programmas, kurām VARAM sniedz regulāru 

organizatorisko atbalstu augsti novērtējot šo programmu ieguldījumu vides izglītības un 

izglītības ilgtspējīgai attīstībai jomā. Sešdesmit divās Latvijas izglītības iestādes rezultātā ir 

vērojams ikgadējs pieaugums un jaunām iniciatīvām bagātināti rezultāti, veicot nesavtīgu 

brīvprātīgo darbu par izciliem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides 

aizsardzības veicināšanā kā savās skolās, tā arī pašvaldībās un valstī kopumā 2013. gadā 

starptautisko Ekoskolas nosaukumu ir saņēmušas jau 120 izglītības iestādes, Zaļā Karoga 

titulu ieguva 91, no tām, Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu – ieguva 29 izglītības 

iestādes. Īpaši jāpiezīmē, ka 2013. gadā, pirmo reizi Latvijā  Zaļo Karogu  saņēma arī 

Vidzemes  Augstskola,  kas kā augstākās izglītības iestāde kļuva par Zaļā Karoga laureāti ne 

tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.  Nozīmīgi ir tas, ka šajā gadā Ekoskolu programma  

uzsākusi aptvert plašu spektru no bērnudārziem līdz  augstskolām paplašinot auditoriju vides 

apziņas un izglītības sfērai. 

Savukārt, „Zilā Karoga” programmas ietvaros Starptautiskās žūrija atbilstoši 

programmas ūdens kvalitātes un labiekārtošanas kritērijiem 2013.gadā „Zilo karogu" ir 

piešķīrusi desmit peldvietām un trīs jahtu ostām, kā arī vēl sešām peldvietām piešķirts 

Nacionālais peldvietu kvalitātes sertifikāts. 
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Nozīmīgu ieguldījumu vides izglītībā ir devušas arī daudzas citas vides jomā 

darbojošās biedrības un nodibinājumi – Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Vides izglītotāju asociācija, u.c., kuru atzinumus un priekšlikumus VARAM ir 

iestrādājusi vides zinātnes un izglītības politikas veidošanā valstī.  

 

6. PLĀNOTIE BŪTISKĀKIE PASĀKUMI 2014.GADĀ 

 

Vides politikas jomā: 

 

1. nodrošināt valsts pozīciju izstrādi par Eiropas Savienības vides padomes darba 

kārtībā esošiem jautājumiem gaisa kvalitātes un emisiju samazināšanas jomā; 

2. integrēt vides izglītības jautājumu zinātnes, pētniecības un izglītības programmās; 

3. izstrādāt politikas plānošanas dokumentus un normatīvo aktu grozījumus, lai 

nodrošinātu iekasētā dabas resursu nodokļa racionālu izmantošanu, kā arī izstrādāt 

jaunus normatīvos aktus, ņemot vērā grozījumus likumā „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu" un grozījumus likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”, lai 

samazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu valsts iedzīvotāju aizsardzību no 

piesārņojuma ietekmes; 

4. nodrošināt izstrādātā likumprojekta „Grozījumi Ķīmisko vielu likumā” virzību uz 

pieņemšanu Saeimā, lai nodrošinātu kontroli attiecībā uz biocīdus saturošiem 

produktiem un izstrādājumiem 

5. izstrādāt normatīvo aktu regulējumu piesārņojuma novēršanas jomā, tai skaitā 

attiecībā uz vides prasībām noteiktām tautsaimniecības nozarēm, kā arī smaku 

samazināšanas jomā, kas nodrošina saimnieciskas darbības radīto ietekmju 

mazināšanu uz vidi un cilvēka veselību. 

6. Nodrošināt regulējuma izstrādi attiecībā uz gaisu piesārņojošo vielu emisiju 

samazināšanu no satiksmē neizmantojamas tehnikas, kā arī sēra satura ierobežošanu 

flotes degvielā. 

7. Nodrošināt izstrādātā likumprojekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” 

virzību un pieņemšanu Saeimā un likumprojektā dotā deleģējuma Ministru kabineta 

noteikumu izstrādi; 

8. Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas tālāku attīstību, pilnveidojot 

normatīvo regulējumu; 

9. Turpināt attīstīt normatīvo bāzi iepakojuma apsaimniekošanas jomā, lai nodrošinātu 

maksimāli efektīvu izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu un radītā izlietotā 

iepakojuma apjoma samazināšanu; 

10. 2014.gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plāno nodrošināt 

iestāšanās pārrunu procesu OECD Vides un Ķīmisko vielu/maisījumu komitejā – 

izstrādājot tehnisko dokumentāciju (Brief notes), sagatavojot diskusiju materiālus, 

piedaloties komiteju sanāksmēs un misijās Latvijā. 

 

Dabas aizsardzības jomā: 

Papildus Latvijas ES Padomes prezidentūras plānošanai 2014.gadā paredzēts: 

1. pilnveidot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvo aktu sistēmu bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai turpināt dabas datu pārvaldības sistēmas „Ozols” 

pilnveidošanu, iekļaujot tajā pieejamos datus par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu 

atradnēm. 
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Klimata pārmaiņu jomā: 

1. Izstrādāt Latvijas klimata pārmaiņu samazināšanas programmu 2014.-2020.gadam un 

uzsākt izstrādāt Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju periodam līdz 

2050.gadam. 

2. Turpināt emisijas kvotu izsoles un izstrādāt tiesību aktus, kas reglamentē 

finansējuma, kas iegūts, izsolot emisijas kvotas, izmantošanu. Nodrošināt emisiju 

kvotu izsoļu instrumenta darbības uzsākšanu un turpināt KPFI darbību. Veicināt 

Latvijas pretendentu pieteikšanos finansējuma saņemšanai LIFE programmas 

ietvaros. 

3. Sagatavot un iesniegt Latvijas SEG inventarizāciju par 1990.-2012.gadu, tādejādi 

nodrošinot pirmā Kioto protokola perioda saistību izpildes noslēgšanos. Nodrošināt 

Latvijas 6. nacionālā ziņojuma ANO vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 

un pirmā divgadu pārskata starptautiskās pārbaudes veiksmīgu norisi. 

4. Uzsākt EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Nacionālā 

klimata politika” iepriekš noteikto projektu “Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai 

klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un 

pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju 

un izmaksu novērtējumu” un „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta 

gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” 

īstenošanu. 

 

Reģionālās politikas jomā: 

1. Pilnveidot plānošanas reģionu darbību, izstrādājot un iesniedzot Ministru kabinetā 

informatīvo ziņojumu par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu, t.sk. 

izvērtējot plānošanas reģionu lomu reģionu ekonomikas attīstībā, pārņemot Latgales 

reģionālas pārnozaru uzņēmēju atbalsta institūcijas pilotprojekta rezultātus, un 

izvērtējot plānošanas reģionu funkciju paplašināšanas iespējas. 

 

2. Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā paredzēto pilsētvides un 

policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principu un mehānismu aprakstu 

(sadarbības projektu karte, sadarbības projektu mehānisms, finansējuma 

diferencēšana). 

 

3. Nodrošināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” plānoto darbību 

specifisko atbalsta mērķu ietvaros investīciju koordināciju teritorijās laikā un starp 

dažādām nozarēm/jomām atbilstoši teritoriju specifikai, veicot plānoto ieguldījumu 

kartēšanu, izstrādājot teritoriālos kritērijus/nosacījumus/mehānismus, izvērtējot 

ieguldījumu indikatīvo teritoriālo sadalījumu un atbilstību teritoriju vajadzībām, 

novēršot atbalsta pārklāšanas risku. 

 

4. Veikt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē satura izstrādi, veicot 

izpēti par mazo un vidējo pilsētu problemātiku un attīstības iespējām, organizējot 

darba grupas un Eiropas Savienības valstu pieredzes apzināšanu. 
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5. Stiprināt reģionu un pašvaldību rīcībspēju teritorijas attīstības veicināšanā, 

nodrošinot metodisku un finansiālu atbalstu, kā arī pētniecisko bāzi plānošanas 

reģioniem attīstības stratēģiju un programmu izstrādei. 

 

6. Saskaņot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus MK noteikumos Nr.735 

"Noteikumi par publiskas personas zemes nomu", ļaujot valstij un pašvaldībām 

samazināt zemes nomas maksu ražošanas objekta būvniecībai, lai veicinātu 

uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšanu. 

 

7. Organizēt reģionālo konkursu "Inovatīvas biznesa idejas", iesaistot jauniešus 

reģionu attīstības veicināšanā. 

 

8. Īstenot kapacitātes stiprināšanas pasākumus pašvaldībām uzņēmējdarbības 

veicināšanai, t.sk. nodrošinot investīciju piedāvājumu un mārketinga materiālu 

izstrādi nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām, kā arī 

dalību starptautiskās izstādēs nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām. 

 

9. Saskaņot un iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu „Reģionālās attīstības 

uzraudzības un novērtēšanas kārtība”, nodrošinot publiskai lietošanai Reģionālās 

attīstības indikatoru moduli (Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 

sastāvdaļa). 

 

 

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. īstenot Vienota klientu apkalpošanas centra tīkla izmēģinājuma projektu un 

balstoties uz gūtajām atziņām aktualizēt Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides 

koncepciju; 

5. izstrādāt Publisko pakalpojumu likumprojektam pakātoties tiesību aktus;  

6. izstrādāt ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras 

rekomendējamo modeli; 

7. nodrošināt stratēģiski svarīgo IKT attīstības iniciatīvu realizēšanu plānotajos 

apjomos un termiņos; 

8. īstenot e-pārvaldes un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides komunikāciju 

sabiedrībā. 

 

Attīstības instrumentu politikas jomā: 

1.  turpināt darbu pie 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu pamatprogrammu 

politikas plānošanas dokumentu, tai skaitā partnerības līguma ar Eiropas Komisiju 

un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” sagatavošanas, lai 

nodrošinātu ES fondu finansējuma piesaisti vides, reģionālās attīstības, IKT jomu 

specifiskajiem atbalsta mērķiem atbilstoši nacionālā un nozaru līmenī noteiktajām 

prioritātēm; 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4212
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4212
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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. 

 

 

.
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PIELIKUMI 

 

 

PIELIKUMS NR.1 

 

VARAM ir sagatavojusi šādus tiesību aktu projektus, kuri apstiprināti 2013.gadā: 

 16 likumprojektus; 

 165 Ministru kabineta noteikumu projektus; 

 40 Ministru kabineta rīkojumu projektus (t.sk. 10 politikas plānošanas dokuments); 

 1 Ministru prezidenta rīkojumu projektu; 

 50 informatīvos ziņojumus. 

 

Saeimā apstiprinātie likumi 

 

Pieņemšanas 

datums 

Likuma nosaukums(dabas sadaļa) 

17.01.2013. Grozījumi likumā "Par 1972.gada Konvenciju par bakterioloģisko 

(bioloģisko) un toksisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas un 

uzglabāšanas aizliegšanu un to iznīcināšanu" 

31.01.2013. Grozījumi likumā "Par piesārņojumu" 

28.02.2013. Grozījumi Bibliotēku likumā 

04.04.2013. Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem 

aizsargājamās teritorijās 

16.05.2013. Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm" 

18.04.2013. Grozījumi Vides aizsardzības likumā 

19.09.2013. Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā 

19.09.2013. Grozījums likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"" 

19.09.2013. Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā 

07.11.2013. Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā 

06.11.2013. Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā 

06.11.2013. Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā 

06.11.2013. Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā 

06.11.2013. Grozījumi Elektronisko sakaru likumā 

06.11.2013. Grozījumi likumā „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības 

ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” 

06.11.2013. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 

 

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi 

 

Pieņemšanas 

datums 

Nr. TA nosaukums 

03.01.2013. 5 Dabas lieguma „Liepājas ezers” individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi  

03.01.2013. 9 Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.668 

"Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi"  

03.01.2013. 10 Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.673 

"Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un 

izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība"  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=255430
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253869
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253869
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254105
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254105
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254106
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254106
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254106
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08.01.2013. 24 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  

08.01.2013. 25 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 iesniegums 

05.02.2013.  81 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos 

Nr.143 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas 

izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko  

05.02.2013.  82 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 nosacījumi  

05.02.2013.  83 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  

05.02.2013. 84 Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem 

elektriskajās un elektroniskajās iekārtās  

12.02.2013. 86 Par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.912 

"Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju 

būvniecības kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem  

19.02.2013. 97 Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 

„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”  

19.02.2013. 98 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.563 

„Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz 

darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām 

siltumnīcefekta gāzēm”  

19.02.2013. 100 Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.568 

„Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-

paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu 

pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras l  

26.02.2013 111 Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas 

„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un 

Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” 

īstenošanas kārtība  

05.03.2013. 127 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos nr. 

1165 “Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu 

iegūšanai, ievieš Latvijā dabai neraksturīgas savvaļas dzīvnieku sugas 

(introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrod) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=254099
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254099
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254099
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254099
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254100
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254100
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254100
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254100
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254718
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254718
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254718
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254718
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254719
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254719
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254719
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254719
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254686
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254686
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254686
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254686
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255230
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255230
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254758
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254758
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254758
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254918
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254918
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254919
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254919
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254919
http://www.likumi.lv/doc.php?id=254919
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255159
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255159
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255159
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255159
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255504
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255504
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255504
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255504
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255506
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255506
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255506
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255506
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26.03.2013. 165 Par grozījumiem "Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas, kas darbojas kā Apvienotā vadošā 

iestāde, Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas vienošanās par 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-

2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 

ietvaros vadību un administrēšanu" tekstā  

02.04.2013.  180 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 

"Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem"  

02.04.2013.  176 Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 

"Prasības darbībām ar biocīdiem"  

02.04.2013.  182 Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 22. aprīļa noteikumos Nr. 200 

„Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu 

izstrādi” 

02.04.2013.  183 Pamatziņojuma par augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu ar 

bīstamām ķīmiskām vielām iekārtas teritorijā izstrādes kārtība un 

saturs 

02.04.2013.  184 Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju  

02.04.2013.  185 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos 

Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu 

veidlapām"  

02.04.2013.  186 Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu 

no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus  

02.04.2013.  187 Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu 

piesārņojošo vielu emisija no sadedzināšanas iekārtām  

09.04.2013.  196 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 

30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un 

C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B 

kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""  

09.04.2013.  206 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 

"Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība"  

16.04.2013.  208 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos 

Nr.1033 „Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā 

dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai”  

16.04.2013.  209 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” projekta iesniegumu  

30.04.2013.  240 Pašvaldību vispārīgie teritorijas attīstības plānošanas, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=255968
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255968
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255968
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255968
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255968
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255968
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256087
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256087
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255839
http://www.likumi.lv/doc.php?id=255839
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256088
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256088
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256088
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256091
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256091
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256091
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256092
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256092
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256094
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256094
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256094
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256096
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256096
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256098
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256098
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256405
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256405
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256405
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256405
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256420
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256420
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256421
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256421
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256421
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256601
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256601
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256601
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256601
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256866
http://www.likumi.lv/doc.php?id=256866
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13.05.2013 250 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”  

13.05.2013. 251 Grozījumi 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”  

13.05.2013. 252 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" 

13.05.2013. 253 Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr. 521 

„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 

konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai ražošanas ēkās” nolikums””  

13.05.2013. 254 Grozījums 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”  

21.05.2013. 266 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.450 

"Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, 

preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku 

un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai 

saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas"  

21.05.2013. 267 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos 

Nr.1293 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par 

iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem”  

21.05.2013. 268 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos 

Nr.1294 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par 

videi kaitīgām precēm”  

28.05.2013. 285 Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 

"Prasības darbībām ar biocīdiem"  

28.05.2013. 290 Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra noteikumos Nr. 

421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”  

28.05.2013. 291 Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām  

28.05.2013. 298 Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības 

līgumu par sadarbību vides aizsardzības jomā  

18.06.2013. 321 Par Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.748 

"Noteikumi par fosfātus saturošu veļas mazgāšanas līdzekļu 

tirdzniecības ierobežojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem  

25.06.2013. 337 Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem  
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25.06.2013.  350 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  

02.07.2013. 357 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos 

Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas 

"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus"  

09.07.2013. 381 Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos 

Nr.139 "Dabas parka "Zvārdes meži" individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi" 

09.07.2013. 366 Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.692 

"Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmā"  

09.07.2013. 371 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.668 

"Dabas lieguma "Daugava pie Kaibalas" individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi 

09.07.2013. 372 Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 369 

„Dabas lieguma „Ābeļi” individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi”  

09.07.2013. 373 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.134 

"Dabas parka "Svētes paliene" individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi" 

09.07.2013. 374 Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 

687 „Dabas parka „Driksnas sils” individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” 

09.07.2013. 391 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””  

09.07.2013. 392 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” 

16.07.2013. 402 Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem 

16.07.2013. 403 Kārtība, kādā tiek aprēķināts un sadalīts valsts atbalsts bērniem no 

pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas 

pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem šo pakalpojumu 

privātā izglītības iestādē  

16.07.2013 406 Noteikumi par Dabas aizsardzības pārvaldes sniegto publisko maksas 

pakalpojumu cenrādi  

30.07.2013. 413 Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 

„Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu 

no noteiktiem produktiem” 
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30.07.2013. 447 Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.168 

"Dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene" individuālie aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi" 

30.07.2013. 448 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos 

Nr.1241 "Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi"  

06.08.2013.  472 Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.192 

”Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un 

zinātniskās izpētes nolūkos” 

06.08.2013.  474 Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 

"Licencētās amatierzvejas-makšķerēšanas-kārtība"  

06.08.2013.  475 Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 1.jūnija noteikumos Nr.508 

"Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos"  

06.08.2013.  504 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" 

06.08.2013.  505 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 

kārtība" 

06.08.2013.  526 Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos 

Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par 

videi kaitīgām precēm"  

13.08.2013.  528 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos 

Nr.111 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda 

programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 

starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un 

reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība" 

06.08.2013.  529 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.207 

"Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī 

to izlietošanas un uzraudzības kārtība""  

08.08.2013. 532 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 atlases otro, 

trešo, ceturto un piekto kārtu" 

08.08.2013.  533 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  
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13.08.2013.  541 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.983 

"Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo 

apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu 

sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas 

komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma 

apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas 

piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu 

iepakojumā" 

13.08.2013.  548 Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos 

Nr.931 "Noteikumi par zvejas tīklu tirdzniecību un apriti"  

13.08.2013.  549 Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos 

Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  

20.08.2013.  598 Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos Nr.94 

"Dabas parka "Cirīšu ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi" 

20.08.2013.  601 Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.359 

"Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība”  

20.08.2013.  610 Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.novembra noteikumos 

Nr.778 "Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu 

apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un 

migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem"  

20.08.2013.  611 Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 

„Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem”  

20.08.2013.  612 Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos 

Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par 

iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"  

20.08.2013.  613 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.484 

"Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, 

iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība""  

20.08.2013. 614 Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.667 

"Noteikumi par valsts nodevu par apstiprinājuma vai piekrišanas 

izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem un valsts nodevas 

maksāšanas kārtību""  

27.08.2013. 628 Prasības darbībām ar biocīdiem  

27.08.2013. 638 Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 

"Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri 

drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju un sešvērtīgā hroma 

savienojumus"  

27.08.2013. 639 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 

"Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība"  

27.08.2013. 640 Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.213 

"Dabas lieguma "Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi" 
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27.08.2013. 641 Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos 

Nr.962 "Valsts vides dienesta nolikums"  

27.08.2013. 677 Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.235 

„Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu”  

27.08.2013. 678 Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.466 

"Kārtība, kādā nosaka un veic vides sakopšanas darbus, kas kompensē 

zivju resursiem nodarītos zaudējumus""  

27.08.2013. 679 Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos 

Nr.1055 "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas 

licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes 

pasi"  

27.08.2013. 680 Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 

"Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, 

kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, 

neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas"  

27.08.2013. 681 Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.414 

"Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam 

iepakojumam"  

27.08.2013. 682 Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.689 

"Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi 

sākotnējo izvērtējumu"  

03.09.2013. 747 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.666 

"Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B 

kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, 

kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem"  

03.09.2013. 748 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos 

Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju 

atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai 

uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""  

03.09.2013. 749 Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.469 

"Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par 

ūdens resursu lietošanas atļaujas izsniegšanu""  

03.09.2013. 750 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos 

Nr.960 "Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un 

krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu 

atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodeva  

03.09.2013. 751 Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumos 

Nr.633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos 

ūdeņos un jūrā"  

03.09.2013. 752 Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniegto maksas 

pakalpojumu cenrādi  

03.09.2013. 759 Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju 

foruma nolikums 

10.09.2013. 766 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.1 

"Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus"  
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10.09.2013. 809 Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos 

Nr.1019 "Noteikumi par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par 

starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un 

augu sugām noteiktās atļaujas un sertifikāta izsniegšanas valsts nod  

10.09.2013. 810 Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.417 

"Noteikumi par Valsts vides dienesta sniegto maksas pakalpojumu 

cenrādi""  

17.09.2013. 874 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.323 

"Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju 

vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu 

uzturēšanu"  

17.09.2013. 875 Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.260 

"Noteikumi par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas 

dzīvnieka reģistrēšanas valsts nodevu""  

17.09.2013. 876 Noteikumi par Latvijas Dabas muzeja sniegto publisko maksas 

pakalpojumu cenrādi  

17.09.2013. 877 Noteikumi par Vides pārraudzības valsts biroja sniegto publisko 

maksas pakalpojumu cenrādi  

17.09.2013. 891 Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem 

pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru  

17.09.2013. 897 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos 

Nr.1487 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” apildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti „Dalītas atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas attīstība””  

24.09.2013. 900 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos 

Nr.124 "Dabas lieguma "Randu pļavas" individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi" 

24.09.2013. 905 Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas 

pakalpojumu cenrādis"  

24.09.2013. 967 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos 

Nr.1007 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Savienības 

struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu 

finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un atgūs  

24.09.2013. 968 Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 

"Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un 

kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju"  

24.09.2013. 1005 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 

26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība 

stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""  

01.10.2013.  1035 Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos 

Nr.723 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība"  

08.10.2013.  1047 Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumos Nr.426 

"Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi" 
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08.10.2013.  1048 Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.200 

"Dabas lieguma "Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi" 

08.10.2013.  1049 Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos 

Nr.414 "Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi" 

08.10.2013.  1050 Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.44 

"Dabas lieguma "Ukru gārša" individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi" 

15.10.2013. 1119 Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumos Nr.702 

"Dabas parka "Ragakāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi" 

15.10.2013. 1122 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""  

15.10.2013. 1123 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”  

15.10.2013. 1124 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumi Nr.606 

„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

15.10.2013. 1125 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”  

15.10.2013. 1126 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""  

15.10.2013. 1127 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 

"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Plūdu risku samazināšana 

grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos""  

15.10.2013. 1128 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"" 

15.10.2013. 1129 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 

"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu attīstība""  
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15.10.2013. 1130 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 atlases otro, 

trešo, ceturto un piekto kārtu”  

15.10.2013. 1131 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 atlases pirmo 

kārtu”  

15.10.2013. 1132 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""  

15.10.2013. 1133 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, lielāku 

par 2000"" 

15.10.2013. 1134 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""  

22.10.2013.  1169 Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.71 

„Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība”  

22.10.2013.  1170 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""  

22.10.2013.  1172 Noteikumi par atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas 

starpnieku reģistrācijas kārtību  

22.10.2013.  1173 Zemes atpirkšanas iesnieguma pieņemšanas kārtība  

29.10.2013.  1235 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 

„Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu”  

05.11.2013.  1273 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.523 

"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas 

reģioniem, pilsētām un novadiem""  

05.11.2013.  1274 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlijā noteikumos Nr.662 

"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas 

attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana""  
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05.11.2013.  1275 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.522 

"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšan  

12.11.2013. 1313 Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 

"Noteikumi par dabas liegumiem"  

12.11.2013. 1314 Dabas lieguma „Zušu-Staiņu sēravoti” individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi 

19.11.2013. 1336 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.644 

"Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, 

pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība"  

19.11.2013. 1337 Grozījumi 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"  

19.11.2013. 1338 Grozījumi 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"  

19.11.2013. 1339 Grozījumi 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"  

19.11.2013. 1340 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"  

19.11.2013. 1341 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"  

19.11.2013. 1345 Grozījumi 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" 

26.11.2013.  1352 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.521 

"Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 

konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai ražošanas ēkās” 

26.11.2013.  1360 Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos 

Nr.1014 „Ūdensobjektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu 

izstrādāšanas kārtība”  
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03.12.2013. 1374 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos 

Nr.1465 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un 

pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti "Bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide""  

10.12.2013. 1399 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos 

Nr.1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 

atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums"  

10.12.2013. 1416 Īpašās vides prasības stikla un stikla šķiedras ražošanai  

10.12.2013. 1460 Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.129 

"Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem 

saistītajiem materiāliem  

10.12.2013. 1424 Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 

„Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”  

10.12.2013. 1425 Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos 

Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”  

17.12.2013.  1467 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  

17.12.2013.  1468 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.615 

"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.6.1.2.aktivitāti "Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība"  

17.12.2013.  1493 Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.209 

„Vides konsultatīvās padomes nolikums”  

17.12.2013.  1516 Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi  

17.12.2013.  1517 Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi  

17.12.2013.  1500 Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos 

Nr.752 „Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis””  

17.12.2013.  1504 Atsevišķu ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamo īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju un vides aizsardzības vajadzībām 

nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksts  

17.12.2013.  1532 Grozījumi 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””  

17.12.2013.  1533 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 

„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 

konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” 

nolikums”” 
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17.12.2013.  1534 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””  

 

 

Pieņemtie Ministru kabineta rīkojumi (t.sk. 1 politikas plānošanas dokuments) 

Pieņemšanas 

datums 

Numurs Rīkojuma nosaukums 

15.01.2013. 20  Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumā 

Nr.499 "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.–

2020.gadam"  

14.10.2013. 469 Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumā 

Nr.499 "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.–

2020.gadam"  

19.02.2013 58 
Par Koncepciju par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi 

 

 

Pieņemtie Ministru kabineta rīkojumi (t.sk. 10 politikas plānošanas dokuments) 

Pieņemšanas 

datums MK 

Nr. TA nosaukums 

03.01.2013. 7 Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārvades 

savienojuma „Kurzemes loks” 1. posmam “Grobiņa – Ventspils – 

Dundaga”  

03.01.2013. 10 Par Lobes ezera, Pečora ezera, Plaužu ezera un zemes zem tiem 

nodošanu Ogres novada pašvaldības valdījumā  

03.01.2013. 11 Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”  

papildinājumā”  

15.01.2013. 20 Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumā Nr.499 

„Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.–2020.gadam”  

05.02.2013. 54 Grozījumi Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadā  

12.02.2013. 58 Par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi 

05.03.2013. 83 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  

19.03.2013.  95 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  

19.03.2013.  96 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  

19.03.2013.  97 Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 

24.jūlija rīkojumā Nr.352 „Par pretendentu 

 un ierēdņu vērtēšanas komisiju” 

26.02.2013.  100 Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam  
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19.04.2013. 160 Par situāciju plūdu skartajās teritorijās  

22.04.2013. 161 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Daugavpils pilsētā un 

Daugavpils novadā  

07.05.2013. 182 Par atteikumu nodot atsavināšanai valsts meža zemi Ventas ielā 1A, 

Jūrmalā. 

07.05.2013. 186 Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Višķu 

ielā 21K, Daugavpilī  

07.05.2013. 187 Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Višķu 

ielā 21R, Daugavpilī  

07.05.2013. 188 Par daļas no valsts nekustamā īpašuma Višķu ielā 21K un Višķu ielā 

21R, Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā  

17.05.2013. 195 Par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam  

21.05.2013.  204 Par valsts nekustamā īpašuma "Kropotkinu kapi" nodošanu Siguldas 

novada pašvaldības īpašumā 

21.05.2013.  207 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””  

28.05.2013. 217 Par nekustamo īpašumu pirkšanu projekta „LIFE10 NAT/LV/000160 

HYDROPLAN „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma 

atjaunošana”” īstenošanai  

25.06.2013.  286 Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 

"Par Koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes 

iestādēs un pašvaldībās"  

25.06.2013. 279 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  

25.06.2013.  289 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  

25.06.2013.  296 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  

16.07.2013. 331 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem  

16.07.2013. 332 Par Ogres upes daļas un zem tās esošās zemes nodošanu Ogres novada 

pašvaldības valdījumā  

16.07.2013. 336 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  

30.07.2013.  357 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  

07.08.2013.  361 Par Ainavu politikas pamatnostādnēm 2013.-2019.gadam  

20.08.2013. 397 Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija rīkojumā Nr.560 "Par 

neapdzīvojamo telpu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides 

ministrijas valdījumā 

11.09.2013. 414 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  

27.08.2013.  415 Par atļauju Ģ.Kronbergam savienot amatus  
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17.09.2013. 424 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.735 

„Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības 

Reģionu komitejā”  

14.10.2013. 468 Par Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-

2020.gadam  

14.10.2013. 469 Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumā Nr.499 

"Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam  

15.10.2013. 495 Par grozījumiem Pierīgas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas 

plānā 2007.- 2013.gadam  

29.10.2013. 496 Par Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2013.-2019.gadam  

 31.10.2013 509 Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.maija rīkojumā Nr.195 „Par 

Koncepciju par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam”  

01.11.2013. 519 Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi  

 

Pieņemtie Ministru prezidenta rīkojumi 

Pieņemšanas 

datums 

Numurs Rīkojuma nosaukums 

26.08.2013. 309 Par G.Salmanes-Lipčikas pārcelšanu 

 

 

Valdībā iesniegtie informatīvie ziņojumi 

 

Izskatīšanas 

datums 

Prot. numurs 

un paragrāfs 

Rīkojuma nosaukums 

10.01.2013. bez 

izskatīšanas 

Informatīvais ziņojums "Par atjaunojamo energoresursu 

izmantošanas pamatnostādņu 2006.-2013. gadam izpildi" 

23.01.2013 bez 

izskatīšanas 

par „Biogāzes ražošanas un īstenošanas attīstības 

programmas 2007.-2011. gadam” īstenošanas gaitu” 

10.01.2013. bez 

izskatīšanas 

Par finansējumu pašvaldību infrastruktūras attīstībai 

03.01.2013. 1#39 Par kapitālsabiedrību, kurās Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija ir valsts kapitāla daļu 

turētāja, finansiālo un darbības rezultatīvo rādītāju izpildi 

2011.gadā 

03.01.2013. 01#45 par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas gaitu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

kompetences jomās 

29.01.2013. 6#32 Par vides monitoringu un jūras zvejas kontroli  

30.01.2013. bez 

izskatīšanas 

Par koncepcijas "Elektronisko iepirkumu sistēma" 

īstenošanas gaitu 2012.gadā 

05.02.2013. 7#21 Par Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2012.-

2013.gadam paredzēto pasākumu izpildi un 

nepieciešamajām plāna izmaiņām 

19.02.2013.  10#23 Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes regulai par fluorētām 

siltumnīcefekta gāzēm" 

12.03.2013.  bez Par kapitālsabiedrību, kurās VARAM ir valsts kapitāla daļu 

http://likumi.lv/doc.php?id=260221
http://likumi.lv/doc.php?id=260221
http://likumi.lv/doc.php?id=260221
http://likumi.lv/doc.php?id=260931
http://likumi.lv/doc.php?id=260931
http://likumi.lv/doc.php?id=260930
http://likumi.lv/doc.php?id=260930
http://likumi.lv/doc.php?id=261296
http://likumi.lv/doc.php?id=261296
http://likumi.lv/doc.php?id=261409
http://likumi.lv/doc.php?id=261520
http://likumi.lv/doc.php?id=261520
http://likumi.lv/doc.php?id=261615
http://likumi.lv/doc.php?id=259288
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izskatīšanas turētāja, finansiālo un darbības rezultatīvo rādītāju izpildi 

2012.gadā un 2013.gada plānu 

12.03.2013.  bez 

izskatīšanas 

Par "Vides politikas pamatnostādņu 2009.-2015.gadam" 

ieviešanas gaitu 2009.-2012.gadā 

12.03.2013.  14#34 Par Latvāņu izplatības ierobežošanas programmas 2006.-

2012.gadam īstenošanu laika posmā no 2012.gada 

1.janvāra līdz 2012.gada 31.jūlijam 

02.04.2013.  bez 

izskatīšanas 

Par Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam 

īstenošanas gaitu laika posmā no 2011.gada līdz 

2013.gadam 

04.04.2013.  bez 

izskatīšanas 

Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības 

projektiem 2012.gadā 

09.04.2013.  18#27 Par "Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 

2012.gadam" uzdevuma izpildi un situācijas izpēti un 

rekomendācijām atļauju izsniegšanai elektroniskā formā  

09.04.2013.  18#28 par Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes 

protokollēmuma „Noteikumu projekts „Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un 

izsniegšanas kārtība”” (prot. Nr.2 19.§) 2.punkta izpildi 

18.04.2013.  bez 

izskatīšanas 

Par atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

pamatnostādņu 2006.-2013. gadam izpildi 

18.04.2013.  bez 

izskatīšanas 

Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2012. gadā 

26.04.2013.  bez 

izskatīšanas 

Par atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

pamatnostādņu 2006.-2013. gadam izpildi 

23.04.2013.  23#40 Par Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 

2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta 

ietvaros  

23.04.2013.  23#44 Par Latvijai piešķirto emisijas kvotu pārdošanu 

24.05.2013 bez 

izskatīšanas 

Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2006.-

2012.gadam izpildi laikposmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 

2012.gada 31.decembrim 

28.05.2013. 32#50 Par finanšu pakalpojumu pieejamību Latvijas teritorijā – 

skaidras naudas izņemšanas iespējas 

04.06.2013.  33#42 Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un 

enerģētikas ministru padomes 2013.gada 6.jūnija sanāksmē 

izskatāmajiem jautājumiem Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas kompetences jomā 

11.06.2013.  34#33 Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Igaunijas 

un Latvijas-Lietuvas Starpvaldību komisijās 

11.06.2013  34#48  Latvijas nacionālā pozīcijas Nr.2 projekts par Latvijas 

investīciju prioritātēm apstiprināto tematisko mērķu 

ietvaros Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu 

sadarbības programmā 2014. – 2020.gadam.  

11.06.2013.  34#50 Par 2013.gada 18.jūnijā Eiropas Savienības Vides padomē 

izskatāmajiem jautājumiem 

18.06.2013.  bez 

izskatīšanas 

Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības 

projektiem 2012.gadā 

18.06.2013. 35#48 Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 par iespējamajiem 
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sadarbības virzieniem Latvijas un Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmā 2014.-2020.gadam Eiropas 

Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros  

02.07.2013. 37#57 Par projekta iesniegšanu finansējuma saņemšanai NER300 

atbalsta programmas ietvaros 

09.07.2013. bez 

izskatīšanas 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

pārvaldības centralizācijas plāns 

06.08.2013.  42#73 Par plānotājiem pasākumiem 2013.-2015.gadā, lai 

mazinātu palu un plūdu draudus, un priekšlikumiem 

turpmākai rīcībai 

06.08.2013.  42#96 Priekšlikumi par kārtību, kādā var vērsties pret 

pašvaldībām un komersantiem, kuri nepilda direktīvu 

prasības, par kuru ieviešanu tie ir atbildīgi 

08.08.2013. 43#10 Par valsts pārvaldes iestāžu datortīklu infrastruktūras 

pielāgošanu darbam ar dokumentiem "dienesta 

vajadzībām" un datu centru valsts informācijas sistēmas 

darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbināšanas 

vajadzībām" un rīkojuma projekts "Par projekta "Valsts 

informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības 

dokumentiem izveidošana" informācijas sistēmas darbības 

koncepcijas aprakstu 

30.07.2013. 41#106 Par finansējumu Dabas aizsardzības pārvaldei 

Par Līgatnes dabas takām un finansējumu Dabas 

aizsardzības pārvaldei" 

13.08.2013. 44#153 Par informāciju par pievienotās vērtības nodokļa 

piemērošanu atbilstoši koncepcijai par depozīta sistēmas 

piemērošanu dzērienu iepakojumam 

03.09.2013. 47#63 Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Kopējās 

Zivsaimniecības politikas pasākumu īstenošanai, kuriem 

tiek nodrošināts Eiropas Savienības finansiālais 

ieguldījums 

03.09.2013. 47#66 Par Latvijas nacionālo pozīciju par tematiskajiem mērķiem 

pilsētvides attīstības programmā URBACT III 2014.-

2020.gadam un programmas ieviešanas aspektiem 

27.08.2013. 47#89 Par Carnikavas novada plūdu riska samazināšanas projekta 

virzību 

27.08.2013. 47#90 Par finansējuma pārdali darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai 

attīstībai” ietvaros 

27.08.2013. 47#91 Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 

2012.gadā 

10.10.2013. 52#100 Par 2013.gada 14.oktobra Eiropas Savienības Vides 

padomē izskatāmajiem jautājumiem 

31.10.2013. bez 

izskatīšanas 

Par kapitālsabiedrību, kurās Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija ir valsts kapitāla daļu 

turētāja, finansiālo un darbības rezultatīvo rādītāju izpildi 

2012.gadā 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2012-08-15&dateTo=2013-08-15&text=TA-1586&org=0&area=0&type=0
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29.10.2013. 56#45 Par likumprojektu "Grozījums likumā "Par tautas 

nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu"" 

29.10.2013. 56#144 Par valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldību 

12.11.2013. 60#75 Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās 

konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) 

Līgumslēdzēju pušu konferences 19. sesiju (COP 19) un 

Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 9.sesiju 

(CMP 9), kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas (SBI) 39.sesiju, 

Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 

(SBSTA) 39.sesiju un Īpašās darba grupas par Durbanas 

Paplašinātās rīcības platformu (ADP) 2.sesijas 3. 

turpinājumu Varšavā, 2013. gada 11.–22. novembrī 

19.11.2013. 61#42 Par Kultūras ministrijas padotībā esošās Rīgas Dizaina un 

mākslas vidusskolas radītajiem zaudējumiem valsts 

budžetā 

19.11.2013. 61#63 Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

neatbilstoši veiktiem izdevumiem līdz 2012.gada 

31.decembrim, to iemesliem un izdevumu mazināšanas 

pasākumiem 

17.12.2013 bez 

izskatīšanas 

Gala pārskats (ziņojums) par Vides monitoringa 

programmas pamatnostādnēs 2009.-2012.gadam noteikto 

uzdevumu izpildi  

10.12.2013. 66#117 Par informatīvo ziņojumu par 2013.gada 13.decembrī 

Eiropas Savienības Vides padomē izskatāmajiem 

jautājumiem 

 

Pieņemtie Ministru kabineta rīkojumi (t.sk politikas plānošanas dokumenti) 

Pieņemšanas 

datums 

Numurs Rīkojuma nosaukums 

08.07.2013. 309 
6.2.10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 

programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 

 

 

 

Valdībā apstiprinātie politikas plānošanas dokumenti  

 

21.03.2013  Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam 

23.04.2013  

 

  

Koncepcija par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu 

iepakojumam 
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PIELIKUMS NR.2 

 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piešķiršana un apguve
10

 

 

Aktivitāte 

Piešķīrums 

(ieskaitot 

virssaistības) 

Apstiprinātie 

projekti  

Apstiprinātie 

projekti  

Apstiprinātie 

projekti 

Apstiprinātie 

projekti 

2013.g.  

Izmaksāts 

FS 

Izmaksāts 

FS 

Izmaksāts 

FS 2013.g. 

Izmaksāts 

FS 

2013.g. 

Līdz 

2013.g. 

beigām  

pabeigtie 

projekti  

 (EUR) (EUR) (%, 3/2)  (skaits) (skaits) 

Kopā 

%, 7/2 (EUR) %, 9/2 (skaits) (EUR) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.5.3.1. Speciālistu 

piesaiste 

plānošanas 

reģioniem, 

pilsētām un 

novadiem 

3 618 565 3 477 555 96,10% 126 0 3 428 433 95% 198 327 5,48% 118 

1.5.3.2. 

„Plānošanas 

reģionu un vietējo 

pašvaldību 

attīstības 

plānošanas 

kapacitātes 

paaugstināšana” 

3 533 807 3 096 112 87,61% 71 0 2 771 548 78% 266 392 7,54% 48 

                                                           
10

 Apguves dati norādīti ES fondu līdzfinansējuma daļai. 
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3.1.4.3. Pirmskolas 

izglītības iestāžu 

infrastruktūras 

attīstība nacionālās 

un reģionālās 

attīstības centros 

43 064 030 41 027 160 95,27% 66 14 35 906 484 83% 7 406 273 17,20% 47 

3.1.4.4. „Atbalsts 

alternatīvās 

aprūpes 

pakalpojumu 

pieejamības 

attīstībai” 

2 567 033 2 492 908 97,11% 23 0 2 492 903 97% 0 0,00% 23 

3.2.2.1.1. 

Informācijas 

sistēmu un 

elektronisko 

pakalpojumu 

attīstība 

151 700 031 142 743 643 94,10% 62 10 76 047 524 50% 18 103 160 11,93% 8 

3.3.1.6. Liepājas 

Karostas 

ilgtspējīgas 

attīstības 

priekšnoteikumu 

nodrošināšana 

15 750 000 15 750 000 100,00% 1 0 6 221 538 40% 2 932 230 18,62% 0 

3.4.1.1. 

Ūdenssaimniecības 

attīstība apdzīvotās 

vietās ar 

iedzīvotāju skaitu 

līdz 2000 

143 718 479 136 376 960 94,89% 421 137 93 571 916 65% 24 981 878 17,38% 199 

3.4.1.3. 

Bioloģiskās 

daudzveidības 

saglabāšanas ex 

situ infrastruktūras 

3 023 602 3 023 602 100,00% 1 0 1 434 736 47% 1 434 736 47,45% 0 
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izveide 

3.4.1.4. Vēsturiski 

piesārņoto vietu 

sanācija 

41 245 050 28 719 618 69,63% 3 0 11 703 076 28% 654387,22 1,59% 1 

3.4.1.5.1. Plūdu 

risku 

samazināšana grūti 

prognozējamu 

vižņu-ledus 

parādību 

gadījumos 

9 791 239 9 791 238 100,00% 5 0 5 192 456 53% 1 771 994 18,10% 2 

3.4.1.5.2. 

Hidrotehnisko 

būvju 

rekonstrukcija 

plūdu draudu risku 

novēršanai un 

samazināšanai 

6 164 622 6 164 621 100,00% 5 0 3 292 404 53% 434 310 7,05% 2 

3.5.1.1. 

Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras 

attīstība 

aglomerācijās ar 

cilvēku 

ekvivalentu lielāku 

par 2000 

444 312 532 430 902 045 96,98% 105 4 362 731 243 82% 30 208 826 6,80% 46 

3.5.1.2.1. 

Normatīvo aktu 

prasībām 

neatbilstošo 

izgāztuvju 

rekultivācija 

16 833 664 16 527 967 98,18% 80 8 8 454 723 50% 1 506 163 8,95% 51 
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3.5.1.2.2. 

„Reģionālo 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

sistēmu attīstība” 

39 822 617 39 822 616 100,00% 13 0 33 563 983 84% 4 149 965 10,42% 7 

3.5.1.2.3. Dalītas 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

sistēmas attīstība 

40 686 253 11 030 780 27,11% 18 8 6 162 742 15% 2 214 655 5,44% 10 

3.5.1.3. 

Infrastruktūras 

izveide Natura 

2000 teritorijās 

10 052 183 6 272 121 62,40% 2 0 2 454 006 24% 1 996 956 19,87% 0 

3.5.1.4. „Vides 

monitoringa un 

kontroles sistēmas 

attīstība” 

10 366 426 9 974 847 96,22% 12 0 5 779 586 56% 1 311 379 12,65% 5 

3.6.1.1. Nacionālas 

un reģionālas 

nozīmes attīstības 

centru izaugsmes 

veicināšana 

līdzsvarotai valsts 

attīstībai 

295 629 726 285 732 144 96,65% 97 13 237 806 877 80% 38 482 867 13,02% 47 

3.6.1.2. „Rīgas 

pilsētas ilgtspējīga 

attīstība 

 

10 000 000 10 000 000 100,00% 2 0 3 867 672 39% 1 689 594 16,90% 0 

3.6.2.1. Atbalsts 

novadu pašvaldību 

kompleksai 

attīstībai 

 

 

 

41 140 572 34 890 585 84,81% 23 11 19 394 033 47% 14 946 853 36,33% 6 
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Kopā 1 333 020 433 1 237 816 522 92,86% 1136 205 922 277 882 69% 154 690 946 11,60% 620 

t.sk. vides jomā 781 766 667 714 356 416 91% 666 157 540 562 409 69% 73 597 481 9% 323 

t.sk. reģionālās 

attīstības jomā 399 553 734 380 716 463 95% 408 38 305 667 949 77% 62 990 306 16% 289 

t.sk. IKT jomā 151 700 031 142 743 643 94% 62 10 76 047 524 50% 18 103 160 12% 8 
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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 2013.gadā turpinājās kopumā 516 projektu īstenošana 

visā Latvijas teritorijā. Ūdenssaimniecības sektorā 3.5.1.1.aktivitātē 

"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000” līdz 2013.gada beigām kopumā pabeigti jau 46 

projekti un 2013.gadā turpinājās vēl 55 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. Savukārt 

3.4.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 

ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” kopumā apstiprināti 418 projekti un līdz 2013.gada 

beigām pabeigta 195 projektu īstenošana.  

Līdz 2013.gada beigām faktisko pieslēgumu nodrošinājums aglomerācijās, kurās 

īstenoti ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projekti ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstībai ir šāds: 

Zemāk tabulā apkopoti, pamatojoties uz finansējuma saņēmēju iesniegtajiem datiem, 

VARAM kā aktivitātes līgumslēdzējas un tiešās uzraudzības institūcijas apkopotie 

dati par faktisko pieslēgumu nodrošinājumu aglomerācijās, kurās pabeigti aktivitātes 

projekti, ņemot vērā projektu rezultātā nodrošināto ūdensapgādes un notekūdeņu 

pakalpojumu pieejamību. 

 

Faktisko pieslēgumu nodrošinājums 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” 

pabeigtajos projektos 2013.gadā 

Nodrošināta pakalpojumu 

pieejamība pēc projektu 

pabeigšanas, iedzīvotāju skaits 

Faktiski izveidotie pieslēgumi, 

iedzīvotāju skaits 

Faktisko pieslēgumu 

nodrošinājums no 

nodrošinātās pieejamības, % 

Ūdensapgāde Notekūdeņi Ūdensapgāde Notekūdeņi Ūdensapgāde Notekūdeņi 

261 208 257 415 223 999 204 452 86% 79% 

 

Zemāk tabulā apkopoti, pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā 

aktivitātes sadarbības iestādes puses veikto finansējuma saņēmēju aptauju par faktisko 

pieslēgumu skaitu, dati par faktisko pieslēgumu nodrošinājumu aglomerācijās, kurās 

pabeigti aktivitātes projekti, ņemot vērā projektu rezultātā nodrošināto ūdensapgādes 

un notekūdeņu pakalpojumu pieejamību. 

 

Faktisko pieslēgumu nodrošinājums 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

pabeigtajos projektos 2013.gadā 

Nodrošināta pakalpojumu 

pieejamība pēc projektu 

pabeigšanas, iedzīvotāju skaits 

Faktiski izveidotie pieslēgumi, 

iedzīvotāju skaits 

Faktisko pieslēgumu 

nodrošinājums no 

nodrošinātās pieejamības, % 

Ūdensapgāde Notekūdeņi Ūdensapgāde Notekūdeņi Ūdensapgāde Notekūdeņi 

65 659 62 024 64 519 60 676 98,3% 97,8% 
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Atkritumu apsaimniekošanas sektorā 2013.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 2013.gada 31.decembrim bija 

noslēgusies 50 projektu īstenošana un vēl turpinājās darbs pie 29 projektu 

īstenošanas). Aktivitātes pabeigto projektu ietvaros līdz 2012.gada beigām ir veikta 

kopumā 50 normatīvo aktu prasībām neatbilstošas izgāztuvju 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 2013.gada beigām pabeigti 7 projekti tiek 

īstenoti 6 projekti. Aktivitātes iznākuma rādītāja “Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko 

vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti” izpildi 100% plānots sasniegt 2015.gadā 

pēc visu aktivitātes projektu īstenošanas, savukārt līdz 2013.gada 31.decembrim 

sasniegtā rādītāja vērtība ir 0,31 milj. iedzīvotāju. 3.5.1.2.3.apakšaktivitāte „Dalītas 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” līdz 2013.gada beigām 

kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 19 projekti. 2013.gadā uzsākta 

papildus uzsākta 6 projektu īstenošana, savukārt 12 projekti ir noslēgušies. 

Apakšaktivitātes projektu ietvaros līdz 2013.gada beigām izveidoti 65 dalītās 

atkritumu savākšanas punkti, 5 sadzīves atkritumu šķirošanas laukumi, 3 

kompostēšanas laukumi un 4 šķirošanas stacijas. 

 

Plūdu draudu novēršanas jomā 2013.gadā tika īstenoti divi projekti kopumā no 

pieciem un turpinās trīs projektu īstenošana 3.4.1.5.1.apakšaktivitātē „Plūdu risku 

samazināšana grūti prognozējamu vižņu-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. 3.4.1.5.2.apakšaktivitātes „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija 

plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” ietvaros tika izsludinātas trīs 

projektu atlases kārtas. Kopumā noslēgti pieci līgumi par projektu ieviešanu, no 

kuriem līdz 2013.gadam pabeigta divu projektu „Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo 

teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spēju palielināšana” un „Hidrotehnisko 

būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa - Loka 

maģistrāles rajonā Jelgavā” īstenošana. 2013.gadā kopumā tika rekonstruēti 4 

hidrotehnisko būvju kompleksi un sagaidāms, ka plānošanas perioda beigās tiks 

rekonstruēti 7 hidrotehnisko būvju kompleksi, lai novērstu un mazinātu plūdu draudu 

riskus. 

 

Vides aizsardzības jomā jāpiemin arī 3.4.1.4.aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu 

sanācija”, kuras ietvaros 2013.gadā turpinājās darbs pie trīs projektu īstenošanas, 

t.sk., 2013.gadā pabeigts viens no projektiem – „Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu 

izgāztuves "Kosmoss" sanācijas darbi”, kā arī 3.5.1.3.aktivitāte „Infrastruktūras 

izveide Natura 2000 teritorijās”, kuras ietvaros tiek īstenoti divi projekti. 

3.5.1.4.aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” līdz 

2013.gada beigām pabeigto un īstenošanā esošo projektu kopskaits ir 12 projekti. Līdz 

2013.gada beigām pabeigti pieci projekti, t.sk. sasniedzot 50% apmērā aktivitātes 

mērķi – Latvijā ieviestas kopumā divas ES direktīvas ūdeņu un gaisa stāvokļa 
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kontrolei un uzraudzībai, un, izvērtējot projektu ieviešanas gaitu, plānots, ka līdz 

2015.gada beigām tiks īstenota vēl divu ES direktīvu ieviešana. 

 

Reģionālās attīstības jomā VARAM pārziņā esošajās aktivitātēs turpinājās kopumā 

līdz 2013.gada beigām pabeigta 289 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 2013.gada 

31.decembrim ir pabeigti 47 projekti un turpinājās 4 projektu īstenošana. Pabeigto 

projektu rezultātā jaunuzceltas vai paplašinātas 15 pirmsskolas izglītības iestādes, 

renovētas vai labiekārtotas 60 izglītības iestādes, kā arī radītas 2 880 jaunas vietas 

bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Salīdzinot ar 2004.gadu, kad rindā uz vietu 

pirmsskolas izglītības iestādēs valstī gaidīja kopumā 14 045 bērni, līdz 2013.gada 

beigām bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas 

reģionos samazinājies par 20,51%. Savukārt 3.1.4.4.aktivitātes „Atbalsts 

alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ietvaros līdz 2013.gada 

31.decembrim pabeigti visi 23 projekti. Pabeigto projektu rezultātā atbalstīti 25 

alternatīvās aprūpes centri, tādējādi radītas iespējas saņemt alternatīvās aprūpes 

pakalpojumus papildus 6 251 personai. 

 

3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros līdz 2013.gada beigām pabeigti 

47 projekti un vēl turpinās 50 projektu īstenošana (kopā 97 projekti). Līdz 2013.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 

īstenoti divi projekti ar mērķi sekmēt Rīgas pilsētvides atjaunošanu un revitalizāciju, 

nodrošinot Rīgas pilsētai ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot tās pievilcību, projektu 

īstenošana turpinās arī 2014.gadā. 

 

3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros 

turpinās 17 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” 2013.gadā turpinās viena projekta īstenošana (projekta īstenotājs – 

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas administrācija), kura ietvaros plānots attīrīt 

vēsturiski piesārņoto teritoriju 43 ha platībā Liepājas Karostas rajonā, bet līdz 

2013.gada beigām būtisks progress projektā vēl netika sasniegts. VARAM tiek 

analizēta informācija par iespējamajiem riskiem projekta īstenošanā un iespējamā 

projekta īstenošanas pārtraukšanu. 
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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, 

2013.gadā piesaistīto speciālistu skaits sasniedzis 106, bet kopumā līdz 2013.gada 

31.decembrim projektos iesaistīti 220 jauni speciālisti, t.sk., sociālie darbinieki, 

juriskonsulti, projektu vadītāji, teritoriju plānotāji, būvinženieri u.c. speciālisti. 

Aktivitātes īstenošana turpinās, un plānots, ka 2014.gadā kopējais piesaistīto jauno 

speciālistu skaits, pieaugot sasniegs plānošanas periodā noteikto vērtību
11

. Savukārt 

1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības 

plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros no kopumā 72 projektiem 

noslēgusies 48 ieviešana, un līdz 2013.gada 31.decembrim aktivitātes projektos 

izstrādāti 86 plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti 

(2013.gada 2.pusgadā – 32 dokumenti). 1.5.3.2.aktivitātē rādītāju pieaugums tiek 

fiksēts tikai pēc projektu pabeigšanas, tāpēc sagaidāms, ka 2014.gadā, noslēdzoties  

vēl 5 projektiem, 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 

2013.gada beigām bija pabeigti 13 projekti un turpinājās 47 projektu īstenošana. 

Papildus tam 2013.gadā apstiprināti 12 projekti. 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. Līdz pārskata perioda beigām izveidoti 66 publiski 

pieejami elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi. 

Ņemot vērā, ka ieviešanā esošajos projektos vēl ir plānotas minētā iznākuma rādītāja 

vērtības, paredzams ka, projektiem veiksmīgi noslēdzoties, iznākuma rādītāja plānotā 

vērtība tiks pārsniegta. Lielākajā daļā projektu ieviešanas termiņa beigas plānotas 

2014.gadā, bet dažos projektos – 2015.gadā. 
 

  

                                                           
11

 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 

Piešķirts 

projektu 

atklātajam 

konkursam* 

Apstiprinātiem 

projektiem 

piešķirts (uz 

31.12.2013.)* 

Apstiprinātiem 

projektiem 

piešķirts (uz 

31.12.2013.) 

Apstiprinātiem 

projektiem 

piešķirts 

2013.gadā* 

Apstiprinātiem 

projektiem 

piešķirts 

2013.gadā 

Apstiprinātie 

projekti (uz 

31.12.2013.) 

Apstiprinātie 

projekti 

2013.gadā 

Izmaksāts 

FS (līdz 

31.12.2013.) 

Izmaksāts 

FS (līdz 

31.12.2013.) 

Izmaksāts 

FS 

2013.gadā 

Izmaksāts 

FS 

2013.gadā 

Līdz 

31.12.2013. 

pabeigtie 

projekti 

(LVL) (LVL) (%, 3/2) (LVL) (%, 5/2) (skaits) (skaits) 
Kopā 

%, 9/3 (LVL) %, 11/3 (skaits) 
(LVL) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

KPFI-1 

„Energoefektivitātes 

paaugstināšana 

pašvaldību ēkās” 

23 762 461 22 068 357 92,87% 0 0,00% 56 0 22 068 357 100,00% 381 292 1,73% 56 

KPFI-2 

„Siltumnīcefekta 

gāzu emisijas 

samazinošu 

tehnoloģiju 

attīstīšana” 

1 757 010 1 152 944 65,62% 0 0,00% 19 0 1 152 944 100,00% 28 178 2,44% 14 

KPFI-3 

„Energoefektivitātes 
paaugstināšana 

augstākās izglītības 

iestāžu ēkās” 

7 028 040 4 750 758 67,60% 0 0,00% 20 0 4 750 758 100,00% 549 967 11,58% 13 

KPFI-4 

„Tehnoloģiju pāreja 

no fosilajiem uz 

atjaunojamajiem 

energoresursiem” 

8 082 346 2 945 880 36,45% 0 0,00% 51 0 2 945 880 100,00% 344 073 11,68% 24 

KPFI-5 „Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisijas 

samazināšanai valsts 
un pašvaldību 

11 939 812 9 264 996 77,60% 0 0,00% 29 0 9 264 996 100,00% 438 053 4,73% 23 
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profesionālās 

izglītības iestāžu 
ēkās” 

KPFI-6 „Kompleksi 

risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu 

emisiju 

samazināšanai 

ražošanas ēkās” 

8 125 242 6 328 532 77,89% 0 0,00% 48 0 6 328 532 100,00% 313 101 4,95% 39 

KPFI-7 „Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisijas 

samazināšanai 

pašvaldību ēkās” 

17 506 232 13 433 010 76,73% 0 0,00% 46 0 13 391 662 99,69% 2 489 137 18,53% 37 

KPFI-8 Sabiedrības 

izpratnes attīstīšana 

par siltumnīcefekta 
gāzu emisiju 

samazināšanas 

nozīmi un iespējām” 

597 384 528 999 88,55% 0 0,00% 22 0 528 999 100,00% 60 645 11,46% 22 

KPFI-10 „Zema 

enerģijas patēriņa 

ēkas” 

7 261 722 3 389 105 46,67% 0 0,00% 31 0 2 973 923 87,75% 1 009 962 29,80% 10 

KPFI-11 

„Atjaunojamo 

energoresursu 

izmantošana 

mājsaimniecību 

sektorā” 

11 399 481 6 023 871 52,84% 0 0,00% 2266 0 6 023 871 100,00% 818 222 13,58% 1761 

KPFI-12 

„Atjaunojamo 

energoresursu 
izmantošana 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju 

samazināšanai” 

27 716 876 10 471 394 37,78% 0 0,00% 65 0 10 471 394 100,00% 4 521 594 43,18% 42 

KPFI-13 

„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšana 

pašvaldību publisko 

teritoriju 
apgaismojuma 

infrastruktūrā” 

2 811 216 4 886 817 173,83% 1 773 915 63,10% 47 23 3 835 475 78,49% 3 371 693 69,00% 44 

KPFI-14 
„Siltumnīcefekta 

2 793 646 1 719 032 61,53% 0 0,00% 18 0 1 601 701 93,17% 1 504 703 87,53% 12 
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gāzu emisijas 

samazinošu 
tehnoloģiju 

attīstīšana un 

pilotprojektu 

īstenošana” 

KPFI-15 

„Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisijas 

samazināšanai” 

9 180 377 29 335 608 319,55% 21 804 785 237,52% 223 153 5 279 164 18,00% 5 279 164 18,00% 27 

Kopā 139 961 845 116 299 302 83,09% 23 578 700 16,85% 2941 176 90 617 656 77,92% 21 109 784 18,15% 2 124 

* Saskaņā ar projektu atklāto konkursu nolikumos noteikto, no šo konkursu projektiem ietaupītais KPFI finansējums tiek pievienots atklātajiem projektu konkursiem KPFI-13 un KPFI-15. 
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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 2013.gada 

31.decembrim noslēdzās visu 56 projektu īstenošana un 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 

2013.gada 31.decembrim noslēdzās 14 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; 

 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 2013.gada 31.decembrim noslēgusies 13 projektu īstenošana. 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 2013.gada 31.decembrim 

konkursa ietvaros noslēgusies 24 projektu īstenošana (vēl turpinās 1 projekta 

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 2013.gada 31.decembrim 

konkursa ietvaros noslēgusies 23 projektu īstenošana. Projektu ietvaros sniegts 

atbalsts energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas, renovācijas vai 
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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 2013.gada 

31.decembrim noslēgusies 39 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 2013.gada 31.decembrim noslēgusies 37 projektu 

īstenošana (1 projekts 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 

2013.gada 31.decembrim noslēgusies jau 22 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 2013.gada 31.decembrim 

noslēgusies 10 projektu īstenošana (4 projektu īstenošana 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 

paaugstinošu rekonstrukcijas darbu veikšanai, siltumapgādes sistēmas maiņai no 
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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 

2013.gada 31.decembrim 1761 mājsaimniecības ar KPFI atbalstu ir veikušas 

pasākumus pārejai uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu; 

 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 2013.gada 31.decembrim noslēgusies 42 projektu īstenošana 

(1 projekta īstenošanavēl turpinās). 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; 

 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 2013.gada 31.decembrim noslēgusies 44 

projektu īstenošana. 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 2013.gada 

31.decembrim ir noslēgusies 12 projektu īstenošana (1 projekta īstenošana vēl 

turpinās). 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 samazinošu tehnoloģiju darbību praksē, arī zemas 

oglekļa emisijas tehnoloģiju ieviešanu un atjaunojamo energoresursu efektīvāku 

izmantošanu: 

 Konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” 

mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no 
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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 energoefektivitāti
12

. Līdz 2013.gada 31.decembrim ir 

noslēgusies 27 projektu īstenošana (182 projektu īstenošana vēl turpinās ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

122013.gadā veiktas izmaiņas konkursa nosacījumos, paplašinot finansējuma saņēmēju loku ar 

ārstniecības un kultūras iestādēm. 
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Pašvaldību departaments 

Pašvaldību pārraudzības un 

metodikas nodaļa 

 

Reģionālās attīstības 

plānošanas nodaļa 

Elektronisko pakalpojumu 

nodaļa 

Elektroniskās pārvaldes 

departaments 

Valsts informācijas sistēmu 

nodaļa 

Informācijas sabiedrības 

politikas nodaļa 

Vides aizsardzības 

departaments 

Ūdens resursu nodaļa 

Piesārņojuma novēršanas 

nodaļa 

Vides kvalitātes un 
atkritumu apsaimniekošanas 

nodaļa 

Klimata pārmaiņu un 

adaptācijas politikas nodaļa 

Dabas aizsardzības 

departaments 

Aizsargājamo teritoriju 

nodaļa 

Sugu un biotopu 
aizsardzības nodaļa 

Juridiskais departaments 

Personāla nodaļa 

Iekšējā audita departaments  

Starptautisko investīciju iekšējā 

audita nodaļa 

Pārvaldes sistēmu iekšējā audita 
nodaļa 

valsts sekretāra vietnieks 

vides aizsardzības jautājumos 

Plānošanas un kontroles 

nodaļa 

Sabiedrisko attiecību nodaļa  

Budžeta un finanšu 

departaments 

Budžeta nodaļa 

Finanšu pārskatu nodaļa 

Nodrošinājuma un 

kontroles departaments 

Lietvedības nodaļa 

Nodrošinājuma nodaļa 

Klimata finanšu un 

tehnoloģiju nodaļa 

Vides politikas integrācijas 

nodaļa 

Attīstības instrumentu 

departaments 

Teritoriālās sadarbības nodaļa 

Investīciju politikas 

departaments 

Finanšu instrumentu piesaistes 

nodaļa 

Programmu vadības nodaļa 

Reģionālās politikas 

departaments  

Pašvaldību sistēmas 

attīstības nodaļa 

 

Reģionālās ekonomikas 

nodaļa 

Revīzijas nodaļa 

valsts sekretārs 

Vienas pieturas aģentūras 

nodaļa 

ministrs Ministra birojs 
parlamentārais sekretārs 

Telpiskās plānošanas 

departaments 

Plānojumu uzraudzības 

nodaļa 

Telpiskās plānošanas 

politikas nodaļa 

Zemes politikas nodaļa 

valsts sekretāra vietnieks 

reģionālās attīstības jautājumos 

valsts sekretāra vietnieks 

informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju jautājumos 

valsts sekretāra vietnieks attīstības 

instrumentu jautājumos 

Klimata un vides politikas 

integrācijas departaments 

Publisko pakalpojumu 

departaments 

Nacionālo un ārvalstu atbalsta 
instrumentu nodaļa 

 
Pārrobežu sadarbības programmu 

nodaļa 

 

Ieviešanas sistēmas kontroles 
nodaļa 

Finanšu vadības nodaļa 

Projektu uzraudzības nodaļa 

Investīciju uzraudzības 

departaments 

Grāmatvedības nodaļa 

Juridiskā nodaļa 

Eiropas Savienības fondu 

projektu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

administrācijas vadītājs 

Nozares padomnieki 

Projektu vērtēšanas nodaļa 
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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.  

 

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. 
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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, kā arī nodrošina pašvaldību metodisko vadību. 

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, kā arī veicināt ministrijas un pašvaldību sadarbību. 

 

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. 
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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. 

 

Nodrošinājuma un kontroles departaments 

Nodrošinājuma un kontroles departaments organizē ministrijas darba materiāli tehnisko nodrošināšanu, lietvedību un dokumentu apriti 

ministrijā. Tāpat 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. 

 

Publisko pakalpojumu departaments  

Publisko pakalpojumu departaments izstrādā un īsteno valsts politiku vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas, publisko pakalpojumu 

sistēmas pilnveidošanas un pakalpojumu elektronizācijas jomā.  
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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; 

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; 
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 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. 

 

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.  
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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. 

 
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. 

 


