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Cienījamo lasītāj! 

2014.gads bijis ražīgs un dinamisks. 

Ministrijas uzmanības lokā bijuši gan zināmie darbi 

vides, reģionālās politikas, informācijas sabiedrības 

un e-pārvaldes jomās, gan arī stiprināta kapacitāte 

gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas 

Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusgadā.  

Vides jomā ministrija strādājusi, lai uzlabotu 

Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Apstiprinot 

Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, 

pieteikta virkne būtisku reformu vides aizsardzības jomā, piemēram, prasību noteikšana 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un lietošanai pašvaldībās, zemes dzīļu izmantošanas 

juridiskā ietvara pilnveidošana un zinātnes potenciāla palielināšana vides aizsardzības nozarei 

nepieciešamo pētījumu veikšanā. No sabiedrībai zināmākiem jautājumiem jāizceļ izstrādātais 

regulējums piesārņojošu darbību izraisītu smaku ierobežošanai, kas ilgstoši bijis sāpīgs jautājums 

vairākās Latvijas pilsētās. Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībā ir risinājusies 

nozīmīga profesionāla sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. Aktuāli bijuši klimata politikas un 

energoefektivitātes jautājumi gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Turpinot jau aizsākto darbu, arī 

nākošajā ES fondu plānošanas periodā no 2014.-2020.gadam pašvaldībām būs pieejams finansējums 

energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Latvijā. Ministrijai šiem mērķiem izdevies piesaistīt 

finansējumu 31,4 milj. eiro apmērā.  

Reģionu attīstībā bija un būs aktīvi jāstrādā, lai samazinātu sekas, ko rada negatīvā 

demogrāfiskā situācija un iedzīvotāju aizplūšana. Reģionu turpmākai izaugsmei 2020. gadam no ES 

fondiem plānots piesaistīt finansējumu 326,9 milj. eiro apmērā.  Šis finansējums veicinās 

uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības palielināšanos. Papildus, lai veicinātu uzņēmējdarbību 

reģionos, pilnveidots tiesiskais regulējums saistībā ar valsts un pašvaldību tiesībām rīkoties ar savu 

nekustamo īpašumu (zemi) uzņēmējdarbības veicināšanas kontekstā. Tāpat ar ministrijas atbalstu un 

Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējumu Rīgā atklāta Latgales pārstāvniecība. Latgales 

pārstāvniecībā reģiona uzņēmēji Rīgā var tikties ar partneriem un piedāvāt savu produkciju. Šeit ir 

iespējams uzzināt par tūrisma piedāvājumiem, kā arī gūt visaptverošu informāciju par investīciju 

iespējām šajā reģionā. 

Ministrija sadarbība ar pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm pilnveidojusi publisko 

pakalpojumu pieejamību Rīgā un reģionos. Pilotprojekta ietvaros, atvērti pirmie klientu apkalpošanas 

centri Daugavpilī, Valmierā, Rojā, Aucē un Rīgā. Tajos iedzīvotāji un uzņēmēji varēja saņemt valsts 

un pašvaldību sniegtos publiskos pakalpojumus vienuviet. Vienlaikus tas veicinājis arī publisko 

pakalpojumu izmantošanu e-vidē, jo sniedza iespēju skaidrot un popularizēt e-pakalpojumu lietošanu 

- tādējādi veicinot tālāku e-Latvijas attīstību. Īstenojot „vienas pieturas aģentūras” principu, no 

2015.gada visā valsts teritorija pakāpeniski tiks uzsākta Valsts un pašvaldību vienoto klientu 

apkalpošanas centru izveide 89 novadu nozīmes un 21 reģionālās nozīmes centros.  

Nākošais, 2015.gads, būs mums visiem izaicinājumu pilns gan nacionālā, gan starptautiskā 

mērogā. Esmu pārliecināts, ka kopā mēs VARAM sasniegt mūsu izvirzītos mērķus un dot 

ieguldījumu labākas, zaļākas un uz attīstību vērstas Latvijas veidošanā. 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

KASPARS GERHARDS 
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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. 

2014. gadā VARAM izstrādājusi un Saeima pieņēmusi 14 likumus, Ministru kabinets 

pieņēmis 72 noteikumus, apstiprinājis 73 rīkojumus (t.sk. 9 jaunus politikas plānošanas 

dokumentus), apstiprinājis 1 instrukciju, izskatījis 44 informatīvos ziņojumus, kā arī 

VARAM sagatavojis 5 Ministru prezidenta rīkojuma projektus. Vienlaikus VARAM aktīvi 

piedalās arī normatīvu aktu pilnveidošanas procesā saistītajās jomās, t.sk.,  Eiropas 

Savienības ( turpmāk- ES) fondu īstenošanas procedūru izstrādē. Izvērsts pieņemto tiesību 

aktu saraksts pievienots pielikumā. 

1.2 VARAM 2014. gada darbības virzienu un būtiskāko paveikto darbu 

kopsavilkums  
 

2014.gadā lielākā daļa VARAM veikto uzdevumu saistīti ar Laimdotas Straujumas 

valdības deklarācijā doto uzdevumu realizāciju. Zemāk apskatīti būtiskākie paveiktie darbi 

un notikumi 2014.gadā. 
 

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 - 2014.gadā noslēdzās darbs pie Vides 

politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izstrādes. 
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Tās tika izstrādātas, ievērojot apstiprināto Nacionālās attīstības plānu 2014.-2020.gadam 

(NAP 2020) 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. 
 

Vides infrastruktūras attīstība 
 

Sekmīgi izmantojot ES fondu finansējumu (Kohēzijas fonds un ERAF), visā Latvijas 

teritorijā turpinājās vērienīgi vides infrastruktūras uzlabošanas pasākumi, piesaistot arī 

valsts, pašvaldību un privāto līdzfinansējumu.  

2014.gadā turpinājās ūdenssaimniecības sistēmu modernizācija, tādejādi palielinot 

centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus saņēmušo iedzīvotāju skaitu. 2015.gadā 

plānots to turpināt, kas nodrošinās 272 modernizētu ūdenssaimniecību darbību. Līdz ar to 

67,7% no Latvijas iedzīvotājiem nodrošināti kvalitatīvi dzeramā ūdens pakalpojumi un 63% 

iedzīvotājiem nodrošināti droši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi. 

Vienlaikus tiek nodrošināta arī atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras 

uzlabošana, t.sk. izveidojot normatīvo aktu prasībām atbilstošus atkritumu poligonus, attīstot 

atkritumu dalītās vākšanas sistēmu un veicot sadzīves atkritumu izgāztuvju rekultivāciju. 

Līdz 2014.gada 31.decembrim izveidoti 1078 atkritumu dalītās vākšanas punkti, 29 

atkritumu šķirošanas laukumi, 11 kompostēšanas laukumi un 15 šķirošanas pārkraušanas 

centri. Minēto darbību rezultātā vidējais dalītās atkritumu savākšanas punktu īpatsvars 

sasniedzis – 856 iedzīvotāji vidēji uz vienu punktu. 2014.-2015.gadā turpinās atkritumu 

poligonu pilnveide – kopumā līdz 2015.gadam ar KF atbalstu plānots pilnveidot 9 atkritumu 

poligonu infrastruktūru, kā arī veicināt atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību, sniedzot 

atbalstu 20 komersantiem, kā arī panākt vairāku atkritumu izgāztuvju rekultivāciju – 

2014.gadā rekultivētas 15 sadzīves atkritumu izgāztuves visā Latvijas teritorijā, bet kopumā 

līdz aktuālā ES fondu plānošanas perioda beigām plānots rekultivēt vēl 16 izgāztuves. 

Vides aizsardzības infrastruktūra antropogēnās slodzes samazināšanai tiek attīstīta arī 

Natura 2000 teritorijās, 2014.gadā īstenojot 2 projektus. Līdz 2014.gada beigām tika 

izveidota/labiekārtota infrastruktūra 38 teritorijās, tādejādi pārsniedzot plānoto mērķi. 

Plānots, ka antropogēnās slodzes mazināšanai līdz 2015.gada beigām tiks 

izveidota/labiekārtota infrastruktūra 45 Natura 2000 teritorijās. Savukārt bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūra izveidota Nacionālajā botāniskajā dārzā. 
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1.2.2. Reģionālās attīstības, pašvaldību darbības pilnveidošanas un telpiskās 

plānošanas jomās 

Lai veicinātu finansējuma piesaisti atbilstoši Reģionālās politikas pamatnostādnēs 

paredzētajiem atbalsta pasākumiem, 2014.gadā notika aktīvs darbs pie atbalsta plānošanas 

pašvaldībām ES fondu 2014.-2020.gadam Partnerības līguma un darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros, t.sk. nosakot pilsētvides un policentriskās attīstības 

investīciju ieviešanas principus jaunajā ES fondu plānošanas periodā. Tāpat tika veiktas 

aktivitātes plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību kapacitātes stiprināšanai mērķtiecīgai un 

pārdomātai ES fondu finansējuma piesaistei, sniedzot atbalstu attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādei, apmācot attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības speciālistus, veicot 

priekšdarbus uzņēmējdarbību veicinošo projektu identificēšanai un sagatavošanai utml. 

Zemes pārvaldības likuma pieņemšana Saeimā ir uzskatāma par nozīmīgāko paveikto 

darbu telpiskās plānošanas jomā. Līdz ar likuma pieņemšanu pašvaldību valdījumā ir nodoti 

iekšzemes publiskie ūdeņi un jūras piekrastes josla, tādējādi pašvaldībām ir nodotas tiesības 

un pienākums nodrošināt šo teritoriju pārvaldību, tai skaitā plānot to attīstību. Tāpat likums 

dod pašvaldībām iespēju risināt arī publiskās infrastruktūras izveides un piekļuves iespēju 

jautājumus. Likumā ietverti pamatnosacījumi zemes konsolidācijai – procesam, lai uzlabotu 

saimniecību struktūru, kā arī veicināt lauku infrastruktūras un lauku attīstību, un paredz arī 

rīcības ar brīvajām zemes reformas laikā nesadalītajām zemēm, nosakot, kamēr šīs zemes 

neatradīs savu saimnieku, to pārvaldību nodrošina vietējā pašvaldība. 

 

1.2.3. E-pārvaldes jomā 

Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais 

modelis 

 

2014.gada laikā attiecībā uz valsts IKT pārvaldības organizatorisko modeli tika veikta 

pārvaldības modeļa būtiskāko strukturālo komponentu izveidošana un nostiprināšana.  

IKT pārvaldības organizatoriskā modeļa pirmais ieviešanas etaps paredz resora ministriju un 

to padotības iestāžu IKT infrastruktūras un standarta IKT pakalpojumu centralizāciju. 

Apkopojot ministriju sniegto informāciju, VARAM par 2014.gadu secina, ka pārvaldības 

organizācijas tiek veidotas uz esošo struktūrvienību bāzes vai arī saskaņā ar ministriju 

izstrādāto rīcības plānu. Savukārt paša VARAM resora IKT pārvaldības organizācija tiek 

īstenota uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk-VRAA) bāzes, tādējādi nodrošinot 

IKT pārvaldības organizatoriskā modeļa pirmā ieviešanas etapa īstenošanā noteikto 

ministrijas un tās padotības iestāžu IKT infrastruktūras un standarta IKT pakalpojumu 

centralizāciju. Centralizācijas plāna otrajam posmam - pamatlīdzekļu pārņemšanai, ir veikts 

pamatlīdzekļu apkopojums, par VARAM resora iestāžu rīcībā esošajiem pamatlīdzekļiem, 

kurus būtu iespējams nodot VRAA turējumā. Koplietošanas IKT platforma ietver Valts 

informācijas sistēmu savietotāju (turpmāk-VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību 

pakalpojumu portālu www.latvija.lv  dokumentu integrācijas vidi. Esošā koplietošanas IKT 

platforma jau tiek izmantota vairāk kā 93 e-pakalpojumu darbināšanai, un 102 datu apmaiņas 

risinājumu darbināšanai, kas ir būtisks atbalsts valsts un pašvaldību iestāžu pamatdarbības un 

sniegto pakalpojumu iedzīvotājiem nodrošināšanai. Koplietošanas IKT platformā iekļaujas 

arī ģeoportāls un tā darbību nodrošinošā infrastruktūra – ģeotelpisko datu savietotājs, kas ir 

būtisks atbalsts ģeotelpisko datu turētājiem, piemēram, Valsts zemes dienestam, Latvijas 

ģeotelpiskās informācijas aģentūrai, u.c., lai nodrošinātu datu izplatīšanu atbilstoši INSPIRE 

direktīvai. 

http://www.latvija.lv/
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Atbilstoši valsts IKT pārvaldības organizatoriskajam modelim 2014.gada ietvaros 

aktivitātes turpināja 2013.gadā izveidotais Valsts IKT pārvaldības vadītāju forums, kur 

galvenais uzdevums – nodrošināt regulāru informācijas, pieredzes un viedokļu apmaiņu, 

sniedzot padomus, norādījumus vai labas prakses piemērus IKT pārvaldības jomā.  
 

Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide 

 

Turpināts darbs pie Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla 

izveides. Informatīvajam ziņojumam par klientu apkalpošanas centru tīkla 

izmēģinājumprojekta plānu” atbilstoši līdz 2013. gada beigām tika izpildīti visi 

nepieciešamie priekšdarbi pilotprojekta uzsākšanai, nodrošinot valsts un pašvaldību vienotā 

klientu apkalpošanas centra tīkla pilotprojekta uzsākšanu Daugavpilī, Valmierā, Aucē un 

Rojā pilsētas pašvaldībā 2014. gada 2. janvāri. Pilotprojektā tika iesaistītas Auces, Rojas un 

Rīgas pašvaldības, nodrošinot klientiem atsevišķu valsts iestāžu pakalpojumu dokumentu 

pieņemšanu, rezultātu izsniegšanu, kā arī sniedza konsultatīvus pakalpojumus, t.sk. palīdzēja 

apgūt e-pakalpojumu sniegtās priekšrocības.  

2014. gada 9.decembrī Ministru kabinetā iesniegts un skatīts koncepcijas projekts 

„Grozījumi Koncepcijā par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi”, kas paredz vienas 

pieturas aģentūras principa ieviešanu, organizējot klientu klātienes apkalpošanu valsts un 

pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros 89 novadu, 21 reģionālās nozīmes un, 

atkarībā no pieņemtā risinājuma, arī 9 nacionālās nozīmes centros. 

Konstatēts, ka šobrīd iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejami aptuveni 2000 valsts 

un pašvaldību piedāvātie publiskie pakalpojumi, kurus iespējams saņemt vairāk nekā 900 

vietās visā Latvijā. Tas ir dārgi un neefektīvi, raugoties gan no uzņēmēju un iedzīvotāju, gan 

valsts viedokļa. Tādēļ 2014. gada pirmajā pusē tika īstenots pilotprojekts, kas sniedza iespēju 

izvērtēt divas pieejas, kā efektīvāk un ērtāk iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināt valsts 

iestāžu pakalpojumu saņemšanu. Šī pilotprojekta veiksmīgas īstenošanas rezultātā visā 

Latvijā tiks izveidots Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centru tīkls ar 

mērķi nodrošināt pakalpojuma sniegšanu klientam vienuviet, nevis apmeklējot atsevišķi 

katru valsts vai pašvaldības iestādi lēmuma saņemšanai. 

Vienlaikus Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides koncepcija paredz ne tikai izstrādāt 

Publisko pakalpojumu likumu un pakārtotos normatīvos aktus, bet arī veicināt e-

pakalpojumu un IKT koplietošanas rīku attīstību, izstrādāt vienotu publisko pakalpojumu 

izmaksu uzskaites un pārskatu sniegšanas kārtību.  
 

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 
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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, ES 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. 

 

 

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 

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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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. 

 

 

 

2 FINANŠU RESURSI UN VARAM DARBĪBAS REZULTĀTI 2014. 

GADĀ  

2.1 Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 2014.gadā 

 (euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā* 
faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 132 998 998 168 943 900 148 019 669 

1.1. dotācijas 101 116 438 134 458 571 119 055 288 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 222 0 0 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 30 355 480 32 299 527 27 042 237 

1.4 Transferti 1 526 858 2 185 802 1 922 144 
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1.5. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 138 635 169 184 651 996 152 256 078 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 133 149 044 171 488 124 143 798 354 

2.1.1. kārtējie izdevumi 8 841 346 12 016 840 10 847 047 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
58 704 939 73 011 533 70 353 018 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 

Kopienas budžetā un starptautiskā 

sadarbība 

19 129 346 21 141 922 12 997 350 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 46 473 414 65 317 829 49 600 939 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 5 486 124 13 163 872 8 457 724 

 

*2014. gada precizētais plāns atbilstoši FM rīkojumiem  

 

2.2 Darbības rezultāti 2014.gadā 

2.2.1 Vides aizsardzība 

Valdībā apstiprinātas Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam ar mērķi 

nodrošināt 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. Pamatnostādnes paredz ieviest finansēšanas modeli "dabas 

resursu nodoklis atgriežas dabā", pilnveidot juridisko ietvaru un stiprināt institucionālo 

kapacitāti zemes dzīļu izmantošanai, noteikt prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanai un lietošanai pašvaldībās, kā arī palielināt zinātnes potenciālu vides aizsardzības 

nozarei nepieciešamo pētījumu veikšanai un zinātnisko darbu un pētījumu pieejamības 

nodrošināšanai. 

2014. gadā Saeima sāka izskatīt likumprojektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

likums”. Likumprojekta mērķis ir sekmēt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu 

ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem un nodrošināt viņus ar 

nepārtrauktiem un drošiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, līdzsvarojot vides 

aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses. 

Likumprojektā ir noteikta ne tikai ūdensapgādes un kanalizācijas (ūdenssaimniecības) 

pakalpojumu regulēšanas vispārīgā kārtība un valsts un pašvaldību kompetence 

ūdenssaimniecības pakalpojumu regulēšanā, bet arī vairāki netieši risinājumi, kā stimulēt 

iedzīvotājus ierīkot pieslēgumus centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. 

Pirmajā lasījumā likumprojekts Saeimā pieņemts 2014. gada 20.novembrī.  

2014.gadā uzsākta upju baseinu apsaimniekošanas plānu un plūdu riska pārvaldības 

plānu izstrāde 2016.-2021.gadam. Ar VARAM rīkojumu Nr. 165 (28.04.2014.) izveidota 

koordinācijas grupa, kurā ietilpst VARAM un par minēto plānu izstrādi atbildīgās iestādes – 

LVĢMC – darbinieki. Visa gada laikā koordinācijas grupa regulāri tikās, lai pārrunātu darbu 

gaitu un dažādus ar plānu saturu un noformējumu saistītus jautājumus, lai plānu projektus 

varētu nodot sabiedriskajai apspriešanai 2015.gadā.   
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2014.gadā pabeigta jaunās Jūras vides monitoringa programmas izstrāde atbilstoši 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/56/EK (2008.gada 17.jūnijs), ar ko izveido 

sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva), 

prasībām un saskaņā ar Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam. Par izstrādāto 

programmu iesniegts ziņojums Eiropas Komisijai. Jūras vides monitoringa programma ir 

Vides monitoringa programmas sadaļa (apstiprināta ar VARAM 26.02.2015. Rīkojumu 

Nr.67).  

2014.gada Valdības rīcības plānā tika noteikts, ka viens no valdības mērķiem ir izstrādāt 

un ieviest "zaļā iepirkuma" principu valsts un pašvaldību publiskajos iepirkumos, sekmējot 

veselīgas pārtikas un vietējo materiālu (tostarp koksnes) īpatsvara pieaugumu. VARAM 

sadarbībā ar iesaistītajām pusēm izstrādāja „Zaļā iepirkuma veicināšanas plānu 2015. – 

2017.gadam”
1
, tajā raksturojot esošo situāciju, tai skaitā identificējot galvenās problēmas, 

kas saistās ar zaļo iepirkumu un zaļo publisko iepirkumu, un iekļaujot konkrētus pasākumus 

šo problēmu risināšanai. 2014.gada 9.jūlijā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas rīkojumu Nr. 242 ir izveidota Zaļā iepirkuma veicināšanas darba grupa, ir 

notikušas vairākas sanāksmes. 

2014.gadā tika pieņemti grozījumi Ķīmisko vielu likumā, kas noteica kompetento 

iestādi – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildīgu “Latvijas Vides, ģeoloģijas meteoroloģijas 

centrs” - Regulai Nr.528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu, kā arī precizēja ar 

biocīdiem apstrādātu izstrādājumu kontroles institūcijas. 

2014.gadā tika pieņemti arī grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos 

Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska 

samazināšanas pasākumi", kas nosaka, ka turpmāk arī uz mazutu attieksies šo noteikumu 

prasības.  

2014.gadā tika pieņemti divi Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē īpašas vides 

aizsardzības prasības atsevišķām tautsaimniecības nozarēm - Ministru kabineta 2014.gada 

29.aprīļa noteikumi Nr.224 „Īpašās vides prasības cementa, kaļķu un magnija oksīda 

ražošanai” un Ministru kabineta Rīgā 2014.gada 18.februāra noteikumi Nr.102 „Īpašās vides 

prasības dzelzs un tērauda ražošanai”.  

Lai nodrošinātu vienotus standartus tautsaimniecības nozaru atbilstībai labākajiem 

pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, kā arī pārņemtu Eiropas Komisijas īstenošanas 

lēmumus, šajā jomā aizsāktais darbs tiks turpināts arī nākamajos gados, nodrošinot vienota 

regulējuma izstrādi arī citām tautsaimniecības nozarēm. 

Lai uzlabotu gaisa kvalitāti Rīgā sadarbībā ar Rīgas domi aktualizēta „Rīgas pilsētas 

gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2011. - 2015.gadam”. 

Izstrādājot un 2014.gada 25.novembrī Ministru kabinetā akceptējot noteikumus Nr.724 

„Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, 

kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”, skaidri definēti noteikumi gan piesārņojošās darbības 

veicējiem, gan kontrolējošām institūcijām, gan pašvaldībām. Tieši par smakām tiek bieži 

saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem un šie noteikumi ļaus efektīvāk ierobežot un kontrolēt 

smaku izplatīšanos, tādejādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Savu pienesumu gaisa piesārņojuma mazināšanā nodrošinās arī 2014.gada 14.oktobrī 

pieņemtie Ministru kabineta noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 

27.decembra noteikumos Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas 

iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā"” 

Ietekmes uz vidi novērtējuma jomā 2014.gada jūlijā stājās spēkā grozījumi 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 
                                                           

1
 „Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.-2017.gadam” apstiprināts ar Ministru kabineta 

2015.gada 18.februāra rīkojumu Nr.83. 
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pirms darbības uzsākšanas, kurai piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, 

jākonsultējas ar pašvaldību par darbības īstenošanas iespējām pašvaldības teritorijā.  

Izstrādājot un valdībā 2015.gada 13.janvārī akceptējot Ministru kabineta noteikumus 

Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto 

darbību”, izveidots vienots regulējums, aptverot visu ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūru – no sākotnējā izvērtējuma līdz paredzētās darbības akceptam. Tas atvieglo darbu 

gan kompetentajām institūcijām, gan arī iesaistītajām pusēm – uzņēmējiem, pašvaldībai un 

sabiedrībai ir pārskatāmāks process, vienlaikus paplašinot informācijas pieejamību 

sabiedrībai. 

2014.gada 16.aprīlī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 

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

ietekmes uz vidi novērtējumu, kuru likumdošanā jāpārņem līdz 2017.gada 16.maijam. 

Turpmākajos gados notiks aktīvs darbs, lai direktīva tiktu pārņemta pilnībā līdz noteiktajam 

laikam. 

Ar 2014.gada 1.oktobri mainījās būvniecības kārtība, kā rezultātā spēku zaudēja 

prasība par plānošanas arhitektūras uzdevuma izsniegšanu, kas bija par pamatu Valsts vides 

dienesta tehnisko noteikumu saņemšanai. Ņemot vērā jauno kārtību un būvatļaujas 

saņemšanu tika nolemts, ka tehniskos noteikumus var pieprasīt pirms un arī pēc būvatļaujas 

saņemšanas līdz tās apstiprināšanai. Savukārt ietekmes uz vidi novērtējumus un sākotnējais 

izvērtējums jāveic pirms būvatļaujas saņemšanas. 

Pārskata periodā nodrošināta Latvijas dalība pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūrās ar Igauniju par plānoto dolomīta ieguvi Viru pašvaldībā. 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 pieņemti grozījumi Aizsargjoslu likumā, ar kuriem aizsargjoslās ap 

ūdens ņemšanas vietām prasība paredzētajai darbībai veikt sākotnējo ietekmes uz vidi 

izvērtējumu aizstāta ar prasību saņemt Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus. 

Grozījumi samazina administratīvo slogu gan vides institūcijām, gan paredzētās darbības 

ierosinātājiem. 

Uzsākta Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu 

potenciālo investīciju piesaistei apspriešana. Koncepcijas projektā raksturota situācija zemes 

dzīļu izmantošanā, izvērtēts zemes dzīļu izmantošanu regulējošais normatīvais ietvars, īpaši 

pievēršot uzmanību zemes dzīļu īpašumtiesībām. Koncepcijas mērķi ir: 1) veicināt zemes 

dzīļu izpēti un jaunas, mūsdienīgas informācijas par zemes dzīļu uzbūvi un īpašībām 

iegūšanu;  

2) veidot investīcijām labvēlīgu vidi, pilnveidojot normatīvo aktu ietvaru un 

nodrošinot iespējas veicināt zemes dzīļu efektīvu izmantošanu;  

3) veicināt zemes īpašnieku ieinteresētību zemes dzīļu resursu izpētē un izmantošanā.  

Koncepcijā izvērtēts piedāvātā tiesiskā regulējuma maiņas leģitīmais mērķis, 

piedāvāti risinājuma varianti, kā arī raksturoti iespējamie normatīvo aktu grozījumi, tajā 

skaitā iespējamās izmaiņas Civillikumā, kas attiecināmas uz zemes dzīļu izpēti un resursu 

ieguvi. Piedāvāti problēmas risinājuma varianti.  

2014.gada stājās spēkā budžeta pakotnes ietvaros pieņemtie grozījumi Dabas resursu 

nodokļa likumā, kas paredzēja likmju pieaugumu virknei objektu, t.sk. dabas resursu 

izmantošanai, sadzīves atkritumu apglabāšanai poligonos, videi kaitīgām precēm, 

iepakojumam, atsevišķām piesārņojošo vielu emisijām ūdeņos un gaisā. Salīdzinot ar 

2013.gadu nodokļa likmes pieauga vidēji par 25%. No 2014.gada nodoklis tiek piemērots arī 

diviem jauniem dabas resursu nodokļa objektiem: mazajām hidroelektrostacijām, kuru 
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hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir mazāka par diviem megavatiem, par ūdens resursu 

lietošanu elektroenerģijas ražošanai, kā arī uguņošanas ierīcēm. Pārskata periodā atbilstoši 

grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā tika izstrādāti grozījumi saistošajos Ministru 

kabineta noteikumos.  

2014.gada 15.aprīlī Ministru kabinetā tika pieņemti noteikumi Nr.199 “Būvniecībā 

radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek 

veikta būvniecībā radušos atkritumu uzskaite un būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu 

uzskaite. Noteikumi paredz, ka būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu elektroniskai 

reģistrācijai un uzskaitei valsts teritorijā izmanto būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu 

uzskaites valsts informācijas sistēmu, kuras darbība tika uzsākta 2014.gada 1.maijā. 

2014.gadā savu darbību beidza deviņi reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni. 

Ministrija sagatavoja reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu noslēguma informatīvos 

ziņojumus un iesniedza tos Ministru kabinetā. Atbilstoši izmaiņām Atkritumu 

apsaimniekošanas likumā turpmāk par reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 

sagatavošanas nepieciešamību lemj katra atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības 

un, ja vienojas par šāda plāna sagatavošanu, sagatavo un apstiprina tos. 

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. 

2014.gadā turpinājās darbs pie radiācijas drošības un kodoldrošības tiesiskā 

regulējuma pārskatīšanas. Notika darbs pie grozījumiem likumā „Par radiācijas drošību un 

kodoldrošību”, ar kuriem no 2016.gada 1.janvāra tiek ieviestas jaunas procedūras darbību ar 

jonizējošā starojuma avotiem reģistrēšanai un licencēšanai. Tāpat notika darbs pie jauna 

regulējuma izstrādes medicīniskās apstarošanas jomā, uzlabojot radiācijas drošības prasības. 

Rezultātā tika pieņemti jauni Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi 

Nr.482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 
Notika arī darbs pie tiesiskā regulējuma pilnveidošanas radiometriskajai kontrolei uz 

valsts robežas, kā rezultātā tika sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, 

kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli 

robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai 

radiācijas drošības jautājumos”.  

Paralēli tiesiskā regulējuma pilnveidošanai radiācijas drošības un kodoldrošības jomā notika 

darbs arī pie Salaspils kodolreaktora un radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” drošības 

jautājumu uzlabošanas, kā arī tika meklēti iespējamie risinājumi, lai varētu nodrošināt 

Salaspils kodolreaktora likvidēšanu un darbus pie radioaktīvo atkritumu tvertnes būvniecības 

radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”. 

2014.gada 7.janvārī tika pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.16 "Trokšņa 

novērtēšanas un pārvaldības kārtība", kuri nosaka prasības trokšņa novērtēšanai gan ēku 

telpās, gan ārpus tām (vides troksnis). Noteikumos ir noteiktas arī prasības trokšņa 

stratēģiskajai kartēšanai un rīcības plāniem trokšņa samazināšanai. 

Latvijas iestāšanās procesa ietvaros ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā 

(Organisation for Economic Co-operation and Developmen – turpmāk tekstā - ESAO) Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2014. gadā nodrošināja turpmāko virzību 

vides politikas, atkritumu apsaimniekošanas un ķīmisko vielu pārvaldības jomā. 

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija nodrošināja ESAO izpētes 

misijas darbu Latvijas vides pārvaldības un atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī veica 

ESAO ieteikumu iestrādi Informatīvajā ziņojumā par vides politiku un institucionālo ietvaru 

un iesniedza Latvijas precizēto pozīciju par ESAO Padomes aktiem vides jomā. 2014. gadā 

ESAO Resursu produktivitātes un atkritumu darba grupas sanāksmē tika prezentēts Latvijas 
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Informatīvais ziņojums par vides politiku un institucionālo ietvaru atkritumu 

apsaimniekošanas jomā un precizētā pozīcija attiecībā uz ESAO Padomes aktiem atkritumu 

jomā. 

2014. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošināja 

informatīvā ziņojuma (Brief note) par Latvijas ķīmisko vielu pārvaldības tiesību aktu un to 

ieviešanas praksi sagatavošanu, kā arī uzsāka ESAO izpētes misijas ķīmisko vielu 

pārvaldības jomā sagatavošanu 2015.gadā.  

2014.gadā ievērojams darbs tika ieguldīts strādājot pie Latvijas sagatavošanās procesa 

Latvijas prezidentūrai ES Padomē. Noslēgtas trialoga sarunas ar Itāliju un Luksemburgu par 

Padomes trimestra darba programmu. Sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām sagatavoti un 

apstiprināšanai virzīti Latvijas prezidentūras mandāti, kas apstiprina plānoto darbu progresu 

tādās jomās kā ķīmisko vielu pārvaldība, gaisa aizsardzības jautājumi un ozona slāni 

noārdošo vielu pārvaldību.  

 

2.2.2 Dabas aizsardzība 

Lai varētu veikt Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam paredzētos 

pasākumus, piesaistot ES Struktūrfondu finansējumu, DAD ir līdzdarbojies Darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides 

monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī 

sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” izstrādāšanā.  

Lai nodrošinātu sekmīgu Latvijas institūciju piedalīšanos EK LIFE programmas 

projektu konkursā, ir pieņemts MK rīkojums Par Latvijas institūciju dalību Eiropas 

Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.−2017.gadā.  

2014.gadā izstrādāts informatīvais ziņojums „Latvijas Nacionālā jūras zvejas 

kontroles programma 2014.-2020.gadam”, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas priekšlikuma par Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fondu, kurā šādas programmas 

izstrādāšana tiek izvirzīta par ex-ante kritēriju finansējuma saņemšanai no Eiropas jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda. Programmas mērķis ir nodrošināt efektīvu zvejas un ar to saistīto 

darbību kontroli un uzraudzību, atbilstoši ES Kopējai zivsaimniecības politikai. 

2014.gadā sagatavots nacionālais ziņojums par Ramsāres konvencijas ieviešanu 

Latvijā un iesniegts Ramsāres konvencijas sekretariātam. 

2014.gadā sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu un Aizkraukles novada 

pašvaldību tika sekmīgi pabeigts pilotprojekts „Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas 

aizsardzības plāna sagatavošana un integrēšana teritorijas plānojumā”. Vienlaikus 

Aizkraukles novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu par Aizkraukles novada teritorijas 

plānojuma izstrādes uzsākšanu, tajā iekļaujot dabas parka "Daugavas ieleja" dabas 

aizsardzības plānu. Pilotprojektam noslēdzoties, Aizkraukles novada pašvaldība ir atzinīgi 

novērtējusi sasniegto rezultātu. 

2014.gadā tika sagatavots un Eiropas Komisijā iesniegts 5. nacionālais ziņojums par 

Konvenciju par bioloģisko daudzveidību. 

Tāpat 2014.gadā izstrādāti MK noteikumi „Dabas datu pārvaldības sistēmas 

uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtība” un turpināta Latvijas dabas 

datu pārvaldības sistēmas "Ozols"
2
 pilnveidošana, 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.  

                                                           
2
 http://ozols.daba.gov.lv/  

http://ozols.daba.gov.lv/
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Pārskata periodā, gatavojoties Latvijas ES Padomes prezidentūrai, nodrošināta 

papildu līdzdalība starptautisko dabas aizsardzības līgumu un konvenciju sanāksmēs, ES 

Padomes darba grupās un Eiropas Komisijas komiteju sanāksmēs.  

2.2.3. Klimata pārmaiņas 

Eiropas Komisija 2014.gada 22.janvārī ir publiskojusi paziņojumu par klimata un 

enerģētikas politikas satvaru laikaposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam (turpmāk – 

KEPS2030) un 2014.gada 23.jūlijā ir publiskojusi paziņojumu par energoefektivitātes 

pienesumu enerģētiskai drošībai un KEPS2030. KEPS2030 mērķis ir iezīmēt ES klimata un 

enerģētikas politikas ietvaru laika posmam no 2020.gada. līdz 2030.gadam, t.sk. nosakot ES 

dalībvalstīm kopīgi sasniedzamos mērķus klimata pārmaiņu mazināšanas un enerģētikas 

jomā. Ministru kabinets 2014.gada 7.oktobrī ir apstiprinājis Latvijas Republikas pozīciju 

Nr.3 „Par Klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020.gada līdz 

2030.gadam” un „Par Energoefektivitāti un tās ieguldījumu enerģētiskajā drošībā un Klimata 

un enerģētikas politikas satvarā laikaposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam”. Latvijas 

Republikas pozīcijā ir norādīts, ka Latvija atbalsta pieeju visām ES dalībvalstīm kopīgi 

samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas periodā no 2020.gada līdz 2030.gadam, lai dotu 

ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā un globālo klimata pārmaiņu 

mazināšanā, Latvija uzskata, ka KEPS2030 iekļautajiem mērķiem ir jābūt godīgiem un 

solidāriem, nesamazinot dalībvalsts tautsaimniecības attīstības un izaugsmes iespējas, un 

KEPS2030 iekļautajiem nosacījumiem ir jāsniedz ES dalībvalstīm pietiekama elastība šo 

mērķu sasniegšanā. 

Emisiju samazināšanas un atjaunojamo energoresursu jomā Latvijā ir veikti vairāki 

pētījumi. Pētījumi galvenokārt ir tikuši finansēti ne vien no Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta (turpmāk – KPFI), bet arī no Valsts pētījumu programmas, Latvijas vides 

aizsardzības fonda administrācijas, Horizonts 2020 programmas budžetiem piesaistīto 

pētniecisko centru - kā Rīgas Tehniskā universitāte un citiem. MK apstiprinātās valsts 

pētījumu programmas 2014-2017.gadam ietvaros darbu uzsākusi programma Energoefektīvi 

un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai 

energoapgādei. Tās virsmērķis ir izstrādāt Latvijas klimata un enerģētikas politikas 

ilgtermiņa ietvara līdz 2030.gadam ieviešanas instrumentu zinātniski metodoloģisko 

pamatojumu un sagaidāmās ietekmes novērtēšanas metodes un pielietot tās SEG emisijas 

samazināšanas un atjaunojamo energoresursu mērķu sasniegšanas indikatīvo izmaksu 

novērtēšanai, tajā skaitā veicot izmaksu novērtējumu tautsaimniecības nozaru griezumā un 

atsevišķi izvērtējot emisiju tirdzniecībā iesaistītos un neiesaistītos sektorus. 

VARAM nodrošināja arī Latvijas kvalitatīvu iesaisti procesos, kas vērsti uz 

gatavošanos Konvencijas Līgumslēdzēju pušu 21.sesijai Parīzē, kurā plānots pieņemt jaunu, 

visaptverošu, globālu līgumu klimata pārmaiņu ierobežošanai pēc 2020.gada (t.s. Kioto 

protokola aizstājējs). Gada nogalē notiekošās Klimata pārmaiņu konferences ietvaros tika 

pieņemts lēmums, kas skaidrāk iezīmēja 2015.gada nogalē pieņemamās vienošanās 

elementus, kā arī ietvēra vadlīnijas valstu nacionāli nosakāmajiem ieguldījumiem, kas 

2015.gadā jāiesniedz Klimata pārmaiņu konferencei Parīzē. 

VARAM turpināja nodrošināt ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbību (ES 

ETS) tās 3.perioda (2013.-2020.gads) ietvaros. Viens operators no Iekārtu saraksta tika 

izslēgts, bet divi jauni operatori tajā tika iekļauti. VARAM pieņēma lēmumus par ikgadējo 

emisijas kvotu piešķiršanu, kā arī 20 lēmumus par emisijas kvotu apjoma grozījumiem, 

ņemot vērā iekārtu darbības un jaudas izmaiņas. Papildus, 2014.gadā tika pieņemts arī 

lēmums par aviācijas emisijas kvotu piešķiršanu gaisa kuģa operatoriem 2013.-2016.gadam 

atbilstoši ES likumdošanas izmaiņām. VARAM sagatavoja grozījumus ES ETS darbību 
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Latvijā reglamentējošajos tiesību aktos un uzlaboja emisijas kvotu piešķiršanas, uzraudzības 

un datu ziņošanas kārtību.  

2014. gadā VARAM turpināja ES ETS 3. perioda emisijas kvotu regulāru izsolīšanu 

kopējā izsoļu platformā. Kopumā tika izsolītas 1 709 000 emisijas kvotas, tādejādi iegūstot 

aptuveni 10 milj. EUR. Papildus tam, 2014. gada 3. septembrī VARAM uzsāka arī aviācijas 

emisijas kvotu izsolīšanu, un līdz gada beigām izsolīja pavisam 23 500 aviācijas emisijas 

kvotas.  

VARAM sekmēja finansējuma 3,9 milj. EUR apmērā piešķiršanu SIA „Fortum 

Jelgava” ES mērogā inovatīvajam projektam “TEC Fortum Jelgava biomasas pirolīzes 

projekts”. Eiropas Komisijas finansētās NER300 programmas ietvaros projekts saņēma 

atbalstu atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju projektu kategorijā „Bioenerģija”. VARAM 

2014.gadā arī nodrošināja saistību pilnīgu izpildi un veiksmīgu sadarbības noslēgumu starp 

Latviju un Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku projekta “Oglekļa prototipa 

fonda emisiju samazinājuma pirkuma līgums (Liepājas cieto atkritumu apsaimniekošanas 

projekts)” īstenošanā. Šis projekts vēl aizvien ir vienīgais Latvijā Kioto protokola elastīgo 

mehānismu ietvaros realizētais Kopīgi īstenojamais (JI) projekts. 

VARAM turpināja nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajā emisijas vienību 

tirdzniecībā, uzturot sadarbību iepriekš noslēgto starptautisko līgumu par noteiktā daudzuma 

vienību pārdošanu ietvaros. Starptautiskajā emisijas vienību tirdzniecībā iegūtais 

finansējums ieguldīts Klimata pārmaiņu finanšu instrumentā (KPFI) un sīkāka informācija 

par to sniegta 2.2.16. nodaļā. 

2014.gadā tika turpināts darbs pie Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta izveides. 

VARAM veica investīciju vajadzību apzināšanu un uzsāka atklāto projektu konkursu 

nolikumu izstrādi. 

VARAM ar informatīvu stendu piedalījās izstādē „Vide un enerģija 2014”. Izstādes 

laikā VARAM informatīvajā stendā interaktīvā veidā ikviens apmeklētājs varēja uzzināt 

aktuālo informāciju par dažādiem starpdisciplināriem ar vidi un enerģiju saistītiem 

jautājumiem, kā arī tika sniegta informācija par KPFI darbību (KPFI finansētajiem 

konkursiem un īstenotajiem projektiem). 
2014.gadā Eiropas Ekonomikas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda 

programmas „Nacionālā klimata politika” ietvaros VARAM uzsāka divu iepriekš noteiktu 

projektu īstenošanu. Projekta „Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu 

pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata 

pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” mērķis ir 

izstrādāt priekšlikumus Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, ieskaitot 

klimata scenāriju izveidi Latvijai, risku novērtējumu būtiskajos tautsaimniecības sektoros, 

plūdu karšu izveidi, jūras telpisko plānošanu u.c. Savukārt projekta “Nacionālās sistēmas 

pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem 

un prognozēm” mērķis ir pilnveidot Latvijas SEG inventarizācijas sistēmu, uzlabojot gan 

klimata pārmaiņu, gan gaisa piesārņojošo vielu emisiju datu apkopošanu, prognožu un 

ziņojumu sagatavošanu. Programmas „Nacionālā klimata politika” ietvaros tika izsludināta 

arī projektu iesniegumu atklātais konkurss „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem 

sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām”. 

2014.gadā VARAM sadarbībā ar LVĢMC, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, 

LVMI „Silava” u.c. sagatavoja un iesniedza Eiropas Komisijai un ANO Vispārējās 

konvencijas par klimata pārmaiņām (turpmāk – Konvencija) sekretariātam ikgadējo SEG 

inventarizāciju (par 1990. – 2012.gadu). Pirmo reizi tika sagatavota un iesniegta arī aptuvenā 

SEG inventarizācija (par 2013.gadu). Latvija veiksmīgi izturēja Konvencijas sekretariāta 

starptautiskās pārbaudes par SEG inventarizāciju un prognozēm. Tika oficiāli fiksēts, ka 

Latvija ir sasniegusi tai noteikto SEG emisiju samazināšanas mērķi Kioto protokola pirmā 
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saistību perioda (2008.-2012.gads) ietvaros. Turklāt decembrī Latvija veiksmīgi izturēja arī 

Konvencijas ietvaros organizēto publisko daudzpusējo novērtēšanu par Kioto protokola otrā 

saistību perioda (2013.-2020.gads) mērķa sasniegšanu.  

 

2.2.4. Reģionālā attīstība 

Izvērtēta Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadā īstenošana, 

secinot, ka Latgales plāna ietvaros tika piesaistīts finansējums 98,8 milj. euro apmērā, t.sk. 

Latgales pašvaldībām 74,3 milj. euro apmērā uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstīšanai, 

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. ES fondu 2014.-2020.gadam ietvaros ieplānoti vairāk kā 

52 milj. euro Latgales pašvaldību projektiem uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai 

saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona teritoriju attīstības plānošanas dokumentiem. 

Lai veicinātu reģionu izaugsmi arī turpmāk, 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas 

perioda ietvaros reģionu attīstībā kopumā plānots ieguldīt ES fondu finansējumu 326,9 milj. 

euro apmērā, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību, veicot teritoriju 

revitalizāciju, reģenerējot degradētās teritorijās, un veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 

attīstībai atbilstošā infrastruktūrā, kā arī, lai sekmētu energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām. 

Principu ES fondu atbalsta īstenošanai pašvaldībās noteikšanai 2014.gada septembrī 

valdība atbalstīja pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principus 

jaunajā ES fondu plānošanas periodā, kas paredz atbalsta ieviešanas mehānismus sešos 

specifiskajos atbalsta mērķos, kuros ir paredzēts atbalsts ieguldījumiem pašvaldību 

infrastruktūrā uzņēmējdarbības, izglītības un labklājības jomā atbilstoši pašvaldību attīstības 

programmām. Šo specifisko atbalsta mērķu ietvaros investīcijas pašvaldībām jaunajā 

plānošanas periodā paredzētas uzņēmējdarbības atbalstam un investīciju piesaistei, degradēto 

teritoriju revitalizācijai un pielāgošanai saimnieciskai darbībai, nodarbinātības, 

energoefektivitātes pasākumu veicināšanai, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras pilnveidošanai un vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu mācību vides 

pilnveidošanai. 

Tiek sniegts atbalsts pašvaldībām un plānošanas reģioniem to attīstības plānošanas 

kapacitātes celšanai, īstenojot projektus ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu, paverot 

iespēju piesaistīt papildu ekspertīzi sasaistes izveidošanai starp teritorijas attīstības plānošanu 

un budžeta plānošanu vietējā līmenī un attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, kas kalpos 

par pamatu investīciju mērķtiecīgai un pārdomātai piesaistei, kā arī palīdzēs veidot dialogu 

ar vietējo sabiedrību, t.sk. iesaistot vietējo sabiedrību teritorijas attīstības plānošanā un 

īstenošanā. Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsts sekmē arī vietējo pašvaldību lomas 

palielināšanos uzņēmējdarbības veicināšanā un reģionālās uzņēmējdarbības un inovāciju 

sistēmas attīstību. 

Lai sekmētu investīcijām pievilcīgas vides radīšanu, noteiktas tiesības valstij un 

pašvaldībai samazināt nomas maksu līdz pat 50% no noteiktās nomas maksas apmēra, ja 

neapbūvēts zemesgabals tiek iznomāts ražošanas objekta būvniecībai. Šis atbalsts sekmēs 

ražošanas nozares attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanos pašvaldībās, tādējādi sekmējot 

vietējo iedzīvotāju nodarbinātību un mazinot iedzīvotāju emigrācijas risku. 

VARAM izstrādājusi un valdība akceptējusi labvēlīgus nosacījumus valsts budžeta 

dotācijas saņemšanai pašvaldībām ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada 

plānošanas perioda līdzfinansēto projektu īstenošanai. Aprēķinot valsts budžeta dotāciju 
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katrai pašvaldībai, turpmāk teritorijas attīstības indeksa vietā tiks izmantots pašvaldības 

budžeta kapacitātes rādītājs, kas balstīts uz pašvaldības vērtētiem ieņēmumiem pirms 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. Jaunās pieejas piemērošanas rezultātā 104 pašvaldības 

iegūs lielāku valsts budžeta līdzfinansējuma likmi, bet pārējām pašvaldībām tā saglabāsies 

ES fondu 2007.- 2013.gada plānošanas perioda līmenī. 

Turpinās darbs pie Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas izveides, lai 

uzlabotu iedzīvotāju un uzņēmēju piekļuvi datiem un informācijai par teritorijas izmantošanu 

un attīstības perspektīvām un veicinātu investīciju piesaisti teritorijām. Izstrādāta un 

apstiprināta kārtība sistēmas darbībai, datu saturam, informācijas iegūšanai, apstrādei, 

glabāšanai un izplatīšanai, kā arī datu apmaiņai. Sagatavota un spēkā stājusies arī reģionālās 

attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība, lai nodrošinātu publiskai lietošanai 

Reģionālās attīstības indikatoru moduli, kas ir Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmas sastāvdaļa.  

Regulāri tiek nodrošināta pašvaldību saistošo noteikumu izvērtēšana to atbilstībai 

likumiem (1572 saistošie noteikumi), izvērtēta pašvaldību noslēgto deleģēšanas līgumu 

atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām (85 deleģēšanas līgumi), nodrošināta 

iestāžu un privātpersonu iesniegumu izskatīšana par pašvaldību amatpersonu iespējami 

prettiesisku rīcību, par iespējamiem pārkāpumiem pašvaldību domes darba organizācijā un 

citi iesniegumi (saņemtas 5179 vēstules un sagatavotas 2141 vēstules). 

Nodrošināti semināri pašvaldību darbiniekiem un deputātiem par aktuāliem 

problēmjautājumiem pašvaldību darbā, par pašvaldību saistošo noteikumu sagatavošanas 

kvalitāti un raksturīgākajām kļūdām to sagatavošanā (5 semināri – katrā reģionā 1 seminārs). 

Organizētas vizītes pašvaldībās un nodrošinātas diskusijas ar pašvaldību 

amatpersonām un iedzīvotājiem par pašvaldībām svarīgu problēmjautājumu risinājumiem, 

līdzdalība konfliktsituāciju risināšanā (32 vizītes pašvaldībās).  

Nodrošināta informācijas izguve un apkopošana, kā arī situācijas analīze un 

dokumentu apstrāde dabas stihiju (vētru, plūdu, Āfrikas cūkas mēra un citu nelaimju) radīto 

zaudējumu kompensācijai pašvaldībām (56 pašvaldībām, par kopējo summu 1 403 826 

EUR).  

Starptautiskās sadarbības ietvaros sniegtas konsultācijas un metodiskais atbalsts 

ārvalstīm par administratīvi-teritoriālās reformas un pašvaldību pārraudzības 

problēmjautājumiem (ārvalstu delegāciju pieņemšana, diskusiju rīkošana, pieredzes 

apmaiņa), tādējādi iegūstot informāciju no ārvalstīm analizēšanai un vērtīgās pieredzes 

pārņemšanai, kā arī nodibinot starptautiskus sakarus. 

Nodrošināta ikgadējo ministrijas sarunu ar Latvijas Pašvaldību savienību par 

jautājumiem, kas skar pašvaldības intereses, organizēšana, koordinēšana un sarunu protokolā 

panākto vienošanos izpildes kontrole. 

 

Attīstības plānošana un atbalsta plānošana pašvaldībām 

 

Atbilstoši 2013.gadā apstiprinātajām Reģionālās politikas pamatnostādnēm tika veikti 

un Saeimā 2014.gada 3.aprīlī atbalstīti grozījumi Reģionālās attīstības likumā, kas precizēja 

reģionālās attīstības pasākumu plānošanas sistēmas principus un darbības nosacījumus, kā arī 

uzlaboja nozaru un reģionālās politikas koordināciju. 

Lai veicinātu finansējuma piesaisti atbilstoši Reģionālās politikas pamatnostādnēs 

paredzētajiem atbalsta pasākumiem, 2014.gadā notika aktīvs darbs pie priekšlikumu 

sagatavošanas ES fondu 2014.-2020.gadam Partnerības līguma un darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” izstrādei. Tāpat 2014.gada 23.septembrī valdība atbalstīja 

pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principus jaunajā ES fondu 
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plānošanas periodā, kas paredz atbalsta ieviešanas mehānismus sešos specifiskajos atbalsta 

mērķos (turpmāk – SAM), kuros ir ieplānots atbalsts ieguldījumiem pašvaldību 

infrastruktūrā uzņēmējdarbības, izglītības un labklājības jomā atbilstoši pašvaldību attīstības 

programmām. 

Veikts Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam izpildes 

novērtējums, sagatavojot informatīvo ziņojumu par tā izpildi, kā arī uzsākts darbs pie jauna 

Rīcības plāna izstrādes, kas galvenokārt noteiktu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES 

fondu darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” ieplānotā atbalsta Latgales 

plānošanas reģiona pašvaldībām un Alūksnes novadam specifiskā atbalsta mērķa 

„5.6.2.Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām” ietvaros 52 247 026 euro apmērā izlietojumu. 

Lai nodrošinātu pašvaldību izvirzīto investīciju vajadzību un risinājumu koordināciju 

reģionālā mērogā, īpaši attiecībā uz jautājumiem un problēmām, kas iet pāri vienas 

pašvaldības robežām, 2014.gadā notika plānošanas reģionu teritoriju attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde, ko paredzēts apstiprināt 2015.gada 1.pusgadā. 

Pārskata periodā tika nodrošināta pašvaldību attīstības programmu izstrādes 

metodiskā vadība, aktualizējot metodiskos ieteikumus saistībā ar pašvaldībām pieejamo 

atbalstu un nozaru politiku prioritātēm 2014.-2020.gada periodā, organizējot seminārus, 

sniedzot atzinumus par attīstības programmu projektiem, piedaloties izstrādes procesā. 

Lai stiprinātu Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitāti, izstrādājot 

attīstības plānošanas dokumentu projektus, tika īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 

2009.–2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 

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

„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 vērtējams kā nozīmīgs atbalsts Latvijas 

plānošanas reģionu un pašvaldību kapacitātes palielināšanai attīstības plānošanā, jo deva 

iespēju piesaistīt ekspertīzi pakalpojumu esošā un perspektīvā teritoriālā izvietojuma izpētei, 

demogrāfisko prognožu izstrādei, kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai, kā arī sabiedrības 

līdzdalības pasākumu organizēšanai. Tāpat projekta ietvaros notika vairāki vietējās 

sabiedrības aktivizēšanas pasākumi, kā arī vietējo pašvaldību zināšanu apguves un pieredzes 

apmaiņas pasākumi.  

2014.gadā notika aktīvs darbs gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē, t.sk. 

uzsākot ziņojuma izstrādi par mazo un vidējo pilsētu izaicinājumiem un attīstības iespējām, 

kas tika izvirzīts par Latvijas prioritāti reģionālās politikas jomā, kā arī organizējot nacionālā 

un starptautiskā līmeņa sanāksmes ziņojuma satura apspriešanai.  

 

Uzņēmējdarbības vides uzlabošana reģionos 

 

Kopš 2013.gada Latgales plānošanas reģionā darbojas Latgales uzņēmējdarbības 

centrs (LUC), kas 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 2014. gadā sasniegtie rādītāji: 

1) sniegtas konsultācijas uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības uzsākšanu, attīstību, 

pārstrukturēšanu, dažādošanu, konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu, 
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apmācības portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai, konsultācijas par dažādu 

institūciju pakalpojumiem. Iedzīvotāju skaits, kuri izveidojuši uzņēmumus pēc 

saņemtajām konsultācijām – 30, uzņēmumu skaits, kuri paplašinājuši, 

pārstrukturējuši darbību pēc saņemtajām konsultācijām - 35;  

2) uzturēts un papildināts klientu reģistrs - 1500 klienti saņēmuši konsultācijas klātienē, 

telefoniski, ar e-pasta starpniecību; informatīvs atbalsts par uzņēmējdarbības atbalsta 

pasākumiem, aktualitātēm; 

3) organizēti motivācijas un apmācību pasākumi – semināri par uzņēmējdarbības 

uzsākšanu un attīstību saistītām tēmām, nodrošinot pasākumu tēmu un laiku 

savstarpēju koordinēšanu ar citām reģiona uzņēmējdarbības vides konsultējošām 

organizācijām – LLKC, LHZB, LIAA, LTRK, LDDK, apmācību semināru sērija 

jauniešiem un potenciāliem uzņēmējiem - “LUC Biznesa mēnesis”.  Tika organizēti 

11 pasākumi – Daugavpils un Rēzeknes pilsētās un novados, Balvos, Krāslavā, 

Līvānos, Ludzā, Preiļos un Riebiņu novadā. Kopējais iesaistīto interesentu skaits ir 

virs 400. 

4) pieredzes apmaiņas braucienu un tirdzniecības misiju / uzņēmēju grupu vizīšu, 

pasākumu organizēšana - nodrošināta Latgales amatnieku un mājražotāju dalība 

izstādē Rīga Food 2014, iesaistīšanās III Starptautiskajā Austrumbaltijas biznesa 

forumā uzņēmēju kontaktbiržas viedošanā, Rīgas pilsētas svētku ietvaros organizēts 

pasākums "Latgales pārstāvniecības kirmašs”, piesaistīti 24 uzņēmumi no Latgales 

reģiona tirdzniecības misijām uz Mazpolijas reģionu; 

5) LUC izsludinātajā konkursā ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2014’’ godināti 

uzņēmumi piecās nominācijās - lielākais nodokļu maksātājs – AS Preiļu Siers, 

lielākais darba devējs – SIA Antaris, sociāli atbildīgs uzņēmums – SIA Z-Light, gada 

lauksaimnieks – Z/S Vaicuļevas, gada jaunais komersants – SIA Austrumlatvijas 

koncertzāle. Konkursa mērķis bija apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona 

uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības 

vides attīstību Latgales reģionā, veicināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju 

atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses 

piemērus Latgalē. Konkursa nolikumā paredzētajā termiņā tika saņemti 30 

uzņēmumu pieteikumi, turklāt daži uzņēmēji tika pieteikti vairākās nominācijās 

vienlaicīgi. 

6) „birokrātijas gida” iniciatīvas ietvaros, kas ir risinājumu meklēšana „birokrātijas” 

problēmsituācijās, priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai, LUC sadarbībā 

ar VARAM organizēja semināru – diskusiju par uzņēmējdarbības vidi Latgales 

reģionā un pasākumiem tās uzlabošanai. Pasākuma nozīmīgākajā daļā – diskusijā, 

piedaloties VARAM, Finanšu ministrijai, Latgales plānošanas reģionam, valsts 

iestāžu pārstāvjiem – VID, Valsts darba inspekcijai, Pārtikas un veterinārajam 

dienestam, Valsts vides dienestam, uzņēmēju intereses pārstāvošām organizācijām  

un uzņēmējiem, tika diskutēts par iespējām uzņēmējdarbības vides sakārtošanai, lai 

Latvijas reģionos, īpaši Latgalē, veicinātu biznesa attīstību. 

7) aktīva iesaiste VARAM Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru pilotprojektā. 

Centrs Daugavpilī strādāja pusgadu, un visi centra sniegtie pakalpojumi tika 

izmantoti. Kopumā centrā klātienē vērsās 7398 iedzīvotāji. LUC nodrošināja centra 

vadību, kā arī sniedza klātienē konsultatīvus pasākumus. 

Izstrādāts un Ministru kabinetā 2014.gada 6.maijā apstiprināts Ministru kabineta 

noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu””, kas paredz gadījumos, kad 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 
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laiku no zemesgabala nodošanas nomā līdz pieciem gadiem pēc ražošanas objekta nodošanas 

ekspluatācijā.  

Turpināts darbs pie tiesiskā regulējuma pilnveides attiecībā uz pašvaldību tiesību 

paplašināšanu rīkoties ar savu mantu. Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts 

„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 “Noteikumi par valsts 

un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem””, kas valstij un pašvaldībai paredz tiesības pēc tām piederoša 

nekustamā īpašuma nomas līguma termiņa beigām, nerīkojot izsoli, pagarināt nomas līgumu 

ar esošo nomnieku, lai esošais komersants turpinātu attīstīt savu uzņēmējdarbību, t.sk. 

nodrošinot darba vietas esošajiem darbiniekiem arī turpmāk un veicinātu ekonomisko 

aktivitāti attiecīgajā teritorijā. Paredzēts arī, ka valsts un pašvaldība iznomātājam var sniegt 

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

apmēra. 

2014.gadā tika uzsākta vairāku aktivitāšu īstenošana 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” ietvaros. 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.  

2014. gadā projekta ietvaros: 

1) organizēti 4 pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm; 

2)  organizēti semināri Latgales plānošanas reģionā par uzņēmējdarbības un inovāciju 

veicināšanu, nodrošināts pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko 

organizāciju brauciens uz kaimiņvalstīm, notikusi Latgales plānošanas reģiona dalība 

investīciju forumos. 

3) izstrādāta tīmekļa vietne http://www.invest.latgale.lv, lai nodrošinātu aktuālās 

informācijas pieejamību, kas būtiska uzņēmējiem, potenciālajiem investoriem un 

pašvaldībām. Tīmekļa vietne piedāvās iespēju potenciālajiem investoriem izvērtēt un 

izvēlēties iespējamos investīciju objektus Latgalē, kā arī investīciju meklētājiem 

piedāvāt savus objektus investoriem.  

4)  2014.gada 18.jūnijā atvērta Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā, kas veidota kā 

daudzfunkcionāls centrs, kurā tika prezentēti aktuālie investīciju projekti, prezentēta 

Latgales vietējo uzņēmēju un amatnieku produkcija, kā arī nodrošinātas konferenču 

telpas Latgales uzņēmēju komunikācijai ar investoriem un sadarbības partneriem; 

5) 2014.gada oktobrī uzsākta apmācību programmas „Zināšanu eņģeļi” īstenošana 

pašvaldību speciālistiem, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbības veicināšanas 

jautājumiem; 

6) sagatavoti mārketinga materiāli angļu valodā 30 nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru pašvaldībām. Pašvaldību mārketinga materiāli izstrādāti kā 

reprezentācijas materiāls to dalībai starptautiskas nozīmes pasākumos, t.sk. izstādēs, 

ar mērķi piesaistīt ārvalstu investorus; 

7) sākta atbalsta nodrošināšana 9 Latvijas nacionālas nozīmes attīstības centriem – 

republikas pilsētu dalībai starptautiskās izstādēs. Republikas pilsētas varēs pieteikties 

izdevumu atmaksai par dalību starptautiskās izstādēs līdz 2015.gada beigām; 

http://www.invest.latgale.lv/
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8) notikusi diskusija ar Norvēģijas partneriem par atbalsta pasākumu izstrādi attāliem un 

mazattīstītiem reģioniem. 

 

Teritorijas attīstības uzraudzība un novērtēšana 

 

Izstrādāts normatīvais regulējums, 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. Minēto 

nosaka 2014.gada 1.jūlijā Ministru kabinetā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi 

Nr.367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība”, tajos noteikta arī 

pilnveidotā teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un vērtību publicēšanas, analītisko 

ziņojumu par reģionālo attīstību sagatavošanas un publicēšanas kārtība. 

2014.gada 6.augustā publiskai lietošanai tika nodots Reģionālās attīstības indikatoru 

modulis (RAIM). RAIM ir informācijas sistēma, kas sabiedrībai nepastarpināti nodrošina 

piekļuvi valsts iestāžu rīcībā esošajiem datiem, kas atspoguļo sociālekonomiskos procesus. 

RAIM kalpo kā atbalsta instruments visas valsts, plānošanas reģionu un pašvaldību teritorijas 

attīstības tendenču izvērtēšanai, kā arī plānošanas reģionu un pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu sagatavošanai un uzraudzībai. 

Lai novērtētu ES fondu ieguldījumus teritorijās, tika sagatavots ikgadējais ziņojums 

par horizontālo prioritāšu „Teritorijas līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā 

konkurētspēja” īstenošanu, veicot analīzi par noteikto horizontālo prioritāšu principu un 

sasniegto rezultātu (ieguldījumu teritorijās) sasaisti, kā arī par ES 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 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādes uzraudzību. 2014.gadā apstiprināti 25 vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumi vai to grozījumi, tai skaitā 11 lokālplānojumi, ar kuriem 

tiek grozīti attiecīgo pašvaldību teritorijas plānojumi. Ievērojot Teritorijas attīstības 

plānošanas likumā noteikto teritorijas plānojumu un lokālplānojumu pārsūdzēšanas kārtību, 

ministrijā ir saņemti vairāki iesniegumi par teritorijas plānojumiem, kā rezultātā ir izvērtēta 

divu pašvaldību teritorijas plānojumu un divu pašvaldību lokālplānojumu atbilstība 

normatīvo aktu prasībām. Pamatojoties uz ministrijas izvērtējumu, viens lokālplānojums ir 

atcelts. 2014.gadā aktīvi turpinājusies ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrāde pašvaldībās. 

2014.gadā ir apstiprinātas 28 pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas. 

2014.gadā Saeima pieņēma VARAM izstrādāto Zemes pārvaldības likumu, kura 

mērķis ir izveidot tiesisku pamatu racionālai zemes izmantošanai, ilgtspējīgai teritorijas 

attīstībai un zemes aizsardzībai, līdzsvarojot zemes izmantošanu un aizsardzību, kā arī 

privātās intereses un publiskās vajadzības zemes izmantošanā. Likumā iekļautās normas ļaus 

labot zemes reformas laikā pieļautās kļūdas, piemēram, piekļuves trūkumu nekustamajiem 

īpašumiem, veicot zemes konsolidāciju, pilnveidot neracionālu un sadrumstalotu zemes 

īpašumu struktūru. Likums ietver arī normas par jautājumiem, kas līdz šim Latvijā nav 

regulēti, bet iegūst aktualitāti gan Latvijā, gan pasaulē, piemēram, zemes degradācijas 

novēršana un kvalitātes saglabāšana. Tāpat likums beidzot noregulē daudzu gadu strīdus 

objektu - jūras piekrastes un publisko ūdeņu apsaimniekošanu, kā arī citas ar valsts un 

pašvaldību zemes apsaimniekošanu, izmantošanu un uzskaiti saistītās problēmas. 

Ņemot vērā, ka ar 2015.gada 1.maiju teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

izstrāde paredzēta, izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (turpmāk 
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– Sistēma), 2014.gadā aktualizēts normatīvais regulējums šī uzdevuma nodrošināšanai. 

2014.gada 8.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja „Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmas noteikumus”, kas nosaka Sistēmas izveides un darbības kārtību, datu 

saturu, to ieguves, apstrādes un izplatīšanas kārtību, kā arī apmaiņu ar citām valsts 

informāciju sistēmām. Savukārt 2014.gada 14.oktobrī Ministru kabinets apstiprināja 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kuros noteikts, 

kādā veidā Sistēmu izmanto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes, publiskās 

apspriešanas un apstiprināšanas procesā, kā arī dokumentu izstrādē iesaistīto institūciju 

sadarbībā. 

2014.gadā turpinājās darbs pie Sistēmas izveides, t.sk., jaunu e-pakalpojumu 

sagatavošana. Projekta 2.kārtas ietvaros tika uzsākta sadarbība ar 28 pilotpašvaldībām, 

nodrošinot šo pašvaldību speciālistu apmācības darbam ar Sistēmu. 

2014.gadā turpinājās jūras telpiskā plānojuma izstrāde, kurā notika nozaru un 

iesaistīto pušu tematiskās diskusijas, izvirzot nozaru prioritātes un definējot nepieciešamās 

starpnozaru pētījumu tēmas. Ir izstrādāta metodika par jūras un sauszemes funkcionālās 

sasaistes nodrošināšanu, kas sniegs ieteikumus integrētai/kopīgai jūras un sauszemes 

izmantošanai un plānošanai 

Turpinot Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.-2019.gadam īstenošanu, 

2014.gadā ir uzsākta Nacionāla līmeņa ilgtermiņa tematiskā plānojuma par piekrastes 

infrastruktūru ( Piekrastes tematiskais plānojums) izstrāde un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūra, kā arī sagatavotas vadlīnijas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta 

erozijas mazināšanai. 

Nodrošinot Eiropas ainavu konvencijas ieviešanu, 2014.gadā tika organizēta Eiropas 

ainavu balvas nacionālā atlase, lai noteiktu Latvijas pretendentu Eiropas ainavu balvas IV 

sesijai, kā arī noorganizēts seminārs plašam interesentu un speciālistu lokam par Eiropas 

ainavu konvencijas ieviešanu Latvijā. 

 

2.2.6. Pašvaldību darbības pilnveidošana 

 

2014.gadā īstenojot pašvaldību pārraudzību un uzraugot pašvaldību darbības tiesiskumu, 

tika izvērtēti kopumā 1 572 saistošie noteikumi, un sniegti 427 atzinumi, nodrošinot saistošo 

noteikumu tiesiskumu un kontroli. 

Organizēti semināri pašvaldību darbiniekiem un deputātiem par aktuāliem 

problēmjautājumiem pašvaldību darbā, par pašvaldību saistošo noteikumu sagatavošanas 

kvalitāti un raksturīgākajām kļūdām to sagatavošanā. Organizētas vizītes pašvaldībās un 

nodrošinātas diskusijas ar pašvaldību amatpersonām un iedzīvotājiem par pašvaldībām 

svarīgu problēmjautājumu risinājumiem, līdzdalība konfliktsituāciju risināšanā.  

Nodrošināta informācijas ieguve un apkopošana, kā arī situācijas analīze un 

dokumentu apstrāde dabas stihiju (vētru, plūdu, Āfrikas cūkas mēra un citu nelaimju) radīto 

zaudējumu kompensācijai pašvaldībām. 

Starptautiskās sadarbības ietvaros sniegtas konsultācijas un metodiskais atbalsts ārvalstīm 

par administratīvi-teritoriālās reformas un pašvaldību pārraudzības problēmjautājumiem 

(ārvalstu delegāciju pieņemšana, diskusiju rīkošana, pieredzes apmaiņa), tādējādi iegūstot 

informāciju no ārvalstīm analizēšanai un vērtīgās pieredzes pārņemšanai, kā arī nodibinot 

starptautiskus sakarus. 

Nodrošināta ikgadējo ministrijas sarunu ar Latvijas Pašvaldību savienību par 

jautājumiem, kas skar pašvaldības intereses, organizēšana, koordinēšana un sarunu protokolā 

panākto vienošanos izpildes kontrole. 
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2014.gadā VARAM turpināja proaktīvu sadarbību ar pašvaldībām, organizēja 

vairākus seminārus un tikšanos ar pašvaldību, ministriju un Latvijas Pašvaldību savienības 

pārstāvjiem.  

2014.gada 16.decembra Ministru kabineta sēdē izskatīts VARAM sagatavotais 

informatīvais ziņojums „Par atskurbšanas telpu tiesisko statusu un pašvaldību labās prakses 

iniciatīvām atskurbšanas telpu nodrošināšanā”. Ziņojumā sniegta informācija par 

atskurbšanas telpu jautājuma iepriekšējo virzību, analizēti atskurbšanas telpu izveidošanas un 

uzturēšanas jautājuma tiesiskie aspekti, kā arī Ministru kabinetā tika pieņemts lēmums 

nodrošināt valsts budžeta līdzfinansējumu pašvaldībām (15 euro par personu), kurās pēc 

pašvaldību brīvprātīgas iniciatīvas darbojas atskurbtuves. 

VARAM nodrošināja līdzdalība Valsts pārvaldes politikas pamatnostādņu 2014.-

2020.gadam sagatavošanā. Pamatnostādnēs ir noteikti virzieni un uzdevumi veidot pamatu 

ilgtermiņa politikai pašvaldību sistēmas attīstības jomā, tai skaitā administratīvi teritoriālās 

struktūras tālākai pilnveidošanai un pašvaldību sadarbības veicināšanai, kā arī ietverti 

jautājumi un turpmākie uzdevumi valsts pārvaldes institūciju darba organizācijas un 

sadarbības pilnveidošanai reģionos. Pilnveidots valsts teritoriālais dalījums reģionos, un 

reģionālo administratīvo centru noteikšana būtu priekšnosacījums tālākai valsts pārvaldes 

sistēmas attīstībai kopumā. Institūciju darbība vienotos sektoros (teritorijās) ļautu veidot 

efektīvāku: 

1) dekoncentrētu valsts pārvaldes iestāžu darbības un sadarbības sistēmu, kā arī to 

sadarbību ar pašvaldībām reģionā vai administratīvo teritoriju grupu ietvarā;  

2) valsts un pašvaldību darbības attīstības plānošanu, skatot to arī no vienota teritoriālā 

ietvara aspektiem; 

3) ietekmi arī uz valsts nacionālo drošību (civilās aizsardzības sistēmu), dodot iespēju 

institūcijām efektīvāk sadarboties, un ātrāk reaģēt uz konkrētiem notikumiem reģionā. 

Attiecībā uz pašvaldību sistēmas attīstību minētās pamatnostādnēs tika izvirzīti šādi 

galvenie uzdevumi: 

1) Izstrādāt ilgtermiņa pašvaldību sistēmas attīstības politiku, izveidojot efektīvu 

pašvaldību institucionālo un funkcionālo darbības sistēmu, kā arī pilnveidojot 

pašvaldību sadarbību ar valsts institūcijām reģionos, radot kompleksus 

priekšnosacījumus administratīvo teritoriju ekonomiskai attīstībai un efektīvai publisko 

pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem visā valsts teritorijā.  

2) Konsultējoties valsts institūcijām savstarpēji, kā arī, konsultējoties ar pašvaldībām, 

noteikt valstī administratīvo teritoriju grupas ap reģionālās un nacionālās nozīmes 

attīstības centriem, kuru ietvarā pašvaldības var apvienoties vai sadarboties, nodrošinot 

pašvaldību administratīvās kapacitātes stiprināšanu un vietējo pašvaldību attīstību, kā 

arī pilnveidojot sadarbību ar attiecīgām valsts institūcijām, kuras darbojas rajona 

mērogā. 

3) Īstenot mērķtiecīgus pasākumus pašvaldību kapacitātes stiprināšanā un līdzvērtīgu 

iespēju nodrošināšanā, nododot pašvaldībām tādas valsts pārvaldes funkcijas, kuras tās 

spēj īstenot efektīvāk attiecīgo teritoriju iedzīvotāju interesēs. 

4) Mazinot normatīvo aktu slogu pašvaldībām, nepieciešams veikt izvērtējumu par to, 

kurus normatīvos aktus un kurās pašvaldību darbības jomās iespējams aizstāt ar 

vadlīnijām un īstenot aizstāšanu, ja izvērtējums norāda uz šādas rīcības lietderību un 

nepieciešamību. 

Vienlaikus VARAM līdzdarbojās 11.Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā 

virzot likumprojektu “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā”. 

Minētais likumprojekts paredz turpmāku pašvaldību brīvprātīgu apvienošanās kārtību, 

atteikšanos no apriņķu pašvaldību izveides un vienkāršotāku administratīvās teritorijas 



 25 

robežu grozīšanas procedūru. Vienlaikus komisija uzdeva VARAM sagatavot iespējamos 

risinājumus dažādo valsts institūciju reģionālā iedalījuma unifikācijā.  

 

2.2.7. Teritoriālā sadarbība 

2014.gadā turpinājās darbs pie ES 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 pie 

Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020.gadam ietvaros īstenojamo Latvijas – 

Krievijas un Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmu 

sagatavošanas.                                        

Pamatojoties uz nacionālajās pozīcijās apstiprināto Latvijas viedokli, VARAM kā 

Nacionālā atbildīgā iestāde par ETS programmām Latvijā, cieši sadarbojoties ar plānošanas 

reģioniem un sociāli – ekonomiskajiem partneriem,  piedalījās sarunās ar ETS programmu 

partnervalstīm un Eiropas Komisiju par programmu saturu un ieviešanas jautājumiem, kā arī 

nodrošināja Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 

sagatavošanas vadību.  

2014.gadā norisinājās sagatavoto ETS 8 programmu projektu sabiedriskās 

apspriešanas visās partnervalstīs, tai skaitā Latvijā, kam sekoja nacionālās apstiprināšanas 

procedūras. 2014.gadā VARAM sagatavoja un Ministru kabinets apstiprināja piekrišanas 7 

programmu saturam un atbalstīja to virzību apstiprināšanai Eiropas Komisijā. 2014.gada 

noslēgumā EK apstiprināja Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības 

programmu un Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmu 2014.-

2020.gadam.  

Lai nodrošinātu pirmo projektu konkursu izsludināšanu Interreg Baltijas jūras reģiona 

programmā un Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014.gada beigās, sadarbībā ar 

partnervalstīm tika apstiprināti programmu Uzraudzības un Vadības komiteju nolikumi, 

programmu vadlīnijas un pirmā projektu konkursa nosacījumi un dokumenti. 

2014.gada beigās VARAM izveidots un atvērts Centrālā Baltijas jūras reģiona 

pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Nacionālais kontaktpunkts, nodrošinot 

esošo un potenciālo finansējuma saņēmēju konsultēšanu, informācijas pieejamību un 

izplatīšanu par sadarbības iespējām un rezultātiem programmā. 

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 trīspusējo sadarbību starp Lietuvu, Baltkrieviju un 

Latviju, 2014.gadā notika vairākas programmēšanas komitejas sanāksmes, kā rezultātā, 

partnervalstīm sadarbojoties, tika sagatavots programmas projekts turpmākai tā nodošanai 

publiskajām konsultācijām. 

Tika turpināts darbs pie ETS tiesiskā regulējuma jaunam periodam izstrādes, lai 

nodrošinātu vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas izveidošanu Latvijā. 2014.gadā 

VARAM izstrādāja un Saeima 2014.gada 4.septembrī pieņēma likumu “Eiropas Strukturālo 

un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likums, kas 

nosaka 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES Strukturālo un investīciju fondu mērķa 

„Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadību Latvijā. Likumā ir noteiktas ETS 

programmu vadībā, kontrolē, uzraudzībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas un personas, to 

tiesības un pienākumi. Saskaņā  ar likumā noteikto, 2014.gada beigās tika uzsākta šādu 

Ministra kabineta noteikumu projektu izstrāde:  
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1) Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Strukturālo un investīciju 

fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanai 

un veic maksājumus; 

2) Kārtība, kādā tiek veikta Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas 

teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu kontrole; 

3) Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju 

fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansējuma saņēmējiem 

no Latvijas. 

Papildus atbilstoši Nacionālās atbildīgās iestādes kompetencei 2014.gadā tika 

nodrošināta arī ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2007.-2013.gadam 

pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešana: Igaunijas – 

Latvijas pārrobežu sadarbības programma; Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programma; Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma; Igaunijas – 

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma; Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas 

pārrobežu sadarbības programma; Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības 

programma; Starpreģionu sadarbības programma INTERREG IVC; Pilsētvides attīstības 

programma URBACT II; Labas teritoriālās sadarbības programmu pārvaldības programma 

INTERACT II; ESPON 2013 programma (Eiropas telpiskās plānošanas pārraudzības tīkls). 

Sadarbībā ar URBACT programmas Sekretariātu 2014.gada 24.oktobrī Rīgā tika organizēta 

Informatīvā diena par Urbact II programmas 2007.-2013.gadam rezultātiem un jaunās 

URBACT III 2014.-2020.gadam iespējām un konkursu nosacījumiem. Prezidentūras Troikas 

ietvaros tika nodrošināta aktīva dalība URBACT III un INTERREG EUROPE programmu 

virzīšanas procesā uz Eiropas Komisiju, kā arī Uzraudzības komiteju sanāksmju 

sagatavošanas darbā.  2014.gada IV ceturksnī VARAM nodrošināja sagatavošanās un vadību 

Latvijas – Lietuvas programmas, kā arī dalību Igaunijas– Latvijas programmas un Centrālā 

 Baltijas jūras reģiona programmas noslēguma pasākumos, kuros tika apkopoti sasniegtie 

rezultāti, sniegtas atziņas par programmu un projektu panākumiem, sadarbības un kopīgās 

attīstības perspektīvām, kā arī prezentētas jaunā perioda programmas. 

2014.gada 9.decembrī tika nodrošināta dalība Minskā, Baltkrievijā notikušajā Latvijas – 

Baltkrievijas starpvaldību komisijas 10.sēdes sanāksmē, kura ekspertu līmenī tika panākta 

vienošanās par nepieciešamību sinhronizēt aktivitātes un realizēt ceļa paplašinājuma 

robežšķērsošanas vietu apkārtējās teritorijas infrastruktūras sakārtošanas projektus 

robežšķēršošanas vietās „Silene – Urbāni” un „Pāternieki – Grigorovščina”, izmantojot jaunu 

Latvijas-Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu.  

2014.gadā pieņemti 29 lēmumi par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu. 2014.gadā 

noslēgti 29 līgumi par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu ES struktūrfondu 3.mērķa 

programmu līdzfinansējuma saņēmējiem. 

VARAM 2014.gadā turpināja nodrošināt Vadošās iestādes funkciju izpildi Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai 2007.-2013.gadam, nodrošinot sekmīgu 

programmas ieviešanu. 2014.gadā tika parakstīti 9 finansēšanas līgumi par projektu 

ieviešanu, tādējādi programmas ietvaros nodrošinot 129 projektu īstenošanu par EUR 

59 834 726,03 (ERAF līdzfinansējuma daļa) jeb 99,6% no kopējā programmai pieejamā 

ERAF līdzfinansējuma.  

VARAM sadarbībā ar Apvienoto tehnisko sekretariātu un kopīgi ar Latvijas un Lietuvas 

Ārlietu ministrijām un vēstniecībām, kā arī Rucavas novada domi, organizēja Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas gada pasākumu Rucavā (Latvija) Baltu dienas 

ietvaros. 2014.gada nogalē Rīgā tika organizēts programmas noslēguma pasākums, kurā tika 

izvērtēti programmas sasniegumi 2007.-2013. gada periodā. 

VARAM īstenojot Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 

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

http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/ETS//MK_not_113_valsts_budzeta_lidzeklu_planoshana_03032015.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/ETS//MK_not_113_valsts_budzeta_lidzeklu_planoshana_03032015.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/ETS//MK_not_113_valsts_budzeta_lidzeklu_planoshana_03032015.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/ETS//MK_not_124_ETS_projektu_finanshu_kontrole_10032015.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/ETS//MK_not_124_ETS_projektu_finanshu_kontrole_10032015.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/ETS//MK_not_valsts_budzeta_lidzeklu_pieskirsana_5_proc_22042015.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/ETS//MK_not_valsts_budzeta_lidzeklu_pieskirsana_5_proc_22042015.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/ETS//MK_not_valsts_budzeta_lidzeklu_pieskirsana_5_proc_22042015.pdf
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vadošās iestādes funkcijas, 2014.gadā veica gala maksājumus 9 projektiem, kā arī 26 

starpposma maksājumus (t.sk. 3 liela mēroga projektiem) par kopējo summu EUR 

15 264 398,72 (t.sk. EUR 8 663 544,49 liela mēroga projektiem).  

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, kuriem līdz 2014.gada beigām tika izmaksāts finansējums EUR 53 964 105,44 

jeb 74% no kopējā programmas finansējuma.  

2014.gada 3-4.jūnijā Gatčinā (Krievijā) VARAM sadarbībā ar Apvienoto tehnisko 

sekretariātu organizēja Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 

gada pasākumu un projektu izstādi. 

VARAM 2014.gadā turpināja nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta  programmas „Nacionālā klimata politika” (turpmāk – EEZ programma) un 

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā 

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

(turpmāk – NFI programma) apsaimniekotāja funkcijas. EEZ programmas ietvaros tika 

izstrādāts un apstiprināts tiesiskais regulējums atklātajam projektu konkursam "Ilgtspējīgu 

ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju 

attīstība" (turpmāk – atklāts projektu konkurss) un neliela apjoma grantu shēmas projektu 

konkursam "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu 

uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" (turpmāk – grantu shēmas 

konkurss). Lai veicinātu projektu partnerības veidošanu starp Latvijas un EEZ valstīm, 

2014.gadā tika organizēti trīs partnerības meklēšanas forumi, kuru rezultātā tika piesaistīti 

partneri atklātā konkursa un grantu shēmas projektu īstenošanai. Atklātā konkursa ietvaros 

tika apstiprināti septiņi projekti no 23 iesniegtajiem projektu iesniegumiem ar kopējo EEZ 

programmas līdzfinansējumu 5 milj. euro. Grantu shēmas konkursa ietvaros tika apstiprināti 

18 projekti no 63 iesniegtajiem projektu iesniegumiem ar kopējo EEZ programmas 

līdzfinansējumu 1,9 milj. eiro. 2014.gadā tika apstiprināti un uzsāka ieviešanu divi iepriekš 

noteiktie projekti - „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”, kas sniedz atbalstu Latvijai visaptverošas nacionālās klimata politikas 

izstrādē. 

2014.gadā tika uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda 

programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un 

Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” četru iepriekš noteikto 

projektu aktivitāšu īstenošana, kas sniedz ieguldījumu efektīvas publiskās pārvaldes izveidē 

un uzlabos valsts, reģionālo un vietējo iestāžu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Lai 

nodrošinātu Norvēģijas labās prakses pārnesi projektu aktivitāšu īstenošanā, 2014.gadā 

projektu ietvaros noslēgti partnerattiecību līgumi ar piecām Norvēģijas institūcijām, kā arī 

organizēti 13 pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi ar Latvijas un Norvēģijas institūciju 

pārstāvju dalību. 2014.gadā tika sasniegti pirmie rezultatīvie rādītāji programmas ietvaros – 

izveidoti četri pašvaldību sadarbības un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas tīkli, kuros 

darbojas 44 Latvijas pašvaldības. Projektu ietvaros arī atklāta Latgales pārstāvniecība Rīgā, 

kuras mērķis ir dot ieguldījumu Latgales uzņēmējdarbības attīstībā un reģiona 

popularizēšanā, kā arī izstrādāti mārketinga materiāli angļu valodā 30 nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centriem un uzsāktas divas apmācību programmas - Latvijas 

vietējo kopienu apmācību programma, kuras mērķis ir vietējo kopienu kapacitātes 

palielināšana attīstības plānošanā, un pašvaldību un plānošanas reģionu darbinieku apmācību 

programma “Zināšanu eņģeļi”, kurā tiek pilnveidotas atbildīgo pašvaldības darbinieku 
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prasmes konsultatīvam darbam ar vietējo sabiedrību radošu biznesa ideju izstrādē un 

komercializācijā. 

  2014.gadā VARAM turpināja nodrošināt Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

nozares ministrijas funkcijas, veicot individuālo projektu īstenošanas uzraudzību. Individuālā 

projekta CH09 „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs” ietvaros uzstādītas ugunsdrošības sistēmas 115 mācību iestādēs 57 pašvaldībās, līdz 

ar to projekta galvenais mērķis ir sasniegts, nodrošinot bērniem drošu mācību vidi. Līdz 

projekta noslēgumam plānots izstrādāt WEB spēli bērniem, lai sniegtu interaktīvā veidā 

zināšanas par ugunsdrošību un civilo aizsardzību. 2014.gadā turpinājās individuālā projekta 

CH05 „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija - Sarkandaugavas teritorijā” īstenošana. Projekts 

tiek īstenots divās kārtās - pirmajā kārtā 2014.gadā tika atsūknētas 170,94 tonnas peldošo 

naftas produktu, bet otrajā kārtā pilotprojekta ietvaros - 44,42 tonnas peldošo naftas 

produktu. Kopumā līdz projekta beigām plānots atsūknēt 1436 tonnas peldošo naftas 

produktu.     

Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2014.gadam” 63. un 64.pantu VARAM 

nodrošināja pašvaldībām piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību 31 pašvaldību 

pasākumam. 2014.gadā tika veikta kontrole piešķirtā finansējuma uzraudzībai un attiecinātas 

izmaksas par kopējo summu 554 607 euro apmērā.   
 

2.2.8 E-pārvalde un informācijas sabiedrība 

 

2014. gadā ir izstrādāta “Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālā 

arhitektūra” (MK saskaņota 2015. gada 10. martā kā “Informatīvais ziņojums par publiskās 

pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru”), kas definē 40 principus publiskās 

pārvaldes procesu, informācijas pārvaldības, programmatūras un IKT infrastruktūras 

pakalpojumu attīstības jomās, kas vadlīniju līmenī ir attiecināma uz visām publiskās 

pārvaldes IKT attīstības un uzturēšanas darbībām, neatkarīgi no to finansēšanas avota, bet 

attiecībā uz jaunā plānošanas perioda ES struktūrfondu līdzfinansēto attīstības aktivitāšu 

pārvaldību tiks piemērota tieši un konsekventi.   

Kā pamatoti norādīts VARAM darbības stratēģijā 2014.-2016. gadam, valsts 

informācijas sistēmas un e-pakalpojumi ES struktūrfondu plānošanas periodā 2007.-2013. 

gadam pamatā tika veidoti balstoties tikai uz konkrētās iestādes vajadzībām, nepietiekoši 

koordinējot to attīstību ar citām iestādēm, kuras ir iesaistītas attiecīgā publiskās pārvaldes 

procesa nodrošināšanā. Lai jaunajā plānošanas periodā novērstu šo  trūkumu, 2014.-2020. 

gadu ES struktūrfondu pārvaldībai publiskās pārvaldes IKT attīstības jomā tika izstrādāts 

jauns modelis, kas balstīts uz vienotas IKT arhitektūras ieviešanu Latvijas publiskajā 

pārvaldē.  

Jaunais IKT attīstības pasākumu pārvaldības modelis paredz attīstības pasākumu 

fokusējumu uz publiskās pārvaldes, tajā skaitā arī pārnozaru un pārrobežu procesu  

pilnveidošanu, grupējot attīstības pasākumus sabiedriski nozīmīgus jautājumus risinošu 

attīstības pasākumu programmās un paredz būtisku Valsts IKT organizācijas (VARAM) un 

IKT vadītāju foruma iesaisti gan attīstības pasākumu portfeļa plānošanā, gan konkrētu 

attīstības programmu un attīstības pasākumu satura saskaņošanā un īstenošanas gaitas 

uzraudzībā, tādējādi nodrošinot gan vienotās arhitektūras principu ievērošanu, gan būtiskus 

uzlabojumus attīstības pasākumu savstarpējā koordinācijā un  pārnozaru risinājumu un 

koplietošanas pakalpojumu attīstībā. Jaunais IKT attīstības pasākumu pārvaldības modelis, 

kas saskaņots MK 2014. 9. decembrī informatīvajā ziņojumā “Par pasākumiem, kurus 

paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam 

turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1."Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu 
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izveide" un 3.2."Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija" ietvaros“, realizē 2013. 

gadā pieņemtajā koncepcijā “Valsts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldības 

modelis” definētās pieejas attiecībā uz ES struktūrfondu līdzfinansētu IKT attīstības 

pasākumu pārvaldību.  

Izstrādāts sākotnējās redakcijas piedāvājums normatīvajiem aktiem informācijas atkal 

izmantošanas principu ieviešanai likumprojektā "Grozījumi Informācijas atklātības likumā" 

(izsludināts 14.08.2014, VSS-755). 

Aktivitātes Latvijas iestāšanās procesa OECD e-pārvaldes jomā (Digitālās 

ekonomikas politikas komiteja). 

Sadarbībā ar AiM, TM, SM, LM: 

1) sagatavota un nosūtīta informācija par Latvijas politiku e-pārvaldes jomā, t.sk. 

organizētas intervijas ar OECD ekspertiem 2014. gada novembrī. 

2) nodrošināta dalība un prezentācijas Digitālās ekonomikas politikas komitejas 

sanāksmēs Parīzē 2014. gada jūnijā un decembrī. 

Latvijas prezidentūras ES Padomē 2015. gadā programmā kā viena no prioritātēm 

iekļauta "Digitālā Eiropa", šī jautājuma ietvaros paredzot Eiropas digitālo asambleju rīkot 

2015. gada jūnijā Rīgā. 

2014.gada 5.augustā Ministru kabinetā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.436 

„Grozījumi Ministru kabineta 2012.agada 24. janvāra noteikumos Nr.67 „Informācijas 

sabiedrības padomes nolikums”, izstrādāti pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

13. pantu. Ievērojot to, ka IS jautājumu attīstība ir viena no prioritārajām jomām un 

nepieciešama koordinācija augstākajā valdības līmenī, bija radusies nepieciešamība 

aktualizēt Padomes sastāvu, papildinot to ar Ministru prezidentu, kas arī būtu Padomes 

vadītājs un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieku 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jautājumos. Vienlaikus tika precizēti nevalstisko 

organizāciju Padomes sastāva amatu nosaukumi. 

2014.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 2014.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 

autentifikāciju gadījumam, ja juridiskās personas paraksta tiesīgai personai ir tiesības 

pārstāvēt juridisko personu atsevišķi un šīs tiesības ir reģistrētas UR.  

Uzsākti vairāki priekšdarbi, lai nodrošinātu pārrobežu (ārvalsts) vienoto personas 

identifikācijas pārbaudi portālā www.latvija.lv , kā arī lai ieviestu pārrobežu (ārvalsts) 

elektronisko dokumentu pārbaudes risinājumu. 

Izveidota un ar 30.06.2014 ieviesta jauna valsts informācijas sistēma darbam ar ES 

dokumentiem (ESVIS) izmantošanai ES lietu koordinācijas procesos. Jaunā sistēma ESVIS 

ar vienota datortīkla palīdzību nodrošinās ES dokumentu un dokumentu „dienesta 

vajadzībām” tiešsaistes apriti starp valsts pārvaldes iestādēm Latvijas prezidentūras ES 

Padomē laikā. Sistēma ESVIS tiks izmantota arī pēc prezidentūras, uzlabojot dokumentu 

aprites drošību un efektivitāti valsts pārvaldē. 

Veicināta valsts pārvaldes efektivitāte un mazināts administratīvais slogs - izvērtēti citu 

institūciju izstrādātie tiesību aktu projekti un sniegti 90 atzinumi  palīdzot maksimāli 

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

Izstrādāts tiesiskais regulējums uzticamai un drošai parakstu vākšanai elektroniskā 

formā, izmantojot vienoto valsts un pašvaldības pakalpojumu portālu www.latvija.lv,  kā arī 

citas paraksta vākšanas tiešsaistes sistēmas (Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta 

http://www.latvija.lv/
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noteikumi Nr. 471 „Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības”. 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir izstrādājusi parakstu vākšanas e-pakalpojumu portālā 

www.latvija.lv 

Sadarbībā ar Aptauju Centru 2014.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. 

Sadarbībā ar SIA „Projektu un kvalitātes vadība” 2014.gada beigās ir veikts pētījums 

„Attīstības līmeņa monitoringi par elektroniskās pārvaldes principu īstenošanas progresu 

valsts iestādēs ES fondu līdzfinansēto projektu rezultātā” (jeb Latvijas e-indekss valsts 

iestādēs), kurš īstenots ES fondu tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/19 

„Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas 

Savienības fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai” ietvaros. 

Pētījuma mērķis ir izstrādāt metodiku e-pārvaldes iespēju pielietošanas īpatsvara un 

efektivitātes novērtēšanai valsts pārvaldē, kā arī realizēt datu ieguvi. 

Valsts pārvaldes e-indekss ir metodoloģiski vienota un savstarpēji salīdzināmu efektivitātes 

rādītāju sistēma, kura ļauj: 

1) apzināt veiksmīgākās iestādes efektīvas e-pārvaldes principu īstenošanā, 
2) identificēt kritiskos punktus un uzlabojamos faktorus iestāžu darbā, 
3) novērtēt e-pārvaldes principu ieviešanas progresu,  
4) izstrādāt rīcības plānu, kas ļauj sasniegt valstij izvirzītos mērķus kopumā, kā arī 

veicināt Latvijas vietas paaugstināšanu starptautiskajos reitingos. 
Pētījuma rezultāti pieejami: 

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

Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts Nr.591 no 30.09.2014 “Kārtība, kādā 

piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās 

informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās”. 

 

2.2.9. Informācijas sabiedrība 

2014. gadā ir izstrādāta “Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālā 

arhitektūra” (MK saskaņota 2015. gada 10. martā kā “Informatīvais ziņojums par publiskās 

pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru”), kas definē 40 principus publiskās 

pārvaldes procesu, informācijas pārvaldības, programmatūras un IKT infrastruktūras 

pakalpojumu attīstības jomās, kas vadlīniju līmenī ir attiecināma uz visām publiskās 

pārvaldes IKT attīstības un uzturēšanas darbībām, neatkarīgi no to finansēšanas avota, bet 

attiecībā uz jaunā plānošanas perioda ES struktūrfondu līdzfinansēto attīstības aktivitāšu 

pārvaldību tiks piemērota tieši un konsekventi.   

Kā pamatoti norādīts VARAM darbības stratēģijā 2014.-2016. gadam, valsts 

informācijas sistēmas un e-pakalpojumi ES struktūrfondu plānošanas periodā 2007.-2013. 

gadam pamatā tika veidoti balstoties tikai uz konkrētās iestādes vajadzībām, nepietiekoši 

koordinējot to attīstību ar citām iestādēm, kuras ir iesaistītas attiecīgā publiskās pārvaldes 

procesa nodrošināšanā. Lai jaunajā plānošanas periodā novērstu šo  trūkumu, 2014.-2020. 

gadu ES struktūrfondu pārvaldībai publiskās pārvaldes IKT attīstības jomā tika izstrādāts 

http://www.latvija.lv/
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/pet_Eparv/?doc=14321
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jauns modelis, kas balstīts uz vienotas IKT arhitektūras ieviešanu Latvijas publiskajā 

pārvaldē.  

Jaunais IKT attīstības pasākumu pārvaldības modelis paredz attīstības pasākumu 

fokusējumu uz publiskās pārvaldes, tajā skaitā arī pārnozaru un pārrobežu procesu  

pilnveidošanu, grupējot attīstības pasākumus sabiedriski nozīmīgus jautājumus risinošu 

attīstības pasākumu programmās un paredz būtisku Valsts IKT organizācijas (VARAM) un 

IKT vadītāju foruma iesaisti gan attīstības pasākumu portfeļa plānošanā, gan konkrētu 

attīstības programmu un attīstības pasākumu satura saskaņošanā un īstenošanas gaitas 

uzraudzībā, tādējādi nodrošinot gan vienotās arhitektūras principu ievērošanu, gan būtiskus 

uzlabojumus attīstības pasākumu savstarpējā koordinācijā un  pārnozaru risinājumu un 

koplietošanas pakalpojumu attīstībā. Jaunais IKT attīstības pasākumu pārvaldības modelis, 

kas saskaņots MK 2014. 9. decembrī informatīvajā ziņojumā “Par pasākumiem, kurus 

paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam 

turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1."Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu 

izveide" un 3.2."Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija" ietvaros“, realizē 2013. 

gadā pieņemtajā koncepcijā “Valsts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldības 

modelis” definētās pieejas attiecībā uz ES struktūrfondu līdzfinansētu IKT attīstības 

pasākumu pārvaldību.  

Izstrādāts sākotnējās redakcijas piedāvājums normatīvajiem aktiem informācijas 

atkalizmantošanas principu ieviešanai likumprojektā "Grozījumi Informācijas atklātības 

likumā" (izsludināts 14.08.2014, VSS-755). 

Aktivitātes Latvijas iestāšanās procesa ESAO e-pārvaldes jomā (Digitālās 

ekonomikas politikas komiteja). 

Sadarbībā ar AiM, TM, SM, LM: 

1) sagatavota un nosūtīta informācija par Latvijas politiku e-pārvaldes jomā, t.sk. organizētas 

ESAO intervijas ar ekspertiem 2014. gada novembrī. 

2) nodrošināta dalība un prezentācijas Digitālās ekonomikas politikas komitejas sanāksmēs 

Parīzē 2014. gada jūnijā un decembrī. 

Latvijas prezidentūras ES Padomē 2015. gadā programmā kā viena no prioritātēm 

iekļauta "Digitālā Eiropa", šī jautājuma ietvaros paredzot Eiropas digitālo asambleju rīkot 

2015. gada jūnijā Rīgā. 

2014.gada 5.augustā Ministru kabinetā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi 

Nr.436 „Grozījumi Ministru kabineta 2012.agada 24. janvāra noteikumos Nr.67 

„Informācijas sabiedrības padomes nolikums””izstrādāti pamatojoties uz Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 13. pantu. Ievērojot to, ka IS jautājumu attīstība ir viena no prioritārajām 

jomām un nepieciešama koordinācija augstākajā valdības līmenī, bija radusies 

nepieciešamība aktualizēt Padomes sastāvu, papildinot to ar Ministru prezidentu, kas arī būtu 

Padomes vadītājs un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra 

vietnieku informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jautājumos. Vienlaikus tika precizēti 

nevalstisko organizāciju Padomes sastāva amatu nosaukumi. 

 

2.2.10. Valsts informācijas sistēmu attīstība 

2014.gada 26.jūnijā stājās spēkā likums „Grozījumi Valsts informācijas sistēmu 

likumā”. Grozījumu mērķis ir administratīvā sloga mazināšanas nolūkā dot tiesības 

savietotāja pārzinim lemt par nepieciešamību slēgt līgumus par savietotāja izmantošanu, kā 

arī tiesības atteikt līguma slēgšanu, ja informācijas aprites nodrošināšana ar savietotāja 

palīdzību pietiekami detalizēti ir noregulēta normatīvajos aktos. Pirms grozījumu veikšanas 

atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likumam savietotāju varēja izmantot tikai tās 

informācijas aprites nodrošināšanai, kas ir nepieciešama valsts funkciju izpildei. Savukārt, 
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grozījumi likumā ļauj izmantot savietotāju neatkarīgi no informācijas aprites mērķa. 

Piemēram, privātpersonas (t.sk. kredītbiroji) iegūst tiesības izmantot savietotāju savu sistēmu 

integrācijai ar valsts informācijas sistēmām, lai piekļūtu informācijai tās atkalizmantošanas 

nolūkā, bet pašvaldības – nodrošinot informācijas apriti savu autonomu funkciju veikšanai. 

 

2.2.11. Valsts informācijas sistēmu un tīmekļa vietņu drošība  

 

2013. gadā tika veikta aptauja Valsts informācijas sistēmu pārziņiem par esošo 

situāciju drošības pārvaldībā. Pēc rezultātu apkopošanas tika secināts, ka situācija ir 

neapmierinoša, jo vairāk kā puse Valsts informācijas sistēmu pārvaldnieki nepildīja likuma 

un ministru kabineta noteikumu prasības. Lai labotu situāciju, 2014 gadā ir cieši strādāts ar 

Valsts informācijas sistēmu pārziņiem, to vadītājiem, turētājiem un Informācijas sistēmu 

drošības pārvaldniekiem, vai darbiniekiem, kuri veic šīs funkcijas, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas pārstāvji 

visa gada garumā cieši strādāja ar iestādēm, kurās tika konstatētas nepilnības informācijas 

sistēmu drošības jomā un palīdzēja risināt identificētās problēmas. 

2014. gada beigās tika veikta atkārtota aptauja par esošo situāciju un veikts datu 

apkopojums, rezultāti bija pilnīgi atšķirīgi no iepriekšējiem, bija palikušas tikai 6 iestādes, 

kurās nav informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka, kā arī tikai 12 iestādes, kur netiek 

ievērotas kādas no Valsts informācijas sistēmu vispārējām drošības prasībām.  

2014. gadā ir veikti drošības auditi Valsts prezidenta un Tiesībsarga tīmekļa vietnēs 

un to rezultāti ir nodoti atbildīgajām amatpersonām. 

2014. gada beigās kopā ar Aizsardzības ministriju un citām atbilstoši ministru 

kabineta lēmumam tika iesākts darbs pie jaunajiem informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju un informācijas sistēmu minimālajām drošības prasībām, kas būs pielāgoti 

mūsdienu tehnoloģijām un aktuālajām kiberdrošības prasībām. 

 

2.2.12. Radiofrekvenču spektra joslu un numerācijas rīcībpolitika 

 

2014.gada 12.augustā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.459 „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 lēmumus: 2012.gada 5. novembra 

Lēmumu 2012/688/ES par 1920-1980 MHz un 2110-2170 MHz frekvenču joslu 

harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko 

sakaru pakalpojumus; Komisijas 2013.gada 12. novembra Lēmumu 2013/654/ES par 

grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču 

joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem); Komisijas 

2013.gada 11.decembra Lēmumu 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 

2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra 

saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu.  

Lēmums 2012/688/ES paredz sapāroto zemes 2GHz joslu platjoslas elektronisko 

sakaru pakalpojumiem. Sagatavotas Radiosaskarnes, lai nodrošinātu blakus joslu sistēmu 

aizsardzību. Lēmums 2013/654/ES paredz gaisa kuģos ieviest tehnoloģiju LTE un UMTS 

izmantošanu attiecīgi 2100MHz un 1800MHz joslās, papildus jau atļautajām GSM sistēmām. 

Lēmums 2013/752/ES paredz maza darbības attāluma ierīču (SRD), kas darbojas 

neekskluzīvi koplietošanas kārtā, kategoriju un ierīču tehniskās izmantošanas nosacījumu 
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harmonizāciju. Noteikumu 3.pielikumā pārņemts Lēmuma 2013/752/ES pielikums, kā arī 

veikti attiecīgi papildinājumi noteikumu 1.pielikumā. Grozījumos ietvertas arī citas aktuālas 

izmaiņas. Izmaiņas noteikumos tiek sagatavotas sadarbībā ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas radiofrekvenču spektra resursu izmantošanas koordinācijas 

darba grupu. 

2014.gada 2.septembrī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.518 „Grozījumi 

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

numerācijas plānu", kas nosaka publiskā mobilo telefonu tīkla numura un publiskā mobilo 

elektronisko sakaru tīkla terminus, tāpat arī nacionālā publiskā fiksētā telefonu tīkla numura 

un publiskā fiksētā telefonu tīkla terminus. Konkretizēts publiskā mobilā telefonu tīkla 

numerācijas indeksa (2XXXXXXX) lietošanas mērķis. Precizējumi veikti ņemot vērā 

nozares speciālistu vērsto uzmanību, ka mobilo telefonu tīklu numuri tiek izmantoti citiem, 

tiem neparedzētiem mērķiem, vai arī tos vispār neizmanto tam paredzētam mērķim - mobilo 

sakaru tīklos Latvijas Republikā. Noteikumi paredz arī jaunu trīsciparu numuru „115” 

Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienestam. Izmaiņas 

noteikumos sagatavotas sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Numerācijas resursu izmantošanas koordinācijas darba grupu. 

 

2.2.13. E-prasmju veicināšanas politika  

 

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

apstiprināšanu tālākā rīcība e-prasmju attīstībā plānota šādās jomās:  

1) sabiedrības informētība un gatavība lietot e-iespējas;  

2) iedzīvotāju un uzņēmēju e-prasmju attīstība;  

3) publiskās pārvaldes IKT kompetenču paaugstināšana;  

4) IKT praktiķu un profesionāļu sagatavošana atbilstoši darba tirgus prasībām;  

5) algoritmiskās domāšanas un informācijpratības īpatsvara palielināšana 

izglītības  

programmās.  

E-prasmju nedēļas laikā 2014.gada 24.martā memorandam par „E-prasmju 

partnerības” izveidi Latvijā tika paplašināta partnerība un to parakstīja Kultūras informācijas 

sistēmu centra direktors Armands Magone, SIA „Lattelecom” valdes priekšsēdētājs Juris 

Gulbis, SIA Microsoft Latvia vadītājs Ēriks Eglītis, AS RIX Technologies valdes 

priekšsēdētāja Eva Butāne. 

Puses vienojās savstarpēji sadarboties, realizējot īstermiņa un ilgtermiņa aktivitātes sekojošu 

rīcības virzienu ietvaros: 

1) izglītība atbilstoši darba tirgus prasībām; 

2) jauniešu piesaiste IKT jomai; 

3) interaktīvs un mūsdienīgs mācību process un digitāls saturs; 

4) sabiedrības izglītošana par digitālo prasmju nepieciešamību, e-iekļautība; 

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

tādos ES 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. 

2013. gada E-prasmju nedēļā, kas norisinājās 18. līdz 24.martā , pasākumos piedalījās 

vairāk nekā 42 000 dalībnieku, no tiem vislielākais dalībnieku skaits bija vecumā līdz 24 

gadiem (59%), savukārt ekonomiski aktīvie iedzīvotāji no 25 līdz 64 gadiem (35%) un 

http://likumi.lv/doc.php?id=180527
http://likumi.lv/doc.php?id=180527
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seniori vecumā virs 65 gadiem (6%) aktīvi izmantoja iespēju apgūt jaunas zināšanas par 

tehnoloģijām. 

2014.gadā tika īstenotas bibliotekāru apmācības informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas iespēju izmantošanā un iedzīvotāju konsultēšanā. Visā valsts teritorijā kopā 

veikti 30 semināri, kuros piedalījās 1035 dalībnieki (57%) (publisko bibliotēku bibliotekāri, 

citu iestāžu bibliotekāri, pašvaldības darbinieki, uzņēmēji u.c. interesanti). 

2.2.14. E-iepirkumu sistēmas attīstība  

 

Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) 2014. gadā valsts iestādes, pašvaldības un 

pašvaldību iestādes ir iegādājušās preces un pakalpojumus 45,9 milj. EUR apmērā, kas ir par 

48% vairāk kā 2013. gadā. EIS 2014. gada beigās ir reģistrētas 844 pircēju organizācijas un 

204 piegādātāju organizācijas. 

2014. gada laikā kā pilotprojekti ir veikti vairāki iepirkumi, lai papildinātu EIS pieejamo 

preču un pakalpojumu klāstu, piemēram, drukas iekārtu noma, standarta programmatūras 

izmantošanas apmācību pakalpojumi, kā arī sadarbībā ar Tieslietu ministriju ir izveidots e-

katalogs „Civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veidlapas”. 

Vienlaikus ar aktuāliem preču veidiem tiek papildinātas arī Ministru kabineta noteikumos 

Nr. 1517 „Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi” noteiktās obligāti centralizēti 

iegādājamās preču un pakalpojumu grupas.  

Tiek strādāts pie e-konkursu infrastruktūras izstrādes. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1516 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu 

noteikumi” nosacījumiem, Elektronisko iepirkumu sistēmā kā apakšsistēma ir pieejama e-

izziņu sadaļa informācijas pārbaudei iepirkuma procedūrās par kandidāta vai pretendenta 

izslēgšanas nepieciešamību saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantu.  
 

2.2.15. ES fondu apguve 

 

2014.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: 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” 5.kārta 

(gatavoti dokumenti arī 6.kārtas uzsaukumam), 3.5.1.3.aktivitātes "Infrastruktūras izveide 

Natura 2000 teritorijās" 4.kārta 

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 ES 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 ES struktūrfondu 

(Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)) un Kohēzijas 

fonda (KF) (turpmāk kopā – ES fondi) atbalstu. 

2014.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. Līdz 31.12.2014. jau noslēgusies 

kopumā 834 projektu īstenošana, un turpinājās vēl 397 projekta īstenošana. Vērtējot 

2014.gadā VARAM atbildībā esošajās aktivitātēs un nozarēs sasniegto finanšu apguves 
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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 2014.gadā sasniegto finanšu un fizisko progresu VARAM pārziņā esošajās ES 

fondu līdzfinansētajās aktivitātēs un apakšaktivitātēs.  

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības jomā 2014.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 2014.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 31.12.2014. pabeigti kopumā 69 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 līdz 31.12.2014. 

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 

476 285 472 480 435 189 416 613 91,4% 88,2% 

 

Aktivitātes 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 

vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros līdz 31.12.2014. pabeigti kopumā 295 

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. 

Ņemot vērā, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra finansējumu saņēmēju aptaujas 

datus iesniedza 2014.gada 7.oktobrī, tad apkopojumā iekļauti dati no 221 projekta un 

atlikušo projektu dati tiks apkopoti 2015.gadā. 

 

 

Faktisko pieslēgumu nodrošinājums 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” pabeigtajos 

projektos 2014.gadā veiktajā finansējuma saņēmēju aptaujā 
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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 

84 711 80 927 78 859 74 259 93,1% 91,8% 

 
 

Atkritumu apsaimniekošanas jomā 2014.gadā rekultivētas 13 izgāztuves kopumā 8,88 

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.  

Līdz 2014.gada 31.decembrim 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros ir apstiprināti visi apakšaktivitātē plānotie 63 

projekti par kopējo ERAF summu 144 397 200,51 EUR, kas veido 98,19% no kopējā 

piešķīruma (t.i., ERAF līdzfinansējums 139 796 690 EUR un virssaistību ES fondu daļa 

7 265 424,29 EUR). 

Līdz pārskata perioda beigām finansējuma saņēmējiem ir izmaksāts ERAF 

finansējums 106 753 520 EUR apmērā (72,59% no apakšaktivitātes kopējā piešķīruma 

(ERAF finansējums un virssaistību ES fondu daļa)). 

Kā arī līdz 2014.gada beigām izveidoti 74 elektroniskie pakalpojumi (t.sk., publiski 

pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi), kas 

ir 49% no DPP plānotās iznākuma rādītāja vērtības Projektu īstenošana turpinās, un plānots, 

ka projektu īstenošanas rezultātā kopumā tiks izstrādāti 150 elektroniskie pakalpojumi, lai 

uzlabotu iedzīvotājiem pieejamo publisko pakalpojumu kvalitāti un mazinātu ar tiem saistīto 

administratīvo slogu. 

Elektronisko pakalpojumu lietotāju īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem līdz 2014.gada 

beigām ir pieaudzis līdz 54,0% saskaņā ar EUROSTAT mājaslapā publiski pieejamo 

informāciju. 

Vienlaikus, vērtējot VARAM kā atbildīgās iestādes 2014.gadā sasniegto, jāņem vērā, 

ka lielākoties ES fondu ietekmi un rezultātus varēs analītiski izvērtēt tikai pēc visu 

īstenošanā esošo projektu pabeigšanas 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). 

Īpaši izceļam VARAM sekmīgā un operatīvā rīcība, lai uzlabotu Latvija kopējo ES 

fondu apguvi un mazinātu radušos riskus par ES fondu kopējā piešķīruma zaudēšanu 

darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācija” tika izveidota jauna apakšaktivitāte 

2.3.2.2.3. „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”, uz kuru tika 

pārcelti 21 sekmīgi projekti no citām VARAM atbildības aktivitātēm, kas sekmē reģionālo 

attīstību un pilsētvides attīstību uzņēmējdarbības veicināšanai. Šādā veidā ar VARAM 

atbalstu izdevās nodrošināt, ka Latvija nezaudē ES fondu līdzekļus. 

Apkopotu informāciju par ES fondu līdzfinansējuma piešķiršanu un apguvi sk. 2. 

PIELIKUMĀ. 

Savukārt, informācija par ES fondu līdzfinansēto apakšaktivitāšu sasniegtajiem 

rezultātiem pieejama 3.PIELIKUMĀ. 

 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 

attīstība” 2014.gadā pilnībā pabeigta projektu vērtēšana. līdz 31.12.2014. ir noslēgtas 62 

vienošanās par projektu īstenošanu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros, no kurām faktiski 

pabeigti ir 24 projekti jeb 38% no kopējā projektu skaita. Informācijas sistēmu un 
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elektronisko pakalpojumu attīstības jomā (3.2.2.1.1. apakšaktivitāte) ar ES fondu atbalstu ir 

izveidoti vai uzlaboti 96 e-pakalpojumi, kas ir 64 % no darbības programmas „Infrastruktūra 

un pakalpojumi” papildinājuma dokumentā plānotās iznākuma rādītāja „Izveidoti 

elektroniskie pakalpojumi (t.sk., publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās 

pārvaldes elektroniskie pakalpojumi)” vērtības. Ņemot vērā, ka ieviešanā esošajos projektos 

vēl ir plānotas minētā iznākuma rādītāja vērtības, paredzams, ka visiem projektiem veiksmīgi 

noslēdzoties, iznākuma rādītāja kopējā vērtība “150” tiks pārsniegta, jo kopā visos 62 

projektos plānots radīt un uzlabot 314 e-pakalpojumus. 

3.1.4.3.aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas 

un reģionālas nozīmes attīstības centros” turpinājās iepriekš apstiprināto projektu 

īstenošana. 

Kopumā līdz 31.12.2014. aktivitātes ietvaros pabeigti 55 projekti, no tiem pārskata periodā 

pabeigti 5 projekti. 

3.2.2.2.aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” 2014.gada 7.maijā tika 

izsludināta pirmā projektu iesniegumu atlases kārta, kas turpinājās līdz 2014.gada 21.jūlijam.  

Kopumā tika saņemti un izvērtēti 78 projektu iesniegumi, no tiem 76 projektu iesniegumi 

tika apstiprināti, bet divi projektu iesniegumi tika noraidīti.   

Līdz 2014.gada 24.novembrim tika noslēgtas 76 vienošanās par projektu īstenošanu ar 

kopējo ERAF finansējuma apmēru 2 289 068,66 EUR. 

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

līdzsvarotai valsts attīstībai” turpinājās 2014.gada 30.aprīlī izsludinātā devītā projektu 

iesniegumu atlases kārta, kas noslēdzās 2014.gada 19.septembrī, savukārt 2014.gada 

12.decembrī tika izsludināta desmitā projektu iesniegumu atlases kārta. Pārskata periodā 

aktivitātes ietvaros turpinājās iepriekš apstiprināto projektu īstenošana, kā arī devītās un 

desmitās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniegto projektu, tai skaitā, uz 

virssaistību finansējumu, iesniegumu saņemšana un vērtēšana. 

Pārskata periodā noslēgusies 7 projektu īstenošana un kopumā līdz 31.12.2014. Aktivitātē 

pabeigti 57 projekti.  

Gada nogalē tika intensīvi strādāts pie ārkārtas pasākumiem, lai 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros 

nezaudētu Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķīruma daļu Latvijai dēļ „n+2” principa 

neizpildes.   

Pateicoties sekmīgi veiktiem pasākumiem ārkārtas rīcības plāna ietvaros tika 

izveidota 2.3.2.2.3.apakšaktivitāte „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības 

attīstībai” un izdevās nodrošināt pret Eiropas Komisiju uzņemtās saistības līdz 2014.gada 

beigām un tādejādi saglabāt iespēju pilnā apmērā izmantot esošo ERAF piešķīrumu. 

2.3.2.2.3.apakšaktivitāte „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai” 

tika īstenota ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, pārceļot uz aktivitāti darbības 

programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1. aktivitātes "Nacionālas 

un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" 

un 3.6.2.1. aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" ietvaros 

apstiprinātos projektus, kas atbilst projektu pārbaudes kritērijiem.  

Uz 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības 

attīstībai” tika pārcelts 21 projekts, attiecīgi 8 projektus no 3.6.1.1.aktivitātes un 13 projektus 

no 3.6.2.1.aktivitātes. Kopējais ERAF finansējuma apjoms 21 projektam sastādīja 62 556 

722,09 EUR. 

3.6.1.2.aktivitātē „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” turpinājās viena no divu 

iepriekš apstiprināto projektu īstenošana. 2014.gada otrajā pusgadā noslēgusies viena 

projekta īstenošana, jaunas projektu iesnieguma atlases netika veiktas un jaunas projektu 

atlases netiek plānotas arī turpmāk.  
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3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” 2014.gada 

29.aprīlī tika izsludināta piektā projektu iesniegumu atlases kārta, kas turpinājās līdz 

2014.gada 15.septembrim. Aktivitātes ietvaros turpinājās iepriekš apstiprināto projektu 

īstenošana, kā arī piektās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniegto projektu, tai 

skaitā, uz virssaistību finansējumu, iesniegumu saņemšana un vērtēšana. 

2014.gada otrajā pusgadā netika iesniegts neviens projekta iesniegums, savukārt ar 

finansējuma saņēmējiem noslēgtas 3 vienošanās par projekta īstenošanu (finansējuma 

apmērs 4854212.23 EUR).  

Pārskata periodā aktivitātes ietvaros noslēgusies 1 projekta īstenošana, un līdz 

31.12.2014. kopumā pabeigti 7 projekti. Pabeigto projektu skaits samazinājies sakarā ar šīs 

aktivitātes projektu pārcelšanu to turpmākai īstenošanai 2.3.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts 

ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”. 

Paralēli darbam pie 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda slēgšanas 

2014.gadā VARAM ir aktīvi līdzdarbojusies galveno 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas 

perioda nacionālā līmeņa politikas plānošanas dokumentu – Partnerības līguma un darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” izstrādē atbilstoši diskusijām ar Eiropas Komisiju 

un sociālajiem partneriem attiecībā uz plānotajām investīcijām vides aizsardzības, reģionālās 

attīstības un IKT jomās, kas Latvijai ir ļāvis kļūt par vienu no pirmajām ES dalībvalstīm, 

kurām vēl 2014.gadā ir izdevies apstiprināt minētos dokumentus un turpināt darbu jau pie 

specifisko atbalsta mērķu ieviešanas nosacījumu izstrādes.  

2014.gadā VARAM uzsāka arī darbu pie VARAM pārziņā esošo ES fondu 2014.-

2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu vides aizsardzības, reģionālās 

attīstības un IKT jomā ieviešanas nosacījumu – specifisko atbalsta mērķu sākotnējo 

novērtējumu, kritēriju un MK noteikumu – izstrādes, kas aktīvi turpināsies 2015.gadā, 

nodrošinot dažādu iesaistīto pušu, (nozaru, pašvaldību asociācijas utt.) iesaisti dokumentu 

projektu apspriešanā, lai atbilstoši plānotajam laika grafikam nodrošinātu projektu atlašu 

uzsākšanu, sākot jau no 2015.gada, it sevišķi jomās, kurās faktisko investīciju uzsākšana nav 

jāatliek līdz Eiropas Komisijas noteikto ex-ante nosacījumu izpildei (reģionālā attīstība, IKT, 

atsevišķas investīciju jomas vides infrastruktūras un dabas aizsardzības nozarēs). 

 

2.2.16. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta apguve 

 

KPFI finansētie projekti tiek īstenoti ar mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu 

(turpmāk – SEG) emisijas un sniegt ieguldījumu klimata pārmaiņu novēršanā. KPFI ietvaros 

tiek sniegts finansiāls atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai un atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju izmantošanai dažādām saņēmēju grupām, piemēram, komersantiem, valsts un 

pašvaldību institūcijām. Līdz 2014.gada beigām projektu īstenošana bija uzsākta 16 KPFI
3
 

finansētajos konkursos. Uz 2014.gada 31.decembri spēkā bija 2 573 līgumi par projektu 

īstenošanu, no kuriem 2307 līgumi par projektu īstenošanu ir izpildīti (tajā skaitā 156 

proejkti tika pabeigti 2014.gadā). Līdz 2014.gada beigām kopējais pieejamais KPFI 

finansējums bija EUR 204 milj. apmērā. Noslēgto līgumu par projektu īstenošanu summa 

bija EUR 192 milj. apmērā, no kuriem EUR 167 milj. apmērā (86% no noslēgto līgumu par 

projektu īstenošanu summas) ir izmakstāti projektu īstenotājiem par projektos iekļauto 

aktivitāšu īstenošanu. Savukārt vēl izmaksājamajais KPFI finansējums sastadīja EUR 25,7 

milj. apmērā. KPFI sasniegtais CO2 samazinājums ir 2014.gadā ir ap 101 749,5 tCO2. 

Projektu īstenošana turpināsies arī 2015.gadā. 

                                                           
3
 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi tiek iegūti no Latvijai piešķirto siltumnīcefekta gāzu emisiju 

kvotu starptautiskās tirdzniecības. 
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Detalizētu informāciju par KPFI finansējuma piešķiršanu un apguvi sk. 

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

sasniegtajiem rezultātiem norādīta 5. PIELIKUMĀ. 
 

2.3. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām un 

efektīvas darbības nodrošināšanu  
 

Lai nodrošinātu racionālu ES jautājumu koordināciju, tajā skaitā stiprinātu ministrijas 

kapacitāti gatavojoties un nodrošinot Latvijas Prezidentūru ES Padomē, uzlabotu ministrijas 

sniegumu starptautiskajā sadarbībā, kā arī veicinātu stratēģiskajā un ilgtspējīgajā attīstībā 

noteikto uzdevumu kopuma izpildi, 2014.gada jūnijā tika veikta reorganizācija, nepalielinot 

kopējo ministrijas štata vietu skaitu. Administrācijas vadītāja tiešā padotībā tika izveidots 

Koordinācijas departaments, reorganizējot Nodrošinājuma un kontroles departamentu, 

Klimata un vides politikas integrācijas departamentu, Dabas aizsardzības departamentu un 

Vides aizsardzības departamentu. Valsts sekretāra tiešā padotībā līdz Latvijas Prezidentūras 

ES Padomē beigām izveidots valsts sekretāra vietnieka Latvijas prezidentūras ES jautājumos 

amats. 

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 

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

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

2014.gadā Iekšējā audita departamenta auditori kopumā noslēdza 33 gan atbilstoši 

riska novērtējumam balstītus plānotos ministrijas vadības un atbalsta sistēmu, 

pamatdarbības sistēmu un ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības vadības sistēmu auditus, 

gan projektu izdevumu pārbaudes un sistēmu auditus Eiropas Teritoriālās sadarbības 

programmās, kā arī neplānotos auditus un pārbaudes, kuru rezultātā tika sagatavoti 44 

auditu un pārbaužu ziņojumi.  

2014.gadā Iekšējā audita departaments, atbilstoši auditu darba plānam visos auditos un 

pārbaudēs veica iekšējās kontroles sistēmas darbības un pietiekamības neatkarīgu 

uzraudzību, analizējot, novērtējot un pārbaudot ministrijas, atsevišķus, padotībā esošo 

iestāžu, kā arī ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu īstenošanas vadības funkciju un 

uzdevumu darbību, atbilstību normatīvajiem aktiem un funkciju procesa uzbūvi. Rezultātā 

atbilstoši auditu un pārbaužu laikā iegūtajai informācijai tika iegūts apstiprinājums, ka 

2014.gadā auditētās un pārbaudītās izveidotās iekšējās kontroles sistēmas darbojas un atbilst 

normatīvo aktu prasībām, ministrijas darbības mērķiem, plāniem un deleģētajām funkcijām. 

2014.gadā tika analizēti ministrijas funkciju iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes aspekti 

un veikti novērtējumi, analizējot iespējamo riska līmeni un sistēmas darbības nepilnības, 

izmantojot iegūto informāciju par risku novērtējumu laikā identificēto risku, plānoto un 

nepieciešamo izmaiņu faktiem. Tika apzināti ārējo pārbaužu veikšanas rezultātā sniegto un 

citu pārliecības sniedzēju viedokļi. Tika analizēta un uzlabota ārējo auditoru, tai skaitā 

Valsts kontroles sniegto ieteikumu ieviešanas uzraudzība, pilnveidojot ziņošanu ministrijai 

vadībai par ieviešanas gaitu un rezultātiem.  

Auditu laikā konstatētajiem iekšējās kontroles trūkumiem tika nodrošināta audita 

ieteikumu izstrāde, atbilstoši 2014.gadā noslēgtajiem auditiem, tika sniegti 167 ieteikumi, 

kurus īstenojot un ieviešot tiek pilnveidota izveidotā un jau pastāvošā iekšējās kontroles 

sistēma. Auditu laikā tika konstatēti trūkumi, kuriem nav būtiskas ietekmes uz valsts 
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budžetu un ES fondu vadības un kontroles sistēmas, tai skaitā Eiropas Teritoriālās 

sadarbības programmu, darbību.  

2014.gadā projektu izdevumu pārbaužu laikā tika konstatēti atsevišķi neatbilstošie 

izdevumi, kuri tiek atgūti no projektu īstenotājiem. 

Paredzamie notikumi, kas varētu ietekmēt iestādes darbību nākotnē un informācija par 

būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras. 

 

Veiksmīgai administratīvi teritoriālās struktūras un reģionālās pārvaldes 

pilnveidošanai ir būtiska starpresoru vienošanās, ņemot vērā jautājuma horizontālo raksturu 

un līdzšinējo praksi, t.sk. starpnozariskā skatījuma trūkumu reģionālajai attīstībai būtisku 

jautājumu risināšanā.  

Šobrīd nav nodrošināta reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru 

administratīva sasaiste (attīstības centrs un lauku teritorija vienā novadā) ar visām Latvijas 

lauku teritorijām. Pastāv būtiskas sociālekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības starp 

reģioniem, t.sk. izteikti monocentriska uz galvaspilsētu orientēta apdzīvojuma un 

ekonomiskās darbības struktūra un Latvijas reģionu un attīstības centru nepietiekama 

konkurētspēja, zema uzņēmējdarbības aktivitāte, īpaši ārpus galvaspilsētas (nepietiekami 

priekšnoteikumi uzņēmējdarbības attīstībai un investoru piesaistei gan attiecībā uz 

infrastruktūru, gan normatīvo regulējumu). Esošā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma 

nenodrošina pietiekamu izlīdzināšanas līmeni, nav nodrošināta pašvaldību nodokļu 

ieņēmumu un valsts budžeta nodokļu ieņēmumu sasaiste, kā arī valsts līdzdalība sistēmas 

realizācijā ir nepietiekama. 

Diskusijās par ES 2014.-2020.gada plānošanas periodu ir aktualizējies jautājums par 

vides datu kvalitāti un pietiekamību investīciju plānošanai. Turpmākajos periodos ir būtiski 

nodrošināt pietiekamu vides monitoringa finansēšanu, lai nodrošinātu visas nozares ar 

nepieciešamajiem datiem, kuri raksturotu vides kvalitātes izmaiņas. Tāpat nav nodrošināta 

sabalansēta jūras un piekrastes teritorijas attīstības plānošana, līdzsvarojot dabas un vides 

aizsardzības, kā arī ekonomiskās attīstības intereses. 

Sarežģījumus projektu un programmu īstenošanai veido nestabila situācija 

būvniecības tirgū, iespējams, nepietiekama konkurence tajā, biežas iepirkumu pārsūdzības 

ievērojami kavē projektu īstenošanu. Ūdenssaimniecības programmu ietvaros būtiskākais 

risks ir nodrošināt plānoto rezultātu sasniegšanu, piemēram, faktisko pieslēgumu izveidi 

centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem. Ārkārtīgi būtisks šis jautājums ir arī Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumentā – līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2015.gadā projektu 

īstenotājiem būs jādemonstrē projektu ieguvumi saistībā ar siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazinājumu. 

Pastāv risks, ka būvdarbi arī nākotnē varētu sadārdzināties, kas radīs risku, ka 

pašvaldībām būs jāiegulda papildus resursi, lai nodrošinātu projektu realizāciju vai arī 

samazināsies fondu atdeve.  

Problemātisko jautājumu risināšanā ES fondu aktivitāšu un projektu jomā VARAM ir 

sadarbojusies un turpinās aktīvi sadarboties ar sociālajiem partneriem, t.sk., Latvijas 

Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, plānošanas reģioniem un 

nevalstiskajām organizācijām. 

 



 

 

 

2.4. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā 2014.gadā 
 

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

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

4.jūlija notika maksātnespējas process, kas noslēdzās ar 2014.gada 14.novembrī pieņemto 

tiesas lēmumu C30648312 par maksātnespējas procesa izbeigšanu. 

2014.gada beigās spēkā esošā VARAM struktūra attēlota 1.attēlā. Savukārt VARAM 

padotības iestādes 2014.gadā skatīt 2.attēlā. 



 

 

 

 
1.attēls VARAM struktūra 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldību departaments 

Pašvaldību pārraudzības 

metodikas nodaļa 

 

Reģionālās attīstības 

plānošanas nodaļa 

Elektronisko pakalpojumu 

nodaļa 

Elektroniskās pārvaldes 

departaments  

Informācijas sabiedrības 

politikas nodaļa 

Valsts informācijas sistēmu 

nodaļa 

Vides aizsardzības 

departaments  

Ūdens resursu nodaļa 

Piesārņojuma novēršanas 

nodaļa  

Vides kvalitātes un atkritumu 

apsaimniekošanas 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 

Koordinācijas departaments 

Starptautiskās sadarbības un ES 
koordinācijas nodaļa 

Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļa 

Budžeta un finanšu departaments 

Budžeta nodaļa  

Finanšu pārskatu nodaļa  

Nodrošinājuma departaments  

Nodrošinājuma nodaļa Klimata finanšu un tehnoloģiju 
nodaļa 

Klimata pārmaiņu un 

adaptācijas politikas nodaļa 

Attīstības instrumentu 

departaments 

Teritoriālās sadarbības nodaļa 

Investīciju politikas 

departaments 

Finanšu instrumentu piesaistes 

nodaļa 

Projektu vērtēšanas 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 pārmaiņu 

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 

ES fondu projektu tiesiskā nodrošinājuma 
nodaļa 

Administrācijas vadītājs 

Programmu vadības nodaļa 

Lietvedības nodaļa 

valsts sekretāra vietnieks 
Latvijas Prezidentūras Eiropas 

Savienības jautājumos 

Sabiedrisko attiecību nodaļa 

Valsts informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 
nodaļa 



 

 

2.attēls. VARAM padotās iestādes 2014.gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padotās iestādes 
Ministrijas ir valsts kapitāla daļu 
turētāja šādās kapitālsabiedrībās 

Valsts vides dienests 

Vides pārraudzības valsts birojs 

Dabas aizsardzības pārvalde 

Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

Latvijas Dabas muzejs 

Nacionālais botāniskais dārzs 

Latvijas Hidroekoloģijas institūts 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs 

Vides investīciju fonds 

Elektroniskie sakari 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  



 

 

3. PERSONĀLA  IZGLĪTOŠANA UN KVALIFIKĀCIJAS 

PAAUGSTINĀŠANA 
 

Pārskata gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas amatu vietu skaits 

gada sākumā bija 325 un gada beigās bija 343, t.sk. faktiskais vidējais ierēdņu skaits – 246 

un faktiskais vidējais darbinieku skaits – 76. 

Personāla mainības situāciju raksturo šādi rādītāji: personāla rotācijas koeficients bija 0,44, 

bet personāla atjaunošanās koeficients bija 0,29. 

2014. gadā valsts civildienesta/darba tiesiskās attiecības pārtrauktas ar 29 ierēdņiem, 

19 darbiniekiem un 1 amatpersonu. Sadalījumā pēc amatiem darba attiecības pārtrauktas ar 1 

parlamentāro sekretāru, 6 ministra padomniekiem, 1 valsts sekretāru, 1 valsts sekretāra 

vietnieku, 1 administrācijas vadītāju, 2 departamenta direktoriem, 4 departamenta direktora 

vietniekiem, 3 nodaļas vadītājiem un 30 vecākajiem referentiem un speciālistiem. 

Ministrijā strādājošo raksturojums dzimuma grupās bija šāds – sievietes 269, vīrieši 82. 

Strādājošo sadalījumu pa vecuma grupām raksturo šādi skaitļi: 

 vecumā no 21 līdz 29 gadiem strādājošo skaits – 70, 

 vecumā no 30 līdz 39 gadiem strādājošo skaits – 160, 

 vecumā no 40 līdz 49 gadiem strādājošo skaits – 70, 

 vecumā no 50 līdz 59 gadiem strādājošo skaits – 39, 

 vecumā no 60 un vairāk gadiem strādājošo skaits – 14. 

Pārskata periodā ministrijas personāla izglītības līmenis raksturojams šādi: 

kopā darbinieki ar augstāko izglītību – 346 (tajā skaitā 7 darbiniekiem – doktora 

grāds),  

kopā darbinieki ar vidējo speciālo izglītību - 2, 

kopā darbinieki ar vidējo izglītību - 3.  

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  

 

2014. 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 

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, Ukrainu, 

Moldovu, Baltkrieviju, Azerbaidžānu, Tadžikistānu, Kirgizstānu u.c. 

Aktīva starptautiskā sadarbība 2014. gadā turpinājās arī Baltijas valstu ietvaros. 2014. 

gada 19.-20. jūnijā Igaunijā norisinājās Baltijas vides ministru neformālā sanāksme Baltijas 

Ministru padomes Vides apakškomitejas ietvaros. Sanāksmes laikā ministri pārrunāja un 

dalījās pieredzē jautājumos par Klimata un enerģijas pakotni 2020-2030, kā arī ES Jūras 
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stratēģijas pamatdirektīvas un ES Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanu. 2014. gadā Baltijas 

ministru padomes darbu vadīja Igaunija, bet ar 2015. gada 1. janvāri to pārņem Lietuva. 

Savukārt Baltijas valstu aktualitātes reģionālās attīstības un pašvaldību jomā tika 

pārrunātas 2014. gada 3.- 4. jūnijā Igaunijā notikušajā Baltijas valstu ministru, kas atbild par 

reģionālo attīstību, sanāksmē. Tās laikā ministri pārrunāja ES fondu nākamo plānošanas 

periodu un plānotos atbalsta instrumentus reģionālajai attīstībai, kā arī jautājumus, kas skar 

jūras telpisko plānošanu. Tāpat augstās amatpersonas dalījās pieredzē par administratīvi 

teritoriālo reformu rezultātiem un turpmākajiem plāniem. Nākamā ministru sanāksme 

plānota 2015. gadā Latvijā. 

Vienlaikus 2014. gadā VARAM piedalījās vairāku starpvaldību komisiju darbā: 

Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, 

rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos un Latvijas Republikas un Ķīnas 

Tautas Republikas Apvienotā starpvaldību komitejā. 

2014.gadā VARAM attīstības sadarbības projekta ietvaros turpināja sniegt atbalstu 

Moldovas Republikas Ziemeļu Reģionālās attīstības aģentūras kapacitātes paaugstināšanai 

attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos. Sadarbības ietvaros ar 

VARAM un Moldovas Republikas Ziemeļu Reģionālās attīstības aģentūras atbalstu 

2014.gadā noslēgti 9 līgumi starp pašvaldībām, NVO, izglītības iestādēm un uzņēmējdarbību 

veicinošām organizācijām. 

VARAM 2014.gadā pēc Latvijas vēstniecības Ukrainā iniciatīvas uzsāka sadarbību ar 

Ukrainu un tā turpinājās ar vairākām pieredzes apmaiņas vizītēm un dalību konferencē. Jūlijā 

Ukrainas, Čerņihivas apgabala padomes delegācija apmeklēja Latviju, lai iepazītos ar 

Latvijas pieredzi administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā un pašvaldību attīstības 

plānošanā. Savukārt decembrī VARAM pārstāvjiem tika organizēta atbildes vizīte, 

apmeklējot Čerņihivas apgabala padomi, lai konferencē pārrunātu Latvijas pieredzi 

pašvaldību reformu īstenošanā un decentralizācijas procesa nodrošināšanā, kā arī VARAM 

pārstāvji piedalījās Ukrainas TV rīkotajās tiešraides diskusijās. Savukārt pēc Eiropas 

Padomes pārstāvniecības Ukrainā uzaicinājuma VARAM pārstāvji septembrī piedalījās 

konferencē – Kijevā “Pašvaldību konsolidācija Eiropā: tendences un risinājumi, lai veiktu 

apvienošanu un sadarbību”, kurā dalījās pieredzē ar Latvijā veiktajām pašvaldību reformām, 

primāri izvirzot jautājumu par administratīvi teritoriālo reformu, kura ir viena no 

aktuālākajām valsts pārvaldes reformām Ukrainā. 2014.gada novembrī VARAM sadarbībā 

ar Eiropas Padomes pārstāvniecību Ukrainā organizēja Ukrainas prezidenta kancelejas, 

valdības, pašvaldību un Ukrainas sabiedrisko organizāciju pārstāvju delegācijas vizīti 

Latvijā, lai izzinātu praktisko pieredzi pašvaldību apvienošanās jautājumos, tiekoties ar 

VARAM, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju ekspertiem, kā arī kopīgi apmeklējot 

Madonas, Varakļānu, Lubānas, Cesvaines un Ērgļu novada pašvaldības. 

2014. gadā VARAM veica iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 044514,00 euro 

apmērā. 

 

5. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA UN IZGLĪTOŠANA  

2014.gadā VARAM tika turpināts aizsāktais darbs pie sabiedrības informēšanas un 

sabiedrības izpratnes veidošanas par vides un dabas aizsardzības, reģionālās attīstības, e-

pārvaldes un investīciju jautājumiem. Viens no būtiskiem VARAM darbības aspektiem, lai 

veiksmīgi īstenotu tās kompetencē esošās politikas, ir sabiedrības atbalsts un līdzdalība jau 

šīs politikas veidošanas laikā. Tā kā nozīmīga loma sabiedrības izpratnes un līdz ar to arī 

atbalsta veidošanā ir aktuālās informācijas pieejamība, 2014.gadā VARAM turpināja darbu 

pie sabiedrības informēšanas gan par VARAM darbu, gan par dažādām aktualitātēm un 

politikas iniciatīvām. Regulāri tika sagatavota un plašsaziņas līdzekļos izplatīta informācija 
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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, 2014.gadā regulāri tika 

aktualizēta informācija VARAM mājaslapā www.varam.gov.lv . 

Savukārt, lai nodrošinātu nepastarpinātu komunikāciju ar sabiedrību, VARAM 

uzturēja kontu sociālo mediju platformā twitter. Izmantojot šo komunikācijas instrumentu, 

tika sniegta informācija uz sabiedrību interesējošiem jautājumiem, kā arī publicēta aktuālā 

informācija par VARAM un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra darba kārtībā 

esošiem jautājumiem. 

Gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē, kas norisināsies 2015.gada pirmajā 

pusgadā, sabiedrība tika informēta par aktuālajiem jautājumiem arī ES līmenī. Tā, piemēram, 

tika sagatavota informācijas par ES vides un transporta, telekomunikāciju un enerģētikas 

ministru padomēs, kā arī neformālajās vides ministru sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem. 

Vienlaikus informējot par Latvijas nostāju šajos jautājumos. Tāpat tika sagatavota 

informācija par būtiskiem starptautiskiem pasākumiem, kur VARAM pārstāvēja Latvijas 

nacionālās intereses, piemēram, Klimata konferenci Limā (Peru), kas norisinājās 2014.gada 

decembrī. 

Savukārt 2014.gada nogalē jau tika uzsākts darbs pie sabiedrības informēšanas par 

Latvijas prezidentūras izvirzītajiem prioritārajiem jautājumiem atbilstoši VARAM 

kompetencei. 

Visa gada garumā VARAM informēja sabiedrību par pieejamiem finanšu 

instrumentiem gan no ES fondiem, gan Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros. 

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

pašizpausmē, VARAM sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

asociāciju (LIKTA) ES informatīvā kampaņas „E-prasmju nedēļa” ietvaros no 2014.gada 

24.-30.martam rīkoja piekto 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 2014 iespēju 

apgūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas izmantojuši vairāk nekā 

38 tūkstoši iedzīvotāji visā Latvijā. Līdz ar to Latvija jau piekto gadu pēc kārtas ir viena no 

aktīvākajām nedēļas dalībniece. Kopumā Latvijā E-prasmju nedēļas pasākumos piedalījās 

vairāk nekā 38 tūkstoši dalībnieku, tika iesaistīti vairāk nekā 200 partneri – ministrijas un 

valsts aģentūras, IKT  nozares uzņēmumi, pašvaldības, skolas, bibliotēkas. Kopumā  857 

dažādi pasākumi norisinājās vairāk kā 95 Latvijas novados un pilsētās, kā ari bija iespēja 

pieslēgties interneta tiešraidēm 24. martā, 26. martā un 28. martā. 

Rīgā tika organizēti vairāki centrālie pasākumi, kas tika translēti interaktīvajās 

tiešraidēs: 

1) E-prasmju nedēļas 2014 atklāšanas pasākums: IKT nozares līderu un politikas 

veidotāju diskusija,  kas bija veltīta Latvijas „E-prasmju partnerības” gada 

laikā sasniegtajiem rezultātiem.- 24. martā; 

2) «Kultūra e-vidē»: stāsts par kultūras e-vides pakalpojumiem un aktivitātēm – 

24. Martā; 

3) Seminārs „E-iespējas topošajiem un esošajiem vecākiem” - 26. martā  

Savukārt novados tika organizēti vairāki pasākumi dažādām mērķauditorijām, 

piemēram, sadarbībā ar Vecumnieku novada Domi pašvaldību darbiniekiem, uzņēmējiem un 

ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties seminārā „E-pārvalde pašvaldībās”, kurā bija 

iespējams vairāk uzzināt par publisko pakalpojumu reformu, iespējām uzlabot pašvaldību 

pakalpojumus un droša elektroniskā paraksta juridiskiem aspektiem. Semināra otrā daļa būs 

veltīta diskusijai par domes sēžu ierakstīšanu audio formātā. Savukārt ar drošības 

http://www.varam.gov.lv/
http://eprasmes.lv/video-2/
http://eprasmes.lv/video-2/
http://eprasmes.lv/video-2/
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh
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apzināšanās un informācijas aizsardzības jautājumiem semināra noslēgumā iepazīstinās 

Informācijas tehnoloģiju un Informācijas sistēmu drošības ekspertu grupas (DEG) drošības 

konsultants. Semināru bija iespējams vērot tiešraidē. •  

E-prasmju nedēļas ietvaros Latvijā notika IKT karjeras dienas. VARAM skolēniem 

sniedza iespēju apmeklēt Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" 

un Valsts reģionālās attīstības aģentūru, kuras laikā tika demonstrēts kā top laika prognoze 

un skolēni iepazīstināti ar e-pakalpojumiem portālā www.latvija.lv. 

8.-12.klašu skolēniem bija iespēja VARAM mājas lapā aizpildīt zināšanu testu „Es - 

elektroniskā vidē”. Ar šī testa palīdzību skolēniem tika sniegta iespēja paplašināt savas 

zināšanas un izpratni par valsts un pašvaldību piedāvātajiem e-pakalpojumiem un to 

pielietošanu gan pašu, gan vecāku vai radinieku saziņai ar valsts pārvaldes iestādēm un citām 

iespējām. Izlozes kārtībā 10 skolēni tika pie noderīgām pārsteiguma balvām. Kopumā testu 

aizpildīja 1028 skolēni.  

Ar mērķi nodrošināt atklātību un informācijas pieejamību par Inčukalna sērskābā 

gudrona dīķu sanācijas projekta īstenošanas gaitu 2014.gada 11.jūlijā, Lielo investīciju 

projektu konsultatīvās komisijas, kā arī mediju pārstāvjiem un citiem interesentiem bija 

iespēja apmeklēt projekta norises vietu Inčukalna novadā. 

Visiem interesentiem bija iespēja ne tikai apskatīt projekta norises vietu klātienē, bet 

arī iepazīties ar tehnoloģiskajiem risinājumiem sērskābā gudrona utilizēšanai, kā arī 

noskaidrot interesējošos jautājumus par projekta norisi ar atbildīgajiem speciālistiem un 

ekspertiem. 

2014.gada 6.augustā VARAM sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

pārstāvjiem preses konferencē iepazīstināja sabiedrību ar informācijas sistēmu RAIM 

(Reģionālās attīstības indikatoru modulis), kas kalpo par būtisku atbalsta instrumentu 

teritoriju attīstības tendenču izvērtēšanai. Šī informācijas sistēma izveidota, lai nodrošinātu 

sabiedrībai nepastarpinātu piekļuvi valsts iestāžu rīcībā esošajiem datiem, kas atspoguļo 

sociālekonomiskos procesus valstī. 

2014.gada 16.-19.oktobrī, starptautiskās enerģētikas, energoefektivitātes, 

infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādes „Vide un enerģija 2014” laikā VARAM stendā 

interesentiem bija pieejama informācija par jaunākajiem finanšu avotiem siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanu saistītu investīciju projektu, kā arī pētniecības un demonstrācijas 

projektu īstenošanai. Tāpat VARAM eksperti informēja par klimata pārmaiņām un 

iespējamiem risinājumiem, kas ne vien palīdz samazināt klimata pārmaiņas, bet arī uzlabo 

dzīves kvalitāti un optimizē izdevumus, tostarp konkrētiem pasākumiem, tehnoloģijām un 

īstenoto projektu piemēriem. 

2014.gadā jau trešo reizi Ilgtspējas indeksa ietvaros VARAM pasniedza savu speciālo 

balvu nominācijā Reģiona SPĒKS, lai īpaši izceltu un pateiktos uzņēmumam, kas savā 

darbībā ne tikai sekmīgi ievēro ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pieeju, bet būtisku nozīmi 

piešķir tieši vides jautājumiem un ir nozīmīgs visa reģiona attīstības virzītājs. 2014.gadā 

VARAM speciālo balvu saņēma SIA ZAAO par ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības un 

reģiona attīstībā. 

Lai veicinātu e-pārvaldes attīstību un popularizētu valsts piedāvātos e-pakalpojumus, 

VARAM no 2014.gada 14.-15.novembrim ar e-Pārvaldes stendu piedalījās Starptautiskajā 

izstāžu centrā Ķīpsalā organizētajā izstādē „RIGA COMM 2013”. 

Ar mērķi samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, nodrošinot 

pakalpojumu pieejamību reģionos un veicinot efektīvāku valsts pārvaldi, VARAM kopīgi ar 

pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm no 2014.gada 2.janvāra līdz 30.jūnijam 

Daugavpilī, Valmierā, Rojā, Aucē un Rīgā īstenoja Valsts vienotā klientu apkalpošanas 

centra (turpmāk – KAC) pilotprojektu. Tika īstenota komunikācijas kampaņa, informējot 

iedzīvotājus un uzņēmējus par izveidotajiem KAC un to sniegtajiem pakalpojumiem. 

http://www.latvija.lv/
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Lai sniegtu sabiedrībai iespējas arī internetā iegūt aktuālāko informāciju par VARAM 

kompetencē esošajiem jautājumiem un tās īstenotajiem pasākumiem, 2014.gadā regulāri tika 

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

 

Vides izglītība 

 

Pārskata periodā VARAM turpinājusi pilnveidot vides zinātni kā prioritāti valstī, 

pievēršot īpašu uzmanību Vides politikas pamatnostādnēs (2014-2020) paredzētā Nacionālā 

Vides institūta izveidei, kurā pamatā ir VARAM zinātniskie institūti - Latvijas 

Hidroekoloģijas institūts, Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs un citi potenciālie 

sadarbības partneri. Valsts pētījumu programmu (2014 – 2017) ietvaros Latvijas 

Hidroekoloģijas institūta vadībā sekmīgi uzsākti pētījumi „Latvijas ekosistēmu vērtība un tās 

dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)”.  

Būtiski svarīgas vides politikas realizēšanā ir arī 2014. gadā uzsāktās citu radniecīgo 

valsts pētījumu programmu jomas - “Energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi 

drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai energoapgādei (LATENERGI)”  (Rīgas 

Tehniskā universitāte), „Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni 

produkti un tehnoloģijas (ResProd)”,  (Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts) un 

“Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā 

(SUSTINNO)” (Latvijas Universitāte).    

Augstu vērtējama vides zinātnes attīstībā un pētījumu padziļināšanā, kā arī 

augstskolu studiju programmu ieviešanā valstī ir sadarbība ar Vides zinātnes un izglītības 

padomi, kā arī citām vides zinātnei radniecīgām zinātniskajām institūcijām. Vides zinātnes 

un izglītības padome regulāri popularizē vides zinātni kā Latvijā, tā arī starptautiskajā 

mērogā. Arī 2014. gadā tās vadībā un sadarbībā ar VARAM, Latvijas Universitāti un Rīgas 

Tehnisko Universitāti noritēja ikgadējā starptautiskā Vides zinātnes un izglītības konference, 

kā arī Vides zinātnes balvas 2014 ceremonija. Sadarbības paplašināšanas nolūkos 2014. gadā 

VARAM ir veicinājis Latvijas ekspertu iesaistīšanos Starpvaldību zinātnes un politikas 

platformas bioloģiskai daudzveidībai un ekosistēmu pakalpojumiem (The Intergovernmental 

science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services  - IPBES) produktu/  

rekomendāciju izstrādāšanā reģionālo, t.sk. Centrāleiropas un Austrumeiropas reģiona 

bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu novērtējumiem, procedūrām un 

pieejām, līdzdalības mehānismiem un kapacitātes pilnveidošanai. Dabas aizsardzības 

departamenta uzmanības lokā pārskata periodā ir bijusi sadarbība ar Zemkopības ministriju, 

Valsts Augu aizsardzības dienestu un pašvaldībām sagatavojot dokumentāciju dalībai ES 

dalībvalstu darba grupās par ģenētiski modificēto organismu kultivēšanas ierobežošanu un 

attiecīgās ES Direktīvas projekta izstrādāšanu, kā arī līdzdalība  Eiropas Vides aģentūras  pie 

ilgstspējīgā tūrisma indikatoru izstrādāšanas un ieviešanas, īpaši Natura 2000 teritorijās.  

VARAM kopš 2005. gada sadarbojas ar IZM un UNESCO Latvijas Nacionālo 

komisiju, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un ekspertiem izglītības ilgtspējīgai 

attīstībai jomā.  Pārskata periodā VARAM piedalījās  ANO Eiropas Ekonomikas komisijas 

strātēģijas „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” ieviešanas Latvijā ziņojuma sagatavošanā.   

Ilglaicīgā periodā, kā arī 2014. gadā VARAM aktīvi sniegusi organizatorisko un 

informatīvo atbalstu nevalstiskās organizācijas - Latvijas vides izglītības fonda starptautiski 

plaši atpazīstamajām Ekoskolu un Zilo Karogu programmām. 2014. gadā starptautisko 

Ekoskolas nosaukumu ir saņēmušas jau 120 izglītības iestādes, Zaļā Karoga titulu ieguva 98, 

no tām, Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu – ieguva 42, pateicību saņēma 7 

izglītības iestādes. Jāpiezīmē, ka Ekoskolu programma sevi apliecinājusi kā sekmīga visu 

līmeņu izglītības iestāžu – bērnudārzu, pamatskolu, vidusskolu, augstskolu iesaistīšanu 

šajābrīvprātīgā vides izglītības un apziņas jomā. Savukārt, Vides izglītības fonda 

http://www.varam.gov.lv/
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programmas „Zilais Karogs” programmas ietvaros Starptautiskās žūrija atbilstoši 

programmas ūdens kvalitātes un labiekārtošanas kritērijiem 2014.gadā „Zilo karogu" ir 

piešķīrusi deviņām peldvietām un trīs jahtu ostām, programmas „Zaļās atslēgas” ietvaros 

ekosertifikāti piešķirti 3 viesnīcām. 

Šajā pārskata periodā ir bijusi nozīmīga profesionāla sadarbība bioloģiskās 

daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībā ar nevalstiskajām organizācijām - Latvijas Dabas 

fondu, Pasaules dabas fondu, Latvijas Ornitologu biedrību un pašvaldībām.  

 

6. PLĀNOTIE BŪTISKĀKIE PASĀKUMI 2015.GADĀ 

Darbības prioritātes: 

1) Sagatavoties un nodrošināt Latvijas prezidentūras ES Padomē novadīšanu 2015.gadā. 

2) Sagatavoties iestājai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) un 

nodrošināt Latvijas līdzdalību OECD darba grupās. 

3) Nodrošināt Latvijas gatavību sasniegt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas 

mērķus periodā līdz 2020.gadam (un veicināt Latvijas virzību uz oglekļa mazietilpīgu 

attīstību un 2030.gada potenciālo mērķu izpildi. 

4) Uzlabot vides kvalitāti, tai skaitā saglabāt bioloģisko daudzveidību, veicināt 

ilgtspējīgu resursu (pazemes un virszemes ūdeņu, zemes dzīļu resursu) izmantošanu.  

5) Izstrādāt ilgtermiņa politikas priekšlikumus reģionālās un vietējās pārvaldes attīstībai. 

6) Nodrošināt digitālās politikas attīstību, t.i., informācijas sabiedrības un e-pārvaldes 

attīstību valstī. 

7) Nodrošināt publisko pakalpojumu politikas attīstību. 

8) Nodrošināt VARAM kā atbildīgās iestādes pārziņā esošo ES struktūrfondu un 

investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu 

sagatavošanu projektu realizācijai vides un dabas aizsardzības, elektroniskās 

pārvaldes, informācijas sabiedrības attīstības, valsts informācijas sistēmu attīstības un 

reģionālās attīstības atbalsta pasākumiem. 

9) Nodrošināt ES struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu 

vadību, aizstāvot Latvijas intereses programmu izstrādes un ieviešanas laikā. 

 

 

Vides politikas jomā: 

 

1) Nodrošināt valsts pozīciju izstrādi par ES vides padomes darba kārtībā esošiem 

jautājumiem gaisa kvalitātes un emisiju samazināšanas jomā. 

2) Integrēt vides izglītības jautājumu zinātnes, pētniecības un izglītības programmās; 

3) Turpināt darbu pie izmaiņām normatīvajos aktos, lai nodrošinātu iekasētā dabas 

resursu nodokļa racionālu izmantošanu. 

4) Turpināt sadarbību ar LVĢMC pie četru upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas 

plānu un plūdu riska pārvaldības plānu izstrādes un sabiedriskās apspriešanas.  

5) Turpināt darbu pie četru upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu un plūdu 

riska pārvaldības plānu izstrādes un sabiedrisko apspriešanas.  

6) Izstrādātjaunus normatīvos aktus, ņemot vērā grozījumus likumā „Par ietekmes uz 

vidi novērtējumu", lai samazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu valsts 

iedzīvotāju aizsardzību no piesārņojuma ietekmes; 
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7) Izstrādāt normatīvo aktu regulējumu piesārņojuma novēršanas jomā, tai skaitā 

attiecībā uz vides prasībām noteiktām tautsaimniecības nozarēm, kas nodrošina 

saimnieciskas darbības radīto ietekmju mazināšanu uz vidi un cilvēka veselību; 

8) Nodrošināt izstrādātā likumprojekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” 

virzību un pieņemšanu Saeimā un likumprojektā dotā deleģējuma Ministru 

kabineta noteikumu izstrādi; 

9) Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas tālāku attīstību, pilnveidojot 

normatīvo regulējumu; 

10) Turpināt attīstīt normatīvo bāzi iepakojuma un videi kaitīgu preču 

apsaimniekošanas jomā, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu izlietotā iepakojuma un 

videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un to apjoma samazināšanu; 

11) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plāno nodrošināt iestāšanās 

pārrunu procesu ESAO Vides un Ķīmisko vielu/maisījumu komitejā – izstrādājot 

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

komiteju sanāksmēs un misijās Latvijā. 

12) Turpināt darbu pie zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu 

potenciālo investīciju piesaistei. Uzsākt izstrādāt zemes dzīļu resursu izmantošanas 

stratēģiju. 

13) Turpināt darbu radiācijas drošības jomā, tai skaitā jautājumu risināšana par 

Salaspils kodolreaktora drošu apsaimniekošanu un likvidēšanu, kā arī radioaktīvo 

atkritumu glabātavas “Radons” infrastruktūras uzlabošanu. 

 

Klimata pārmaiņu jomā: 

1) Pabeigt Latvijas normatīvo aktu sistēmas pilnveidošanu nacionālās klimata 

politikas jomā, izstrādājot nepieciešamos likumprojektus un Ministru kabineta 

noteikumu projektus, kā arī politikas plānošanas dokumentus, klimata politikas 

ieviešanai un nepieciešamo klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu īstenošanai. 

2) Izstrādāt Latvijas klimata pārmaiņu samazināšanas plānu periodam līdz 

2020.gadam un turpināt darbu pie Latvijas zema oglekļa attīstības stratēģijas 

periodam līdz 2050.gadam un pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju. 

3) Sagatavot un iesniegt Latvijas ikgadējo SEG inventarizāciju par 1990.-2013.gadu 

un aptuveno SEG par 2014. gadu, tādejādi veiksmīgi uzsākot monitoringa ciklu 

Kioto protokola 2.saistību periodā un Saistību pārdales lēmuma ietvaros; 

sagatavot un iesniegt Latvijas SEG prognozes un informāciju par politikām un 

pasākumiem laika periodam līdz 2030.gadam. 

4) Noslēgt Kioto protokola pirmo saistību periodu sagatavojot beigu ziņojumu par 

Kioto vienībām un to pārnesi uz nākamo periodu. 

5) Nodrošināt Latvijas interešu aizstāvēšanu un pēc iespējas labvēlīgāka lēmuma 

pieņemšanu attiecībā uz ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas neiekļauto 

darbību SEG emisiju samazināšanas mērķi Latvijai 2030.gadam Klimata un 

enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ietvaros. 

6) Pabeigt Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata 

pārmaiņām Kioto protokola Dohas grozījuma ratifikāciju un nodrošināt 

ratifikācijas instrumentu deponēšanu ES Padomē un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātā. 

7) Turpināt nodrošināt emisijas kvotu izsolīšanu un emisiju kvotu izsoļu instrumenta 

darbību. Turpināt nodrošināt starptautisko līgumu par noteiktā daudzuma vienību 

pārdošanu saistību izpildi. 
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8) Nodrošināt ES viedokļa pārstāvību ANO Vispārējās konvencijas par klimata 

pārmaiņām sesijās, kā arī sanāksmēs, kuru laikā Latvijai kā ES Padomes 

prezidējošajai valstij būs jāpauž ES dalībvalstu kopējā, lai sagatavotu jaunu, 

visaptverošu, globālu līgumu klimata pārmaiņu ierobežošanai pēc 2020.gada. 

9) Turpināt 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. 

10) Turpināt darbu Eiropas Ekonomikas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 

perioda programmas „Nacionālā klimata politika” iepriekšnoteikto projektu par 

SEG samazināšanu un adaptāciju uzraudzībā un koordinēšanā, kā arī neliela 

apjoma grantu shēmas atklātā konkursa „Kapacitātes celšana pētījumiem un 

pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to 

radītajām sekām” projektu uzraudzības. 

11) Uzraudzības un koordinācijas turpināšana Valsts pētījumu programmas 2014.-

2017.gadam prioritārajā virzienā „Vide, klimats un enerģija” apakšprogrammā 

„Vide un klimats” – projektā EVIDEnT. 

 

Reģionālās politikas jomā: 

 

1) Iesniegt Ministru kabinetā Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2015.-

2017.gadam, fokusējoties uz būtiskākajiem reģiona ekonomiskās attīstības 

priekšnosacījumiem - ES fondu ieguldījumi 52,24 milj. euro apmērā degradēto 

teritoriju revitalizācijā Latgales reģiona un Alūksnes novada pašvaldībās, nodokļu 

politikas izmaiņas – speciālās ekonomiskās zonas paplašināšana, kā arī 

Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsts Latgales uzņēmējdarbības centra 

darbībai. 
2) Uzsākt ES fondu investīcijas pašvaldību infrastruktūrai uzņēmējdarbībā, 

energoefektivitātē, izglītības un sociālo pakalpojumu jomā, t.sk. saskaņojot 

pašvaldību attīstības programmas un nosakot finansējuma apjomus un rezultātus 

pašvaldībām to īstenošanai. 
3) Veikt Latvijas prezidentūras ES Padomē satura izstrādi, veicot izpēti par mazo un 

vidējo pilsētu problemātiku un attīstības iespējām, organizējot darba grupas un 

ES valstu pieredzes apzināšanu. Izstrādāt un Neformālajā ES ministru sanāksmē 

par teritoriālās un pilsētu attīstības jautājumiem pieņemt Rīgas deklarāciju par ES 

Pilsētprogrammas ietvaru (Rīgas deklarācija „Ceļā uz ES Pilsētprogrammu”), 

t.sk. atzīstot mazo un vidējo pilsētu lomu teritorijas attīstībā. 
4) Sniegt metodisku atbalstu pašvaldībām darbā ar teritorijas attīstības plānošanas 

sistēmu. Pašvaldības un citi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādātāji 2015.gadā sāks gatavot plānošanas dokumentus, izmantojot Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmu. Turpmāk Sistēma kļūs ne tikai par 

vidi, kurā strādās profesionāli speciālisti, jebkuram iedzīvotājam būs iespēja 

noskaidrot informāciju par interesējošās zemes vienības vai īpašuma 

izmantošanu, sekot līdzi plānošanas procesam pašvaldībā, kā arī izteikt 

priekšlikumus par izstrādes procesā esošajiem plānošanas dokumentiem, 

izmantojot e-vidi. 
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5) Sagatavot un apspriest ar sabiedrību Piekrastes publiskās infrastruktūras 

plānojumu, kas uzlabos piekrastes teritorijas pārvaldību un piekrastes pašvaldību 

iespējas piesaistīt dažāda veida projektu finansējumu. Plānojuma izstrādes 

ietvaros tiks sagatavots konceptuāls piekrastes infrastruktūras tīkls, kas veicinās 

pašvaldību sadarbību pāri to administratīvajām robežām. 
6) Uzsākt darbu pie jūras telpiskā plānojuma izstrādes, visa gada garumā nodrošinot 

gan nozaru iesaistīto pušu, gan nevalstisko organizāciju, gan plašākas sabiedrības 

iesaisti. Tiks organizētas divas plašākas diskusijas – par jūras telpas izmantošanas 

scenārijiem un jūras telpas zonējumu. 
7) Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā Zemes politikas pamatnostādņu 

īstenošanas ex-post novērtējumu, sniedzot priekšlikumus nepieciešamajiem 

uzlabojumiem normatīvajā regulējumā. 
8) Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par problēmām, 

kas radušās saistībā ar zemes reformas laikā nodibinātajiem ceļu servitūtiem, un 

priekšlikumus iespējamajiem risinājumiem to sakārtošana. 
9) Izstrādāt priekšlikumus turpmākai atskurbšanas pakalpojumu sniegšanai 

pašvaldībās un segt pašvaldību izdevumus par katru atskurbšanas telpā ievietoto 

personu 2014.gadā. 
 

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) Pilnveidot Publisko pakalpojumu sistēmu, īstenojot Publisko pakalpojumu 

sistēmas koncepciju atbilstoši koncepcijā noteiktajam laika grafikam 
a. Izstrādāt publisko pakalpojumu likumprojektam pakārtotos tiesību aktus: 

b. Izstrādāt grozījumus ar publisko pakalpojumu likumprojektu saistītajos 

tiesību aktos 

c. Izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par JPI sadali 

d. Izveidot Dara grupu KAC īstenošanai, koordinācija 

e. Izstrādāt iepirkumu nolikumus TS KAC īstenošanas nodrošināšanai un  

f. Iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par KAC ieviešanas 

progresu 

g. KAC iesaistīto pušu līgumu slēgšanas koordinācija 

h. Vismaz 50 KAC darbības uzsākšana 2015.gadā 

4) Portāla www.latvija.lv  satura kvalitātes uzlabošana un izveide: 

i. Pilnveidot Publisko pakalpojumu aprakstu saturu www.latvija.lv , 

nodrošinot tā atbilstību aktuālajai situācijai. 

j. Ieviest pašvaldību unificēto pakalpojumu nosaukumu aprakstu šablonus   

k. Izveidot uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām orientētu www.latvija.lv   

saturu, ņemot vērā portāla esošās iespējas. 

5) Izstrādāt ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras 

rekomendējamo modeli; 

6) Nodrošināt stratēģiski svarīgo IKT attīstības iniciatīvu realizēšanu plānotajos 

apjomos un termiņos. 
7) Pilnveidot e-pārvaldes iespēju un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides 

komunikāciju un veiktspējas novērtēšanu: 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4212
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4212
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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l. . Īstenot valsts e-iespēju komunikāciju un e-prasmju aktivitātes 

m. Pilnveidot Latvijas e-Indeksa metodiku un realizēt 2015. gada 

novērtējumu iestāžu grupā. 

n. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai paaugstinātu Latvijas vietu ES e-

pārvaldes indeksā 2015. gadam (2014. gada ziņojums). 

o. Nodrošināt priekšnosacījumus pārrobežu komponenšu integrācijai e-

pārvaldes koplietošanas platformā. 

Attīstības instrumentu politikas jomā: 

1) Turpināt darbu pie VARAM pārziņā esošo ES fondu 2014.-2020. gada 

plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu vides aizsardzības, reģionālās 

attīstības un IKT jomā ieviešanas nosacījumu izstrādes un saskaņošanas ar 

iesaistītajām pusēm, , lai nodrošinātu ES fondu finansējuma piesaisti vides, 

reģionālās attīstības, IKT jomu specifiskajiem atbalsta mērķiem atbilstoši 

nacionālā un nozaru līmenī noteiktajām prioritātēm. 

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 

 

VARAM ir sagatavojusi šādus tiesību aktu projektus, kuri apstiprināti 2014.gadā: 

 14 likumprojektus; 

 72 Ministru kabineta noteikumu projektus; 

 73 Ministru kabineta rīkojumu projektus;  

 9 politikas plānošanas dokumentu projektus; 

 1 Ministru kabineta instrukcijas projektu; 

 5 Ministru prezidenta rīkojumu projektu; 

 44 informatīvos ziņojumus. 

 

Saeimā apstiprinātie likumi 

Pieņemšanas 

datums 

Likuma nosaukums 

13.02.2014 Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā  

03.04.2014 Grozījumi Reģionālās attīstības likumā  

13.03.2014   Grozījumi Elektronisko sakaru likumā 

06.03.2014   Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” 

29.05.2014. Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”  

05.06.2014. Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā 

29.05.2014. Grozījums Bibliotēku likumā  

05.06.2014 Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā 

04.09.2014. Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas 

teritoriālā sadarbība" programmu vadības likums 

18.09.2014 Grozījumi Ķīmisko vielu likumā 

25.09.2014 Grozījums Dabas resursu nodokļa likumā 

30.10.2014 Zemes pārvaldības likums 

30.10.2014. Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā 

25.09.2014. Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā  

 

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi 

Pieņemšanas 

datums 

Nr. TA nosaukums 

07.01.2014. 16 Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 

"Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtībā" 

14.01.2014. 27 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” 

21.01.2014.  45 Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas 

datubāzi 

04.02.2014. 66 Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 

2020.gadam 

04.02.2014. 75 Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem 

nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma 

nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 

http://likumi.lv/doc.php?id=264625
http://likumi.lv/doc.php?id=265654
http://likumi.lv/doc.php?id=265210
http://likumi.lv/doc.php?id=266818
http://likumi.lv/doc.php?id=266844
http://likumi.lv/doc.php?id=266620
http://likumi.lv/doc.php?id=267049
http://likumi.lv/doc.php?id=268864
http://likumi.lv/doc.php?id=268864
http://likumi.lv/doc.php?id=269041
http://likumi.lv/doc.php?id=269368
http://likumi.lv/doc.php?id=270317
http://likumi.lv/ta/id/270330-grozijumi-lauksaimniecibas-un-lauku-attistibas-likuma
http://likumi.lv/ta/id/269368-grozijums-dabas-resursu-nodokla-likuma
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04.02.2014. 69 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”” 

04.02.2014. 78 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 

konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta 

sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras 

ieviešanai" nolikums 

11.02.2014. 81 Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 

„Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska 

samazināšanas pasākumiem”  

18.02.2014. 102 Īpašās vides prasības dzelzs un tērauda ražošanai 

04.03.2014. 120 Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 

„Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”  

04.03.2014. 121 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 

„Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara 

atkritumus bīstamus” 

04.03.2014. 122 Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.maijanoteikumos Nr.401 

„Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas 

iekārtu darbībai”  

11.03.2014.  129 Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.101 

"Latvijas vides aizsardzības fonda padomes nolikums" 

18.03.2014. 146 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 

„Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 

18.03.2014. 148 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos 

Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko 

iekārtu operatoriem" 

18.03.2014. 149 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 

perioda programmas „Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu 

atklāta konkursa „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” 

nolikums 

01.04.2014. 185 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu 

attīstība" 

15.04.2014. 199 Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība 

15.04.2014. 201 Grozījums 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”” 

29.04.2014. 224 Īpašās vides prasības cementa, kaļķu un magnija oksīda ražošanai 
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10.05.2014. 238 Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

10.05.2014. 244 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""  

20.05.2014. 257 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 

perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma 

grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa „Kapacitātes 

celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai 

par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” nolikums”  

20.05.2014. 250 Darbības emisijas reģistrā 

20.05.2014.  258 Grozījums 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”” 

26.05.2014. 267 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” 

26.05.2014. 268 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 

03.06.2014.  275 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 

"Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem 

elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" 

09.06.2014.  293 Dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un 

informācijas aprites kārtība 

17.06.20014. 331 Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un to 

pilnvaroto pārstāvju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas 

kārtību un samaksu par datu uzturēšanu 

17.06.20014. 338 Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumos Nr. 78 

"Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 

konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta 

sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras 

ieviešanai" nolikums" 

01.07.2014. 367 Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība  

01.07.2014. 368 Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos 

Nr.769 „Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas 

Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” 

01.07.2014. 375 Valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” publisko maksas 

pakalpojumu cenrādis 
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08.07.2014. 388 Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām, par 

elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanu un par elektrisko un 

elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu 

08.07.2014. 392 Noteikumu projekts "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmas noteikumi"  

 05.08.2014.  436 Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr.67 

"Informācijas sabiedrības padomes nolikums" 

 05.08.2014.  437 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" 

 05.08.2014.  438 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos 

Nr.752 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis" 

12.08.2014.  459 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)"  

12.08.2014.  471 Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības 

19.08.2014.  482 Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā 

apstarošanā 

19.08.2014.  483 Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 

"Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, 

ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 

19.08.2014.  491 Grozījums 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”” 

19.08.2014.  492 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 20. jūlija noteikumos Nr.662 

„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti „Liepājas Karostas ilgtspējīgas 

attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”” 

02.09.2014. 518 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 

"Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu" 

16.09.2014. 547 Dabas parka "Sauka" individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi 

16.09.2014. 548 Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi 

23.09.2014.  566 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" 
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30.09.2014.  591 Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta 

un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās 

pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās 

30.09.2014.  575 Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 

„Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus 

paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi 

novērtējums 

07.10.2014. 609 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 

"Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara 

atkritumus bīstamus" 

14.10.2014. 619 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”” 

14.10.2014.  627 Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos 

Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas 

iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā" 

14.10.2014. 628 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem 

21.10.2014. 643 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 

"Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem 

elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" 

21.10.2014. 644 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””” 

28.10.2014.  667 Grozījums 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" 

03.11.2014.  690 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 

„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai va 

30.09.2014.  595 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 

„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai va 

30.09.2014.  595 Grozījums 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”” 

25.11.2014.  717 Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 

"Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un 

kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība 

25.11.2014.  718 Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.447 

"Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi" 
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25.11.2014.  724 Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisītu smaku noteikšanas 

metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos 

02.12.2014.  746 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” 

09.12.2014.  752 Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, 

par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko 

iekārtu atkritumi 

16.12.2014.  786 Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr. 66 

“Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 

2020.gadam” 

23.12.2014.  797 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 18. marta noteikumos Nr. 149 

"Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada 

perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu 

atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" 

nolikums" 

23.12.2014.  798 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"" 

23.12.2014.  799 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"" 

23.12.2014.  800 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"" 

23.12.2014.  844 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"" 

 

Pieņemtie Ministru kabineta rīkojumi 

Pieņemšanas 

datums MK 

Nr. TA nosaukums 

21.01.2014. 39 Par atļauju I.Antānei savienot amatus 

11.02.2014.  64 Par atļauju I.Antānei savienot amatus 

04.02.2014.  88 Par finansējuma piešķiršanu Vides aizsardzības 

 un reģionālās attīstības ministrijai nekustamā īpašuma 

 Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma un mēbeļu 

 iegādes, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai 

18.02.2014.  83 Par dāvinājuma pieņemšanu 
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18.02.2014.  82 Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 

24.jūlija rīkojumā Nr.352 „Par pretendentu 

 un ierēdņu vērtēšanas komisiju” 

04.03.2014.  95 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

11.03.2014.  99 Par A.Antonova atbrīvošanu no amata 

11.03.2014.  100 Par  G.Puķīša pārcelšanu 

18.03.2014.  123 Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Gaujas upes lejteces 

pretplūdu aizsardzības infrastruktūras  

būvēm Carnikavas novadā 

18.03.2014.  124 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

18.03.2014.  125 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

25.03.2014.  135 Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai 

– biedrībai "Eurika 

25.03.2014.  157 Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Talsu novada pašvaldības 

īpašumā 

01.04.2014.  158 Par Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošā Dzirnezera, 

Garezeru, Gaujas upes un zemes zem tiem, kā arī jūras piekrastes joslas 

nodošanu Carnikavas novada pašvaldības valdījumā 

15.04.2014.  162 Grozījumi 2013.gada 8.oktobra Ministru kabineta rīkojumā Nr.461 

„Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un 

Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības 

veicināšanai” 

29.04.2014.  226 Par Sējas novada administratīvajā teritorijā esošā Pabažu ezera un 

zemes zem tā nodošanu Sējas novada pašvaldības valdījumā 

10.05.2014.  200 Par I.Antānes atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata 

10.05.2014.  201 Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 

„Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos 

10.05.2014.  212 Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rīkojumā Nr.217 "Par 

nekustamo īpašumu pirkšanu projekta "LIFE10 NAT/LV/000160 

HYDROPLAN "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma 

atjaunošanai"" īstenošanai" 

14.05.2014.  214 Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.novembra rīkojumā Nr.561 

„Par uzdevumiem Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu 

mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gada plānošanas 

periodam vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai” 

14.05.2014.  219 Par Ģ.Kronberga atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata 

14.05.2014.  220 Par O.Brieža iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā 
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14.05.2014.  221 Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 

„Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos” 

29.04.2014.  226 Par Sējas novada administratīvajā teritorijā esošā Pabažu ezera un 

zemes zem tā nodošanu Sējas novada pašvaldības valdījumā 

14.05.2014.  229 Par atļauju Ojāram Briedim savienot amatus 

26.05.2014. 250 Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājumā 

26.05.2014. 251 Par Rolanda Artura Bebra iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā 

26.05.2014. 252 Par atļauju Rolandam Arturam Bebrim savienot amatus 

26.05.2014. 253 Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 

"Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos" 

17.06.2014.  299 Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā esošā Alauksta ezera, 

Ineša ezera, Juvera ezera, Taurenes ezera un zemes zem tiem nodošanu 

Vecpiebalgas novada pašvaldības valdījumā 

17.06.2014. 300 Par Ādažu novada administratīvajā teritorijā esošo valsts nekustamo 

īpašumu „Dūņezers”, „Lilastes ezers”, „Lielais Baltezers”, „Mazais 

Baltezers” un „Gauja” nodošanu Ādažu novada pašvaldības valdījumā 

17.06.2014.  301 Par Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā esošā Odzes ezera, 

Aiviekstes, Daugavas un zemes zem tiem nodošanu Pļaviņu novada 

pašvaldības valdījumā 

01.07.2014. 320 Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju 

17.06.2014.  334 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

01.07.2014. 337 Par Kokneses novada administratīvajā teritorijā esošās Daugavas upes 

daļas un zemes zem tās nodošanu Kokneses novada pašvaldības 

valdījumā 

01.07..2014. 338 Par atļauju Rolandam Arturam Bebrim savienot amatus 

08.07.2014. 342 Par Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā esošo Černostes, 

Idzipoles, Ismeru-Žogotu, Meirānu, Tiskādu, Salāja, Viraudas, 

Feimaņu, Kaunatas un Virtūkšņa ezeru un zemes zem tiem nodošanu 

Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā 

08.07.2014. 361 Par Mērsraga novada administratīvajā teritorijā esošās Engures ezera 

daļas un zemes zem tās nodošanu Mērsraga novada pašvaldības 

valdījumā 

22.07.2014.  372 Par nedzīvojamās telpas K.Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē, nodošanu 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā 

22.07.2014 373 Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās Lielupes daļas, 

Varkaļu kanāla un jūras piekrastes joslas nodošanu Jūrmalas 

pašvaldības valdījumā  

 29.07.2014. 407 Par Limbažu novada administratīvajā teritorijā esošā Dūņezera ezera un 

zemes zem tā nodošanu Limbažu novada pašvaldības valdījumā 
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 29.07.2014. 410 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

19.08.2014. 447 Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un 

valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017. gadā” 

26.08.2014.  456 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 

02.09.2014. 476 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

02.09.2014. 477 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

09.09.2014. 491 Par Amatas novada administratīvajā teritorijā esošā Āraišu ezera un 

zemes zem tā nodošanu Amatas novada pašvaldības valdījumā 

30.09.2014. 553 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

30.09.2014. 554 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

21.10.2014. 602 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

28.10.2014.  613 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

03.11.2014. 637 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

19.11.2014.  663 Grozījums Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajā 

programmā 2008.-2015.gadam 

25.11.2014.  677 Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 9A, Rīgā, 

nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā 

25.11.2014.  678 Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašumā 

25.11.2014.  679 Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašumā 

25.11.2014.  703 Par R.A.Bebra atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata 

25.11.2014.  704 Par Baibas Brokas iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā 

25.11.2014.  705 Par O.Brieža atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata 

25.11.2014.  711 Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos 

25.11.2014.  717 Par atļauju Baibai Brokai savienot amatus 
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25.11.2014.  705 Par O.Brieža atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata 

25.11.2014.  706 Par E.Važņa iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā 

25.11.2014.  702 Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 

„Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos” 

02.12.2014. 767 Par Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu 

un zemes zem tiem nodošanu Alūksnes novada pašvaldības valdījumā 

02.12.2014.  731 Par apropriācijas pārdali 

02.12.2014.  732 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

02.12.2014.  733 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

02.12.2014.  734 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

09.12.2014.  780 Par Balvu novada administratīvajā teritorijā esošā Balvu ezera un 

Pērkonu ezera un zemes zem tiem nodošanu Balvu novada pašvaldības 

valdījumā 

16.12.2014.  794 Par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamajiem 

īpašumiem 

23.12.2014.  818 Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājumā 

23.12.2014.  819 Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības 

Reģionu komitejā 

 

Pieņemtie politikas plānošanas dokumenti 

Pieņemšanas 

datums MK 

Nr. TA nosaukums 

18.02.2014. MK 

protokols 

Nr.10 28.§ 

Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2014.–

2020.gadam 

18.03.2014.  MK 

Rīkojums 

Nr.130 

Vides politikas pamatnostādnes 2013.–2020.gadam  

01.07.2014. MK 

Rīkojums 

Nr.327 

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības 

programma 2014.–2020.gadam 

08.07.2014. MK 

Rīkojums 

Nr.350 

Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 

2014.–2020.gadam 

08.07.2014. MK 

Rīkojums 

Nr.351 

Starpreģionu sadarbības programma URBACTIII 2014.-

2020.gadam 

08.07.2014. MK 

Rīkojums 

Nr.352 

Eiropas Savienības Teritoriālās sadarbības programma 

ESPON 2020 
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05.06.2014. MK 

Rīkojums 

Nr.412 

Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-

2020.gadam 

05.06.2014. MK 

Rīkojums 

Nr.413 

Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam 

21.10.2014. MK 

Rīkojums 

Nr.605 

Igaunijas – Latvijas programma 2014.-2020.gadam 

 

Pieņemtās Ministru kabineta instrukcijas 

Pieņemšanas 

datums MK 

Nr. TA nosaukums 

14.10.2014. 10 Instrukcija par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas 

Savienības dokumentiem darbības pamatnoteikumiem, sistēmas 

pārziņa pienākumiem, sistēmas lietotājiem un to tiesību apjomu  

 

Pieņemtie Ministru prezidenta rīkojumi 

Pieņemšanas 

datums 

Numurs Rīkojuma nosaukums 

05.03.2014.  68 Par E.Turkas pārcelšanu 

30.04.2014.  151 Par Sanda Cakula pārcelšanu 

30.04.2014.  152 Par A.Jurjāna pārcelšanu 

02.06.2014.  200 Par Svetlanas Sergejevas pārcelšanu 

02.10.2014. 355 Par Uģa Zandera pārcelšanu 

 

Valdībā iesniegtie informatīvie ziņojumi 

Izskatīšanas 

datums 

Prot. numurs 

un paragrāfs 

Nosaukums 

11.02.2014.  8#36 Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

3.2.2.1.1 apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ieviešanas 

plānu izvērtēšanu un uzraudzību 

17.02.2014. ievietots e-

portfelī 

183. Par Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2012.-

2013.gadam paredzēto pasākumu izpildi” 

21.02.2014.  ievietots e-

portfelī 

Par kapitālsabiedrību, kurās Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija ir valsts kapitāla daļu 

turētāja, finansiālo un darbības rezultatīvo rādītāju 

prognozēto izpildi 2013.gadā un plānu 2014.gadam 

27.02.2014. ievietots e-

portfelī 

Par VSIA „Vides projekti” maksātnespējas procesa virzību 

04.03.2014. 14#29 Par drošu un aizsargātu dokumentu apriti publiskajā 

pārvaldē 

04.04.2014.  ievietots e-

portfelī 

Par finanšu pakalpojumu pieejamības veicināšanas 

pasākumiem pašvaldībās 

04.04.2014.  ievietots e-

portfelī 

Par Izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2013. gadā 

http://likumi.lv/doc.php?id=269930
http://likumi.lv/doc.php?id=269930
http://likumi.lv/doc.php?id=269930
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08.04.2014.  ievietots e-

portfelī 

Par Atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

pamatnostādnēm 2006.-2013.gadam 

15.04.2014. 23#26 Informatīvais ziņojums par ES Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Vēsturiski 

piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” 

sanācijas darbi” ieviešanas gaitu” 

10.05.2014. 28#27 Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos ES Septītās 

pamatprogrammas Pētniecības un tehnoloģiju attīstība 

2007.-2020. gadam ietvaros apstiprinātā projekta „Lietus 

ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas 

jūras sateces baseinā (BalticFlows)” ieviešanai 

20.05.2014 27#01 Par 2014.gada 14.maijā  neformālajā Eiropas Savienības 

Vides ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem 

03.06.2014. 31#46 Pamatojoties uz 2013. gada 11. jūnija Ministru kabineta 

protokolu Nr.34 33.§,  

09.06.2014. 32#33 Par publisko pakalpojumu  

sniegšanas efektivitātes paaugstināšanas izvērtēšanu, veicot 

pakalpojumu sniegšanas termiņa vai maksas  

diferencēšanu 

09.06.2014. 32#34 Likuma par budžeta un finanšu vadību 24. panta trešajai 

daļai, likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 30.pantam, 

Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr.523 

„Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un 

iesniegšanas pamatprincipiem” 34.5.apakšpunktam 

09.06.2014.  32#33 Par publisko pakalpojumu  

sniegšanas efektivitātes paaugstināšanas izvērtēšanu, veicot 

pakalpojumu sniegšanas termiņa vai maksas  

diferencēšanu 

12.06.2014. ievietots e-

portfelī 

Par Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 

2014.-2020.gadam sagatavošanu un veikto analīzi 

prioritāšu noteikšanai 

12.06.2014. ievietots e-

portfelī 

Par Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 

2014.-2020.gadam sagatavošanu un veikto analīzi 

prioritāšu noteikšanai 

17.06.2014. 33#94  Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp izdevumu 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem apakšprogrammā 

23.01.00 Valsts vides dienests 2014.gadā 

08.07.2014  38#21  Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos ES Grantu 

shēmas „Sākuma kapitāla instruments 

 15.07.2014. 39#26 Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas 

Savienības Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas 

atbalsta programmas (ICT PSP) ietvaros apstiprinātā 

projekta "Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, 

izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)" 

ieviešanai 

 15.07.2014. 39#41  Par 2014.gada 16.-17.jūlijā neformālajā ES Vides ministru 

padomē izskatāmajiem jautājumiem 

14.08.2014.  ievietots e- Austrumlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas 
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portfelī plāna 2007.-2013.gadam izpildi laikposmā no 2011.gada 

1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim; 

14.08.2014.  ievietots e-

portfelī 

Dienvidlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas 

plāna 2007.-2013.gadam izpildi laikposmā no 2011.gada 

1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim 

14.08.2014.  ievietots e-

portfelī 

Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna 

2008.-2013.gadam izpildi laikposmā no 2011.gada 

1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim 

14.08.2014.  ievietots e-

portfelī 

Malienas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna 

2008.-2013.gadam izpildi laikposmā no 2011.gada 

1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim 

14.08.2014.  ievietots e-

portfelī 

Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna 

2007.-2013.gadam izpildi laikposmā no 2011.gada 

1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim 

14.08.2014.  ievietots e-

portfelī 

Pierīgas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna 

2007.-2013.gadam izpildi laikposmā no 2011.gada 

1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim 

14.08.2014.  ievietots e-

portfelī 

Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas 

plāna 2008.-2013.gadam izpildi laikposmā no 2011.gada 

1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim 

14.08.2014.  ievietots e-

portfelī 

Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna 

2007.-2013.gadam izpildi laikposmā no 2011.gada 

1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim 

14.08.2014.  ievietots e-

portfelī 

Ventspils reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna 

2008.-2013.gadam izpildi laikposmā no 2011.gada 

1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim 

14.08.2014.  ievietots e-

portfelī 

Par Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.-

2017.gadam īstenošanas gaitu 2011.-2013.gadā 

02.09.2014.  46#45 Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos ES 

programmas Intelligent Energy – Europe (IEE) ietvaros 

apstiprinātā projekta „Atjaunojamo energoresursu 

izmantošana siltumapgādē un dzesēšanā – stratēģiskas 

pieejas attīstība (RES H/C SPREAD) 

10.09.2014.  ievietots e-

portfelī 

Par kapitālsabiedrību, kurās Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija ir valsts kapitāla daļu 

turētāja, finansiālo un darbības rezultatīvo rādītāju izpildi 

2013.gadā 

16.09.2014.  49#60 Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali apakšprogrammas 

24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" 

ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2014. 

gadā 

18.09.2014.  ievietots e-

portfelī 

par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 

2013.gadā 

23.09.2014. 50#47 Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju 

ieviešanas principiem ES fondos 2014.-2020.gadam 

30.09.2014.  51#58 Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00 „Latvijas 

prezidentūras ES Padomē nodrošināšana 2015.gadā” 

ietvaros apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu 
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kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

21.10.2014.  57#61 Par situāciju Salaspils kodolreaktorā un turpmākajiem 

attīstības plāniem 

28.10.2014.  58#45 Par finansējumu ES Strukturālo un investīciju fondu mērķa 

"Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.-2020.gada plānošanas 

periodam finanšu kontroles sistēmas darbības 

nodrošināšanai Latvijā"  

10.11.2014.  61#9 Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos saistībā ar 

Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības 

ģenerāldirektorāta izsludināto ES Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda līdzfinansēto projektu konkursa 

"Jūras telpiskās plānošanas projekti" 2.loti "Baltijas jūras 

reģions"" 

      

22.11.2014.  ievietots e-

portfelī  

par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas 

koncepcijas īstenošanas gaitu 2013.gadā 

02.12.2014. 66#61 Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos 

programmas „Jaunatne darbībā” pasākumu īstenošanai, 

kuriem tiek nodrošināts ES finansiālais ieguldījums 

09.12.2014.   69#50 Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas 

sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam 

turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1."Publiskās 

pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide" un 

3.2."Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija" 

ietvaros 

16.12.2014. 71#54 Par atskurbšanas telpu tiesisko statusu un pašvaldību labās 

prakses iniciatīvām atskurbšanas telpu nodrošināšanā  
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ES fondu līdzfinansējuma piešķiršana un apguve
4
   PIELIKUMS NR.2 

 

Aktivitāte 

Piešķīrums 

(ieskaitot 

virssaistības) 

Apstiprinātie 

projekti  

Apstiprinātie 

projekti  

Apstiprinātie 

projekti Izmaksāts FS Izmaksāts FS 

Līdz 2014.g. 

beigām  

pabeigtie projekti  

 (EUR) (EUR) (%, 3/2)  (skaits) 

Kopā 

%, 6/2 (skaits) (EUR) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.5.3.1. Speciālistu 

piesaiste 

plānošanas 

reģioniem, 

pilsētām un 

novadiem 3 506 867 3 471 331 98,99% 126 3 448 816 98% 123 

1.5.3.2. 

„Plānošanas 

reģionu un vietējo 

pašvaldību 

attīstības 

plānošanas 

kapacitātes 

paaugstināšana” 3 227 488 2 913 941 90,29% 71 2 879 762 89% 69 

2.3.2.2.3. Atbalsts 

ieguldījumiem 

infrastruktūrā 

uzņēmējdarbības 

attīstībai 62 556 736 62 556 722 100,00% 21 57 724 805 92% 8 

                                                           
4
 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 43 064 031 42 160 598 97,90% 67 39 603 667 92% 55 

3.1.4.4. „Atbalsts 

alternatīvās 

aprūpes 

pakalpojumu 

pieejamības 

attīstībai” 2 567 033 2 492 908 97,11% 23 2 492 903 97% 23 

3.2.2.1.1. 

Informācijas 

sistēmu un 

elektronisko 

pakalpojumu 

attīstība 147 062 115 144 399 869 98,19% 63 106 753 520 73% 24 

3.2.2.2. Publisko 

interneta pieejas 

punktu attīstība 3 628 324 2 289 069 63,09% 76 1 600 228 44% 0 

3.3.1.6. Liepājas 

Karostas 

ilgtspējīgas 

attīstības 

priekšnoteikumu 

nodrošināšana 8 114 435 8 024 418 98,89% 1 0 0% 0 

3.4.1.1. 

Ūdenssaimniecības 

attīstība apdzīvotās 

vietās ar 

iedzīvotāju skaitu 

līdz 2000 143 718 480 132 920 723 92,49% 420 116 632 368 81% 295 

3.4.1.3. 

Bioloģiskās 

daudzveidības 

saglabāšanas ex 

situ infrastruktūras 3 023 602 3 023 601 100,00% 1 2 721 239 90% 1 
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izveide 

3.4.1.4. Vēsturiski 

piesārņoto vietu 

sanācija 39 963 716 39 951 257 99,97% 3 15 933 691 40% 1 

3.4.1.5.1. Plūdu 

risku samazināšana 

grūti prognozējamu 

vižņu-ledus 

parādību 

gadījumos 9 791 239 9 729 339 99,37% 5 7 931 979 81% 2 

3.4.1.5.2. 

Hidrotehnisko 

būvju 

rekonstrukcija 

plūdu draudu risku 

novēršanai un 

samazināšanai 6 164 622 6 108 752 99,09% 5 4 113 488 67% 3 

3.5.1.1. 

Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras 

attīstība 

aglomerācijās ar 

cilvēku ekvivalentu 

lielāku par 2000 448 326 686 438 353 038 97,78% 108 405 762 729 91% 69 

3.5.1.2.1. 

Normatīvo aktu 

prasībām 

neatbilstošo 

izgāztuvju 

rekultivācija 15 775 924 15 466 582 98,04% 83 9 269 724 59% 67 

3.5.1.2.2. 

„Reģionālo 

atkritumu 

apsaimniekošanas 
39 822 617 39 729 840 99,77% 13 35 588 539 89% 8 
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sistēmu attīstība” 

3.5.1.2.3. Dalītas 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

sistēmas attīstība 38 763 937 15 855 993 40,90% 20 8 750 136 23% 12 

3.5.1.3. 

Infrastruktūras 

izveide Natura 

2000 teritorijās 7 881 194 5 123 544 65,01% 2 2 835 095 36% 0 

3.5.1.4. „Vides 

monitoringa un 

kontroles sistēmas 

attīstība” 9 581 002 9 572 214 99,91% 13 7 382 743 77% 10 

3.6.1.1. Nacionālas 

un reģionālas 

nozīmes attīstības 

centru izaugsmes 

veicināšana 

līdzsvarotai valsts 

attīstībai 252 087 357 248 905 655 98,74% 92 224 901 451 89% 57 

3.6.1.2. „Rīgas 

pilsētas ilgtspējīga 

attīstība 10 000 000 10 000 000 100,00% 2 4 314 242 43% 1 

3.6.2.1. Atbalsts 

novadu pašvaldību 

kompleksai 

attīstībai 23 956 697 23 645 273 98,70% 16 16 887 893 70% 6 

Kopā 1 322 584 102 1 266 694 667 95,77% 1231 1 077 529 018 81% 834 

t.sk. vides jomā 770 927 454 723 859 302 94% 674 616 921 731 80% 468 

t.sk. reģionālās 

attīstības jomā 400 966 209 396 146 428 99% 418 352 253 539 88% 342 

t.sk. IKT jomā 150 690 439 146 688 938 97% 139 108 353 748 72% 24 
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Informācija par ES fondu līdzfinansēto apakšaktivitāšu sasniegtajiem rezultātiem 

 

Ūdenssaimniecības sektorā 3.5.1.1.aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” līdz 2014.gada beigām 

kopumā pabeigti jau 69 projekti un 2014.gadā turpinājās vēl 39 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 420 projekti un līdz 2014.gada beigām pabeigta 295 projektu 

īstenošana.  

Līdz 2014.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 līdz 31.12.2014. 

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 

476 285 472 480 435 189 416 613 91,4% 88,2% 

 

Zemāk tabulā apkopoti Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iesniegtie dati par 

2014.gadā veikto finansējuma saņēmēju aptauju pabeigtajos projektos saskaņā ar 

29.01.2014. „Starpresoru vienošanās par sadarbību ES fondu vadībā 2007. – 2013.gada 

plānošanas periodā” 2.22.apakšpunktu. 

Ņemot vērā, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra finansējumu saņēmēju aptaujas 

datus iesniedza 2014.gada 7.oktobrī, tad apkopojumā iekļauti dati no 221 projekta un 

atlikušo projektu dati tiks apkopoti 2015.gadā. 

 

Faktisko pieslēgumu nodrošinājums 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” pabeigtajos 

projektos 2014.gadā veiktajā finansējuma saņēmēju aptaujā 

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 

84 711 80 927 78 859 74 259 93,1% 91,8% 
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Atkritumu apsaimniekošanas sektorā 2014.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 2014.gada 31.decembrim bija noslēgusies 67 

projektu īstenošana un vēl turpinājās darbs pie 16 projektu īstenošanas). Aktivitātes pabeigto 

projektu ietvaros līdz 2014.gada beigām ir veikta kopumā 67 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 2014.gada beigām 

pabeigti 8 projekti tiek īstenoti 5 projekti. Aktivitātes iznākuma rādītāja “Papildu iedzīvotāju 

skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti” izpildi 100% plānots sasniegt 

2015.gada beigās pēc visu aktivitātes projektu īstenošanas, savukārt līdz 2014.gada 

31.decembrim sasniegtā rādītāja vērtība ir 1,33 milj. iedzīvotāju. 3.5.1.2.3.apakšaktivitāte 

„Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” līdz 2014.gada beigām 

kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 19 projekti. 2014.gadā 12 projekti ir 

noslēgušies. Apakšaktivitātes projektu ietvaros līdz 2014.gada beigām izveidoti 65 dalītās 

atkritumu savākšanas punkti, 5 sadzīves atkritumu šķirošanas laukumi, 3 kompostēšanas 

laukumi un 4 šķirošanas stacijas. 

  Plūdu draudu novēršanas jomā 2014.gadā tika īstenoti divi projekti kopumā no 

pieciem un turpinās trīs projektu īstenošana 3.4.1.5.1.apakšaktivitātes „Plūdu risku 

samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos aktivitātei” 

ietvaros līdz 2014.gada beigām īstenoti projekti „Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija” 

un „Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija” ar mērķi samazināt ar plūdu riskiem saistīto 

apdraudējumu iedzīvotājiem un videi, īstenojot plūdu apdraudēto teritoriju risku 

samazināšanas projektus piecās dažādās Latvijas vietās. Kopumā noslēgti pieci līgumi par 

projektu ieviešanu, un ņemot vērā faktu, ka apakšaktivitātē vēl turpinās trīs projektu 

īstenošana, tad paredzams, ka DPP plānotā rādītāja vērtība tiks sasniegta pilnā apmērā pēc šo 

projektu pabeigšanas 2015.gadā. 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 2014.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. Līdz 2014.gada beigām 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 2014.gadā turpinājās darbs pie trīs projektu īstenošanas, t.sk., 

2014.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 2014.gada beigām pabeigto un īstenošanā esošo 

projektu kopskaits ir 13 projekti. Līdz 2014.gada beigām pabeigti 10 projekti, t.sk. 

sasniedzot 75% apmērā aktivitātes mērķi – Latvijā ieviestas kopumā trīs ES direktīvas ūdeņu 

un gaisa stāvokļa kontrolei un uzraudzībai, un, izvērtējot projektu ieviešanas gaitu, plānots, 

ka līdz 2015.gada beigām tiks īstenota vēl viena ES direktīvas ieviešana. 
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3.1.4.3.aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība 

nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”, kuras ietvaros līdz 2014.gada 

31.decembrim ir pabeigti 55 projekti un turpinājās 12 projektu īstenošana. Pabeigto projektu 

rezultātā jaunuzceltas vai paplašinātas 22 pirmsskolas izglītības iestādes, renovēta vai 

labiekārtota 61 izglītības iestādes, kā arī radītas 3209 jaunas vietas bērniem pirmsskolas 

izglītības iestādēs. Salīdzinot ar 2004.gadu, kad rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādēs 

valstī gaidīja kopumā 14 045 bērni, līdz 2014.gada beigām bērnu skaits rindās uz vietām 

pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas reģionos samazinājies par 22,85%. Savukārt 

3.1.4.4.aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” 

ietvaros līdz 2014.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 2014.gada beigām pabeigti 57 

projekti un vēl turpinās 35 projektu īstenošana (kopā 92 projekti). Līdz 2014.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, 1 projekts 2014.gadā tika pabeigts, turpinās 1 projekta īstenošana. Vienlaikus, lai 

uzlabotu Latvija kopējo ES fondu apguvi un mazinātu radušos riskus par ES fondu kopējā 

piešķīruma zaudēšanu darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācija” tika izveidota 

jauna apakšaktivitāte 2.3.2.2.3. „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības 

attīstībai”, uz kuru tika pārcelti 21 sekmīgi projekti no citām VARAM atbildības 

aktivitātēm, kas sekmē reģionālo attīstību un pilsētvides attīstību uzņēmējdarbības 

veicināšanai. Šādā veidā ar VARAM atbalstu izdevās nodrošināt, ka Latvija nezaudē ES 

fondu līdzekļus. Līdz 2014.gada beigām jaunajā apakšaktivitātē ir pabeigti 8 projekti. 

3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros 

turpinās 10 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” 2014.gadā uzsākta projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas 

Karostas kanāla attīrīšana, I kārta” īstenošana (projekta īstenotājs – Liepājas Speciālās 

ekonomiskās zonas administrācija), kura ietvaros plānots attīrīt vēsturiski piesārņoto 

teritoriju 78 ha platībā Liepājas Karostas rajonā. Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 

30.decembrim. 

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.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” 
pabeigti 123 projekti no 126 projektiem, kuru ietvaros tiek sniegts atbalsts speciālistu 

piesaistei visām Latvijas novadu pašvaldībām, kā arī plānošanas reģioniem, 2014.gadā 

piesaistīto speciālistu skaits sasniedzis 12, bet kopumā līdz 2014.gada 31.decembrim 
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projektos iesaistīti 232 jauni speciālisti, t.sk., sociālie darbinieki, juriskonsulti, projektu 

vadītāji, teritoriju plānotāji, būvinženieri u.c. speciālisti. Aktivitātes īstenošana turpinās, un 

plānots, ka 2015.gadā kopējais piesaistīto jauno speciālistu skaits, pieaugot sasniegs 

plānošanas periodā noteikto vērtību
5
. Savukārt 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un 

vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros, no 

kopumā 71 apstiprinātā projekta, jau ir noslēgusies 69 projektu ieviešana, un līdz 2014.gada 

31.decembrim aktivitātes projektos izstrādāti 127 plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības 

plānošanas dokumenti. 1.5.3.2.aktivitātē rādītāju pieaugums tiek fiksēts tikai pēc projektu 

pabeigšanas, tāpēc sagaidāms, ka 2015.gadā, noslēdzoties vēl 2 projektiem, kopējais 

aktivitātes ietvaros izstrādāto reģionu un pašvaldību līmeņa attīstības plānošanas dokumentu 

skaits vēl pieaugs, tiks nodrošināta rādītāja izpilde 100% apmērā.  

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas 

sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros līdz 2014.gada beigām bija 

pabeigti 24 projekti un turpinājās 39 projektu īstenošana. Projekti tiek īstenoti ar mērķi, 

efektīvi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas, uzlabot publiskās 

pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un 

kvalitāti, samazinot administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem. Galvenie 

plānotie rezultāti ir izveidotas informācijas sistēmas un elektroniskie pakalpojumi. Līdz 

pārskata perioda beigām izveidoti 74 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 2015.gadā. 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes 

„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros līdz 2014.gada 

beigām bija pabeigti 24 projekti un turpinājās 38 projektu īstenošana. Papildus tam 

2014.gadā apstiprināts 1 projekts. 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 96 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 

2015.gadā. 
 

                                                           
5
 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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2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu investīcijas:    PIELIKUMS NR.3 

vide, reģionālā attīstība, IKT 

Specifiskie atbalsta mērķi 
ES fondu 

finansējums 

SAM apraksts 

IKT 

 

 

2.2.1.Datu atkalizmantošanas pieauguma 

un publiskā un privātā sektora efektīvas 

sadarbības veicināšana 

128 809 714 

Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide atbilstoši vienotās IKT arhitektūras koncepcijai un informācijas 

sistēmu (t.sk. nozaru) modernizācija, t.sk. esošu saskarņu modernizēšana un jaunu saskarņu izveide, sistēmu savietošana, 

darbības un pakalpojumu piegādes procesu optimizācija un elektronizācija u.c. pasākumi. 

VIDE 

5.1.1. Pielāgošanās klimata pārmaiņām, 

samazinot plūdu un krasta erozijas risku  
28 937 805 

Esošo hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecība pilsētu ar blīvu apdzīvotību 

aizsardzībai pret plūdu riskiem. 

5.2.1. Atkritumu pārstrādes un 

reģenerācijas infrastruktūras attīstība  
41 342 252 

Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība un atkritumu pārstrādes un reģenerācijas veicināšana, t.sk., bioloģiski 

noārdāmo atkritumu pārstrāde, pārstrādes jaudu palielināšana. 

5.3.1. Ūdenssaimniecības sistēmu 

attīstība, uzlabojot vides stāvokli 
126 574 186 

Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija, t.sk., mājsaimniecību pieslēgumu izveide kanalizācijas tīkliem 

(sociālā riska grupām), notekūdeņu attīrīšanās iekārtu darbības uzlabošana, t.sk., aglomerācijās ar CE<2000, dzeramā ūdens 

kvalitāte. 

5.4.1. Dabas objektu aizsardzības un 

apskates infrastruktūras attīstība, biotopu 

atjaunošana  

15 000 000 

Infrastruktūras (gājēju laipas, inform. zīmes, takas, putnu vērošanas torņi, skatu torņi, tiltiņi, ūdenstūristu apmetņu vietas, 

auto stāvlaukumi u.c.) izbūve un rekonstrukcija.  

Biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 

5.4.2. Vides monitoringa un kontroles 

nodrošināšana, sabiedrības zaļās apziņas 

veidošana  

22 21 960 

Dabas un sugu aizsardzības plānu izstrāde un sugu un biotopu inventarizācija un kartēšana. Vides monitoringa un 

kontroles sistēmas attīstība. Vides informācijas pieejamības un „zaļās” domāšanas veicināšana dabas resursu efektīvai 

izmantošanai. 

Kopā vide 234 076 203  

REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA 
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Specifiskie atbalsta mērķi 
ES fondu 

finansējums 

SAM apraksts 

IKT 

 

 

2.2.1.Datu atkalizmantošanas pieauguma 

un publiskā un privātā sektora efektīvas 

sadarbības veicināšana 

128 809 714 

Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide atbilstoši vienotās IKT arhitektūras koncepcijai un informācijas 

sistēmu (t.sk. nozaru) modernizācija, t.sk. esošu saskarņu modernizēšana un jaunu saskarņu izveide, sistēmu savietošana, 

darbības un pakalpojumu piegādes procesu optimizācija un elektronizācija u.c. pasākumi. 

3.3.1. Palielināt privāto investīciju 

apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 

pašvald. attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju ekon. specializācijai 

un vietējo uzņēmēju vajadzībām 

59 016 742 

Investīcijas maza mēroga publiskās infrastruktūras uzņēmējdarbības atbalstam attīstībai un pieejamībai, t.sk., 

nepieciešamo industriālo pieslēgumu izveidei, tādējādi veicinot reģionu attīstību, komersantu kapacitātes paaugstināšanu, 

investīciju piesaisti un jaunu darba vietu radīšanu. 

4.2.2. Atbilstoši pašvaldības 

integrētajiem attīstības plāniem sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu 

pašvaldību ēkās 

31 393 658 

Pašvaldību ēku renovācija un rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai, ēku energosertifikācija un citi 

būvdarbi energoefektivitātes palielināšanai, kā arī, veicinot atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanu ēkās 

5.6.2. Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām 

236 524 372 

Investīcijas degradēto teritoriju reģenerācijā atbilstoši pašvald. attīstības programmām. Teritorijas tiks pielāgotas jaunu 

uzņēmumu izveidošanai tajās vai esošo uzņēmumu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti 

pašvaldībās. 

Kopā reģionālā attīstībā 326 934 772 

KOPĀ VISI SAM 689 820 689 

 



 78 

PIELIKUMS NR.4 
 

KPFI finansējuma piešķiršana un apguve 

 

                                                           
6 Līdz 2014.gada beigām pārdalītais KPFI finansējums. 
7 KPFI finansējums, ko projektu īstenotāji nav izmantojuši un kas tika pārvirzīts konkursiem „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā” un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” saskaņā ar grozījumiem atbilstošajos konkursu nolikumos. 

Nr. p.k. Konkursa nosaukums 

Sākotnēji 

pieejamais 

KPFI 

finansējums 

(EUR) 

Pieejamais 

KPFI 

finansējums pēc 

pārdales (EUR)6 

Piešķirtais KPFI finansējums (EUR) 
Pāri paliekošais finansējums 

(EUR) 
Atlikums 

(EUR) 
Kopējais 

Pārskaitīt

s 2009.-

2014.gadā 

Vēl 

jāpārskaita 

Finansējuma 

ietaupījumi7 

Nepiešķirtais 

finansējums 

KPFI-1 
Energoefektivitātes paaugstināšana 

pašvaldību ēkās 
33 810 935,35 31 400 442,91 31 400 442,91 31 400 442,91 0,00 2 410 492,44 0,00 0,00 

KPFI-2 
Siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazinošu tehnoloģiju attīstīšana 
2 500 000,00 1 640 491,14 1 640 491,14 1 640 491,14 0,00 859 508,86 0,00 0,00 

KPFI-3 
Energoefektivitātes paaugstināšana 

augstākās izglītības iestāžu ēkās 
10 000 000,00 6 759 719,72 6 759 719,72 6 759 719,72 0,00 3 240 280,28 0,00 0,00 

KPFI-4 
Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz 

atjaunojamiem energoresursiem 
11 500 142,29 3 693 605,17 3 693 605,17 4 298 796,47 -605 191,30 7 806 537,12 0,00 0,00 

KPFI-5 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai valsts un 

pašvaldību profesionālās izglītības 

iestāžu ēkās 

16 988 821,44 13 182 901,92 13 182 901,92 13 182 901,92 0,00 3 805 919,52 0,00 0,00 

KPFI-6 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai ražošanas 

ēkās 

11 561 178,28 8 654 906,54 8 654 906,54 8 685 852,44 -30 945,90 2 906 271,73 0,00 0,00 

KPFI-7 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšanai 
pašvaldību ēkās 

24 909 124,58 19 066 632,49 19 066 632,49 19 242 494,85 -175 862,36 5 842 492,09 0,00 0,00 

KPFI-8 

(1.kārta) 
Sabiedrības izpratnes attīstīšana par 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas nozīmi un iespējām 

850 000,85 

652 092,83 652 092,83 652 092,83 0,00 

97 303,57 

0,00 0,00 

KPFI-8 

(2.kārta) 
100 604,45 100 604,45 100 604,45 0,00 0,00 0,00 

KPFI-9 
Atjaunojamo energoresursu 

izmantošana transporta sektorā 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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KPFI-10 Zema enerģijas patēriņa ēkas 10 332 499,53 4 645 143,78 4 645 143,78 4 488 847,30 156 296,48 5 687 355,75 0,00 0,00 

KPFI-11 

(1.kārta) Atjaunojamo energoresursu izmantošana 

mājsaimniecību sektorā 
16 220 000,17 

4 375 122,26 4 375 122,26 4 375 122,26 0,00 

7 648 803,98 

0,00 0,00 

KPFI-11 

(2.kārta) 
4 196 073,94 4 196 073,94 4 196 073,94 0,00 0,00 0,00 

KPFI-12 
Atjaunojamo energoresursu izmantošana 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
39 437 561,54 14 899 451,87 14 899 451,87 17 244 350,25 -2 344 898,37 24 538 109,67 0,00 0,00 

KPFI-13 

(1.kārta) 
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā 

4 000 000,00 

2 933 334,69 2 933 334,69 2 933 334,69 0,00 

-2 601 026,01 

0,00 0,00 

KPFI-13 

(2.kārta) 
2 524 054,32 2 524 054,32 2 524 054,32 0,00 0,00 0,00 

KPFI-13 
(3.kārta) 

1 143 637,01 1 143 637,01 1 143 637,01 0,00 0,00 0,00 

KPFI-14 

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu 

tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu 

īstenošana 

3 975 000,14 2 423 707,01 2 423 707,01 2 423 707,01 0,00 1 551 293,13 0,00 0,00 

KPFI-15 
(1.kārta) 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 
13 062 500,00 

2 439 732,22 2 439 732,22 2 439 732,22 0,00 

-54 147 426,22 

0,00 0,00 

KPFI-15 

(2.kārta) 
7 204 011,83 7 204 011,83 7 204 011,83 0,00 0,00 0,00 

KPFI-15 
(3.kārta) 

25 650 537,20 25 650 537,20 25 656 722,48 -6 185,27 0,00 0,00 

KPFI-15 

(4.kārta) 
25 596 190,44 25 596 190,44 4 794 839,64 20 801 350,80 0,00 0,00 

KPFI-15 
(5.kārta) 

6 319 454,49 6 319 454,49 158 110,96 6 161 343,51 0,00 11 354 230,50 

KPFI-16 

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana 

transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu 

un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai 

5 012 238,12 3 303 923,56 3 303 923,56 1 380 950,40 1 922 973,16 1 708 314,56 0,00 0,00 

Kopā: 
204 160 002,29 192 805 771,79 192 805 771,79 166926891,04 25878880,75 11 509 626,97 0,00 11 354 230,50 
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PIELIKUMS Nr.5 

 

 

 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 visu 56 projektu īstenošana noslēdzās līdz 

2013. gada 31. decembrim. Projekti tika īstenoti Latvijas pašvaldībās, kas aptver visus 

Latvijas reģionus – Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Latgali, kā arī Rīgas reģionu, īstenoti 

pasākumi pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Notiek projektu rezultātu 

monitorings; 

 Konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” mērķis 

ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma 

elektroenerģijas patēriņu LR augstākās izglītības iestāžu ēkās. Konkursa ietvaros visu 13 

projektu īstenošana noslēgusies līdz 2013.gada 31.decembrim. 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. 

Notiek projektu rezultātu monitorings; 

 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. Konkursa ietvaros visu 24 projektu īstenošana noslēgusies līdz 

2013.gada 31.decembrim. 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. Notiek projektu rezultātu monitorings; 

 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. Konkursa ietvaros visu 23 projektu īstenošana noslēgusies līdz 2013.gada 

31.decembrim. Projektu ietvaros sniegts atbalsts energoefektivitāti paaugstinošu 

rekonstrukcijas, renovācijas vai vienkāršotās renovācijas darbu veikšanai valsts un 

pašvaldību profesionālās izglītības iestādēs Latvijas teritorijā, tai skaitā, siltumapgādes 

sistēmas maiņai no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, tai 

skaitā atjaunojamo enerģijas avotu (saules kolektori, gaisa vai zemes siltumsūkņi, 

granulu vai šķeldas apkures katli) uzstādīšanai un pieslēgšanai, energoefektīva 

apgaismojuma uzstādīšanai u.c. darbiem. Notiek projektu rezultātu monitorings;  

 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. Konkursa ietvaros visu 38 projektu īstenošana 

noslēgusies līdz 2013.gada 31.decembrim. Projektu ietvaros komersantiem sniegts 

atbalsts papildu ieguldījumiem esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kuras tieši 
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nodrošina ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu ēkās, kā arī ēku 

energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbu 

veikšanai u.c. aktivitātēm. Notiek projektu rezultātu monitorings;  

 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. Konkursa ietvaros viens projekts noslēdzies 2014. gadā un 37 

projekti noslēgušies līdz 2013.gada 31.decembrim. 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. Notiek projektu rezultātu monitorings; 

 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. Konkursa ietvaros 4 projekti noslēdzās 2014. 

gadā un 10 projekti noslēdzās līdz 2013.gada 31.decembrim. 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 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 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. Konkursa 

ietvaros 42 projektu īstenošana noslēgusies līdz 2013. gada 31. decembrim un viens 

projekts noslēdzies 2014. gadā.  Konkursa ietvaros pašvaldībām, valsts pārvaldes 

iestādēm, kā arī komersantiem tika sniegts atbalsts siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražošanas tehnoloģiju iegādei, uzstādīšanai, rekonstrukcijai vai nomaiņai, lai fosilos 

energoresursus izmantojošās tehnoloģijas varētu aizvietot ar atjaunojamos 

energoresursus izmantojošām tehnoloģijām. Notiek projektu rezultātu monitorings; 

 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. Konkursa ietvaros 44 projektu īstenošana noslēgusies līdz 2013. gada 31. 

decembrim un 12 projektu īstenošana noslēgusies 2014. gadā. Konkursa ietvaros 

pašvaldības, to aģentūras, kā arī komersanti saņēma atbalstu esošo gaismekļu vai to 

sastāvdaļu demontāžai, nomaiņai un rekonstrukcijai, kā arī jaunu energoefektīvu 
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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 un viens projekts noslēdzās 2014. gadā.  Konkursa 

ietvaros valsts pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām un komersantiem 

atbalsts tika 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 , 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 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, ārstniecības un kultūras iestāžu ēku 

energoefektivitāti. Līdz 2013.gada 31.decembrim ir noslēgusies 27 projektu īstenošana 

un papildus 137 projektu noslēdzās 2014. gadā (152 projektu īstenošana vēl turpinās). 

 Konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts 

elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” mērķis ir veicināt SEG emisiju 

samazināšanu, atbalstot tādu transportlīdzekļu ieviešanu Latvijā, kuri pēc savas 

konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī 

glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km, un tādu uzlādes staciju izveidi 

Latvijā, kuras neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo 

sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir 

pieejamas ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks. Līdz 

2014.gada 31.decembrim ir noslēgusies 1 projekta īstenošana un 112 projektu īstenošana 

vēl turpinās. 
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Vides aizsardzības departaments 

Vides aizsardzības departaments izstrādā vides aizsardzības politiku, izstrādājot politikas 

plānošanas dokumentus un normatīvo aktu projektus vides aizsardzības jomā, kā arī veicināt 

vides interešu integrāciju un saskaņošanu ar citām politikas jomām, tai skaitā 

lauksaimniecību, rūpniecību, zemes izmantojuma plānošanu un kohēzijas politiku. 

 

Departamenta darbības mērķis ir vides kvalitātes uzlabošana valstī, panākot Latvijas vides 

sektora interešu iekļaušanu ES 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 ES 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 pārmaiņu departaments 

Klimata pārmaiņu departaments izstrādā Latvijas klimata politiku, t.sk. politiku klimata 

pārmaiņu samazināšanai un pielāgošanās klimata pārmaiņu nodrošināšanai, noteikt tās 

mērķus, prioritātes, pasākumus, kā arī koordinēt tās ieviešanu, kā arī nodrošināt Latvijas 

klimata un vides politikas mērķu un interešu integrēšanu Latvijas nozaru politikas 

plānošanas dokumentos un tiesību aktos, ES politikas plānošanas dokumentos, kā arī 

starptautiskajos dokumentos. 

 

Departamentā ir šādas struktūrvienības - Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļa, Klimata 

pārmaiņu un adaptācijas politikas nodaļa. 

 
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 nodrošināt pašvaldību 

finansiālās un ekonomiskās darbības analīzi, sagatavot priekšlikumus pašvaldību darbības 

pilnveidošanai. 

 

Departamentā ir šādas struktūrvienības - Reģionālās attīstības plānošanas nodaļa, Reģionālās 

ekonomikas nodaļa.  

 
Pašvaldību departaments  
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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 un metodikas 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. 

 
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 un komunikācijas tehnoloģiju 

nodaļa,  Informācijas sabiedrības politikas nodaļa, Valsts informāciju sistēmu nodaļa. 

 

Koordinācijas departaments 

 

Koordinācijas departaments nodrošina startptautisko līgumu koordinēšanu un ar tiem saistīto 

tiesību aktu sagatavošanu un saskaņošanu. Departaments koordinē nepieciešamo dokumentu 

sagatavošanu saistībā ar Latvijas iestāšanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijā 

(OECD), kā arī nodrošina Latvijas Republikas nacionālo pozīciju un instrukciju 

sagatavošanas koordinēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādā nacionālās pozīcijas 

un instrukcijas par būtiskiem ES tiesību aktu projektiem vai citiem jautājumiem. 

Departaments koordinē veic un organizē ministrijas darbības stratēģijas darba plāna izstrādi, 

koordinē rīcības plāna Ministru kabineta deklarācijas izpildei sagatavošanu, koordinē zaļā 

publiskā iepirkuma attīstību un ieviešanu, veicina ministrijas sadarbību ar sabiedrību, 

nevalstiskajām organizācijām, koordinē ministrijas ienākošās korespondences nodošanu 

atbildīgajam ministrijas sektoram/ sektoriem. 
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Departamentu veido divas nodaļas – Starptautiskās sadarbības un ES koordinācijas nodaļa un 

Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļa. 

 

Nodrošinājuma 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. 

 

Nodrošinājuma departamentu veido – Lietvedības nodaļa, Nodrošinājuma nodaļa, Personāla 

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.  

Departaments 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 ES 

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. 
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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 ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgās iestādes funkciju izpildi attiecībā uz ES fondu 

programmu un projektu uzraudzību, kontroli un finanšu vadību. 

 

Tāpat struktūrvienība nodrošina: 

 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; 

 ES 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 ES 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 ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” politikas 

plānošanu, vadību un koordināciju 2007.-2013.gada plānošanas periodam; 

 nodrošina ES 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. 
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Departamentā ir šādas struktūrvienības – Teritoriālās sadarbības nodaļa, Nacionālo un 

ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļa un Pārrobežu sadarbības programmu nodaļa.  

 
Juridiskais departaments  
Juridiskā departamenta galvenie uzdevumi ir nodrošināt ministrijas izstrādāto tiesību aktu 

projektu un attīstības plānošanas dokumentu projektu juridisko pamatpārbaudi un 

papildpārbaudi. Tāpat struktūrvienības uzdevums ir nodrošināt juridiskā atbalsta funkciju 

ministrijai kā ES struktūrfondu, un citu starptautisko un nacionālo finanšu instrumentu 

atbildīgajai un sadarbības iestādei.  

 

Departamentā ir šādas struktūrvienības – Juridiskā nodaļa un ES 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 ES 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 ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu atbalstu.  

Tāpat strukrūvienības uzdevums ir nodrošināt starptautisko sadarbību iestādes komptences 

jomās gan ar ES, gan citām valstīm. 


