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Cienījamo lasītāj! 

 

Kopumā 2016. gads Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijā ir bijis 

veiksmīgs. Esam paveikuši lielu darbu vides 

aizsardzības, reģionālās attīstības 

plānošanas un koordinācijas, pašvaldību 

attīstības un pārraudzības, teritorijas 

attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, 

kā arī elektroniskās pārvaldes, informācijas 

sabiedrības un informācijas tehnoloģiju 

valsts pārvaldē jomā.  

Mūsu darba virsmērķis ir un būs arī turpmāk 

- nodrošināt zaļu, iedzīvotājiem pieejamu un 

līdzsvaroti attīstītu valsti. Tāpēc esam 

atvērta un profesionāla valsts pārvaldes 

iestāde, kurā strādā "zaļi" domājoši 

darbinieki, kuri spēj mainīties līdzi laikam, 

sniedz iespējas un rada priekšnoteikumus 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un 

pakalpojumu pieejamībai. Ministrijas 

darbinieku pamatvērtības ir tiesiskums, 

profesionalitāte un radošums, sadarbība, mērķtiecīgums un lojalitāte. 

Valsts līdzsvarotai attīstībai ļoti nozīmīgi ir reģionālās attīstības jautājumi. Tāpēc pēdējos 

gados šajā jomā īpašu uzmanību esam pievērsuši Latgalei. Esam izstrādājuši Latgales 

speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) likumu, ko Saeima pieņēma 2016. gadā. Ar šī likuma 

palīdzību veicinām Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un 

infrastruktūras attīstībai un radot jaunas darbavietas. Latgales SEZ darbība ilgs līdz 2035. 

gada 31. decembrim.  

Šobrīd aktuālās publiskās pārvaldes efektivitātes uzlabošanai, esam piedāvājuši veidot valsts 

pārvaldes un pašvaldību sadarbības teritorijas – 2016. gadā notika aktīvas konsultācijas ar 

pašvaldībām un iesaistītajām institūcijām par 29 sadarbības teritoriju izveidi.  

Lai gan konsultāciju procesā daļā pašvaldību pārstāvju valdīja uzskats, ka sadarbība jau notiek 

un nav nepieciešams jauns teritoriālais ietvars, tomēr vairākums pašvaldību šādu sadarbības 

teritoriju izveidi uztvēra ar sapratni. Kā svarīgāko tās norādīja tieši sadarbības teritoriju 

izveidošanas nepieciešamību, nodrošinot skaidru valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumu 

pārklājumu un pieejamību sadarbības teritoriju mērogā, kam likumsakarīgi veidojas arī 

vistiešākā saikne ar pakalpojumu nodrošināšanu uzņēmējiem un iedzīvotājiem. 

Pašvaldībās tika iegūts arī apstiprinājums tam, ka pašvaldības jau sadarbojas un savstarpējā 

sadarbība visbiežāk tiek īstenota bijušo rajonu robežu ietvarā. Sadarbības teritoriju izveide 

veicinās valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamību un publisko līdzekļu efektīvāku 

izmantošanu gan valsts pārvaldē, gan pašvaldībās. Pašvaldībām atsevišķus jautājumus risinot, 

kopdarbībā no iedzīvotāju nodokļu naudas finansētām pakalpojumu izmaksām būs tendence 

samazināties.   

Viena no VARAM prioritātēm ir dabas resursu efektīva un pārdomāta izmantošana. Lai 

veicinātu un attīstītu šo pieeju, 2016.gadā tika pārskatītas dabas resursu nodokļa likmes un 

veikti grozījumi Dabas resursu nodokļu likumā, piemēram, tika paaugstinātas nodokļa likmes 

par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. Tas nepieciešams, lai veicinātu dabas resursu 

efektīvāku izmantošanu un veicinātu atkritumu dalītu vākšanu un pārstrādi, vienlaikus 

samazinot apglabāto atkritumu apjomu. 

Foto: LETA 
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Pārdomātu un efektīvu dabas resursu izmantošanu nākotnē veicinās arī uzsāktā dabas vērtību 

apzināšana, veicot Eiropas Savienības nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, 

izstrādājot īpaši aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānus, kā arī sugu aizsardzības 

plānus. Šī procesa rezultātā iegūtā informācija ļaus sabalansēt dabas aizsardzības un dabas 

resursu izmantošanas intereses un, cerams, veicinās inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību. 

2016.gadā turpinājām aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienības klimata politikas 

veidošanā un panācām Latvijai izdevīgākus nosacījumus turpmākajiem gadiem. 

Nodrošinājām emisiju samazināšanas ikgadējo mērķu izpildi. Izstrādājām arī Latvijas klimata 

pārmaiņu scenārijus 2100.gadam un veicām klimata pārmaiņu ietekmju risku novērtējumus. 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas jomā īpaši vēlos uzsvērt, ka iedzīvotājiem 

nodrošināta bezmaksas pieeja internetam pašvaldību publiskajās bibliotēkās. Ir uzsākta 

oficiālās elektroniskās adreses – e-adreses ieviešana, kas nodrošinās ērtu un drošu saziņu un 

dokumentu apriti starp valsts un pašvaldību iestādēm un iedzīvotājiem. 

2016. gadā esam pilnveidojuši valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu, 

kas turpina sekmīgi darboties. Tādā veidā nodrošinām pašvaldību un atsevišķu valsts 

pakalpojumu pieejamību vienkopus 56 novadu nozīmes attīstības centru un 3 reģionālās 

nozīmes attīstības centru – Smiltenē, Tukumā un Balvos iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 

Iepriekšējā gadā ir izdarīts daudz, bet 2017. gadā darāmā joprojām netrūkst. Tāpēc ikvienam 

novēlu, lai neapstātos pie paveiktā, bet kā līdz šim turpinātu neatlaidīgu un pārdomātu uz 

sasniegumiem virzītu uzsākto ceļu. 

 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

KASPARS GERHARDS      
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1. 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 (turpmāk – IKT) 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. 

Ministrijas sastāvā šobrīd ir sešpadsmit departamenti un viena patstāvīgā nodaļa. (VARAM 

struktūrshēma pievienota Pielikumā Nr.1, struktūrvienību apraksti pievienoti  Pielikumā Nr.2 

2016. gadā VARAM izstrādājusi un Saeima pieņēmusi 17 likumus, Ministru kabinets 

pieņēmis 80 noteikumus, apstiprinājis 41 rīkojumu (t.sk. 2 jaunus politikas plānošanas dokumentus), 

izskatījis 33 informatīvos ziņojumus, kā arī VARAM sagatavojusi apstiprināšanai 10 nacionālās 

pozīcijas un nostājas projektus. Vienlaikus VARAM aktīvi piedalās arī normatīvu aktu 

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

pieņemto tiesību aktu saraksts pievienots Pielikumā Nr.3. 

2016.gadā turpināts aktīvs darbs pie VARAM pārziņā esošo Eiropas Savienības (turpmāk – 

ES) fondu 2014.-2020.gadam plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) 

sagatavošanas, t.sk., tiesiskā ietvara un projektu atlases kritēriju izstrādes par kopējo ES fondu 

finansējumu 738,7 milj. eiro, t.sk. vides aizsardzībai 234,1 milj. eiro, reģionālai attīstībai 375,8 milj. 

eiro un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (IKT) 128,8 milj. eiro. 

2016.gadā sekmīgi nodrošināta tiesiskā ietvara sagatavošana projektu atlašu uzsākšanai 

VARAM pārziņā esošajām Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas 

perioda investīcijām–līdz 2016.gada beigām apstiprināti 13 no kopumā 16 nepieciešamajiem 

Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumiem par specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) un 

pasākumu īstenošanu visās trīs VARAM pārziņā esošajās politikas jomās (vide, reģionālā attīstība, 

IKT) par kopējo ES fondu finansējumu 709,77 miljonus eiro (96% no VARAM aploksnes (738,7 

milj. eiro)). 

Apstiprināto MK noteikumu ietvaros 2016.gadā tika uzsāktas projektu atlases 15 (no 20) SAM un to 

pasākumiem vides, reģionālās attīstības un IKT jomās par kopējo ES fondu finansējumu 601 milj. 

eiro(81% no VARAM aploksnes), to starp tādās Latvijas valsts un tās reģionu attīstībai būtiskās jomās 

kā publiskās infrastruktūras uzņēmējdarbības atbalstam attīstība, degradēto teritoriju atjaunošana, 
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pašvaldību ēku energoefektivitāte, centralizēto kanalizācijas tīklu infrastruktūras attīstība, plūdu 

draudu novēršana, e-pārvaldes attīstība, kultūras mantojuma digitalizācija u.c. 

 

1.2 VARAM 2016. gada darbības virzienu un būtiskāko paveikto darbu 

kopsavilkums 

1.2.1 Vides politika 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas viena no prioritātēm ir dabas resursu 

efektīva izmantošana. 2016.gadā pārskatītas Dabas resursu nodokļa likmes (Saeimā pieņemti 

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (17.11.2016.) un Grozījumi Dabas resursu nodokļa 

likumā (23.11.2016. un 15.12.2016.)), piemēram, paaugstinot nodokļa likmi atkritumu apglabāšanai 

atkritumu poligonos. Tāpat pilnveidots normatīvais regulējums atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai 

veicinātu atkritumu dalītu vākšanu.  

Dabas resursu nodokļa piemērošana kopumā veicina dabas resursu efektīvāku izmantošanu. 

2016.gadā tika veikta nodokļa likmju (kas ir noteikta kā nomināls skaitlis, nevis procenti) 

pārskatīšana, ņemot vērā, ka atsevišķiem resursu veidiem likme nebija pārskatīta kopš 2010.gada. 

Tādējādi Dabas resursu nodoklis vairs pilnā mērā nepildīja vienu no tā galvenajiem uzdevumiem – 

veicināt dabas resursu efektīvu un pārdomātu izmantošanu. No 2017.-2020.gadam tiek būtiski 

paaugstināta dabas resursu nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu no 12 eiro par tonnu 2016.gadā 

(25 eiro par tonnu 2017.gadā) līdz 50 eiro par tonnu 2020.gadā, tādējādi veicinot atkritumu dalītu 

vākšanu un to pārstrādi, vienlaikus samazinot apglabāto atkritumu apjomu. Tā kā nešķirotu atkritumu 

apsaimniekošanas izmaksas pieaug, tad iedzīvotāji tiek motivēti šķirot atkritumus un samazināt savas 

izmaksas par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. 

VARAM 2016.gadā līdzdarbojās gan jaunas „Publisko iepirkumu likuma” (stājas spēkā 

2017.gada 1.martā), gan „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” (stājas spēkā 

2017.gada 1.aprīlī) redakcijas izstrādē. Šajos likumos iestrādāta zaļā publiskā iepirkuma definīcija 

un zaļā publiskā iepirkuma regulējuma pamats - deleģējums izstrādāt MK noteikumus, kas regulēs 

zaļā iepirkuma un zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas kārtību, uzraudzības monitoringu. MK 

noteikumu projekts „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība” 

2017.gada 2.februārī izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.   

Lai atvieglotu zaļā iepirkuma piemērošanu, sagatavoti ieviešanas vadlīniju projekti gan visām 

obligāti (7 grupas), gan brīvprātīgi (14 grupas) piemērojamām zaļā iepirkuma grupām. Vadlīnijas 

pieejamas VARAM tīmekļa vietnē. 

VARAM izstrādājusi un savā tīmekļa vietnē ievietojusi aprites cikla izmaksu kalkulatoru, 

kas iepirkuma veicējiem un jebkuram citam interesentam ļauj salīdzināt dažādu preču, kā, piemēram, 

spuldžu, datoru, drukas iekārtu, aprites cikla izmaksas, lai izvēlētos saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājumu. 

 

 Izpratnes paaugstināšanai un zaļā publiskā iepirkuma principu skaidrošanai, VARAM 

veikusi arī sabiedrības informēšanas aktivitātes. Arī 2016.gadā VARAM rīkoja10 reģionālos 

seminārus Latvijas pašvaldībās, kur apmācīja iepirkumu speciālistus un skaidroja kā veikt zaļo 

iepirkumu, kā piemērot kritērijus, kā kontrolēt izpildi. 

 

Tika uzsākta zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošana. Koncepciju par 

zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei 

Ministru kabinets apstiprināja 06.12.2016. Koncepcijas mērķis ir veicināt zemes dzīļu izpēti un iegūt 

jaunu informāciju par zemes dzīļu uzbūvi un īpašībām Latvijā. Normatīvā regulējuma pilnveidošana 

ļaus veidot investīcijām labvēlīgu vidi un nodrošinās iespējas veicināt zemes dzīļu efektīvu 
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izmantošanu. Vienlaikus plānots noteikt zemes dzīļu lietošanas aprobežojumus atsevišķos zemes 

dzīļu izpētes gadījumos, paredzot kompensācijas zemes īpašniekiem par šiem aprobežojumiem. 

Uzsākta Kūdras izmantošanas stratēģijas (pamatnostādņu) izstrāde, kurā tiks izvērtēti ar 

kūdras ieguvi saistītie aspekti - ieguves ekonomiskā ietekme,   dabas aizsardzība, klimata pārmaiņas, 

rezultātā identificējot kūdras ieguvei potenciāli pieejamās platības. 

2016.gada 1.janvārī spēkā stājās VARAM izstrādātais Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

likums. Likums izstrādāts ar mērķi sekmēt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu 

ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību. Vienlaikus tā mērķis ir nodrošināt pakalpojumu 

lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas 

resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses, nosakot vienotas prasības un 

nosacījumus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai un lietošanai. Likums nosaka 

valsts un pašvaldību kompetenci, t.sk., dod deleģējumu MK noteikumu un pašvaldību saistošo 

noteikumu izdošanai ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā, izvirza vispārīgas prasības šo 

pakalpojumu sniegšanai un lietošanai, kā arī nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja un 

lietotāja pienākumus un tiesības. Pamatojoties uz likumā doto deleģējumu izstrādāti MK 2016. gada 

22.marta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 

un lietošanu”.  

VARAM izstrādātais  plāns "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa panākšanai 

2016.-2020.gadā" pieņemts ar Ministru kabineta 2016. gada 13. jūlija rīkojumu Nr. 393. Vides 

problēmu jomās, kurās identificēts lielākais risks nesasniegt labu jūras vides stāvokli (svešās sugas, 

eitrofikācija, jūru piesārņojošie atkritumi) ir noteikti papildu pasākumi. Programmā ietverto 

pasākumu īstenošanas rezultātā panāktais jūras vides stāvokļa uzlabojums pozitīvi ietekmēs 

piekrastes ekonomisko izaugsmi (īpaši tūrisma nozari un zvejniecību), palielināsies piekrastes 

rekreatīvā vērtība, kas būs ieguvums iedzīvotāju atpūtai, veselībai un labklājībai kopumā. 

Lai novērstu datu un informācijas trūkumu, līdz 2019.gadam Latvijas teritorijā paredzēts 

kartēt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izplatību un apzināt to kvalitāti.1 

Lai līdz 2019.gadam nodrošinātu pilnīgu informāciju par īpaši aizsargājamo biotopu 

sastopamību valstī, Ministru kabinets 2015.gada 3.novembrī izskatīja informatīvo ziņojumu par 

aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, cita starpā nosakot biotopu kartēšanas 

principus. Biotopu apzināšanu plānots veikt par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas 

valsts budžeta finansējumu. Finansējums 9,5 milj. eiro apmērā paredzēts specifiskā atbalsta mērķa 

aktivitātē 5.4.2.1. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības 

priekšnoteikumi. 26.10.2016. pieņemts lēmums par Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegtā projekta 

apstiprināšanu, 03.11.2016. noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu un uzsākta projekta 

īstenošana. Projekta ietvaros tiks veikta ES īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes 

apzināšana (kartēšana) visā Latvijas teritorijā, kā arī izstrādāti 20 īpaši aizsargājamo teritoriju dabas 

aizsardzības plāni un 5 īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni. Kartēšanas rezultāti dos precīzāku 

informāciju par Latvijas dabas stāvokli un kvalitāti, un ļaus izmantot šos datus lēmumu pieņemšanai 

un nepieciešamajiem pasākumiem ilgtspējīgai saimniekošanai. Esošā informācija nodrošina ap 12 % 

ES nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu izplatības kartējuma. 

 Noslēdzās Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstīts projekts „Latvijas īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju integrācija teritorijas  plānojumā”. Projektā 1) izstrādāta koncepcija un vadlīnijas 

dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu sasaistei, 2) atbilstoši šai metodikai izstrādāti 15 

īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni, kas piemēroti iekļaušanai teritoriju 

plānojumos; 3) uzsākts desmit pašvaldību teritorijas plānojumu grozījumu process, lai ņemtu vērā 

dabas aizsardzības plānu nosacījumus. 

 

                                                           
12015.gada 3.novembra Ministru kabineta protokollēmums 57#59 Informatīvais ziņojums “Par pasākumiem aizsargājamo 

biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanai” 

http://integralplan.daba.gov.lv/public/
http://integralplan.daba.gov.lv/public/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40372506&mode=mk&date=2015-11-03
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40372506&mode=mk&date=2015-11-03
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Latvijas klimata politikas mērķis ir ierobežot valsts kopējās siltumnīcefekta gāzu (SEG) 

emisijas, lai 2020.gadā tās nepārsniegtu 12,16Mt CO2 ekvivalenta. Šis mērķis iekļauj arī citu 

starptautisko saistību izpildi un sadalīts attiecībā uz tām darbībām, kuras ir iekļautas ES Emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS) un pārējām darbībām. Periodā līdz 2020.gadam zemes 

izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektors nav iekļauts SEG 

emisiju samazināšanas mērķī, bet atsevišķām ZIZIMM sektora darbībām (meža apsaimniekošanas 

darbībām) ir noteikts atsevišķs starptautisks mērķis (forest management reference level), kas Latvijai 

ir 16 302 kt CO2/gadā. SEG emisiju mērķis neietver zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas 

un mežsaimniecības nozares radītās emisijas un piesaisti. Atbilstoši 2017.gada SEG inventarizācijai 

par 1990.-2015.gadu (ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Saistību pārdales 

lēmuma ietvaros) Latvijas kopējās SEG emisijas no 1990.gada līdz 2015.gadam ir samazinātas par 

57%. Savukārt attiecībā uz sektoriem, kas nav iekļauti ES  ETS (lauksaimniecība, transports, mazā 

rūpniecība, atkritumu apsaimniekošana) Latvijai līdz 2020.gadam ir atļauts palielināt SEG emisiju 

apjomu par 17%, salīdzinot ar 2005.gada apjomu. 

Atbilstoši 2016.gada SEG inventarizācijai par 1990.-2014.gadu (ANO Vispārējās konvencijas 

par klimata pārmaiņām un Saistību pārdales lēmuma ietvaros) Latvijas kopējās SEG emisijas no 

1990.gada līdz 2014.gadam ir samazinātas par 57,55%. Savukārt attiecībā uz sektoriem, kas nav 

iekļauti ES Emisiju tirdzniecības sistēmā (lauksaimniecība, transports, mazā rūpniecība) Latvijai līdz 

2020.gadam ir atļauts palielināt Latvijas ne-ETS (emisiju tirdzniecības sistēma) darbību SEG emisiju 

apjomu par 17%, salīdzinot ar 2005.gada apjomu. 

VARAM izstrādā Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju līdz 2050.gadam. 

Stratēģijas izstrāde ir noslēguma stadijā - apkopota apjomīga informācija par visiem SEG emisiju 

emitējošiem tautsaimniecības sektoriem, noorganizētas 5 reģionālās konsultācijas  par dokumentā 

iekļaujamajiem rīcības virzieniem (Valmierā, Daugavpilī, Valmierā, Kuldīgā un Rīgā). 

ES līmenī 2017.gadā paredzēts noslēgt darbu pie SEG emisiju mērķa 2030.gadam sadales 

starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tas ir sevišķi nozīmīgs jautājums, jo SEG emisiju mērķis 

ietekmēs pilnīgi visas Latvijas tautsaimniecības nozares. Savukārt pēc vienošanās panākšanas ES 

līmenī, nepieciešams Latvijā panākt vienošanos par Latvijai noteiktā SEG emisiju samazināšanas 

mērķa izpildi nozaru sadalījumā. 

Tāpat 2017.gadā paredzēts noslēgt darbu pie zemes izmantošanas, zemes izmantošanas 

maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektora integrēšanas ES klimata politikā pēc 2020.gada, 

nosakot ZIZIMM konkrētu mērķi. Tādejādi tiks nodrošināts, ka ZIZIMM sektors sniegs ieguldījumu 

klimata pārmaiņu mazināšanā. 

ES līmenī 2017. gadā paredzēts noslēgt darbu pie SEG emisiju mērķa 2030.gadam sadales 

starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tas ir sevišķi nozīmīgs jautājums, jo SEG emisiju mērķis 

ietekmēs pilnīgi visas Latvijas tautsaimniecības nozares. Savukārt pēc vienošanās panākšanas ES 

līmenī, nepieciešams Latvijā panākt vienošanos par Latvijai noteiktā SEG emisiju samazināšanas 

mērķa izpildi nozaru sadalījumā. 

2016. gadā tika ielikti pamati Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām sistēmai. Pirmo reizi 

Latvijas vēsturē tika sistemātiski izanalizēti vēsturiskie dati un novērtētas Latvijā līdz šim novērotās 

klimata pārmaiņas (Latvijas vidējā gaisa temperatūra 1961-2010.gadā paaugstinājusies par 0,7ºC; 

mainījies arī nokrišņu režīms u.c.). Tika arī veikts klimata pārmaiņu risku novērtējums vairumam no 

identificētajiem sektoriem, t.sk. veselībā un labklājībā, bioloģiskajā daudzveidībā un ekosistēmu 

pakalpojumos, lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, tūrismā un ainavu plānošanā. 

Salaspils kodolreaktora likvidēšana ir viena no ministrijas prioritātēm, līdz ar to 2015.gada 

30.novembrī Saeimā pieņemtajā likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. 

gadam” tika atbalstīts finansējums Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopumam (t.sk. 

radioaktīvo atkritumu glabātavai “Radons”). Vienlaikus tiek domāts arī par reaktora likvidēšanas 

laikā radušos radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, tāpēc tiks būvēta papildus tvertne radioaktīvo 

atkritumu glabātuvē “Radons”. Radioaktīvo atkritumu glabātavai "Radons” Baldones novada 
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Baldones pagasta teritorijā noteikts nacionālo interešu objekta statuss (24.08.2016. MK rīkojums 

Nr.478.). 

Veikta gaisa kvalitātes regulējuma pilnveidošana, lai uzlabotu gaisa kvalitātes pārvaldību 

Latvijā, nodrošinātu precīzāku gaisa kvalitātes datu iegūšanu un nodrošinātu, lai sabiedrībai būtu 

pieejama korekta un ticama informācija par esošo gaisa kvalitāti. Papildus finansējuma piešķiršanas 

gadījumā veiktie grozījumi paredz, ka Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs tiek veidots 

kā nacionālās references laboratorija jeb vadošā laboratorija Latvijā gaisa kvalitātes jomā, kas ir 

atbildīga par valsts monitoringa tīklā iekļauto staciju darbību un visu nepieciešamo procedūru 

ievērošanu, lai iegūtu precīzus mērījumus. 

2016.gada laikā VARAM sadarbojās ar Rīgas domi "Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes 

uzlabošanas rīcības programmas 2016.-2020.gadam" izstrādes procesā un sniedza savus 

priekšlikumus programmas uzlabošanai. Rīcības programma tika apstiprināta 2016.gada beigās. 

Lai nodrošinātu rūpniecisko avāriju riska pārvaldību tika izstrādāti un pieņemti Ministru 

kabineta2016.gada 1.marta noteikumi Nr.131“Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska 

samazināšanas pasākumi”.  

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) ietvaros 2016. gadā divos projektu konkursos 

ir uzsākta 16 projektu īstenošana ēku energoefektivitātes uzlabošanas jomā. 

1.2.2 Reģionālā attīstība 

2016. gadā Saeimā pieņemts Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) likums 

(izsludināts 06.06.2016.), kas veicinās Latgales reģiona attīstību, piesaistīs ieguldījumus ražošanas 

un infrastruktūras attīstībai un radīs jaunas darbavietas. Latgales SEZ izveidošanas mērķis ir veicināt 

Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu 

darbavietu radīšanai. Noteikts, ka SEZ darbība ilgs līdz 2035. gada 31. decembrim un tās kopējā 

teritorija nepārsniegs 5% no Latgales reģiona platības. 

2016.gadā izpildīti priekšnosacījumi, lai sekmīgi uzsāktu 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā reģionālās attīstības jomai paredzētās ES fondu investīcijas 375,8 milj. eiro apmērā- 2016. 

gadā tika izsludinātas projektu iesniegumu atlases un uzsākta projektu iesniegumu vērtēšana, līgumu 

slēgšana visās reģionālās attīstības jomās, t.sk.: 

• uzņēmējdarbības vides uzlabošanai reģionos mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam, lai 

attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamo teritoriju, ēku un to infrastruktūras, pievedceļu, 

inženierkomunikāciju atzaru ierīkošanu un to jaudas palielināšanu. Pašvaldības, lai sekmētu 

uzņēmējdarbību, sniedz projektus Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumam 64 milj. 

eiro apmērā(3.3.1 SAM ietvaros2). 

• pilsētvides revitalizācijai, jaunu darbavietu radīšanai, privāto investīciju piesaistei, 

bijušo rūpniecisko teritoriju labiekārtošanai par kopējo finansējumu 311 milj. eiro. (5.6.2. 

SAM  ietvaros3). 

• Latgales reģionam uzņēmējdarbības attīstīšanai, teritoriju revitalizācijai, nepieciešamo ēku 

un infrastruktūras izveidei un jaunu darbavietu radīšanai (Latgales speciālās ekonomiskās 

zonas ietvaros). 

Lai saglabātu Baltijas jūras piekrastes unikālo dabas un kultūras mantojumu, kā arī veicinātu 

ekonomisko attīstību šajā teritorijā, apstiprināts pirmais nacionāla līmeņa tematiskais plānojums – 

“Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras 

attīstībai”(17.11.2016. MK rīkojums Nr. 692). Lai piesaistītu investīcijas, noteiktas 60 attīstāmas 

vietas un sniegti ieteikumi tūristu plūsmas organizēšanai atbilstoši dabas un vides prasībām. 

Zemes pārvaldības sistēmas ieviešanai pagājušā gadā izstrādāti un pieņemti vairāki 

normatīvie akti. Lai nodrošinātu dažādu institūciju uzturētās informācijas par zemi apkopošanu un 

nodrošinātu šīs informācijas pieejamību gan lēmumu pieņēmējiem, gan arī sabiedrībai kopumā, 

                                                           
2http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18635 
3 http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18637 

http://likumi.lv/ta/id/280652-rupniecisko-avariju-riska-novertesanas-kartiba-un-riska-samazinasanas-pasakumi
http://likumi.lv/ta/id/280652-rupniecisko-avariju-riska-novertesanas-kartiba-un-riska-samazinasanas-pasakumi
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izstrādāti un Ministru kabinetā pieņemti noteikumi par zemes pārskatā iekļaujamās informācijas 

sagatavošanas kārtību. Savukārt, lai nodrošinātu Zemes pārvaldības likumā valstij noteikto 

pirmpirkuma tiesību realizāciju, pagājušā gadā Ministru kabinets pieņēma VARAM izstrādāto 

noteikumu projektu par kārtību, kādā valsts izmanto pirmpirkuma tiesības uz zemi zem publiskajiem 

ūdeņiem. 

Nodrošināta VARAM pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko atbalsta mērķu reģionālās attīstības jomā 

īstenošana: 

a. nodrošināts Reģionālās attīstības koordinācijas padomes darbs, izskatot un saskaņojot 

nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldību iesniegtos attīstības 

programmu investīciju plānus, kā arī pašvaldību 317 iesniegtās projektu idejas 372 

milj. eiro ERAF finansējuma apmērā4: SAM 3.3.1. „Uzņēmējdarbības infrastruktūra5” 

93 projekta idejas par 62  milj. eiro ERAF finansējuma, SAM 5.6.2. „Degradēto 

teritoriju revitalizācija”6 114 projekta idejas par 264 milj. eiro ERAF finansējuma, 

SAM 4.4.2. „Pašvaldību ēku energoefektivitāte”7 110 projekta idejas par 46 milj. eiro 

ERAF finansējuma. 

b. sagatavoti normatīvie akti finansējuma un rezultātu sadalījuma noteikšanai starp 

pašvaldībām un nodrošināta to virzība apstiprināšanai Ministru kabinetā: 

i. MK 2016.gada 23.maija rīkojums Nr.302 „Par plānoto finansējuma apmēru un 

iznākuma rādītājiem pašvaldībām 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas 

"Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona 

attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās" ietvaros” 

ii. MK 2016.gada 1.jūnija rīkojums Nr.310 „Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 

uzņēmēju vajadzībām" un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām" plānoto finansējuma apmēru un 

iznākuma rādītājiem otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai” 

Aktualizēts 2015.gadā VARAM izstrādātais 29 sadarbības teritoriju projekts. Lai gan valstī 

kopumā ir noteikts 21+9 reģionālo un nacionālo centru iedalījums, netika piedāvāts veidot atsevišķu 

Jūrmalas sadarbības teritoriju, jo Jūrmalas pilsēta robežojas ar Rīgu un abas pilsētas ir savstarpēji 

saistītas vienotā aglomerācijā, kas attiecināms arī uz blakusesošo Babītes novadu. 

2016.gadā noslēdzās konsultācijas ar iesaistītajām institūcijām un pašvaldībām par 29 

sadarbības teritoriju izveidi. Rezultātā 29 sadarbības teritoriju projektā tika veiktas korekcijas 

attiecībā uz Aglonas, Pļaviņu un Skrundas novadiem. Lai gan konsultāciju procesā daļā pašvaldību 

pārstāvju valdīja uzskats, ka sadarbība jau notiek un tai nav nepieciešams jauns teritoriālais ietvars, 

tomēr vairākums pašvaldību šādu sadarbības teritoriju izveidi atbalstīja, kā svarīgāko norādot tieši 

sadarbības teritoriju izveidošanas ietekmi uz valsts pārvaldes iestāžu apkalpes teritorijām un to 

izvietojumu, kam likumsakarīgi veidojas arī vistiešākā saikne ar pakalpojumu nodrošināšanu 

                                                           
4Uzdevums veikts sadarbībā ar IPD.  RPD galvenais atbildīgais par priekšatlasi SAM 3.3.1.  1.-2.kaŗtai, SAM 5.6.2. 1.-

3.kārtai, kā arī SAM 4.2.2. 1.kārtai.   
5 Specifiskais atbalsta mērķis 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 

attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz 

vietējo uzņēmēju vajadzībām” 
6 Specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām” 
7 Specifiskais atbalsta mērķis 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” 
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uzņēmējiem un dažādām iedzīvotāju grupām. Pašvaldībās tika iegūts arī apstiprinājums tam, ka 

pašvaldības jau sadarbojas un savstarpējā sadarbība pamatā tiek īstenota bijušo rajonu robežu ietvarā. 

Sagatavoti un Ministru kabinetā atbalstīti deviņi Ministru kabineta rīkojuma projekti „Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, 

tai skaitā finansējums tika piešķirts: 18 pašvaldībām, lai segtu faktiskos izdevumus, kas pašvaldībām 

radušies 2015. gadā, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā personām, kuras 

alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī, 15 pašvaldībām, lai segtu izdevumus, kas 

pašvaldībām radās 2015.gadā apglabājot tās personas, kuru personība nav noskaidrota, 7 pašvaldībām 

par finanšu līdzekļu piešķiršanu dabas katastrofu seku novēršanai. Izstrādātas vadlīnijas veiksmīgai 

pašvaldības saistošo noteikumu par budžetu sagatavošanai. 

Organizētas un nodrošinātas reģionālās vizītes pašvaldībās par aktuāliem jautājumiem, kā arī 

sniegtas konsultācijas pašvaldību amatpersonām. Sagatavota un sniegta prezentācija „Pašvaldību 

saistošo noteikumu par budžetu kvalitātes uzlabošana” un „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību noorganizētas un koordinētas VARAM un 

Latvijas Pašvaldību savienības sarunas par jautājumiem, kas skar pašvaldību intereses. 

Izstrādāts informatīvais ziņojums un protokollēmums "Par bēgļu un personu ar alternatīvo 

statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem", 

kurš 2016. gada 20. septembrī pieņemts MK sēdē (prot. Nr.46, 40.§). 

Izstrādāts informatīvais ziņojums un protokollēmums „Par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par 

atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā un 

priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā”, kurš pieņemts 2016.gada 9.augusta MK sēdē (prot. Nr. 

39, 41.§). 

Izstrādāts informatīvais ziņojums un protokollēmums „Par Reģionālās attīstības likuma 25. 

panta un 26. panta izpildes organizēšanu 2014. -2015. gadā”, kurš pieņemts 2016. gada 5.jūlija MK 

sēdē (prot. Nr. 33, 40 §). 

Izstrādāts informatīvais ziņojums un protokollēmums „Par pašvaldību iesaisti iespējamo 

valsts apdraudējuma situāciju pārvarēšanas plānošanā”, kurš pieņemts 2016.gada 11.oktobra MK 

sēdē (prot. Nr.52, 64§).  

Lai pilnveidotu plānošanas reģionu funkcionālo darbību, izvērtējot Latgales uzņēmējdarbības 

centra darbības pieredzi, 2016.gadā veikti grozījumi Reģionālās attīstības likumā, nostiprinot 

plānošanas reģionu lomu saimnieciskās darbības veicināšanā reģionos. 

Sagatavoti un Ministru kabinetā atbalstīti deviņi Ministru kabineta rīkojuma projekti „Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, 

tai skaitā finansējums tika piešķirts: 18 pašvaldībām, lai segtu faktiskos izdevumus, kas pašvaldībām 

radušies 2015. gadā, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā personām, kuras 

alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī, 15 pašvaldībām, lai segtu izdevumus, kas 

pašvaldībām radās 2015.gadā apglabājot tās personas, kuru personība nav noskaidrota, 7 pašvaldībām 

par finanšu līdzekļu piešķiršanu dabas katastrofu seku novēršanai. Izstrādātas vadlīnijas veiksmīgai 

pašvaldības saistošo noteikumu par budžetu sagatavošanai, 

Organizētas un nodrošinātas reģionālās vizītes pašvaldībās par aktuāliem jautājumiem, kā arī 

sniegtas konsultācijas pašvaldību amatpersonām. Sagatavota un sniegta prezentācija „Pašvaldību 

saistošo noteikumu par budžetu kvalitātes uzlabošana” un „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību noorganizētas un koordinētas VARAM un 

Latvijas Pašvaldību savienības sarunas par jautājumiem, kas skar pašvaldību intereses. 

Izstrādāts informatīvais ziņojums un protokollēmums "Par bēgļu un personu ar alternatīvo 

statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem", 

kurš 2016. gada 20. septembrī pieņemts MK sēdē (prot. Nr.46, 40.§). 

Izstrādāts informatīvais ziņojums un protokollēmums „Par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par 

atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā un 

priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā”, kurš pieņemts 2016.gada 9.augusta MK sēdē (prot. Nr. 

39, 41.§). 
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Izstrādāts informatīvais ziņojums un protokollēmums „Par Reģionālās attīstības likuma 25. 

panta un 26. panta izpildes organizēšanu 2014. -2015. gadā”, kurš pieņemts 2016. gada 5.jūlija MK 

sēdē (prot. Nr. 33, 40 §). 

Izstrādāts informatīvais ziņojums un protokollēmums „Par pašvaldību iesaisti iespējamo 

valsts apdraudējuma situāciju pārvarēšanas plānošanā”, kurš pieņemts 2016.gada 11.oktobra MK 

sēdē (prot. Nr.52, 64§).  

Pilnveidota metodika pašvaldību līdzfinansējuma apjoma noteikšanai, paredzot diferencētu 

aprēķinu par bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam, kā arī par bērniem, kuri apgūst obligāto 

sagatavošanos pamatizglītības ieguvei. Tāpat nodrošināts papildus valsts atbalsts bērnudārzu 

pakalpojuma pieejamībai, novirzot trūkstošos līdzekļus privāto bērnudārzu un aukļu izmaksu 

segšanai no Emisijas kvotu izsoles instrumenta ietvaros pieejamā finansējuma. 

Īstenots NFI projekts uzņēmējdarbības atbalstam (kopējais projekta finansējums ir 1 172 0298 

eiro), organizējot reģionālo biznesa ideju konkursu „Biznesa ekspresis”, atbalstot 9  pašvaldību  

dalību starptautiskās izstādēs, atbalstot 32 investīciju piesaistes materiālu izstrādi pašvaldībām. Tāpat 

nodrošināts NFI atbalsts pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai (kopējais projekta 

finansējums ir 1 195 823,329 eiro) 10, organizējot vairākus apmācību pasākumus – reģionu un 

pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu nometne – vasaras skola,  semināru par valsts atbalsta 

nosacījumu piemērošanu uzņēmējdarbību veicinošo projektu ietvaros utt., kā arī piesaistot Divpusējās 

sadarbības fonda finansējumu, organizēta starptautiskā konference par Rīgas metropoles areāla 

attīstības jautājumiem. 
 

1.2.3 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) 

 

Iedzīvotājiem nodrošināta bezmaksas pieeja internetam pašvaldības publiskajās 

bibliotēkās. Pašvaldību publisko bibliotēku apmeklētajiem ir nodrošināta bezmaksas pieeja 

internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināta iespēja bez 

maksas izmantot datoru. Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā ar valsts līdzfinansējuma 

palīdzību tiek nodrošināta vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēguma bibliotēkā abonēšana un 

palīdzības dienesta pakalpojumi, kas nodrošina pašvaldību publisko bibliotēku datortehnikas un 

vienotā bibliotēku tīkla darbības uzraudzību. Pēdējos gados pašvaldību publiskajās bibliotēkās strauji 

pieaug virtuālo apmeklējumu skaits. 2015. gadā reģistrēti 11,7 milj. apmeklējumu (t.sk. 6.6 milj. 

fizisko apmeklējumu, 3,2 milj. virtuālo apmeklējumu un 1,9 milj. bibliotēku sociālo tīklu 

apmeklējumu). 

Uzsākta oficiālās elektroniskās adreses – eAdreses ieviešana. Saeimā pieņemts Oficiālās 

elektroniskās adreses likums (16.06.2016.). Tādējādi, lai elektroniskā vidē nodrošinātu ērtu un drošu 

oficiālo saziņu un dokumentu apriti starp valsts un pašvaldību iestādēm un iedzīvotājiem, no 

2018.gada 1.jūnija valstī sāks darboties oficiālā elektroniskā eAdrese. eAdreses kā vienota risinājuma 

valsts pārvaldē ieviešanas mērķis ir elektroniskā vidē nodrošināt garantētu, drošu un ērtu oficiālo 

saziņu starp valsts, pašvaldību, tiesu sistēmas iestādēm un iedzīvotājiem/uzņēmējiem. Uzņēmējiem, 

valsts un pašvaldību iestādēm oficiālās elektroniskās adreses izmantošana būs obligāta, bet fiziskās 

personas to varēs izvēlēties brīvprātīgi. 

Veicināta e-pakalpojumu pieejamība un izmantošana.2016.gadā portāla Latvija.lv kopējo 

unikālo lietotāju skaits ir sasniedzis 690 tūkstošus, kas ir par 120 tūkstošiem vairāk kā 2015. gadā. 

2016. gadā bijis arī lielākais unikālo lietotāju skaits portālā gada ietvaros (355 tūkstoši). 2016.gadā 

                                                           
8Finansējums plānots 2014-2017 gadam 
9 Finansējums plānots 2014-2016 gadam 
10 Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā 

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

plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros 
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portālā Latvija.lv izvietoti 174 e-pakalpojumi (2015.gadā bija 117), 2016.gadā portālā pakalpojumus 

izvietojušas 2 jaunas iestādes, uz 2016.gada 1. decembri portālā uzsākto e-pakalpojumu skaits 

sasniedzis 6,8miljonus (2015. gadā tie bija 5,2 miljoni). Viens no jaunajiem e-pakalpojumiem - 

ieviešot e-veselības risinājumu jau šobrīd portālā Latvija.lv ir pieejams Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras (VSAA) pakalpojums, kurš nodrošina iespēju pieteikt slimības un maternitātes pabalstus 

elektroniski, ja darbnespējas lapu B ārsts ir reģistrējis e-veselības sistēmā.  

Arvien plašāk izmantotas Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) nodrošinātās 

koplietošanas komponentes iestāžu e-pakalpojumu sniegšanai. Piemēram, portāla autentifikācijas 

risinājumu (vienotā pieteikšanās) šobrīd izmanto jau 28 iestādes un ir integrējušas to 40 portālos. 

Izmantojot moduli gada laikā ir veiktas 6,15 miljonu autentifikāciju (2015. gadā – 3,80 miljoni). 

Maksājumu moduli izmanto 15 publisko pakalpojumu sniedzēji 39 e-pakalpojumos (2016. g. tas 

integrēts 3 jaunās iestādēs un 9 jaunos pakalpojumos). 2016.gadā veikti 157 tūkstoši maksājumi par 

kopējo summu 44 milj. eiro (2015. g. 41 tūkstotis par kopējo summu 4 milj. eiro). 

2016.gadā izpildīti priekšnosacījumi, lai sekmīgi uzsāktu 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā IKT jomai paredzētās ES fondu investīcjias128,8 milj. eiro11, ko paredzēts novirzīt 

centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveidei vai attīstībai un publiskās pārvaldes procesu 

pilnveidei un IKT iespēju izmantošanas veicināšanai (116,9 milj. eiro), lai pilnveidotu publiskās 

pārvaldes datu apmaiņas, datu publicēšanas un uzturēšanas infrastruktūru, datu pieejamību un to 

izmantošanas iespējas, pilnveidotu publiskās pārvaldes procesus. Atbalsts paredzēts arī kultūras 

mantojuma digitalizācijai (11,9 milj.eiro). 

2016.gadā VARAM ir veikusi nepieciešamos sagatavošanās darbus (apstiprināti projektu 

atlases kritēriji, Ministru kabineta noteikumi un citi dokumenti), un Centrālā finanšu un līgumu 

aģentūra jau ir izsludinājusi projektu iesniegumu atlases – 2016.gada aprīlī platformu un procesu 

pilnveides projektu īstenošanai un 2016.gada decembrī kultūras mantojuma digitalizācijas projektu 

īstenošanai12. 2016. gadā ir uzsākti 2 projekti – publiskās pārvaldes IKT arhitektūras pārvaldības 

sistēmas (ERAF – 3,8 milj. eiro) un de-institucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēmas 

izstrādes projekts (ERAF – 1,45 milj. eiro), bet pārējo projektu īstenošana tiks uzsākta 2017.gadā. 

Turpināts darbs pie centralizēto publiskās pārvaldes koplietošanas IKT platformu 

attīstības un veikta publiskās pārvaldes IKT attīstības projektu uzraudzība, lai nodrošinātu attīstāmo 

risinājumu iekļaušanos valsts vienotajā IKT arhitektūrā. Ir uzsākta datu publicēšanas platformas (t.sk. 

valsts datu portāla, jeb atvērto datu portāla) izstrāde, kā arī turpināts darbs pie datu izplatīšanas 

koplietošanas platformas attīstības, lai uzlabotu datu pieejamību publiskās pārvaldes institūcijām un 

nodrošinātu atkalizmantojamu datu pieejamību arī privātiem pakalpojumu sniedzējiem. Pārvaldot 

valsts vienoto IKT arhitektūru, īpaši tiek uzraudzīti uzlabojumi valsts iestāžu datu apmaiņā ar 

pašvaldībām, atbalstot tikai tādus risinājumus, kuriem piekrīt pašvaldību organizācijas. 

Izveidots un sekmīgi darbojas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centru 

(VPVKAC) tīkls, nodrošinot pašvaldību un atsevišķu valsts pakalpojumu pieejamību vienkopus 56 

novadu nozīmes attīstības centru un 3 reģionālās nozīmes attīstību centru - Smiltenē, Tukumā un 

Balvos iedzīvotājiem un uzņēmējiem.  

 Līdz 01.01.2017. VPVKAC tīklā sniegti 43 204 pakalpojumi, t.sk. konsultācijas 9 529, 

reģistrēti 3 295 VID pakalpojumu pieteikumi un 30 380 VSAA pakalpojumu pieteikumi 

Turpinot darbu pie VPVKAC tīkla attīstīšanas, 2017.gadā darbu uzsāks 13 jauni VPVKAC 

novadu nozīmes attīstības centros. Par jaunu VPVKAC izveidi reģionālās attīstības centros 2017.gadā 

lems Ministru kabinets, ņemot vērā VARAM sagatavoto informatīvo ziņojumu. 

Ministrijai jauno politikas iniciatīvu ietvaros, pamatojoties uz likuma „Par vidēja termiņa 

budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam” 13. pantu, tika piešķirts finansējums budžeta 

programmā 30.00.00 „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”, tajā skaitā pasākumam 

„Publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu”. 

                                                           
11http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18634 
12 Lai iesniegtu pilnu projekta iesniegumu, iestādēm vispirms jāizstrādā detalizēti projektu apraksti, kurus saskaņo 

VARAM (no valsts vienotās IKT arhitektūras viedokļa) un apstiprina Ministru kabinets. 

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18634
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Piešķirtais finansējums VPVKAC tīkla uzturēšanai 2016. gadā bija 444 840 eiro, VPVKAC 

pakalpojumu vadības sistēmas uzturēšanai 65 000 eiro; izlietotās dotācijas apjoms 400 753 eiro.  

2016. gada 19. augustā  apstiprināti “Metodiskie norādījumi pašvaldību pārskatu par piešķirtās 

valsts budžeta dotācijas izlietojuma pārbaudei un valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 

centru tīkla uzturēšanas izdevumu aprēķināšanai 2017. gadam un turpmākajiem gadiem, un 

priekšlikumi iestrādāti MK 2017. gada 31. janvāra noteikumu Nr. 54 “Kārtība, kādā izmanto 

2017. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla 

izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei” 2. un 3. pielikumā.  

2016. gada 1. un 4. ceturksnī tika organizētas atkārtotas mācības par VPVKAC sniedzamo 

pakalpojumu grozu, iestāžu aktualitātēm un diskutēti jautājumi pēc VPVKAC pieprasījuma. Mācībās 

klātienē piedalījās 134 dalībnieki, tās tika translētas tiešsaistē un saglabātas VPVKAC pakalpojumu 

vadības sistēmas zināšanu bāzē.  

2016.gada septembrī kampaņas „Dienas bez rindām” laikā visā Latvijā vairāk kā 400 klientu 

apkalpošanas vietās valsts un pašvaldību iestādes konsultēja iedzīvotājus un uzņēmējus par e-

pakalpojumu lietošanu. Kampaņas laikā tika sniegtas 7960 konsultācijas par e-pakalpojumiem. Pēc 

konsultācijas saņemšanas 4330 klienti pauduši apņēmību turpmāk lietot e-pakalpojumus. VARAM 

jau piecus gadus ir piedalījies IT izstāde „RigaComm”, kas norisinājās BT1 izstāžu zālē Ķīpsalā no 

2016.gada 20. – 21.oktobrim. Izstādes laikā, kopā ar sadarbības partneriem, VARAM informatīvajā 

stendā “Tavas e-iespējas” izstādes apmeklētājiem tika piedāvātas klātienes konsultācijas par e-

pakalpojumiem un e-rīkiem. 

Kopš 2010.gada Latvijā notiek ikgadēja informatīva kampaņa „Eiropas e-prasmju nedēļa”. 

2016.gadā Latvijā pasākumu organizēšanā aktīvi iesaistījās pilsētas un vairāk kā 100 novadi. Kopumā 

iedzīvotājiem un uzņēmējiem bija iespējas piedalīties 788 klātienes pasākumos, ko nodrošināja vairāk 

kā 150 partneri: ministrijas, valsts aģentūras, uzņēmumi, bankas, skolas, universitātes, bibliotēkas, 

pašvaldību iestādes un NVO. E-prasmju nedēļā 2016 iespēju apgūt un uzlabot zināšanas informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā izmantoja vairāk kā 22 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, kas 

piedalījušies klātienes pasākumos, kā arī dažādos tiešsaistes digitālo prasmju novērtēšanas testos un 

konkursos. 

VARAM 2016.gada 1.aprīlī ir uzsākusi sadarbību  projektā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu 

mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”  2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu 

sadarbības programmas projekta “Atbalsts IKT zināšanu kapacitātes paaugstināšanai MVU, veicinot 

izaugsmi un inovācijas” (SKILLS+) kā partneris, ar mērķi veicināt informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju (turpmāk – IKT) izmantošanu mazajos un vidējos uzņēmumos (turpmāk – MVU), 

paredzot pilnīgu Latvijas iekļaušanos Eiropas vienotajā digitālajā tirgū un to konkurētspēju.  

MVU lauku reģionos trūkst atbalsta instrumentu un informācijas par e-prasmēm, IKT rīku 

izmantošanas iespējām un to integrāciju uzņēmumu darbībā, darba kvalitātes uzlabošanai.  

Projekta ietvaros, uzsākot apmācību posmu 2016.gadā, VARAM ir piedalījies divos kapacitātes 

paaugstināšanas semināros, kuru laikā partneri apmainījās ar labajām praksēm un pieredzi. Latviju 

pārstāvēja Latvijas IT klasteris, kas radīja lielu interesi citās partneru valstīs ar savu piemēru. Tika 

uzsākta informācija apkopošana par situāciju Latvijā IKT rīku integrēšanā MVU, sadarbībā ar 

projektā iesaistītajām pusēm (Stakeholders). Projekta ietvaros notika divas iesaistīto pušu darba 

grupas sanāksmes, kuru laikā notika situācijas un pasākumu izvērtēšana un viedokļu apmaiņa par 

iespējamiem risinājumiem MVU kapacitātes un konkurētspējas paaugstināšanai.  

2016. gada 25. novembrī VARAM uzsācis projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) īstenošanu. Projektā 

ieplānotās aktivitātes “Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšana” ietvaros paredzēts darbs 

pie šādu mērķu sasniegšanas: 

 Palielināt iedzīvotāju un komersantu, kuri izmanto e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts un 

pašvaldību institūcijām un iesniedz veidlapas elektroniski, īpatsvaru; 
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 Skaidrot e-pakalpojumu izmantošanas motivāciju un ar to izmantošanu saistītos praktiskos un 

drošības aspektus. 

Projektā PIKTAPS plānots: 

 Popularizēt digitālās vides radītos risinājumus un to priekšrocības, kā arī informēt sabiedrību 

par valsts e-iespējām; 

 Apmācīt publiskās pārvaldes darbiniekus, lai viņi sniegtu sabiedrībai konsultācijas par 

digitālās vides izmantošanas aspektiem; 

 Izstrādāt apmācību materiālus un programmas par e-pārvaldības rīkiem, kā arī izstrādāt 

informatīvos materiālus. 

Lai veicinātu Latvijas ekonomisko izaugsmi VARAM kopā ar IKT nozares asociācijām, 

uzņēmumiem un augstskolām ir pievienojusies Memorandam par datos balstītas pārvaldes un 

ekonomikas veicināšanu. Memoranda mērķis ir stiprināt Latvijas IKT nozares attīstību un eksporta 

iespējas, nozares sniegto iespēju izmantošanu Latvijas tautsaimniecības izaugsmei, kā arī modernās 

sabiedrības un ekonomikas prasībām atbilstošas e pārvaldības attīstību un nostiprināt Latvijas valsts 

un ekonomikas starptautisko konkurētspēju. 

 

Valsts informācijas sistēmu attīstībai Ministru kabinetā apstiprināti 2016.gada 14.jūnija noteikumi 

Nr.374 „Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi”. Izstrādātie noteikumi attiecas uz valsts 

informācijas sistēmu pārziņiem, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām un privātpersonām, kuru 

pārziņā esošās informācijas sistēmas ir iesaistītas informācijas aprites nodrošināšanā ar valsts 

informācijas sistēmām. Tie unificē un standartizē informācijas aprites nodrošināšanu, izmantojot 

valsts informācijas sistēmu savietotāju, kā arī mazina ar šī savietotāja izmantošanu saistīto 

administratīvo slogu. Piemērojot noteikumus, zūd nepieciešamība pēc pastāvošās prakses ar līgumu 

palīdzību regulēt sadarbību starp valsts informācijas sistēmu savietotāja pārzini un attiecīgajam 

savietotājam pieslēgto informācijas sistēmu pārziņiem. Noteikumu piemērošana būtiski palielina 

motivāciju izmantot valsts informācijas sistēmu savietotāju, veicinot e-pārvaldes attīstību, jo tiek 

standartizēti starpiestāžu datu apmaiņas tehniskie un organizatoriskie risinājumi, kā arī samazināts 

iestādēm nepieciešamais laiks, lai izveidotu un ieviestu katru atsevišķo datu apmaiņas risinājumu. 

Noteikumu piemērošana ļauj arī efektīvāk veikt pasākumus, kas saistīti ar valsts informācijas sistēmu 

savietotāju izveidošanu, attīstīšanu un likvidēšanu, nodrošinot tam nepieciešamo sadarbību starp 

attiecīgā savietotāja pārzini un savietojamo sistēmu pārziņiem, kā arī iesaistot šo pasākumu 

izvērtēšanā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā vadošo institūciju valsts 

pārvaldes IKT jomā. 

 

Radiofrekvenču spektra joslu un numerācijas rīcībpolitikas jomā 2016.gadā uzsākta Ministru 

kabineta noteikumu „Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumi Nr. 45 „Numerācijas 

pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi” grozījumu sagatavošana. 

Numerācijas datubāze kā valsts informācijas sistēma nodrošina valsts funkciju izpildei nepieciešamās 

informācijas ierosināšanu, radīšanu, apkopošanu, uzkrāšanu, apstrādāšanu, izmantošanu un 

iznīcināšanu. Numerācijas datubāze ir vienīgā valsts tiesiskā datu sistēma, kurā Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) iegūst datus par aktuālo izmantojamās 

numerācijas statusu. Numerācijas datubāze nodrošina elektronisko sakaru komersantiem un 

Regulatoram piekļuvi numerācijas datubāzei, lai ievadītu izmaiņu datus un piekļūtu uzkrātai 

informācijai par numerācijas izmantošanu. Sagatavotais noteikumu projekts paredz vienādot 

noteikumos lietotos terminus ar tiem, kas tiek lietoti Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija 

noteikumos Nr. 367 „Nacionālais numerācijas plāns” un noteikt kārtību, kā VAS “Elektroniskie 

sakari” nodrošinās numerācijas pārvaldību un numerācijas datubāzē esošās datu kvalitātes 

uzturēšanu.  

 



 16 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Numerācijas resursu izmantošanas 

koordinācijas darba grupā 2016.gadā vairākkārt tika diskutēts jautājums par starpierīču (M2M 

communication) sakaru definēšanu Nacionālā numerācijas plānā. Jau tagad prognozes liecina, ka 

starpierīču M2M sakari augs kopsolī ar dažādu mobilo aplikāciju izplatību un aizvien plašāk ļaus 

izmantot dažnedažādu sensoru iekrātos datus. M2M sakarus elektronisko sakaru operatori jau piedāvā 

uzņēmumiem izmantot skaitītāju mērījumu nolasīšanai, kravu atrašanās vietas noteikšanai, preču 

uzskaites automatizēšanai, apsardzes sistēmās, medicīnā – dzīvības atbalsta sistēmās, un nākotnē to 

pielietojamība tikai palielināsies. 

 

Ministru kabineta 2016.gada 27.septembra sēdē tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.644 

„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)”” ar ko tika noteikta radiofrekvenču spektra joslas 3400 - 3800 MHz 

pārplānošana. Grozījumi paredz nodrošināt bezvadu platjoslas tīklu izmantošanu un elektronisko 

sakaru pakalpojumu nodrošināšanu galalietotājiem no 2019.gada 1.janvāra. Vienlaikus sagatavoti 

grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumos Nr. 143 „Noteikumi par 

radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē”, 

kuri paplašina plānojamās radiofrekvenču spektra joslas platumu par papildus 10 MHz. 

 

Nacionālajā radiofrekvenču plānā tika pārņemti tehniskie parametri, kas noteikti Eiropas Komisijas 

2016. gada 8. marta Īstenošanas lēmumā (ES) 2016/339 par 2010-2025 MHz frekvenču joslas 

harmonizēšanu portatīvām vai mobilām bezvadu videolīnijām un bezvadu kamerām, ko izmanto 

programmu gatavošanai un īpašajiem pasākumiem. Lēmuma mērķis ir harmonizēt minēto 

radiofrekvenču joslu neekskluzīvai izmantošanai video PMSE (Programme making and special 

events) – programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm. 

 

2016. gadā izstrādāts un 2017. gada 21. februārī Ministru kabinetā apstiprināts likumprojekts 

„Grozījumi likumā „Par pašvaldībām””. Likumprojekts paredz nodrošināt valsts informācijas 

sistēmās uzkrāto datu nodošanu pašvaldībām to attīstības plānošanas funkciju veikšanai, nodrošinot 

datu apriti tādā apmērā, lai tiktu ņemtas vērā pašvaldību vajadzības un ierobežojumi personas datu 

aizsardzības jomā. Likumprojekts izstrādāts, lai pašvaldības nodrošinātu ar datiem kvalitatīvu un uz 

patiesiem datiem balstītu lēmumu pieņemšanai, kuri nepieciešami, sociāli ekonomisko rādītāju 

aprēķināšanai, vietējās politikas veidošanas lēmumu sagatavošanai un politikas ietekmes 

novērtēšanai un analīzei. Rezultātā pašvaldības nodrošinās iedzīvotājiem efektīvākus un 

kvalitatīvākus pašvaldību sniegtos pakalpojumus. 

 

1.2.4 Ieguldījumi infrastruktūras attīstībā 

2016.gadā turpinājās intensīvs darbs arī pie vides jomai paredzēto 2014.-2020.gada plānošanas 

perioda investīciju 234,1 milj. eiro13apmērā uzsākšanai, ko paredzēts novirzīt šādām vides 

infrastruktūras attīstības un dabas aizsardzības aktivitātēm: 

 

 Ūdenssaimniecības sektorā 2016. gadā ir uzsākta projektu atlase lielākajām Latvijas 

aglomerācijām. Šīs atlases ietvaros ir iesniegti 15 projektu iesniegumi 56,7 milj. eiro 

apmērā, kas ir 48% no kopējā finansējuma ūdenssaimniecības attīstībai. Attiecīgi 

lielākajās Latvijas ūdenssaimniecību aglomerācijās jau 2017.gada būvniecības sezonā 

                                                           
13http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633 
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tiks veikti kanalizācijas tīklu paplašināšanās darbi, kas paredz kanalizācijas 

sistēmu faktisko lietotāju skaita palielināšanu par 58 tūkstošiem iedzīvotāju; 

 2016. gadā izsludināta projektu iesniegumu atlase un2017. gada janvārī noslēdzās 

atklāts pašvaldību konkurss, kura ietvaros ir saņemti projekta iesniegumi par 

NATURA 2000 teritoriju dabas aizsardzības plānos paredzētās infrastruktūras 

izbūvi pašvaldībās, galvenokārt paredzot darbības biotopiem un sugām labvēlīgas 

tūrisma plūsmas organizēšanai. Plānots, ka šajā vasarā varēs uzsākt un līdz nākamā 

gada beigām pabeigt infrastruktūras izveides darbus; 

 2016. gadā izsludināta projektu iesniegumu atlase arī plūdu risku apdraudējuma 

novēršanas pasākumu īstenošanai vairākās Latvijas pilsētās, kas kopā pasargās 200 

tūkstošus iedzīvotājus no applūšanas riska; 

 2016. gada novembrī Dabas aizsardzības pārvalde ir uzsākusi biotopu kartēšanas jeb 

“dabas skaitīšana” projekta ieviešanu, kas paredz īpaši aizsargājamo biotopu 

inventarizāciju Latvijā; 

 2016.gadā izstrādāti un apstiprināti atkritumu dalītās vākšanas un pārstrādes 

veicināšanas, kā arī vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstības pasākumu 

regulējošie normatīvie akti, lai 2017.gada sākumā varētu uzsākt projektu  iesniegumu 

atlases. 

 

Veiksmīgas projektu īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta iespēja lietot centralizētus notekūdeņu 

savākšanas pakalpojumus, samazināts plūdu risku apaudzējums un palielināts dalīti savākto un 

pārstrādāto atkritumu apjoms, un uzlabota dabas aizsardzības infrastruktūra. 

 

Informācija par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu ieviešanu. 

2014.-2020.gada plānošanas periodā Latvija piedalās 10 Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) 

programmās:  

 Pārrobežu sadarbības programmas: Latvija-Lietuva, Igaunija-Latvija, Latvija-Igaunija-

Somija-Zviedrija; Latvija-Lietuva-Baltkrievija; Latvija-Krievija; 

 Transnacionālās sadarbības programma Interreg Baltijas jūras reģiona programma; 

 Starpreģionu sadarbības programmas: INTERREG EUROPE, URBACT III; 

 Labas teritoriālās sadarbības programmu pārvaldības programmas INTERACT un 

ESPON 2020 

Līdz 2016.gada beigām ir apstiprināti 82 teritoriālās sadarbības projekti, kuros piedalās 

partneri no Latvijas ar kopējo Latvijai piesaistīto finansējumu 17,8 milj. eiro. 

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma atbalsta projektus 

inovāciju veicināšanā, efektīvā dabas resursu pārvaldībā, ilgtspējīgā transporta nozarē, kā arī Eiropas 

Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģiona ieviešanā.  Līdz 2016.gada beigām tika apstiprināti 24 

projekti ar Latvijas partneru dalību, Latvijas partneriem kopumā piešķirot 6,1 milj. eiro. 

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma atbalsta projektus 

konkurētspējīgākā ekonomikā, ilgtspējīgā kopīgu vides resursu izmantošanā, transporta, t.sk. ostu 

pakalpojumu uzlabošanā, kā arī kvalificēta un sociāli iekļaujoša reģiona attīstībā. Līdz 2016.gada 

beigām tika apstiprināti 35 projekti ar Latvijas partneru dalību par kopējo finansējumu Latvijas 

partneriem 9,3 milj. eiro. 

INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programma atbalsta projektus, sekmējot 

reģionālās attīstības politikas un programmu ieviešanu pētniecībā, MVU konkurētspējā, ekonomikā 

ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un apkārtējās vides efektīvā resursu izmantošanā. Kopumā 

ir apstiprināti 15 projekti ar Latvijas partneru dalību. Latvijai piesaistītais finansējums - 2,1 milj. eiro. 

URBACT III starpreģionu sadarbības programma ir Eiropas pieredzes apmaiņas un mācību 

programma, kura veicina ilgtspējīgu pilsētvides attīstību. Tās ietvaros ir apstiprināti 8 projekti ar 

Latvijas pašvaldību dalību, kopumā tām piesaistot 322 197 eiro. 
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Turklāt 2016.gadā tika saņemts rekordliels projektu iesniegumu skaits Latvijas – Lietuvas, 

Igaunijas – Latvijas un Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmu ietvaros 

un tika uzsākta projektu iesniegumu vērtēšana, lai 2017.gadā uzsāktu projektu īstenošanu. Papildus 

norisinājās aktīvs darbs pie Latvijas – Krievijas programmas lielo projektu ideju attīstības par kopējo 

finansējumu 11,7 milj. eiro tālākai to iesniegšanai un saskaņošanai Eiropas Komisijā un tika 

sagatavoti priekšlikumi atklātā projektu konkursa nosacījumiem, lai 2017.gadā izsludinātu projektu 

konkursu. 

Papildus - citi finanšu instrumenti: 

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009-2014.gada 

plānošanas perioda programmu ieviešana 

VARAM turpināja īstenot EEZ finanšu instrumenta programmu “Nacionālā klimata politika” ar 

mērķi nodrošināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un veicināt pielāgošanos klimata 

pārmaiņām Latvijā. Kopējais programmas finansējums 11 205 405 eiro. Programmas ietvaros 2014-

2016.gadā tika īstenoti 27 projekti, kuri sekmēja pielāgošanos klimata pārmaiņām, izmantojot ēku 

būvniecībā un tehnoloģiju attīstībā energoefektīvus risinājumus, kā arī veicinot sabiedrības 

izglītošanu un pētījumu izstrādi klimata jomā. Papildus, VARAM turpināja arī īstenot 2 

iepriekšnoteiktos projektus institūciju kapacitātes palielināšanai pielāgošanās klimata pārmaiņām un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju inventarizācijas jomās. Projektu ietvaros ir veikti vairāki nozīmīgi, 

apjomīgi darbi, kā piemēram izveidota integrēta datu bāze siltumnīcefekta gāzu un gaisa piesārņojošo 

vielu emisiju un CO2 piesaistes vēsturisko un prognozēto datu aprēķināšanai un starptautisko 

ziņojumu sagatavošanai, digitalizētas Latvijas augšņu kartes, novērtēts sadzīves, bīstamo un 

ražošanas atkritumu sastāvs atkritumu apsaimniekošanas reģionos un izanalizētas atkritumu 

poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas iespējas, kā arī izstrādāti klimata 

pārmaiņu scenāriji Latvijai līdz 2100. gadam un veikta Latvijas klimata pārmaiņu risku un 

ievainojamības novērtēšana. 

Tāpat VARAM nodrošināja Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes 

stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, 

vietējām un reģionālām iestādēm” īstenošanu un uzraudzību. Kopējais programmas finansējums 5 

645 781 eiro. 
Programmas ietvaros tika īstenoti 4 iepriekš noteikti projekti, kuru ietvaros izstrādāja visu 

līmeņu attīstības plānošanas dokumentus, piemēram, Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 

2015.–2017.gadam un Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās 

infrastruktūras attīstībai. Tāpat balstoties uz Norvēģijas pieredzi tika pārņemts jauns rīks pašvaldību 

veiktspējas uzlabošanai („mācīties salīdzinot” metode), plašās apmācībās par dažādām ar vietējo 

attīstību saistītām tēmām tika stiprināta visu līmeņu institūciju cilvēkresursu kapacitāte. Papildus tika 

stiprinātas divpusējās attiecības ar Norvēģiju, izveidojot stratēģiskās partnerības Latvijas un 

Norvēģijas institūciju vidū. Pēc Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros organizējamo 

projektu konkursu noslēgšanās VARAM 2015. gadā ir uzsākusi jauna finanšu instrumenta – Emisiju 

kvotu izsoles instrumenta (EKII) – īstenošanu. EKII ietvaros pārskata periodā tika organizēti divi 

pirmie atklāto projektu iesniegumu konkursi, kuru rezultātā 2016.gada rudenī tika noslēgti līgumi ar 

visiem apstiprināto projektu finansējuma saņēmējiem projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” ietvaros tika noslēgti 

9 projektu līgumi par kopējo EKII finansējumu 8,86 milj. eiro apmērā, savukārt projektu konkursa 

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” ietvaros tika noslēgti 7 

projektu līgumi par kopējo EKII finansējumu 23 milj. eiro apmērā. Abu projektu konkursu ietvaros 

kopējais plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums būs apmēram 1005 tonnas. 

2016.gadā tika uzsākts projekts „Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai 

Latvijā”, kura mērķis ir veicināt sekmīgu LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot 

atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem. 
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1.3 Padotībā esošās institūcijas un kapitālsabiedrības, kurās VARAM ir valsts 

kapitāla daļu turētāja 

Padotībā darbojas 8 iestādes, kā arī ministrijas mērķu sasniegšanu nodrošina trīs kapitālsabiedrības 

(Skatīt 1.attēlu). 
 

1.attēls. VARAM padotās iestādes 2016.gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padoto iestāžu īss darbības raksturojums 

 

Iestādes nosaukums Kompetence 

Valsts vides dienests 

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

Darbības mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides 

aizsardzības un dabas resursu izmantošanas jomā, kā arī veicināt 

dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu. 

Vides pārraudzības valsts 

birojs 

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

Darbības mērķis ir novērst vai samazināt fizisko vai juridisko personu 

darbības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. 

 

Tas veic likumā “Par vides aizsardzību”, likumā “Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu”, likumā “Par piesārņojumu” un normatīvajos aktos par 

rūpniecisko avāriju novēršanu un riska samazināšanu, ķīmisko vielu un 

ķīmisko produktu (preparātu) izmantošanu, ūdens apsaimniekošanu, kā 

arī atkritumu un iepakojuma apsaimniekošanu noteiktās funkcijas un 

uzdevumus. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  

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 

http://www.vvd.gov.lv/
http://www.vpvb.gov.lv/
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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.lvafa.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. 

 

 

Kapitālsabiedrību īss darbības raksturojums 

 
Iestādes nosaukums Kompetence 

Valsts SIA  

„Vides investīciju fonds” 

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

Darbības mērķis ir vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides 

aizsardzības projektu realizāciju un palielinot pašvaldību un 

kapitālsabiedrību kapacitāti, sagatavot un realizēt kvalitatīvus un 

efektīvus vides aizsardzības projektus no projekta idejas līdz tās 

īstenošanai. Darbība ir virzīta uz maksimālā vides uzlabojuma 

sasniegšanu, ieguldot finanšu resursus vides infrastruktūras 

sakārtošanas projektu realizācijā.  

Valsts AS ''Elektroniskie 

sakari'' http://vases.lv 

Galvenie darbības virzieni ir pārvaldīt radiofrekvenču spektru un 

numerāciju, lai nodrošinātu to racionālu un efektīvu izmantošanu; 

uzturēt numerācijas datubāzi;  plānot radiofrekvenču spektra tehnisko 

izmantošanu un noteikt radiofrekvenču piešķīrumu radioiekārtas 

darbībai; sniegt elektromagnētiskās saderības un numerācijas 

nodrošināšanas pakalpojumus; piešķirt radioiekārtai pazīšanas 

(izsaukuma) signālu; Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos un 

konvencijās noteiktajā kārtībā koordinēt un reģistrēt radiofrekvenču 

piešķīrumus; veikt radiofrekvenču spektra radiomonitoringu un 

radioiekārtu parametra mērījumus; pārbaudīt pieteikumus par 

http://www.dap.gov.lv/
http://www.lvafa.gov.lv/
http://www.vidm.gov.lv/lat/par_ministriju/padotas_institucijas/?info=22
http://www.vidm.gov.lv/lat/par_ministriju/padotas_institucijas/?info=22
http://www.vraa.gov.lv/
http://www.dabasmuzejs.gov.lv/
http://www.dabasmuzejs.gov.lv/
http://www.nbd.gov.lv/
http://www.lhei.lv/
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kaitīgiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu 

uztveršanā un radiosakaru darbībā, noskaidrot šo traucējumu avotus un 

pieņemt lēmumu par traucējumu novēršanu; pieņemt lēmumu par 

normatīvajiem aktiem neatbilstoši lietotu radioiekārtu darbības 

pārtraukšanu; nodrošināt radioamatieru eksāmenus, izsniegt 

radioamatieru apliecības; nodrošināt radioiekārtu atbilstības 

novērtēšanu un uzturēt datus par Latvijas tirgū piedāvāto radioiekārtu 

atbilstību; akceptēt elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, 

apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskos 

projektus.  

Valsts SIA „Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 

 http://www.lvgmc.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 

2016.gadā 

2.1  Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 2016.gadā 

 

(eiro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā* 
faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 222 618 157 98 252715 91 990598 

1.1. dotācijas 204 346 400 89 405982 84 341743 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 570 020 468 311 594298 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 15 827 087 6 988732 5 858316 

1.4 Transferti 1 874 650 1 389690 1 196241 

1.5. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 224 805 045 109 314795 92 858642 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 147 207 852 89 062407 75 327062 

2.1.1. kārtējie izdevumi 30 923 431 31 141411 26 920953 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
66 902 184 21 954 233 19 207959 

2.1.4. Kārtējie maksājumi Eiropas 

Savienības budžetā un starptautiskā 

sadarbība 
9 899 276 10 689933 4 354109 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 39 482 961 25 276830 24 844041 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 77 597 193 20252 388 17 531580 

 

*2016. gada precizētais plāns atbilstoši FM rīkojumiem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2 Darbības rezultatīvie rādītāji par VARAM 2014.-2016.g. darbības stratēģijas izpildi. 
 

Papildus šī pārskata 1.2. sadaļā aprakstītajam paveikto darbu kopsavilkumam, šajā sadaļā ir ietverta informācija par Darbības rezultatīvajiem 

rādītājiem par VARAM 2014.-2016.gada darbības stratēģijas izpildi. 

2.2.1 Vides aizsardzība 

 

Politikas rezultāti: 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības14 

2014 

plāns/izpilde 
2015 

plāns/izpilde 
2016 

plāns/izpilde 

1.Veiktas rīcības vides kvalitātes mērķu 

sasniegšanai, sekojot labas pārvaldības principam  

1. Četru upju baseina apsaimniekošanas plānu un 

pasākumu programmu atjaunošana, ietverot tajos 

plūdu pārvaldības programmu un pasākumus 

[programmu skaits] 

4 4 4 4 4 4 

2. Izstrādāta zemes dzīļu izmantošanas stratēģija MK rīkojums Nr. 752, Rīgā 2016. gada 8. decembrī (prot Nr. 67 43 § 

Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma 

pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaisti 

3. Politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu un 

citu dokumentu izstrāde un pilnveidošana vides 

aizsardzības jomā [izstrādāto dokumentu skaits] 

 

7 

 

7 

 

5 

 

5 

 

10 

 

10 

4. Iedzīvotājiem ir pieejams pakalpojums dzērienu 

iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanas un 

piemērošanas ietvaros (iespējas nodot iztukšotu 

dzērienu iepakojumu) [ar depozīta sistēmas 

starpniecību savāktā un atpakaļ pieņemtā dzērienu 

iepakojuma apjoms %] 

0 0 50% 0 70% Virzītie 

priekšlikumi 
obligātās 

depozīta 

sistēmas 
ieviešanai 

Saeimā netika 

atbalstīti. 

                                                           
14Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam; Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam 
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5. Kopējais pārstrādātais sadzīves (visu nebīstamo) 

atkritumu apjoms [% no gadā radītā] 

78% 54% 79% 57% 80% Vides 
aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības  minis
tra uzdevumā 

izveidotā darba 

grupa 
(apvienojot 

pašvaldības, 

uzņēmēju un 
nozaru 

asociācijas 

pārstāvjus) 
nolēma 

tuvākajā laikā 

nevirzīt 
priekšlikumus 

par obligātās 

depozīta 
sistēmas 

ieviešanu valstī 

6.Normatīvā regulējuma pilnveidošana gaisa un 

smaku piesārņojuma samazināšanai no ostas 

termināļiem un dzelzceļa cisternām, kā arī citiem 

objektiem, kas rada smaku traucējumus 

Normatīvais regulējums izstrādāts un apstiprināts MKK 

7.Sadarbībā ar Rīgas domi aktualizēta Rīgas 

pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības 

programma 2011.-2015.gadam 

Izstrādāta jauna Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības 

programma 2016.-2020. gadam un apstiprināta Rīgas domē 

2. Sabiedrība un valsts iestādes nodrošinātas ar 

visaptverošu vides monitoringa informāciju 

1. Katru gadu nodrošināta Nacionālā ziņojuma par 

vides stāvokli 2008.-2011.gadam aktualizācija, 

gada pārskatu par vides monitoringa rezultātiem 

sagatavošana un to ievietošana institūciju tīmekļa 

vietnēs. 

Sabiedrībai nodrošināta aktuālākā informācija par vides stāvokli un vides 

monitoringa rezultātiem un analīzi, katru gadu palielinot iegūtās vides 

informācijas apjomu. 

www2.meteo.lv/varam/ 

 

 

2. Nodrošināta Nacionālā ziņojuma par vides 

stāvokli 2012.-2015.gadam sagatavošana 

(ziņojums ir jāgatavo reizi 4 gados) 

0 0 0 0 1 2016.gadā ir 

sagatavots 

Nacionālā 

ziņojuma 

par vides 
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stāvokli 

sadarbībā ar 

ZM, VVD, 

CSP, Silava, 

VI, LHEI, 

LAD un 

DAP 

3. Palielinās vides aizsardzības institūciju darba 

efektivitāte 

Apstrīdēšanas rezultātā atcelto administratīvo aktu 

skaita īpatsvars [% no kopējo apstrīdēto aktu skaita] 

<15% 13% <14% 17% < 13% 15% 

4.Sabiedrības līdzdalības paaugstināšanās  NVO sniegto atzinumu par tiesību aktu un politikas 

plānošanas dokumentu projektiem īpatsvars [%, 

NVO atzinumu skaits pret kopējo izstrādāto 

projektu skaitu] 

13% 27% 15% 69% 17% 45% 

5.Zaļā publiskā iepirkuma izmantošanas 

palielināšanās  
Zaļā publiskā iepirkumu prasību piemērošana 

publiskā finansējuma izmantošanā 

Nodrošināta zaļā publiskā iepirkuma nosacījumu iekļaušana publiskā 

finansējuma izmantošanā. Apstiprināts Zaļā publiskā iepirkuma 

veicināšanas plāns 2015.-2017. gadam. Izstrādāti MK noteikumu projekts 

“Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība” 

 

2.2.2 Dabas aizsardzība 

 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2014 

plāns/izpilde 

2015 

plāns/izpilde 

2016 

plāns/izpilde 

1. Nodrošināta aizsargājamo teritoriju dabas 

aizsardzības plānu izstrāde un ieviešana  

ĪADT īpatsvars (no kopējā), kurām izstrādāti dabas 

aizsardzības plāni un uzsākta to ieviešana (%)[1] 

30% 35% 35% 36% 40% 42% 

                                                           
[1] Vides politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam 
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2. Veikta Natura 2000 teritoriju robežu 

precizēšana, ņemot vērā kartēšanas rezultātus 

jaunāko zinātnisko informāciju un monitoringa 

rezultātus.  

Pieejamas ES nozīmes aizsargājamo sugu un 

biotopu izplatības kartes (%)[2] 

0 10% 0 10% 20% 12% 

3. Sabiedrības izglītošana un iesaistīšana dabas 

aizsardzības prasību nodrošināšanā 

Izveidoti un attīstīti dabas izglītības centri (turpmāk 

– DIC), tajā skaitā iekļaujot Līgatnes dabas taku 

attīstību dabas izglītības līmeņa celšanai. 

Sagatavoti priekšlikumi Izglītības ministrijai dabas 

izglītības programmu integrēšanai skolu mācību 

procesā [izveidoto DIC skaits] 

5 

 

5 5 5 5 6 

4. Dabas ekspertu kompetences attīstība. Stiprināt 

DAP kā uzraudzības institūciju sertificēto 

ekspertu darbības uzraudzībā, atzinumu kvalitātes 

nodrošināšanā, t.sk. izveidot un uzturēt sniegto 

atzinumu datu bāzi. 

Dabas ekspertu kompetences centra attīstība un 

metodiskā apmācība, profesionālu dabas ekspertu 

tīkla izveidei, profesionāli eksperti [% no kopējā 

mērķa].  

10% 53% 30% 50% 50% 32% 

5. Apsaimniekošanas pasākumu plānošana un 

ieviešana, saskaņojot dabas aizsardzības un 

sociāli-ekonomiskās intereses, kas nodrošina 

aizsargājamo dabas vērtību saglabāšanos un 

vietējās uzņēmējdarbības attīstību. 

VARAM zemju un infrastruktūras ilgtspējīga 

attīstība un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, 

kā pilotteritorijas ar vislabākajiem 

apsaimniekošanas piemēriem [teritoriju skaits, 

kurās veikta infrastruktūras izveide; kopskaitā 31 

teritorijā līdz 2020.gadam].  

0 38 2 45 7 45 

 

2.2.3 Klimata pārmaiņas 

Politikas rezultāti: 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2014 

plāns/izpilde 
2015 

plāns/izpilde 
2016 

plāns/izpilde 

1. Izstrādāta politika SEG emisiju ierobežošanai 1.1. Izstrādāta Klimata pārmaiņu samazināšanas 

programma 2014-2020.gadam 

Ņemot vērā, ka 2014-2020.gadā tiek prognozēta ikgadējo SEG emisiju 

samazināšanas mērķu izpilde, tika nolemts jaunu programmu neizstrādāt.  Klimata 

politikas mērķi tika iekļauti Vides politikas pamatnostādnēs 2014-2020 un 

likumdošanā tika atrunāta starpinstitucionālā atbildība, ieviesti ikgadēji progresa 

ziņojumi (aktuālākais ziņojums MK iesniegts 30.03.2017).  

                                                           
[2] Vides politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam 
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1.2. Izstrādāta stratēģija Latvijas virzībai uz 

oglekļa mazietilpīgu attīstību periodam līdz 

2050.gadam 

Nodrošināta stratēģisko mērķu un uzdevumu formulēšana Latvijas virzībai uz 

oglekļa mazietilpīgu attīstību, lai 2050.gadā tiktu nodrošināts SEG emisiju 

samazinājums par 80-95%. Noorganizētas reģionālas diskusijas par mērķu 

formulējumiem un rīcībām to sasniegšanai. Stratēģijas apstiprināšana plānota 

2017.gadā. 

2. Stabilizētas valsts kopējās SEG emisijas 2.1. Kopējo SEG emisiju apjoms, Mt CO2 ekv. 12,20 11,27 12,40 11,21 12,45 11,42 

2.2. ETS neiekļauto SEG emisiju apjoms, Mt CO2 

ekv. 

9,4 88,56 9,5 9,01 9,6 9,01 

3. Uzlabota Latvijas gatavība pielāgoties klimata 

pārmaiņu ietekmēm 

3.1. Izstrādāta pielāgošanās klimata pārmaiņām 

stratēģija  

Nodrošināta klimata pārmaiņu radīto risku, kā arī esošo un potenciālo ietekmju 

identificēšana un pasākumu noteikšana 6 sektoru ietvaros, lai nodrošinātu Latvijas 

pielāgošanos klimata pārmaiņām. Izstrādāts pielāgošanās stratēģijas projekts, 

stratēģijas apstiprināšana plānota 2017.gadā. 

3.2. Ieviesta klimata pārmaiņu un pielāgošanās 

klimata pārmaiņām monitoringa sistēma 

Nodrošināta klimata pārmaiņu un pielāgošanās klimata pārmaiņām indikatoru 

izstrāde (kopumā vairāk nekā 70 indikatoru), monitoringa sistēmas izveide. Uzsākta 

datu vākšana. 

 

 

2.2.4 Reģionālā attīstība 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 
Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības15 

2014 2015 2016 

1. Uzņēmējdarbības attīstība un darba vietu 

radīšana16 

 1.1. Nefinanšu investīcijas nemateriālajos 

ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības 

veidiem 

Rādītāja sasniegšana ir atkarīga no ES fondu atbalsta 2014-2020.gadam. Šobrīd 

Darbības programmas 7.versijā iekļautais 2023.gada mērķis ir noteikts 2 125 683 – 

2 438 753 eiro, faktiskajās cenās. Rezultatīvie rādītāji tiks precizēti stratēģijas 

ikgadējās aktualizācijas ietvaros. 

1.2. Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, 

kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir 

nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības  

centru teritorija un to funkcionālās teritorijas 

Rādītāja sasniegšana ir atkarīga no ES fondu atbalsta 2014-2020.gadam. Šobrīd 

Darbības programmas 7.versijā iekļautais 2023.gada mērķis ir noteikts 445,4 - 474,7 

(strādājošo skaits). Rezultatīvie rādītāji tiks precizēti stratēģijas ikgadējās 

aktualizācijas ietvaros. 

                                                           
15 Rādītāji atkarīgi no ES fondu 2014-2012.gadam piešķirtā atbalsta, kas šobrīd nav zināms. 
16 Rādītājs attiecas uz abiem mērķiem. 
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2. Uzlabota pakalpojuma kvalitāte un 

pieejamība17 

2.1. Pakalpojumu izmaksu samazinājums - vidējais 

siltumenerģijas patēriņš apkurei pašvaldību ēkās 

(GWh/m2/gadā) 

Rādītāja sasniegšana ir atkarīga no ES fondu atbalsta 2014-2020.gadam. Šobrīd 

Darbības programmas 7.versijā iekļautais 2023.gada mērķis ir noteikts 120 

(GWh/m2/gadā).  Rezultatīvie rādītāji tiks precizēti stratēģijas ikgadējās 

aktualizācijas ietvaros. 

2.2. Iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka 

pakalpojumu pieejamība un kvalitāte ir laba 
Rādītājs iekļauts Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam. 

Pamatnostādnēs noteikts, ka mērķis ir panākt pieaugumu salīdzinājumā ar 2013.gadu. 

Rādītāja novērtēšanai plānots veikt atsevišķu izvērtējumu šī radītāja noteikšanai. 

Rezultatīvie rādītāji tiks precizēti stratēģijas ikgadējās aktualizācijas ietvaros. 

3. Palielināta pašvaldību finansiālā un 

funkcionālā rīcībspēja 

Pašvaldību finansiālās kapacitātes novērtējums 

autonomo funkciju veikšanai (%) 

n/a 37 n/a 

 

 

2.2.5 Telpiskā plānošana 

 

Politikas rezultāti: 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2014 

plāns/izpilde 

2015 

plāns/izpilde 

2016 

plāns/izpilde 

1. Integrētas valsts informācijas sistēmas 

izveide, kas nodrošinās ar teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādi saistītu 

pakalpojumu ērtu pieejamību elektroniskā vidē  

1.1. Valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību skaits 

(VRAA izsniegto TAPIS autorizāciju skaits), kas 

strādā ar teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem elektroniskā vidē 

30 30 

(TAPIS 

izstrādes 

pilotprojektā 

iesaistītās 

pašvaldības) 

70 139 130 146 

2.1. Iedzīvotāju īpatsvars (%), kas izmanto 

portālus Latvija.lv un Ģeolatvija.lv  informācijas 

iegūšanai par teritorijas attīstības plānošanas 

procesu pašvaldībā 

0 0 

TAPIS 

darbību 

uzsāka 

2015.gada 

1.maijā. līdz 

5 3 

TAPIS 

darbu 

uzsāka 

2015.gada 

1.maijā, bet 

10 10 

(17 308[1]) 

Atsauce-Sesiju 

skaits portālā 

Ģeolatvija.lv, 

kurā publiski 

                                                           
17 Rādītājs attiecas uz abiem mērķiem. 
[1])Sesiju skaits portālā Ģeolatvija.lv, kurā publiski pieejama informācija par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un to izstrādes procesu, kā arī elektronisko pakalpojumu izmantošanas skaits portālā Latvija.lv, kur 

persona var saņemt 2 elektronisko pakalpojumus teritorijas attīstības plānošanas jomā. 
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ar to, 

uzskaite 

2014.gadā 

nebija 

iespējama 

portāli 

latvija.lv un 

Ģeolatvija.lv 

informāciju 

izgūst no 

TAPIS. 

(Praktiski 

cipars 

procentuāli 

ir 

nenosakāms, 

tāpēc 

2016.gada 

rādītājam 

izmantojam 

rādītāju – 

sesiju skaits, 

kas ir 

interneta 

vidē 

atsekojams 

rādītājs ) 

pieejama 

informācija par 

teritorijas 

attīstības 

plānošanas 

dokumentiem 

un to izstrādes 

procesu, kā arī 

elektronisko 

pakalpojumu 

izmantošanas 

skaits portālā 

Latvija.lv, kur 

persona var 

saņemt 2 

elektronisko 

pakalpojumus 

teritorijas 

attīstības 

plānošanas 

jomā. 

2. Jūras un piekrastes teritorijas sabalansēta 

attīstība 

2.1. Jūras plānojums 2014.gadā uzsākta jūras plānojuma izstrāde, ar mērķi nodrošināt ātrāku un racionālāku 

lēmumu pieņemšanu. Privāto ieguldījumu jomā palielināsies noteiktība un paredzamība, 

tostarp uzlabosies noteiktība saistībā ar jūrā veicamo ieguldījumu 

nosacījumiem.  Paredzēts plāna izstrādi pabeigt 2017.gadā. 

 

 2.2. Piekrastes publiskās infrastruktūras 

tematiskais plānojums  

Lai veicinātu piekrastes attīstību un nodrošinātu pamatu investīciju piesaistes 

koordinēšanai Baltijas jūras piekrastē, izstrādāts un 2016.gada 16.novembrī Ministru 

kabinetā apstiprināts Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes 

publiskās infrastruktūras attīstībai. 

 

3. Tiesiska un efektīva vide ilgtspējīgas zemes 

izmantošanas nodrošināšanai 

3.1. Nodrošināta  Zemes pārvaldības likuma un no 

tā izrietošo normatīvo aktu izstrāde un 

apstiprināšana [dokumentu skaits] 

 
Likumu 

pieņēma 

2014.gadā, 

rezultātiem 

šajā gadā 

nevajadzētu 

būt 

3 3 2 2 
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3.2. Neizmantoto lauksaimniecībā izmantojamo 

zemju (LIZ) platību samazinājums , % no kopējās 

LIZ platības 

16 13,7 16 13,2 14 Par 2016.gadu 

vēl nav 

pieejami LAD 

dati 

3.3. Ainavu plānošanas vadlīnijas pašvaldībām Uzsākta izstrāde Ainavu plānošanas vadlīniju pašvaldībām, kas dos pašvaldībām un 

investoriem piemērus un ieteikumus sadarbībai. 

Sagatavots elektronisks informatīvs materiāls “Pārskats par ainavu plānošanas aspektiem 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Pašvaldību darbības pilnveidošana 

Politikas rezultāti: 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 
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2014 

Plāns/izpilde 
2015 

plāns/izpilde 
2016 

plāns/izpilde 

1. Nodrošināta efektīva un caurskatāma pašvaldību pārraudzība 

 

Pašvaldību metodikas izstrāde un aktualizēšana, nodrošinot vienotu pieeju saistošo noteikumu izstrādē 

Tiek nodrošināta pašvaldību saistošo noteikumu izvērtēšana, kā arī pilnveidota vienota 

atzinuma sniegšanas metodika. Tiek nodrošināta un aktualizēta, atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, vienota metodika saistošo noteikumu izstrādē. 

Tika izvērtēti kopumā 1 572 

saistošie noteikumi. Tika 

uzsākts darbs pie metodiskā 

materiāla saistošo noteikumu 

izstrādei 

 

Tika izvērtēti kopumā 

1475 saistošie noteikumi 

Saistošo noteikumu 

izstrādes metodika tika 

publicēta VARAM 

mājas lapā un izsūtīta 

visām pašvaldībām. 

Tika izvērtēti kopumā 1 560 

saistošie noteikumi 

Izstrādāti iekšējie noteikumi, 

kurā paredzēts saistošo 

noteikumu kontroles 

mehānisms 

  2014 

Plāns/izpilde 

2015 

plāns/izpilde 

2016 

plāns/izpilde 
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2. Nodrošināta efektīva sadarbība ar 

pašvaldībām  

Pilnveidots dažādu nozaru normatīvais regulējums. 

Pilnveidota komunikācija ar iedzīvotājiem. 

Organizēti 5 semināri 

pašvaldību darbiniekiem un 

deputātiem par aktuāliem 

problēmjautājumiem 

pašvaldību darbā, par 

pašvaldību saistošo 

noteikumu sagatavošanas 

kvalitāti un raksturīgākajām 

kļūdām to sagatavošanā. 

Pastāvīga sadarbība ar citām 

ministrijām un valsts 

pārvaldes institūcijām 

pašvaldību pārraudzības 

jautājumos, piedalīšanas 

Saeimas komisijās un darba 

grupās tiesiskā regulējuma 

pilnveidei. Tika iesniegti 

priekšlikumi 

likumprojektiem „Grozījumi 

likumā „Par pašvaldībām””, 

„Grozījumi likumā „Par 

nekustamā īpašuma 

nodokli””, “Grozījumi 

Autopārvadājuma likumā”, 

"Grozījumi Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumā", "Grozījumi likumā 

"Par tautas nobalsošanu, 

likumu ierosināšanu un 

Eiropas pilsoņu iniciatīvu". 

Organizēti 4 semināri 

pašvaldību darbiniekiem 

un deputātiem par 

aktuāliem 

problēmjautājumiem 

pašvaldību darbā, par 

pašvaldību saistošo 

noteikumu 

sagatavošanas kvalitāti 

un raksturīgākajām 

kļūdām to sagatavošanā. 

Pastāvīga sadarbība ar 

citām ministrijām un 

valsts pārvaldes 

institūcijas pašvaldību 

pārraudzības jautājumos, 

piedalīšanas Saeimas 

komisijās un darba 

grupās tiesiskā 

regulējuma pilnveidei 

Organizēti 10 semināri 

pašvaldību darbiniekiem un 

deputātiem par aktuāliem 

problēmjautājumiem 

pašvaldību darbā, par 

pašvaldību saistošo 

noteikumu sagatavošanas 

kvalitāti un raksturīgākajām 

kļūdām to sagatavošanā. 

Pastāvīga sadarbība ar citām 

ministrijām un valsts 

pārvaldes institūcijas 

pašvaldību pārraudzības 

jautājumos, piedalīšanas 

Saeimas komisijās un darba 

grupās tiesiskā regulējuma 

pilnveidei. Tika iesniegti 

priekšlikumi 

likumprojektiem 

"Grozījums Republikas 

pilsētas domes un novada 

domes deputāta statusa 

likumā", "Grozījums likumā 

"Par pašvaldībām"" 

Izstrādāts metodiskais 

materiāls par pašvaldību 

budžetu sagatavošanu, kas 

ievietots ministrijas 

mājaslapā. 
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2.2.7 Teritoriālā sadarbība 

 

Politikas rezultāti: 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2014 

Plāns/izpilde 

2015 

Plāns/izpilde 

2016 

Plāns/izpilde 

1. Nodrošināta  Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007.-

2013.gadam  Sertifikācijas iestādes funkcija 

1. Projektu vadošajiem partneriem veikto 

maksājumu skaits 

~100 ~124 ~75 ~128 n/a 3 

2. Sagatavoto izdevumu deklarāciju un maksājumu 

pieprasījumu skaits 

3 3 3 3 1 1 

3. Sagatavoto atskaišu par programmas 

īstenošanas progresu skaits 

3 3 3 3 2 2 

2. Nodrošināta  Igaunijas-Latvijas-

Krievijas  pārrobežu sadarbības programmas 

2007.-2013.gadam  Apvienotās vadošās iestādes 

Finanšu vadības daļas funkcija 

1. Projektu labuma guvējiem veikto maksājumu 

skaits 

~30 ~35 ~20 ~26 n/a 8 

2. Sagatavoto maksājumu pieprasījumu skaits 2 2 1 2 n/a 2 

3. Gada ziņojuma finanšu daļas sagatavošana 1 1 1 1 1 1 

4. Nodrošinātas Nacionālās atbildīgās iestādes 

funkcijas 2007.-2013. un 2014.-2020.gada 

plānošanas periodam Eiropas teritoriālās 

sadarbības programmām 

1. 2007.-2013.gada plānošanas periodā 

nodrošināta Eiropas teritoriālās sadarbības 

programmu ieviešana [programmu skaits] 

10 10 10 10 2 10 

2. 2014.-2020.gada plānošanas periodā 

nodrošināta Eiropas teritoriālās sadarbības 

programmu izstrāde un apstiprināšana [programmu 

skaits] 

0 0 8 8 10 10 

5.Nodrošinātas Vadošās iestādes funkcijas 

2007.-2013. un 2014.-2020.gada plānošanas 

periodam Eiropas teritoriālās sadarbības 

programmām 

1. 2007.-2013.gada plānošanas periodā 

nodrošināta Latvijas – Lietuvas un Igaunijas – 

Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas vadība [programmu skaits] 

2 2 2 2 2 2 

2. 2014.-2020.gada plānošanas periodā 

nodrošināta Latvijas – Lietuvas un Latvijas - 

2 0 2 2 2 2 
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Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 

vadība [programmu skaits] 

6.Nodrošināta citu ārvalstu un nacionālo finanšu 

instrumentu, t.sk. Norvēģijas un Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumentu 2009.-

2014.gadam programmu, kā arī Latvijas un 

Šveices sadarbības programmas projektu, 

ieviešana 

Nodrošināta Norvēģijas finanšu instrumenta 

programmas „Kapacitātes stiprināšana un 

institucionālā sadarbība starp Latvijas un 

Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un 

reģionālām iestādēm” un Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta programmas „Nacionālā 

klimata politika”, kā arī Latvijas un Šveices 

sadarbības programmas un to projektu ieviešana 

un uzraudzība [programmu skaits] 

3 3 3 3 3 3 

 
 

 

2.2.8 E-pārvalde un informācijas sabiedrība 

 

Politikas rezultāti: 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2014 

Plāns/izpilde 

2015 

Plāns/izpilde 

2016 

Plāns/izpilde 

1. Palielinās publiskās pārvaldes darbības 

efektivitāte 

1.1. Valsts pārvaldes efektivitātes 

novērtējums (GRICS rādītājs  — % starp 

pārējām valstīm)18 

75% 77.9% 76% 84,13% 78% 84.13%19 

1.2. Latvijas vērtējums publiskā sektora 

informācijas atkalizmantošanas indeksā 

(maksimālais — 700)20 

285 315 320 13021 340 200 

                                                           
18The World Bank Group dati. 
19Nav datu par 2016.gadu, pieņemts 2015.gada rezultāts. 
20Indekss novērtē atvērto datu pieejamības un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas situāciju, ePSIplatform. 
21Indekss novērtē atvērto datu pieejamības un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas situāciju, ņemot vērā 7 aspektus: Publiskā sektora atkalizmantošanas direktīvas (2003/98EK). 

ieviešana, atkalizmantošanas prakse, formāti, izmaksas, ekskluzīvās vienošanās, pašvaldību līmeņa informācijas atkalizmantošana, notikumi un pasākumi informācijas atkalizmantošanas jomā. 

Maksimālais punktu ieguves skaits - 700. 2015.gadā mainījās indeksa nosakošo datu aprēķināšanas metode. 



 35 

2. Palielinās iedzīvotāju e-prasmju līmenis 2.1. Iedzīvotāju IKT vidējā līmeņa prasmju 

attīstība 

30% 35% 34% N/a 35% N/a 

2.2. Iedzīvotāju īpatsvars, kuri nekad nav 

lietojuši internetu22 

18% 21% 15% 18% 13% 17% 

3. Nodrošināta pakalpojumu ērta pieejamība 

elektroniskā vidē23 

 

3.1. Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto 

internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību 

institūcijām 

 

46% 52.8% 48% 51.8% 51% 69% 

3.2. Uzņēmumu īpatsvars, kas izmanto 

internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību 

institūcijām 

78% - 80% 100% 82% 100% 

 

 

 

 

 

2.2.9 Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide 

 

 

Politikas rezultāti: 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2014 

plāns/izpilde 

2015 

Plāns/izpilde 

2016 

Plāns/izpilde 

1.Nodrošināta pakalpojumu ērta pieejamība 

elektroniskā vidē 

1.1. Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu 

sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām 

46% 53,5% 48% 52,1% 51% 69,5% 

1.2. Uzņēmumu īpatsvars, kas izmanto internetu 

sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām 

78% 0 80% 0 82% 0 

1.3. Iedzīvotāji, kas dod priekšroku valsts 

pakalpojumu saņemšanai elektroniskā veidā. 

35% 38% 40% 39% 45% 0 

                                                           
22Individuals who have never used the Internet, Eurostat. 
23 Informācijas avots: Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam. 
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2. Latvijas novērtējums ES ikgadējā 

eGovernment benchmark study 

2.1. „Key enablers” vidējais rādītājs (eID; 

eDokumenti; Autentifikācija; eSeifs, SSO) 

78 74% 80 76% 85 90% 

2.2. Uz lietotāju orientēta pārvalde („user centric 

government) 

 

 

 

75 73% 80 79% 82 82% 

 

 

 

2.2.10 ES fondu apguve 
 

Politikas rezultāti: 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2007.-2013. gada plānošanas periods 2016 

Finansējuma apjoms (milj. eiro) 

1. Piesaistītās investīcijas vides un dabas 

aizsardzības pasākumiem  

 

1.1. Projektu kopējās izmaksas (attiecināmās un 

neattiecināmās izmaksas)  

1 131,54[1] 99,37 99,37 

1.2. ES fondu finansējums (ERAF / KF) 706,08 65,41 65,41 

2. Piesaistītās investīcijas reģionālās attīstības 

pasākumiem  

2.1. Projektu kopējās izmaksas (attiecināmās un 

neattiecināmās izmaksas)  

487,71[2] 83,06 83,06 

2.2. ES fondu finansējums (ERAF / ESF) 387,61 70,6 70,6 

                                                           
[1]Aktivitātes – 3.3.1.6., 3.4.1.1., 3.4.1.3., 3.4.1.4., 3.4.1.5.1., 3.4.1.5.2., 3.5.1.1., 3.5.1.2.1., 3.5.1.2.2., 3.5.1.2.3., 3.5.1.3., 3.5.1 .4., kuru finansējums kumulitatīvi summēts, 

aprēķinot kopējās piesaistītās investīcijas vides un dabas aizsardzības pasākumiem 
[2]Aktivitātes - 1.5.3.1., 1.5.3.2., 2.3.2.2.3., 3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1., 3.6.1.2., 3.6.2.1., kuru finansējums kumulitatīvi summēts, aprēķinot kopējās piesaistītās investīcijas 

reģionālās attīstības pasākumiem 
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3. Piesaistītās investīcijas elektroniskās 

pārvaldes, informācijas sabiedrības un valsts 

informācijas sistēmu attīstības pasākumiem 

3.1. Projektu kopējās izmaksas (attiecināmās un 

neattiecināmās izmaksas)  

144,49[3] 17,56 17,56 

3.2. ES fondu finansējums (ERAF) 137,02 
 

14,92 14,92 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības   

2014 2015 2016 

4. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda Revīzijas 

iestādes sistēmas audita rezultāts 

Revīzijas iestādes[4] ikgadējais novērtējums, kas 

sniegts gada kontroles ziņojuma Eiropas 

Komisijai[5] ietvaros, par VARAM kā 2007.-

2013.g. plānošanas perioda Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgās 

iestādes izveidotās vadības un kontroles sistēmu 

1 2 1 N/A n/a N/A 

5. Veikta VARAM administrēto 2007.-2013.g. 

plānošanas perioda ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda aktivitāšu apstiprināto 

projektu uzraudzība un pēcuzraudzība, un 

maksājumu pieprasījumu izskatīšana, kā arī 

veikta visu VARAM kā atbildīgās iestādes 

pārziņā esošo 2007.-2013.g. plānošanas perioda 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitāšu/ 

apakšaktivitāšu uzraudzība  

5.1. Projektu skaits, kuriem tiek veikta uzraudzība 

un pēcuzraudzība[6] (aktivitātes, kuru ietvaros 

VARAM veic visas starpniekinstitūcijas funkcijas 

bez sadarbības iestādes iesaistes) 

228 239 228 239 190[7] 207[8] 

5.2. Izskatīto maksājumu pieprasījumu skaits 

(aktivitātes, kuru ietvaros VARAM veic visas 

starpniekinstitūcijas funkcijas bez sadarbības 

iestādes iesaistes) 

~230 212 ~120 270 0 0 

5.3. Atbildīgās iestādes funkciju veikšana attiecībā 

uz sadarbības iestāžu (Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) 

950 1238 950 1224 850 1171 

                                                           
[3] Aktivitātes - 3.2.2.1.1., 3.2.2.2., kuru finansējums kumulitatīvi summēts, aprēķinot kopējās piesaistītās investīcijas elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un valsts 

informācijas sistēmu attīstības pasākumiem 
[4] Revīzijas iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments 
[5] Skat. http://www.esfondi.lv/page.php?id=854 
[6] Uzraugāmo projektu skaits var mainīties, piemēram, gadījumā, ja projekts tiek pārtraukts, anulēts un tml. 
[7] Pabeigtie projekti, kuriem tiek veikta pēcuzraudzība (5 gadi pēc projekta pabeigšanas)  
[8] Pabeigtie projekti, kuriem tiek veikta pēcuzraudzība (5 gadi pēc projekta pabeigšanas) 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=854
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administrētajiem projektiem un virsuzraudzība 

aktivitāšu / apakšaktivitāšu līmenī[9] 

 

 

 

 

 

 

2.2.11 ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periods 

 

Politikas rezultāti:  

Rezultāta 

formulējums 

Rezultatīvais 

rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības Plānotie ieguldījumi 

2014.–2020.gada 

plānošanas 

periods 

 

2014. g.24 

 

2015. g. 2016. g.25 

 

Pieejamais finansējuma apjoms (milj. eiro)  

1. Piesaistītās investīcijas vides 

un dabas aizsardzības 
pasākumiem  

 

ES fondu 

finansējums 

(ERAF / KF) 

234,08 0 0,8 205,41 Kanalizācijas tīklu paplašināšana, atkritumu dalītās vākšanas, pārstrādes un 

reģenerācijas infrastruktūras attīstība, plūdu risku samazināšana, bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana, vides monitorings, u.c. 

2. Piesaistītās investīcijas 

reģionālās attīstības 
pasākumiem  

ES fondu 

finansējums 

(ERAF) 

375,84 0 328,8 375,84 Publiskās infrastruktūras uzņēmējdarbības atbalstam attīstība, teritoriju 
revitalizācija privāto investīciju piesaistei un jaunu darba vietu radīšanai, 

pašvaldību ēku energoefektivitāte. 

                                                           
[9] Uzraugāmo projektu skaits var mainīties, piemēram, gadījumā, ja projekts tiek pārtraukts, anulēts un tml. Prognoze 2014.-2015.gadam norādīta kā indikatīva, jo projektu skaits 

var mainīties atkarībā aktivitāšu ieviešanas progresa un jauno konkursu virzības gaitas.  
242014.gadā turpinājās darbs pie nacionālā līmeņa politikas plānošanas dokumentu izstrādēs un 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas izveides.  
25VARAM pārziņā esošo 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu (SAM) vai pasākumu finansējums, kas ir pieejams projektu iesniegumu atlašu organizācijai 

un līgumu slēgšanai, jo ir izpildīti priekšnosacījumi investīciju uzsākšanai – apstiprināti VARAM sagatavotie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un ieviešanas nosacījumi 

(Ministru kabineta noteikumi) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra vai nacionālo attīstības centru pašvaldības (integrēto teritoriālo investīciju gadījumā) var uzsākt projektu 

iesniegumu atlases. 
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3. Piesaistītās investīcijas 

informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju attīstības 

pasākumiem 

 

ES fondu 

finansējums 

(ERAF) 

128,81 0 116,9 128,81 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. 

 

 

 

 

 

2.2.12 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta, Emisiju kvotu izsoles instrumenta apguve 

 

 

Politikas rezultāti:  

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 
Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2014 2015 2016 

*1. Veikta Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumentu (KPFI) konkursu projektu ietvaros 

iesniegto maksājumu pieprasījumu izskatīšana 

un virzība apmaksai atbilstoši deleģējumam 

1. KPFI projektu virsuzraudzība atbilstoši 

noslēgtajiem līgumiem par KPFI īstenošanu – 

projektu skaits 

~50 478 N/a[10] 327 0 16* 

2. Izvērtēto atzinumu[11] par KPFI projektu 

maksājumu pieprasījumiem skaits 

~300 540 N/a[12] 447 0 10* 

                                                           
[10] Rādītāju šobrīd vēl nav iespējams noteikt, jo līdz 31.12.2014. būs noslēgusies visu šobrīd (t.i., uz 21.11.2013.) izsludināto KPFI projektu konkursu un īstenošanas fāzē esošo 

KPFI projektu īstenošana, savukārt plānotais KPFI konkurss „Elektromobiļi” vēl nav izsludināts, tāpēc nav iespējams precīzi prognozēt iespējamo projektu, t.sk., maksājumu 

pieprasījumu skaitu, jo saskaņā ar plānotajiem konkursa nosacījumiem uz KPFI atbalstu varēs pretendēt gan juridiskas, gan fiziskas personas. 
[11] Līdz 01.04.2014. atzinumus par KPFI projektu maksājumiem saskaņā ar 09.06.2010. starp VARAM un SIA „Vides investīciju fonds” noslēgto deleģējuma līgumu („Atsevišķu 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta deleģējuma funkciju īstenošanas līgums”) sniedz SIA „Vides investīciju fonds”; pēc 01.04.2014. - SIA „Vides investīciju fonds” saistību un 

funkciju pārņēmējs. 
[12] Skat. iepriekšējo zemsvītras piezīmi. 
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2. Veikta 2009.-2014.gada perioda EEZ un 

Norvēģijas finanšu instrumenta (EEZ/ NFI) 

programmu LV02 un LV07 finanšu uzraudzība, 

tai skaitā veikta programmas apsaimniekotāja un 

aģentūras administratīvo izdevumu pārbaude un 

NFI programmas LV07 iepriekš noteiktā 

projekta uzraudzība, tai skaitā veikta iesniegto 

projekta pārskatu pārbaude 

1. Starpposma finanšu pārskatu sagatavošanas 

procesā veikto programmas apsaimniekotāja un 

aģentūras izdevumu pārbaužu skaits 

6 6 6 6 6 6 

2. Izskatīto NFI projekta pārskatu (t.sk. 

maksājumu pieprasījumu) skaits 

3 2 3 3 1 3 

 

 

 



 

2.3 Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām un 

efektīvas darbības nodrošināšanu. 
 

Ministrijas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas process ir nepārtraukts un tiek 

nodrošināts, veicot funkciju un uzdevumu izpildes uzraudzību. Uzraudzība tiek nodrošināta gan 

ministrijas vadības līmenī (sanāksmes), gan struktūrvienību vadītāju līmenī (prioritāro mērķu un 

uzdevumu noteikšana, darba plāna sagatavošana, struktūrvienības sanāksmes), gan izmantojot 

Audita departamenta resursu- ministrijas auditējamo sistēmu neatkarīgā uzraudzībā, veicot plānotus 

un neplānotus auditus un pārbaudes, kā arī uzraudot sniegto ieteikumu ieviešanas procesu. Audita 

departaments atbilstoši valsts sekretāra apstiprinātai audita stratēģijai veic ministrijas un tās 

padotības iestāžu iekšējās kontroles sistēmu novērtējumu. 

2016. gadā Audita departamenta auditori kopumā no plānotajiem veicamajiem uzdevumiem 

nodrošināja 33 uzdevumu izpildi, veicot atbilstoši riska novērtējumam balstītus ministrijas vadības 

un atbalsta, pamatdarbības un ES finansēto programmu un projektu un ārvalstu finanšu palīdzības 

projektu vadības īstenošanas sistēmu auditus, gan projektu izdevumu pārbaudes un Eiropas 

Teritoriālās sadarbības programmās sistēmu auditus, nodrošinot iekšējās kontroles sistēmas 

darbības izpildes un pietiekamības neatkarīgu uzraudzību, analizējot un novērtējot ministrijas 

funkciju un uzdevumu darbību, kuru rezultātā tika sagatavoti auditu un pārbaužu ziņojumi un sniegti 

189 ieteikumi auditēto un pārbaudīto sistēmu pilnveidošanai un uzlabošanai. 

Atbilstoši 2016.gada auditu un pārbaužu laikā iegūtai informācijai kopumā ministrijā un 

padotībā esošajās iestādēs ir izveidota un darbojas jau pastāvošā iekšējā kontroles sistēma. 

Auditu un pārbaužu laikā netika konstatēti trūkumi, kuriem ir būtiska ietekme uz valsts budžeta 

un ES fondu vadības un kontroles sistēmās, tai skaitā Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu, 

darbību. Ņemot vērā pārskata periodā veikto auditu rezultātus, sniegto ieteikumu ieviešana gaitu, 

kā arī citus pārliecības radīšanas aspektus (ārējo auditu rezultāti), iegūts apstiprinājums, ka 

ministrijas auditētās un pārbaudītās izveidotās iekšējās kontroles darbojas un kopumā kontroles ir 

novērtētas atbilstošas, pietiekamas un efektīvas, kas ļauj sniegt pārliecību, ka riski tiek vadīti un 

ministrijas mērķi tiks sasniegti. 

Audita departaments 2016. gadā nodrošināja ārējo auditu- ES fondu ārējo auditoru un Valsts  

kontroles revīziju laikā sniegto 141 ieteikumu ieviešanas uzraudzību, uzturot ieteikumu uzskaites 

datu bāzi un koordinējot komunikāciju starp ministriju un ārējiem auditoriem par ieteikumu 

ieviešanas gaitu. Nodrošinot efektīvu uzraudzību, par iekšējo un ārējo auditu sniegto ieteikumu 

ieviešanas gaitu, Audita departaments sagatavo katru ceturksni informāciju ministrijas vadības 

sanāksmēs izskatīšanai valsts sekretāram un valsts sekretāra vietniekiem. 



 

 

3. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana 

3.1 Personāla skaitliskais sastāvs un izmaiņas 
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 2016.gadā vidēji bija  327amata vietas, bet 

faktiskais vidējais nodarbināto skaits – 305, no tiem 224valsts civildienesta ierēdņi un 81 darbinieks. 

Pārskata gadā ministrijā vidēji strādāja 230 sievietes un 75 vīrieši (turpmāk – darbinieki).  

 

 
 

Kopumā 2016.gadā tika pieņemti darbā vai iecelti valsts civildienesta ierēdņa amatā 51 darbinieks un 

pārtrauktas darba tiesiskās attiecības vai valsts civildienesta attiecības ar 39 darbiniekiem. Personāla 

rotācijas koeficients pārskata gadā ir 0.29 (pieņemto + atlaisto darbinieku skaits /darbinieku vidējais 

skaits) un personāla atjaunošanās koeficients – 0.17 (pieņemto darbinieku skaits/darbinieku vidējais 

skaits). 

 

3.1.1 Personāla izglītība un kvalifikācijas paaugstināšana 

 

2016.gadā ministrijā 98% strādājošo  ir augstākā izglītība, tajā skaitā 64% darbinieku ir iegūts 

maģistra grāds un 2% darbinieku - doktora grāds. 
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Lai sekmīgi nodrošinātu sekmīgu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumu 

izpildi, 2016.gadā ministrijas darbinieki kvalifikācijas un profesionālo zināšanu paaugstināšanai 

piedalījās dažādos mācību pasākumos (kursi, semināri u.c.) Valsts administrācijas skolā, dažādos 

mācību centros, kā arī Valsts kancelejas un ministrijas organizētajos iekšējos mācību  pasākumos 

(kopumā 105 mācību tēmas un 454 apmeklējumi). Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi tiek 

noteikti individuāli, ņemot vērā ikgadējā darba izpildes novērtēšanā noteiktās mācību vajadzības 

 

4. Starptautiskā sadarbība 2016. gadā 
 

2016. gadā VARAM turpināja pārstāvēt Latviju daudzās starptautiskās organizācijās un 

pasākumos 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. 

2016.gada 1.jūlijā Latvija oficiāli kļuva Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk 

– OECD) dalībvalsts, noslēdzot 3 gadu ilgu iestāšanās sarunu proces VARAM ir atbildīgā institūcija 

par Latvijas interešu pārstāvēšanu OECD Vides politikas komitejā, Ķimikāliju komitejā, Digitālās 

ekonomikas politikas komitejā un Reģionālās attīstības politikas komitejā, kā arī Īpašā ķīmisko vielu 

kontroles programmā un Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības programmā (LEED).  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards pārstāvēja Latviju OECD Vides 

ministru sanāksmē 2016.gada 28.–29.septembrī Parīzē, Francijā, kurā tika diskutēts par 

starptautiskajiem klimata jautājumiem. Savukārt 2016.gada 21.–23.jūnijā Kankūnā, Meksikā, 

ministra padomniece Signe Bāliņa piedalījās OECD Digitālās ekonomikas ministru sanāksmē, kurā 

Latvija sniedza savu redzējumu par sociālajiem un ekonomiskajiem ieguvumiem no interneta 

atvērtības. 

Latvijas dalības ES ietvaros 2016.gadā VARAM pārstāvēja Latvijas intereses četrās ES Vides 

ministru padomes sanāksmēs, divās neformālajās ES vides un klimata ministru sanāksmēs, divās ES 

Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes sanāksmēs par informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas jautājumiem, kā arī neformālajā ES ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības 

jautājumiem, sanāksmē. 
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Atzīmējama Eiropas Komisijas vides ģenerāldirektora vietnieces Džoannas Drakes (Joanna Drake) 

vizīte Latvijā2016. gada 1. jūlijā, kuras laikā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru 

tika pārrunāta NATURA 2000 teritoriju attīstība Latvijā un Latvijā īstenotais projekts “Dabas 

koncertzāle” svinīgi saņēma Eiropas Komisijas NATURA 2000 balvu kā labākais dabas aizsardzības 

komunikāciju projekts ES. 

Tāpat arī atzīmējama Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektoru Jukijo Amano (Yukiya 

Amano) vizīte Latvijā, kuras ietvaros 2016. gada 1. jūnijā notika tikšanās ar vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus atomenerģijas un 

kodoldrošības jomā. 

VARAM 2016. gadā turpināja pārstāvēt Latvijas intereses arī ANO Vides programmā (UNEP), kas 

ir vadošā globāla līmeņa institūcija vides aizsardzības jomā. 2016. gada maijā Nairobi, Kenijā, notika 

ANO Vides asamblejas (UNEA) otrā sesija ar vadošo tēmu “2030 Dienaskārtības ilgtspējīgai 

attīstībai vides dimensijas īstenošana”. UNEA otrās sesijas ietvaros tika apstiprinātas 24 rezolūcijas 

un 2 lēmumi par plašu vides jautājumu loku, tostarp UNEP pienesums 2030 Dienaskārtības 

ilgtspējīgai attīstībai īstenošanai. Nākamā UNEA sesija norisināsies 2017. gada decembrī.  

2016. gada jūlijā VARAM piedalījās ANO Augsta līmeņa politikas forumā, kura ietvaros notika 

diskusijas par 2030 Dienaskārtības ilgtspējīgai attīstībai un Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu 

dažādos līmeņos, integrējot arī UNEA atziņas attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības vides dimensiju. 

2016. gadā VARAM turpināja attīstīt divpusējo sadarbību ar ārvalstīm un aktīvi dalījās pieredzē 

ar ārvalstu partneriem, sekmīgi veicinot un paplašinot sadarbību, gūstot lietderīgu informāciju un 

paplašinot zināšanas turpmākajam darbam.  

Atbilstoši attīstības sadarbības prioritātēm divpusējās starptautiskās sadarbības ietvaros tika turpināta 

vai aktualizēta sadarbība ar Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu, Kazahstānu, Kirgizstānu, 

Ukrainu, Uzbekistānu u.c. 

2016. gadā VARAM pārstāvēja Latviju ministrijas atbildības jomās vairāku Ekonomikas ministrijas 

vadīto starpvaldību komisiju darbā: Latvijas Republikas - Azerbaidžānas Republikas Starpvaldību 

komisijas ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos, Latvijas 

Republikas - Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās 

sadarbības jautājumos, Latvijas Republikas - Turkmenistānas Republikas Starpvaldību komisijas 

ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos un Latvijas 

Republikas - Ukrainas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās 

sadarbības jautājumos. 

Savukārt 2016. gada 22.–23. jūnijā Latvijā tika organizēta Latvijas Republikas un Baltkrievijas 

Republikas Starpvaldību komisijas sēde par vides jautājumu koordināciju un pārrobežu īpaši 

aizsargājamās dabas teritoriju ilgtspējīgu izmantošanu.  

Baltijas valstu sadarbības ietvaros 2016. gada 12.–13. maijā Latvijā notika ikgadējā Baltijas valstu 

vides ministru tikšanās Baltijas Ministru padomes Vides komitejas ietvaros. Tās laikā Latvijas, 

Lietuvas un Igaunijas ministri dalījās pieredzē par ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī 

diskutēja par to, kā nodrošināt Baltijas valstu īpašās situācijas ņemšanu vērā ES 2030. gada mērķa 

siltumnīcefekta gāzu (turpmāk - SEG) ierobežošanai pārdalē starp dalībvalstīm.  

Šīs tikšanās laikā Baltijas valstu ministri parakstīja deklarāciju par vienotu nostāju ES 2030. gada 

mērķa SEG emisiju ierobežošanai pārdali starp dalībvalstīm un mērķa sasniegšanai piemērojamajiem 

nosacījumiem. Deklarācijā Baltijas valstis aicina Eiropas Komisiju ņemt vērā valstu īpašās situācijas 

politikas veidošanā. Nākamā Baltijas valstu vides ministru tikšanās 2017. gadā notiks Igaunijā. 
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Savukārt 2016. gada 6.–7. oktobrī Latvijā tikās Baltijas valstu ministri, kas atbild par reģionālās 

attīstības un pašvaldību jautājumiem. Tās laikā tika pārrunātas Baltijas valstu aktualitātes reģionālās 

attīstības un pašvaldību jomā, pieredze ES fondu atbalsta programmu ieviešanā 2014.-2020. gada 

periodā, kā arī diskutēts par piekrastes zonas attīstību, pakalpojumu pieejamību reģionos un 

administratīvi teritoriālās struktūras pilnveides plāniem. Nākamā ministru tikšanās notiks 2017. gadā 

Lietuvā 

 

2016. gadā VARAM veica 9 iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 111 382,00 eiro apmērā. 

 

Īstenots attīstības sadarbības projekts Moldovas reģionu atbalstam (20 000 eiro apmērā) 
c. VARAM pārstāvji, eksperti tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības jautājumos no 

pašvaldībām piedalījās Moldovas Ziemeļu reģiona tūrisma un uzņēmējdarbības 

infrastruktūras attīstības programmu izstrādes darba grupās, kā arī projektu 

identificēšanā un pilnveidošanā, balstoties uz Latvijas pieredzi un ņemot vērā 

Moldovas Ziemeļu reģiona sociāli ekonomisko situāciju (mentorings projektu 

izstrādei Reģionālās attīstības fonda finansējuma piesaistei) 

d. VARAM sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu organizēja vasaras skolu-nometni 

Moldovas kolēģiem ar mērķi stiprināt Moldovas reģionu, pašvaldību un NVO 

speciālistu profesionālo kapacitāti, sniedzot metodisku un praktisku atbalstu projektu 

izstrādei uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības jautājumos reģionālā un vietējā līmenī, 

kā arī veicināt Latvijas un Moldovas reģionu un pašvaldību sadarbību (kopā 50 

dalībnieki) 

e. Latvijas delegācija -  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas reģionu, 

pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvji (kopā 54 cilvēki) VARAM 

vadībā piedalījās vairākos ar uzņēmējdarbību saistītajos pasākumos visos Moldovas 

reģionos (semināri, tirdzniecības misija, Latvijas reģionu vakars, individuālās 

tikšanās, kontaktu veidošana un nostiprināšana visos Moldovas reģionos) 

 

5. Sabiedrības informēšana un izglītošana 
 

Apzinoties sabiedrības lomu vides un dabas aizsardzības, reģionālās attīstības, e-pārvaldes un 

IKT, kā arī ES fondu investīciju jomā, 2016. gadā turpināts aizsāktais darbs pie sabiedrības 

informēšanas un izpratnes veidošanas par aktualitātēm un politikas iniciatīvām šajos jautājumos. Lai 

veiksmīgi īstenotu VARAM kompetencē esošās politikas, svarīga loma piešķirta sociālo partneru 

līdzdalībai un atbalstam. Līdz ar to regulāri tika sagatavota un plašsaziņas līdzekļos izplatīta 

informācija par VARAM aktualitātēm, organizēti publicitātes pasākumi, piemēram, intervijas radio 

un televīzijā, kā arī publicēti ekspertu viedokļi un skaidrojumi drukātajos un interneta medijos.  

Lai nodrošinātu iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību pārstāvju nepastarpinātu dalību 

VARAM organizētajos semināros un konferencēs, potenciālie pasākumu interesenti daļā pasākumu 

varēja piedalīties attālināti, vērojot to interneta tiešsaistē.  

2016.gadā VARAM tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv  regulāri tika atjaunota informācija par 

aktuālākajiem VARAM kompetencē esošajiem jautājumiem un īstenotajiem pasākumiem. 

Informācija tika papildināta ar preses relīzēm, ekspertu viedokļiem, fotogrāfijām, infografikām un 

audiovizuālajiem materiāliem.  

 Nodrošinot nepastarpinātu komunikāciju ar sabiedrību, 2016. gadā aktīvi tika izmantots 

VARAM konts sociālajā mediju platformā twitter. Savukārt VARAM Youtube kanālā izvietoti 

audiovizuāli materiāli. Izmantojot šīs interneta tīmekļa vietnes, tika saņemta arī atgriezeniskā saite 

no sabiedrības, kas sniedza plašākas iespējas skaidrot un/vai komentēt dažādus jautājumus.  

 

 

http://www.varam.gov.lv/
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Vides un dabas aizsardzības, pielāgošanās klimata pārmaiņām 

Vairojot sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņu ietekmi tuvākā un tālākā nākotnē, vairāku 

konferenču, semināru un vairāku sarunu laikā interesenti ir mudināti pārdomāt savu rīcību globālo 

klimata pārmaiņu novēršanai un par pielāgošanos klimata pārmaiņām. Interaktīvā veidā uzzināt, kā 

mainīt savus paradumus, lai dzīvotu videi draudzīgi, kā arī noskaidrot, kādēļ tas ir svarīgi vides un 

klimata dēļ, varēja 2016. gada 3. līdz 16. oktobrī VARAM stendā izstādē „Vide un enerģija 2016”. 

Izpratnes paaugstināšanai un zaļā publiskā iepirkuma principu skaidrošanai, VARAM veikusi 

arī sabiedrības informēšanas aktivitātes. Arī 2016.gadā VARAM rīkoja 10 reģionālos seminārus 

Latvijas pašvaldībās, kur apmācīja iepirkumu speciālistus un skaidroja kā veikt zaļo iepirkumu, kā 

piemērot kritērijus, kā kontrolēt izpildi. 

Sagatavoti animēti video par  ZPI un tā atpazīšanu, kā arī video par ZPI pieredzes stāstiem, 

kas pieejami VARAM tīmekļa vietnē 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/. 

Lai saglabātu Baltijas jūras piekrastes unikālo dabas un kultūras mantojumu, kā arī veicinātu 

ekonomisko attīstību šajā teritorijā, 2016. gadā sabiedrība tika iesaistīta valsts ilgtermiņa tematiskā 

plānojuma Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai līdz 2030.gadam izveidē. 

Lai cilvēkus Latvijā mudinātu efektīvi izmantot dabas resursus, regulāri sniegtas intervijas, 

komentāri un raksti par atkritumu apsaimniekošanas aktualitātēm un aprites ekonomikas ieviešanas 

priekšrocībām. Ar iedvesmojošiem stāstiem un pozitīvas pieredzes piemēriem sabiedrība aicināta 

dzīvot atbildīgi un videi draudzīgi.  

2016. gada laikā notikušas vairākas ES vides ministru tikšanās. Sabiedrībai ar mediju 

līdzdalību sniegta plaša informācija par tikšanās laikā nolemto un starptautiski diskutējamiem 

jautājumiem.  

 Eiropas Savienības fondu atbalsts 

Lai motivētu līdzdarboties ES fondu, programmu un citu finanšu instrumentu sniegtajam 

atbalstam, veiktas informētības un izglītošanas aktivitātes,  gatavojot tekstuālu, vizuālu informāciju 

un arī organizējot ekspertu intervijas. Šajā jomā VARAM pārziņā ir reģionālā attīstības, vides 

infrastruktūras attīstības un vides aizsardzības, kā arī informāciju un komunikācijas tehnoloģiju 

jautājumos. Tādējādi ieguldīts darbs, lai aicinātu iedzīvotājus, uzņēmējus, valsts un pašvaldību 

iestāžu pārstāvjus aktīvi rīkoties. Piemēram, pašvaldību ēku energoefektivitātes celšanā, bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanā vai datu un pakalpojumu izmantojamībā. Sagatavota infografika par 

VARAM pārziņā esošajām 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda investīcijām. Plašāka 

informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633. 

 

Reģionālās attīstības veicināšana 

Īstenota komunikācija par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 

(VPVKAC) izveidi89 novadu nozīmes un 21 reģionālās nozīmes centros, tajā iesaistot pašvaldību 

iestāžu darbiniekus un iedzīvotājus. Ar vadmotīvu „Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk” iedzīvotāji informēti par 

publisko pakalpojumu pieejamību atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam. Tāpat VPVKAC 

apmeklētāji ir mudināti izmantot valsts iestāžu e-pakalpojumus, kā arī šo centru pārstāvji ir aicināti 

sniegt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju. Atbalstot VPVKAC 

darbinieku izglītošanu, tika organizēti vairāki semināri, turklāt daļa no pasākumiem bija vērojama 

tiešraidē, tādējādi tika nodrošināta iespēja interesentiem pasākumā piedalīties attālināti.  

Visa gada garumā notika jauno vecāku informēšana par valsts līdzfinansējumu bērniem, 

kuriem pašvaldības nevarēja nodrošināt vietu to bērnudārzos. Tika skaidrotas veiktās izmaiņas bērna 

izmaksu aprēķināšanas metodikā bērnudārzos,  sniegtas intervijas un gatavoti vizuāli informatīvi 

materiāli. Plašāka informācija pieejama šeit: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=20444 

Lai īpaši izceltu un pateiktos uzņēmumam, kas savā darbā ne tikai sekmīgi ievēro ilgtspējīgas 

uzņēmējdarbības pieeju, bet būtisku nozīmi piešķir tieši vides jautājumiem un ir nozīmīgs visa 

reģiona attīstības virzītājs, Ilgtspējas indeksa ietvaros 2016. gada 9.jūnijāVARAM pasniedza 

specbalvu “Reģiona SPĒKS”.  

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=20444
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Veicinot uzņēmējdarbības attīstību reģionos un vairojot sabiedrības interesi par 

uzņēmējdarbību kopumā, 2016. gadā no 26. septembra līdz 23. decembrim norisinājās reģionālo 

biznesa ideju konkurss "Biznesa ekspresis". Konkursa dalībnieki varēja ne tikai iepazīstināt ar savām 

biznesa idejām, bet arī piedalīties apmācībās, kas palīdzēja izstrādāt biznesa plānus. Sabiedrība tika 

informēta par jauno uzņēmēju sekmēm un iespējamo potenciālu. Tāpat konkursa dalībnieki tika 

pārliecināti, ka uzņēmējdarbības sekmēs ļoti daudz ir atkarīgs no pašu spēkiem paveiktā un 

veiksmīgās vai pretēji – neveiksmīgās komunikācijas ar izstrādātā produkta patērētājiem.  

 

Sabiedrības iesaistīšana IKT aktivitātēs 

 Aicinot publiskās pārvaldes iestādes izmantot digitālās vides sniegtās priekšrocības un 

popularizējot to iedzīvotāju vidū, otro gadu tika organizēts “Latvijas e-indeksa” mērījums. Tas guva 

plašu mērķa grupas atsaucību un popularitāti, jo mērījumā piedalījās visas 119 Latvijas pašvaldības 

un 102 valsts iestādes. Uzsverot e-vides infrastruktūras, pašvaldību interneta resursu, cilvēku 

prasmju, starpiestāžu sadarbību, sabiedrības iesaistīšanas un citu e-vides attīstības aspektus, 2016. 

gada 24.februārī tika paziņoti otrā “Latvijas e-indeksa” mērījuma par digitāli attīstītākajām publiskās 

pārvaldes iestādēm rezultāti.  

Lai veicinātu visas sabiedrības diskusiju par digitālo prasmju nozīmi, iepazīstinātu ar 

jaunākajām digitālo prasmju apmācības programmām un rīkiem, kā arī e-pakalpojumiem, VARAM 

sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) 2016. gadā no 

7. līdz 11. martam visā Latvijā jau septīto reizi organizēja E-prasmju nedēļu. Tā norisinājās Eiropas 

kampaņas “e-Skills for Jobs 2016” un “European Get Online Week 2016” laikā. E-prasmju nedēļas 

aktivitātēs Latvijā iesaistījās vairāk nekā 150 partneri: IKT nozares uzņēmumi, ministrijas, 

pašvaldības, skolas, bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas. E-vidē sekmējot saziņas iespējas ar 

iedzīvotājiem, valsti un pašvaldībām, kā arī veicinot digitālās ekonomikas attīstību, kopā notika 

vairāk nekā 700 pasākumi 98 Latvijas novados un pilsētās. Dažādos pasākumos interesentiem tika 

piedāvāta iespēja piedalīties arī virtuāli.  

Apliecinot Latvijā pieaugošo interesi par elastīgu darba laiku kā mūsdienīgu darba 

organizācijas formu, 2016. gada 27.maijā tika organizēta akcija “Strādā jebkur!”. Tās mērķis bija 

popularizēt mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darbā un  iepazīstināt ar elastīga darba stila 

iespējām un darba organizācijas principiem.  

Aicinot cilvēkus izmantot e-pakalpojumus, visā Latvijā jau trešo reizi no 2016. gada 19. līdz 

23. septembrim norisinājās kampaņa “Dienas bez rindām”. Tās laikā vairāk kā 80 valsts un pašvaldību 

iestādēs notika iedzīvotāju un uzņēmēju konsultācijas par e-pakalpojumu lietošanu, kā arī interesenti 

saņēma praktisku palīdzību pirmajiem soļiem e-pakalpojumu saņemšanā.  

Ar mērķi veicināt e-pārvaldes attīstību un iepazīstināt ar e-pakalpojumiem, kā arī tos 

popularizēt un aicināt sabiedrību tos izmantot, VARAM 2016. gada 20. un 21. oktobrī piedalījās 

izstādes RigaComm 2016 stendā „Valsts e-iespējas”. Izstādes laikā VARAM sadarbībā ar Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) un Valsts ieņēmuma dienesta (VID) darbiniekiem iepazīstināja 

apmeklētājus ar savu iestāžu e-pakalpojumiem.  

2016. gada nogalē VARAM saņēma Eiropas Izcilības balvu (European Excellence Awards) 

kategorijā “Labākā reģionālā kampaņa Baltijas valstīs” par 2015. gadā īstenoto informatīvo kampaņu 

“Valsts ir internetā”.  

  

Sabiedrības līdzdalība starptautiskos pasākumos 

Visa gada laikā gan iedzīvotāji, gan pašvaldību pārstāvji tika mudināti piedalīties dažādos 

starptautiskos ES organizētos konkursos, partnerības programmās,  iniciatīvās un konferencēs vides, 

klimata un IKT jomās. Aktīvi iesaistoties šāda veida pasākumos, pasaulē varam dalīties pieredzē gan 

ar Latvijas veiksmes stāstiem, gan arī vietējos iedzīvotājus informēt par citās valstīs notiekošo.  

2016. gadā VARAM koordinēja Eiropas Komisijas organizētu Eiropas Mobilitātes nedēļas 

(EMN) īstenošanu Latvijā. Tā notika 2016. gadā no 16. līdz 22.septembrim. Šī gada centrālā tēma 

bija vērsta uz “Viedu un ilgtspējīgu mobilitāti — ieguldījumu Eiropā”.  
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EMN aktivitāšu īstenošanā tika aicinātas iesaistīties visas Latvijas pašvaldības, savukārt 

pašvaldībām, lai paveikto plānoto, bija paredzēts iesaistīt savus iedzīvotājus. Dažādus pasākumus 

saviem novada iedzīvotājiem piedāvāja vairāk kā desmit pašvaldības. EMN tika atklāta ar akciju “Ar 

velo uz darbu”. Tās mērķis bija aicināt iedzīvotājus doties ikdienas gaitās ar velosipēdu. Kampaņa 

noslēdzās ar konkursa “Draudzīgs velosipēdistam” laureātu apbalvošanu. Konkursā piedalījās 

pašvaldības, iestādes un nevalstiskās organizācijas. Pasākuma mērķis bija izcelt labās prakses 

piemērus velosipēdistiem draudzīgas infrastruktūras veidošanā, kā arī velotūrismu veicināšanā un 

dalīties ar labo pieredzi riteņbraukšanas pasākumu organizēšanā. Līdz ar to visi EMN iesaistītie – gan 

organizatori, gan pasākumu dalībnieki un apmeklētāji tika motivēti līdzdarboties.  

 

5.1. Vides izglītība un zinātne 

 

Iepriekšējos un arī 2016.gadā ministrijas interešu lokā atradās sekojošas Izglītības un zinātnes 

ministrijās pārziņā esošas Valsts pētījumu programmas (2014 –2017)26: 

1) Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT); 
2) Energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata 

mainību mazinošai energoapgādei (LATENERGI); 
3) Daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2); 
4) Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un 

tehnoloģijas (ResProd); 
5) Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai 

Latvijā (AgroBioRes); 
6) Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars 

valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības 

veidošanai (EKOSOC - LV); 
7) Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH); 

8) Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā 

(SUSTINNO). 
Tāpat turpināta sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Zinātnes padomi, Vides 

zinātnes un izglītības padomi, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, augstskolām, un Vides 

izglītības fondu. 

2016. gada 22. janvārī ministrija un Vides izglītības fonds noslēdza Sadarbības memorandu, 

aktualizējot ilggadēju sadarbību starptautiskā Vides izglītības fonda programmu (Ekoskolas, Zilais 

karogs, Zaļā Atslēga, Jaunie Vides reportieri, Izzini mežu) īstenošanā Latvijā. 

Lai veicinātu finansējuma piesaisti Latvijas Hidroekoloģijas institūta ilgstošo pētījumu 

uzturēšanai un paplašināšanai, 2006. gadā uzsākta sagatavošanās institūta pievienošanai Daugavpils 

Universitātei.  

Pārskata periodā ministrija turpināja sadarbību arī ar tādām starptautiskām organizācijām kā 

Eiropas bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu pētniecības sadarbības tīkls 

(BiodivERsA) un Starpvaldību bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu politikas-

zinātnes platforma (IPBES). Trīs no Latvijas apstiprināti eksperti piedalās šādās IPBES darba grupās: 

1) kapacitātes, 2) pamatiedzīvotāju un vietējo iedzīvotāju zināšanu un 3) dabas scenāriju analīzes un 

modelēšanas politikas mehānismu un metodikas darba grupā. 
 

6. 2017.gadā plānotie būtiskākie veicamie Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas darbi 
 

                                                           
26Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumu Nr.558 “Par valsts pētījumu programmām” 

http://www.izm.gov.lv/lv/zinatne/valsts-petijumu-programmas/2014-2017
http://www.videsfonds.lv/lv/
file:///C:/Users/ValdimartsS/Downloads/SVIF_10102016%20(3).pdf
http://www.biodiversa.org/
http://www.ipbes.net/
https://likumi.lv/doc.php?id=269406


 49 

Ministrija politiku īstenos 6 darbības virzienos: 

1. Darbības virziens: Vides kvalitātes saglabāšana un oglekļa mazietilpīgas un pret klimata 

pārmaiņām noturīgas attīstības sekmēšana 

Pasākumi: 

 Izstrādāt Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju līdz 2050.gadam; 

 Attīstīt Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) darbību; 

 Novērst un samazināt vidē nonākošo piesārņojumu, tostarp pilnveidot gaisa kvalitātes 

normatīvo bāzi un pilnveidot vides monitoringa sistēmu, kā arī ieviest pasākumu programmu 

piesārņojošo vielu emisiju samazināšanai; 

 Panākt ūdens laba stāvokļa sasniegšanu un plūdu riska mazināšanu visā valsts teritorijā, 

īstenojot atbilstošus pārvaldības pasākumus, kas noteikti upju baseinu apgabalu 

apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plānos, kā arī pasākumu programmās laba jūras 

vides stāvokļa panākšanai, kā arī pilnveidot un attīstīt prasības ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanai un lietošanai; 

 Salaspils kodolreaktora likvidācijas nodrošināšana (izstrādāt Radioaktīvo atkritumu 

pārvaldības valsts programmu; īstenot uzraudzības pasākumus jaunas radioaktīvo atkritumu 

tvertnes izbūvei glabātuvē "Radons" un Salaspils kodolreaktora likvidācijai); 

 Nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda līdzekļu 

pieejamību vides kvalitātes uzlabošanai, piesārņojuma samazināšanai, kontroles un 

uzraudzības sistēmas attīstībai, kā arī klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai un pielāgošanās 

veicināšanai. 

 

2. Darbības virziens: Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu un efektīvu pārvaldību, saglabājot 

bioloģisko daudzveidību, nodrošinot ekosistēmu pakalpojumu pieejamību un veicināt pāreju 

uz aprites ekonomiku 

Pasākumi: 

 Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana (vairāku MK noteikumu izstrāde, lai 

veicinātu radīto atkritumu daudzuma samazināšanos, poligonos apglabājamo atkritumu 

daudzuma samazināšanos un pārstrādāto atkritumu īpatsvara palielināšanos); 

 Efektīvas zemes dzīļu pārvaldības un aizsardzības nodrošināšana (tostarp grozījumu izstrāde 

likumā „Par zemes dzīlēm” un pakārtotajos MK noteikumos); 

 Pilnveidot īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības tiesisko pamatu (tostarp 

izstrādājot ES nozīmes sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanas koncepciju); 

 Kūdras resursu apsaimniekošanas un izmantošanas stratēģijas izstrāde; 

 Zaļā publiskā iepirkuma īpatsvara paaugstināšana publiskajos iepirkumos (MK noteikumu 

apstiprināšana, metodiskā atbalsta nodrošināšana zaļā iepirkuma veicināšanai, sabiedrības 

informēšana par zaļo iepirkumu); 

 Pārejas uz aprites ekonomiku politikas izstrāde. 

3. Darbības virziens: Sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību 

Pasākumi: 

 Reģionu un pašvaldību rīcībspējas stiprināšana, lai veicinātu teritoriju attīstību (tostarp 

nodrošināt Latgales Speciālās ekonomiskās zonas darbību); nodrošināt ES fondu 2014.–2020. 

gada plānošanas perioda līdzekļu pieejamību pašvaldībām projektu realizācijai 

uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras attīstībai, degradēto teritoriju revitalizācijai, 

pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai; 

 

 Pašvaldību darbības sistēmas pilnveidošana (tostarp administratīvo teritoriju grupu 

noteikšana, kuru ietvarā pašvaldības var sadarboties vai apvienoties; valsts tiešās pārvaldes 
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funkciju decentralizācijas iespēju izvērtēšana, balstoties uz izveidotajām sadarbības 

teritorijām); 

 Jūras telpiskā plānojuma un ilgtermiņa tematiskā plānojuma par publisko infrastruktūru 

Baltijas jūras piekrastei izstrāde; 

 Zemes politikas tiesiskā regulējuma pilnveide, nodrošinot tiesisku un efektīvu vidi ilgtspējīgai 

izmantošanai; 

4. Darbības virziens: Nodrošināt valsts un pašvaldību (turpmāk-publisko) publisko 

pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanu un visaptverošu pieejamību, t.sk. elektroniski 

Pasākumi: 

 „Vienas pieturas” aģentūras principu ieviešana valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā 

(tostarp izveidojot jaunus un uzturot jau izveidotos Valsts un pašvaldību vienotos klientu 

apkalpošanas centrus; Portāla Latvija.lv satura un funkcionalitātes attīstība; nodrošinot 

oficiālās e-adreses ieviešanai nepieciešamā regulējuma izstrādi, apmācību un informatīvo 

pasākumu īstenošanu); 

 Vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla darbības nodrošināšana pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās; 

 Uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana un darbavietu radīšana pašvaldībās, kā arī 

pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana (Grozījumi Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā; atbalsta pasākumi Plānošanas reģionu uzņēmējdarbībā, pašvaldību 

pakalpojumu uzlabošanā); 

5. Darbības virziens: Digitālā vienotā tirgus attīstība, digitālo prasmju un valsts vienotās IKT 

arhitektūras pārvaldība 

Pasākumi: 

 Uzlabot valsts IKT pārvaldības sistēmas un izveidot elektroniskās pārvaldes koplietošanas 

platformu, t.sk., nodrošinot ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda līdzekļu 

pieejamību projektu īstenošanai ; 

 Vienotas valsts informācijas tehnoloģiju arhitektūras ieviešana; 

 Elektroniskās pārvaldes koplietošanas platformu attīstība; 

 ES Digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana; 

 Uzlabotas fizisko personu elektroniskās identifikācijas ieviešana; 

 Nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzekļu 

pieejamību publiskās pārvaldes IKT projektu īstenošanai. 

6. Darbības virziens: Nodrošināt VARAM darbības ilgtspējību, t.sk. paaugstinot iestādes 

darbības efektivitāti, mazinot administratīvo slogu un nodrošinot nodarbināto profesionalitātes 

celšanu 

Pasākumi: 

 Dokumentu pārvaldības pilnveidošana (elektroniska dokumentu aprite, Namejs sistēma); 

 Regulāra VARAM darbinieku apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana (apmācības, t.sk. 

atbalsts padotības iestādēm); 

 VARAM tehniski-materiālās bāzes pilnveidošana (publiskie iepirkumi, telpu jautājumi, 

finanšu vadības sistēmu uzlabošana, u.c.); 

 Vienoto publisko iepirkumu atsevišķām precēm/pakalpojumiem ieviešana resorā; 

 Starptautiskās sadarbības veicināšana, nodrošinot sadarbību ar Latvijai prioritārām valstīm 

(tostarp līgumu noslēgšana ar Ukrainu par sadarbību vides jomā, un Baltkrieviju par sadarbību 

kodoldrošības jomā); 

 Efektīva auditu veikšana un ieteikumu uzraudzība. 

 

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

būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras 
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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 Eiropas Savienības 2014.-2020.gada plānošanas periodu ir aktualizējies 

jautājums par vides datu kvalitāti un pietiekamību investīciju plānošanai. Turpmākajos periodos ir 

būtiski nodrošināt pietiekamu vides monitoringa un attiecīgu informācijas sistēmu finansēšanu, lai 

nodrošinātu nozares ar nepieciešamajiem datiem, kuri raksturotu vides kvalitātes izmaiņas.  

Sarežģījumus projektu un programmu īstenošanai veido nestabila situācija būvniecības tirgū, 

iespējams, nepietiekama konkurence tajā, biežas iepirkumu pārsūdzības ievērojami kavē projektu 

īstenošanu. Ūdenssaimniecības projektu ietvaros viens no izaicinājumiem varētu būt plānoto rezultātu 

sasniegšanas nodrošināšana - faktisko pieslēgumu izveide centralizētajiem notekūdeņu savākšanas 

tīkliem projekta īstenošanas laikā. 

Pastāv risks, ka būvdarbi arī nākotnē varētu sadārdzināties, kā rezultātā projektu īstenotājiem, 

t.sk. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.1 
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VARAM struktūrvienību apraksti: 

 

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, nosaka tās mērķus, prioritātes, 

pasākumus, kā arī koordinēt tās ieviešanu, kā arī nodrošina 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  



 53 

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. 

 

Investīciju politikas departaments prioritāri nodrošina VARAM deleģēto 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) atbildīgās iestādes 

funkciju izpildi attiecībā uz ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanu, VARAM pārziņā esošo 

2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu vides aizsardzības, reģionālās 

attīstības un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā sākotnējo novērtējumu, ieviešanas 

nosacījumu un projektu iesniegumu atlases kritēriju izstrādi, saskaņošanu ar iesaistītajām pusēm un 

virzību apstiprināšanai, kā arī pēc projektu apstiprināšanas – veic specifisko atbalsta mērķu ieviešanas 

uzraudzību. 
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Investīciju politikas departaments nodrošina arī atbildīgās institūcijas funkcijas attiecībā uz 

horizontālo principu „Ilgtspējīga attīstība” (turpmāk – HP IA) Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros, kā arī HP IA īstenošanas uzraudzības 

funkcijas Eiropas Savienības 2007.-2013. gada plānošanas perioda ietvaros.  

 

Papildus Investīciju politikas departaments līdzdarbojas arī citu finanšu instrumentu un citu 

finansējuma avotu investīciju plānošanā un īstenošanā vides, reģionālās attīstības, elektroniskās 

pārvaldes un informācijas tehnoloģiju politiku ieviešanai, to starp, nodrošina komercdarbības atbalsta 

programmu izstrādi un saskaņošanu ar Eiropas Komisiju 

 

Departamentā ir šādas struktūrvienības – Investīciju programmu un finanšu instrumentu atbalsta 

nodaļa, Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļa un Vides 

investīciju 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. 

 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbildīgās iestādes funkciju izpildi attiecībā uz projektu 

rezultātu monitoringu. 

 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta atbildīgās iestādes funkciju izpildi attiecībā uz 

projektu ieviešanas uzraudzību un kontroli. 

 2007.-2013. gada plānošanas perioda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

ES struktūrfondu plānošanas perioda Sertifikācijas iestādes darbību.  

 2007.-2013. gada plānošanas perioda Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas ES struktūrfondu plānošanas perioda Finanšu vadības daļas funkciju veikšanu. 

 2009.-2014.gada plānošanas perioda Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 

Norvēģijas finanšu instrumenta programmu apsaimniekotāja funkciju izpildi attiecībā uz 

VARAM kompetencē esošo programmu finanšu uzraudzību un kontroli. 

 2009.–2014.gada plānošanas perioda Norvēģijas finanšu instrumenta programmas 

„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts 

institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” 

projekta uzraudzību.  

 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu 

mērķa ”Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu un Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta 

ietvaros īstenojamo programmu Finanšu kontroles institūcijas funkciju attiecībā uz Latvijas 

finansējuma saņēmējiem un programmu institūciju veiktajiem izdevumiem. 

 2004.-2006.gada plānošanas perioda VARAM deleģēto Kohēzijas fonda starpniekinstitūcijas 

funkciju izpildi attiecībā uz projektu pēcieviešanas uzraudzību un kontroli. 

 2004.-2009.gada plānošanas perioda Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta starpniekinstitūcijas funkciju izpildi attiecībā uz vides 

aizsardzības jomas projektu pēcieviešanas uzraudzību un kontroli. 

 

Departamentā ir šādas struktūrvienības – Projektu uzraudzības nodaļa, Finanšu vadības nodaļa un 

Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļa. 



 56 

 

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 strukturālo un investīciju fondu 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 un jaunā plānošanas perioda 

līdz 2021.gadam programmu sagatavošanu, vadību  un koordināciju; 

 nodrošina Šveices Konfederācijas finanšu instrumenta pasākumu plānošanu, vadību un 

koordināciju; 

 nodrošina mērķdotāciju investīcijām pašvaldībām plānošanu un uzraudzību, kā arī 

mērķdotāciju pašvaldību pasākumiem uzraudzību. 

 

Departamentā ir šādas struktūrvienības – Teritoriālās sadarbības nodaļa, Nacionālo un ārvalstu 

atbalsta instrumentu nodaļa, Programmu vadības nodaļa, Finanšu un sertifikācijas nodaļa, Pārrobežu 

sadarbības programmu sekretariāts (nodaļa izveidota 2015.gada beigās).  

 

Juridiskais departaments 
Juridiskā departamenta galvenie uzdevumi ir nodrošināt ministrijas izstrādāto tiesību aktu projektu 

un attīstības plānošanas dokumentu projektu juridisko pamatpārbaudi un papildpārbaudi. Tāpat 

struktūrvienības uzdevums ir nodrošināt juridiskā atbalsta funkciju ministrijai kā Eiropas Savienības 

struktūrfondu, citu starptautisko un nacionālo finanšu instrumentu atbildīgajai un sadarbības iestādei, 

programmas apsaimniekotājam un Eiropas teritoriālās sadarbības programmu nacionālajai 

atbildīgajai iestādei,  kā arī Latvijas-Lietuvas un Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 

vadošajai iestādei un revīzijas 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. 

 
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.  
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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 attiecību 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. 



 

Pielikums Nr.2 
 

 
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 

Audita departaments  

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 

Investīciju programmu un finanšu 

instrumentu atbalsta nodaļa 

Vides investīciju 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 
sekretariāts 

Teritoriālās sadarbības projektu 

kontroles nodaļa 

Finanšu vadības nodaļa 

Projektu uzraudzības nodaļa 

Investīciju uzraudzības 

departaments 

Grāmatvedības nodaļa  

Juridiskā nodaļa 

ES fondu projektu tiesiskā nodrošinājuma 

nodaļa 

valsts sekretāra vietnieks 

administratīvajos jautājumos 

 

Reģionālo un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju 

investīciju nodaļa 

Lietvedības nodaļa 

Sabiedrisko attiecību nodaļa 

Valsts informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 

nodaļa 

Programmu vadības nodaļa 

Finanšu un sertifikācijas nodaļa 
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Pielikums Nr.3 
 

VARAM ir sagatavojusi šādus tiesību aktu projektus, kuri apstiprināti 2016.gadā: 

 17 likumprojektus; 

 79 Ministru kabineta noteikumu projektus; 

 41 Ministru kabineta rīkojumu projektus;  

 2  politikas plānošanas dokumentu projektus; 

 10 Ministru kabineta protokollēmumi; 

 33 informatīvos ziņojumus; 

 10 nacionālās pozīcijas un nostājas; 

 3 Ministru prezidenta rīkojumi 

 8 citi dokumenti 

 

Saeimā apstiprinātie likumi 
Pieņemšanas 

datums 

Likuma nosaukums 

21.01.2016. Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu 

kontekstā pirmo un otro grozījumu 

21.01.2016 Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā Protokols par stratēģisko 

vides novērtējumu 

31.03.2016. Par nekustamā īpašuma Ieriķu iela 10A, Rīgā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — 

Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai 

31.03.2016. Par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatve 14, Rīgā daļas atsavināšanu sabiedrības 

vajadzībām — Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves 

nodrošināšanai 

31.03.2016. Par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatve 13, Rīgā daļas atsavināšanu sabiedrības 

vajadzībām — Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves 

nodrošināšanai 

05.05.2016. Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava iela 37, Rīgā daļas atsavināšanu sabiedrības 

vajadzībām — Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves 

nodrošināšanai 

19.05.2016. Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums 

26.05.2016. Grozījums Reģionālās attīstības likumā 

09.06.2016. Grozījumi likumā "Par piesārņojumu" 

16.06.2016. Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā 

16.06.2016. Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās  un speciālajās ekonomiskajās zonās 

17.11.2016. Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā 

23.11.2016. Grozījumi Iepakojuma likumā 

23.11.2016. Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā 

23.11.2016. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu 

23.11.2016. Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā 

15.12.2016. Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā 

 

 

 

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi 
Pieņemšanas 

datums 

Nr. TA nosaukums 

12.01.2016.  35 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos 

arhitektūras pieminekļos” nolikums”  

19.01.2016.  45 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par 

atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās 

iekārtās" 

http://likumi.lv/ta/id/280081-par-1991-gada-25-februara-espo-konvencijas-par-ietekmes-uz-vidi-novertejumu-parrobezu-konteksta-pirmo-un-otro-grozijumu
http://likumi.lv/ta/id/280081-par-1991-gada-25-februara-espo-konvencijas-par-ietekmes-uz-vidi-novertejumu-parrobezu-konteksta-pirmo-un-otro-grozijumu
http://likumi.lv/ta/id/74742-par-konvencijas-par-ietekmes-uz-vidi-novertejumu-parrobezu-konteksta-protokola-projektu-par-strategisko-vides-novertejumu
http://likumi.lv/ta/id/74742-par-konvencijas-par-ietekmes-uz-vidi-novertejumu-parrobezu-konteksta-protokola-projektu-par-strategisko-vides-novertejumu
http://likumi.lv/ta/id/281497-par-nekustama-ipasuma-ieriku-iela-10a-riga-dalas-atsavinasanu-sabiedribas-vajadzibam-austrumu-magistrales-izbuves
http://likumi.lv/ta/id/281497-par-nekustama-ipasuma-ieriku-iela-10a-riga-dalas-atsavinasanu-sabiedribas-vajadzibam-austrumu-magistrales-izbuves
http://likumi.lv/ta/id/281496-par-nekustama-ipasuma-gustava-zemgala-gatve-14-riga-dalas-atsavinasanu-sabiedribas-vajadzibam-austrumu-magistrales
http://likumi.lv/ta/id/281496-par-nekustama-ipasuma-gustava-zemgala-gatve-14-riga-dalas-atsavinasanu-sabiedribas-vajadzibam-austrumu-magistrales
http://likumi.lv/ta/id/281496-par-nekustama-ipasuma-gustava-zemgala-gatve-14-riga-dalas-atsavinasanu-sabiedribas-vajadzibam-austrumu-magistrales
http://likumi.lv/ta/id/281498-par-nekustama-ipasuma-gustava-zemgala-gatve-13-riga-dalas-atsavinasanu-sabiedribas-vajadzibam-austrumu-magistrales
http://likumi.lv/ta/id/281498-par-nekustama-ipasuma-gustava-zemgala-gatve-13-riga-dalas-atsavinasanu-sabiedribas-vajadzibam-austrumu-magistrales
http://likumi.lv/ta/id/281498-par-nekustama-ipasuma-gustava-zemgala-gatve-13-riga-dalas-atsavinasanu-sabiedribas-vajadzibam-austrumu-magistrales
http://likumi.lv/ta/id/282332-par-nekustama-ipasuma-augusta-deglava-iela-37-riga-dalas-atsavinasanu-sabiedribas-vajadzibam-austrumu-magistrales
http://likumi.lv/ta/id/282332-par-nekustama-ipasuma-augusta-deglava-iela-37-riga-dalas-atsavinasanu-sabiedribas-vajadzibam-austrumu-magistrales
http://likumi.lv/ta/id/282332-par-nekustama-ipasuma-augusta-deglava-iela-37-riga-dalas-atsavinasanu-sabiedribas-vajadzibam-austrumu-magistrales
http://likumi.lv/ta/id/282586-latgales-specialas-ekonomiskas-zonas-likums
http://likumi.lv/doc.php?id=282848
http://likumi.lv/ta/id/283159-grozijumi-likuma-par-piesarnojumu-
http://likumi.lv/ta/id/283154-grozijumi-prieksvelesanu-agitacijas-likuma
http://likumi.lv/ta/id/267470-grozijumi-likuma-par-nodoklu-piemerosanu-brivostas-un-specialajas-ekonomiskajas-zonas-
http://likumi.lv/ta/id/287765-grozijums-atkritumu-apsaimniekosanas-likuma
http://likumi.lv/ta/id/287259-grozijumi-iepakojuma-likuma
http://likumi.lv/ta/id/287766-grozijumi-dabas-resursu-nodokla-likuma
http://likumi.lv/ta/id/287243-grozijumi-likuma-par-ietekmes-uz-vidi-novertejumu-
http://likumi.lv/ta/id/287255-grozijumi-udens-apsaimniekosanas-likuma
http://likumi.lv/ta/id/287766-grozijumi-dabas-resursu-nodokla-likuma
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26.01.2016.  60 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.135 "Noteikumi 

par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām 

prasībām" 

26.01.2016.  69 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana - zema enerģijas patēriņa ēkas" 

nolikums 

09.02.2016. 97 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.42 "Noteikumi par 

pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem""  

09.02.2016. 98 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas 

kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem"" 

23.02.2016. 110 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 

"Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām" 

23.02.2016. 111 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par 

atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem" 

23.02.2016. 112 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par 

atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus 

01.03.2016.  131 Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas 

pasākumiem 

08.03.2016.  150 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" 5.4.2.1. pasākuma 

"Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības 

priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi 

08.03.2016.  151 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 

"Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 

pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2.pasākuma "Kultūras mantojuma 

digitalizācija" īstenošanas noteikumi 

08.03.2016.  152 Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 

„Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi 

22.03.2016.  165 Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā 

pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana" 

22.03.2016.  174 Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu 

22.03.2016.  191 Kārtība, kādā pašvaldībām 2016.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un 

pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei un uzturēšanai 

22.03.2016.  192 Noteikumi par izmaksām, kas saistītas ar atkritumu poligonu apsaimniekošanu pēc to 

slēgšanas  

12.04.2016. 217 Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.312 "Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums 

12.04.2016. 218 Par vienošanos par sadarbības programmas "Interreg V-A Igaunija-Latvija" 

pārvaldību un administrēšanu 

26.04.2016.   255 Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu 

cenrādis 

03.05.2016.  277 Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas 

plāns" 

17.05.2016.  302 Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.augusta noteikumos Nr.547 "Dabas parka 

"Sauka" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 

http://likumi.lv/doc.php?id=281356
http://likumi.lv/doc.php?id=281356
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31.05.2016.  332 Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.644 "Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas 

un pārbaudes kārtība 

31.05.2016.  347 Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 

pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās 

pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 

attīstība" īstenošanas noteikumi” 

31.05.2016.  343 Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.593 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt 

privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 

atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 

specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi" 

 07.06.2016.  353 Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši 

aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem 

postījumiem un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai  

14.06.2016.  374 Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi 

14.06.2016.  375 Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums 

14.06.2016.  376 Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.124 "Kārtība, kādā 

tiek veikta Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā 

sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu kontrole" 

14.06.2016.  377 Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.200 "Valsts budžeta 

līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas 

teritoriālā sadarbība" programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas 

14.06.2016.  378 Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumos Nr.113 "Kārtība, kādā 

valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu 

mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanai un veic 

maksājumus" 

14.06.2016.  383 Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par 

radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām 

21.06.2016.  391 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, 

kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm 

21.06.2016.  403 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa 

"Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un 

nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi 

28.06.2016. 421 Kārtība, kādā Valsts vides dienests pieņem lēmumu par atļauju ievest atkritumus 

reģenerācijai un lēmumu par atkritumu ievešanas aizliegumu 

28.06.2016. 422 Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 12. jūnija noteikumos Nr. 409 "Noteikumi 

par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un 

pārvietojamām cisternām" 

 

05.07.2016.  430 Īpašās vides prasības celulozes, papīra vai kartona ražošanai   
 

05.07.2016.  430 Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumos Nr.748 „Noteikumi 

par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus 

nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam”  

26.07.2016.  492 Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.319 "Kārtība, kādā 

publiskojama Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā 

sadarbība" programmu vadībā Latvijā iesaistīto institūciju informācija par 

programmu ietvaros  

26.07.2016.  494 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 

"Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 

5.2.1.1.pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas 

noteikumi"  

http://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo
http://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo
http://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo
https://m.likumi.lv/ta/id/249805-noteikumi-par-vides-aizsardzibas-prasibam-degvielas-uzpildes-stacijam-naftas-bazem-un-parvietojamam-cisternam
https://m.likumi.lv/ta/id/249805-noteikumi-par-vides-aizsardzibas-prasibam-degvielas-uzpildes-stacijam-naftas-bazem-un-parvietojamam-cisternam
https://m.likumi.lv/ta/id/249805-noteikumi-par-vides-aizsardzibas-prasibam-degvielas-uzpildes-stacijam-naftas-bazem-un-parvietojamam-cisternam
http://likumi.lv/ta/id/283342-ipasas-vides-prasibas-celulozes-papira-vai-kartona-razosanai
http://likumi.lv/ta/id/283342-ipasas-vides-prasibas-celulozes-papira-vai-kartona-razosanai
http://likumi.lv/ta/id/283346-grozijumi-ministru-kabineta-2005-gada-4-oktobra-noteikumos-nr-748-noteikumi-par-nolietotu-transportlidzeklu-atzisanu-par-atmest...
http://likumi.lv/ta/id/283346-grozijumi-ministru-kabineta-2005-gada-4-oktobra-noteikumos-nr-748-noteikumi-par-nolietotu-transportlidzeklu-atzisanu-par-atmest...
http://likumi.lv/ta/id/283346-grozijumi-ministru-kabineta-2005-gada-4-oktobra-noteikumos-nr-748-noteikumi-par-nolietotu-transportlidzeklu-atzisanu-par-atmest...
http://likumi.lv/ta/id/283812-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-16-junija-noteikumos-nr-319-kartiba-kada-publiskojama-eiropas-strukturalo-un-investiciju
http://likumi.lv/ta/id/283812-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-16-junija-noteikumos-nr-319-kartiba-kada-publiskojama-eiropas-strukturalo-un-investiciju
http://likumi.lv/ta/id/283812-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-16-junija-noteikumos-nr-319-kartiba-kada-publiskojama-eiropas-strukturalo-un-investiciju
http://likumi.lv/ta/id/283812-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-16-junija-noteikumos-nr-319-kartiba-kada-publiskojama-eiropas-strukturalo-un-investiciju
http://likumi.lv/ta/id/283913-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-2-1-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-dazada-veida-atkritumu-atkartotu
http://likumi.lv/ta/id/283913-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-2-1-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-dazada-veida-atkritumu-atkartotu
http://likumi.lv/ta/id/283913-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-2-1-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-dazada-veida-atkritumu-atkartotu
http://likumi.lv/ta/id/283913-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-2-1-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-dazada-veida-atkritumu-atkartotu
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02.08.2016.  514 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa 

"Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 

5.4.1.1.pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un 

rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi  

09.08.2016.  519 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa 

"Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu 

iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi  

02.08.2016.  530 Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.526 „Kārtība, 

kādā sniedzami ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām Eiropas Strukturālo un 

investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansēto 

projektu ieviešanā un  

09.08.2016.  532 Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.71 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst 

plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu 

pirmās atlase  

16.08.2016. 546 Par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties 

sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kā arī atkritumu apsaimniekošanas līgumu 

būtiskajiem noteikumiem  

16.08.2016. 547 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696 "Zemes 

dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārtība""  

06.09.2016.  595 Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi 

par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem  

06.09.2016.  601 Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  

20.09.2016. 621 Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu 

nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem"  

20.09.2016. 622 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 "Noteikumi 

par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus 

un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts 

nodeva  

27.09.2016. 632 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi 

par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir 

nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu 

komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē" 

27.09.2016. 637 Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.250 "Noteikumi par 

darbībām emisijas reģistrā" 

06.09.2016.  638 Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 „Noteikumi par 

transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, 

kadmiju un sešvērtīgā hroma savienojumus”  

27.09.2016. 644 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)""  

01.11.2016.  700 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.233 „Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums” 

01.11.2016.  701 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.628 "Prasības 

attiecībā uz darbībām ar biocīdiem" 

22.11.2016.  739 Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.591 "Kārtība, 

kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo 

elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību 

bibliotēkās"" 

22.11.2016.  740 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" 
 

22.11.2016.  744 Kārtība, kādā valsts izmanto pirmpirkuma tiesības uz zemi zem publiskajiem 

ūdeņiem 

29.11.2016.  751 Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi  

http://likumi.lv/ta/id/284031-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-4-1-specifiska-atbalsta-merka-saglabat-un-atjaunot-biologisko-daudzveidibu
http://likumi.lv/ta/id/284031-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-4-1-specifiska-atbalsta-merka-saglabat-un-atjaunot-biologisko-daudzveidibu
http://likumi.lv/ta/id/284031-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-4-1-specifiska-atbalsta-merka-saglabat-un-atjaunot-biologisko-daudzveidibu
http://likumi.lv/ta/id/284031-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-4-1-specifiska-atbalsta-merka-saglabat-un-atjaunot-biologisko-daudzveidibu
http://likumi.lv/ta/id/284114-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-1-1-specifiska-atbalsta-merka-noverst-pludu-un-krasta-erozijas-risku-apdraudejumu
http://likumi.lv/ta/id/284114-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-1-1-specifiska-atbalsta-merka-noverst-pludu-un-krasta-erozijas-risku-apdraudejumu
http://likumi.lv/ta/id/284114-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-1-1-specifiska-atbalsta-merka-noverst-pludu-un-krasta-erozijas-risku-apdraudejumu
http://likumi.lv/ta/id/284086-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-15-septembra-noteikumos-nr-526-kartiba-kada-sniedzami-zinojumi-par-konstatetajam
http://likumi.lv/ta/id/284086-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-15-septembra-noteikumos-nr-526-kartiba-kada-sniedzami-zinojumi-par-konstatetajam
http://likumi.lv/ta/id/284086-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-15-septembra-noteikumos-nr-526-kartiba-kada-sniedzami-zinojumi-par-konstatetajam
http://likumi.lv/ta/id/284086-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-15-septembra-noteikumos-nr-526-kartiba-kada-sniedzami-zinojumi-par-konstatetajam
http://likumi.lv/ta/id/284031-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-4-1-specifiska-atbalsta-merka-saglabat-un-atjaunot-biologisko-daudzveidibu
http://likumi.lv/ta/id/284031-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-4-1-specifiska-atbalsta-merka-saglabat-un-atjaunot-biologisko-daudzveidibu
http://likumi.lv/ta/id/284031-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-4-1-specifiska-atbalsta-merka-saglabat-un-atjaunot-biologisko-daudzveidibu
http://likumi.lv/ta/id/284031-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-4-1-specifiska-atbalsta-merka-saglabat-un-atjaunot-biologisko-daudzveidibu
http://likumi.lv/ta/id/284195-noteikumi-par-minimalajam-prasibam-kas-ieklaujamas-darba-uzdevuma-pasvaldibai-izraugoties-sadzives-atkritumu-apsaimniekotaju
http://likumi.lv/ta/id/284195-noteikumi-par-minimalajam-prasibam-kas-ieklaujamas-darba-uzdevuma-pasvaldibai-izraugoties-sadzives-atkritumu-apsaimniekotaju
http://likumi.lv/ta/id/284195-noteikumi-par-minimalajam-prasibam-kas-ieklaujamas-darba-uzdevuma-pasvaldibai-izraugoties-sadzives-atkritumu-apsaimniekotaju
http://likumi.lv/ta/id/284196-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-6-septembra-noteikumos-nr-696-zemes-dzilu-izmantosanas-licencu-un-biezi-sastopamo
http://likumi.lv/ta/id/284196-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-6-septembra-noteikumos-nr-696-zemes-dzilu-izmantosanas-licencu-un-biezi-sastopamo
http://likumi.lv/ta/id/284196-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-6-septembra-noteikumos-nr-696-zemes-dzilu-izmantosanas-licencu-un-biezi-sastopamo
http://likumi.lv/ta/id/284601-grozijumi-ministru-kabineta-2009-gada-27-oktobra-noteikumos-nr-1227-noteikumi-par-regulejamiem-sabiedrisko-pakalpojumu-veidiem
http://likumi.lv/ta/id/284601-grozijumi-ministru-kabineta-2009-gada-27-oktobra-noteikumos-nr-1227-noteikumi-par-regulejamiem-sabiedrisko-pakalpojumu-veidiem
http://likumi.lv/ta/id/284892-kemeru-nacionala-parka-individualie-aizsardzibas-un-izmantosanas-noteikumi
http://likumi.lv/ta/id/284909-grozijumi-ministru-kabineta-2012-gada-22-maija-noteikumos-nr-361-dabas-resursu-nodokla-piemerosanas-noteikumi-transportlidzekliem
http://likumi.lv/ta/id/284909-grozijumi-ministru-kabineta-2012-gada-22-maija-noteikumos-nr-361-dabas-resursu-nodokla-piemerosanas-noteikumi-transportlidzekliem
http://likumi.lv/ta/id/284910-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-13-decembra-noteikumos-nr-960-noteikumi-par-kartibu-kada-ieperk-un-realize-melno
http://likumi.lv/ta/id/284910-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-13-decembra-noteikumos-nr-960-noteikumi-par-kartibu-kada-ieperk-un-realize-melno
http://likumi.lv/ta/id/284910-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-13-decembra-noteikumos-nr-960-noteikumi-par-kartibu-kada-ieperk-un-realize-melno
http://likumi.lv/ta/id/284910-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-13-decembra-noteikumos-nr-960-noteikumi-par-kartibu-kada-ieperk-un-realize-melno
http://likumi.lv/ta/id/285037-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-14-aprila-noteikumos-nr-192-lauksaimniecibas-un-lauku-attistibas-kreditu-garantesanas
http://likumi.lv/ta/id/285037-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-14-aprila-noteikumos-nr-192-lauksaimniecibas-un-lauku-attistibas-kreditu-garantesanas
http://likumi.lv/ta/id/285037-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-14-aprila-noteikumos-nr-192-lauksaimniecibas-un-lauku-attistibas-kreditu-garantesanas
http://likumi.lv/ta/id/286890-grozijumi-ministru-kabineta-2013-gada-26-februara-noteikumos-nr-111-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda
http://likumi.lv/ta/id/286890-grozijumi-ministru-kabineta-2013-gada-26-februara-noteikumos-nr-111-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda
http://likumi.lv/ta/id/286890-grozijumi-ministru-kabineta-2013-gada-26-februara-noteikumos-nr-111-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda
http://likumi.lv/ta/id/286890-grozijumi-ministru-kabineta-2013-gada-26-februara-noteikumos-nr-111-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda
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06.12.2016.  760 Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums"  

06.12.2016.  761 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.815 "Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas 

"Nacionālā klimata politika" īstenošanas kārtība 

 

Pieņemtie Ministru kabineta rīkojumi 
Pieņemšanas 

datums MK 

Nr. TA nosaukums 

02.02.2016.  136 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v1.0 

23.02.2016.  143 Par Rinalda Muciņa pārcelšanu  

01.03.2016. 158 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem” 

08.03.2016. 167 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem” 

22.03.2016. 226 Par Ministru kabineta rīkojuma projekta  

„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no 

valsts budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”” iesniegšanu 

12.04.2016.  253 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.20 Šķēdes ielā 17, Liepājā, nodošanu 

Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā  

26.04.2016.  269 Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada  

2.jūlija rīkojumā Nr.320 „Par pretendentu 

un ierēdņu vērtēšanas komisiju 

03.05.2016. 285 Par valstij piekrītošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma Vecpilsētas ielā 2, 

Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā 

17.05.2016. 302 Par plānoto finansējuma apjomu un iznākuma rādītājiem pašvaldībām 

5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 

teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu 

iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales 

plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” 

ietvaros 

24.05.2016. 310 Par 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, 

veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 

programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz 

vietējo uzņēmēju vajadzībām" un 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām" plānoto finansējuma apjomu un iznākuma rādītājiem otrajai 

projektu iesniegumu atlases kārta 

31.05.2016. 314 Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma 

rādītājiem 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu 

reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību 

attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 

balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases 

kārtas „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav 

nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” ietvaros 

31.05.2016. 342 Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 „Darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 

„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” 

21.06.2016. 358 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem  

http://likumi.lv/ta/id/287151-grozijumi-ministru-kabineta-2004-gada-23-marta-noteikumos-nr-157-kartiba-kada-veicams-ietekmes-uz-vidi-strategiskais-novertejums
http://likumi.lv/ta/id/287151-grozijumi-ministru-kabineta-2004-gada-23-marta-noteikumos-nr-157-kartiba-kada-veicams-ietekmes-uz-vidi-strategiskais-novertejums
http://likumi.lv/doc.php?id=280513
http://likumi.lv/ta/id/281542-par-valstij-piekritosa-dzivokla-ipasuma-nr-20-skedes-iela-17-liepaja-nodosanu-liepajas-pilsetas-pasvaldibas-ipasuma
http://likumi.lv/ta/id/281542-par-valstij-piekritosa-dzivokla-ipasuma-nr-20-skedes-iela-17-liepaja-nodosanu-liepajas-pilsetas-pasvaldibas-ipasuma
http://likumi.lv/ta/id/283081-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem
http://likumi.lv/ta/id/283081-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem
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21.06.2016. 359 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem  

21.06.2016. 360 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem  

 26.07.2016.  412 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.9 Kadiķu ielā 6, Mērsragā, nodošanu 

Mērsraga novada pašvaldības īpašumā  

26.07.2016. 413 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Rīgas ielā 6B, Valkā, nodošanu Valkas 

novada domes īpašumā  

26.07.2016. 414 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.54 Rēzeknes ielā 9, Daugavpilī, 

nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā  

02.08.2016.  429 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.8 Viršu ielā 6, Liepājā, nodošanu 

Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā  

02.08.2016.  430 Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Vēja vārti", Vārzas ciems, Skultes pagasts, 

Limbažu novads  

02.08.2016.  432 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra 2.0  

09.08.2016.  437 Par palīgēku būvniecību meža laucēs nekustamajā īpašumā "Trimpas", Salacgrīvas 

pagastā, Salacgrīvas novadā  

23.08.2016.  478 Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu radioaktīvo atkritumu glabātavai 

"Radons"  

27.08.2016.  560 Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Bičkas", Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā, nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā  

27.08.2016.  561 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.58 Pionieru ielā 1, Bauskā, Bauskas 

novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā  

27.08.2016.  562 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Celtnieku ielā 1, Viļānos, Viļānu 

novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā  

27.08.2016.  563 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.26 Celtnieku ielā 7, Viļānos, Viļānu 

novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā  

04.10.2016.  594 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v3.1" 

 

04.10.2016.  595 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v3.2 

04.10.2016.  596 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v3.0 

11.10.2016. 604 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 58 Dzelzceļa ielā 5, Daugavpilī, 

nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā 

11.10.2016. 606 Par valsts nekustamā īpašuma Katrīnas ielā 5A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas 

pašvaldības īpašumā  

11.10.2016. 607 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 

11.10.2016. 608 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 

01.11.2016. 637 Par atmežošanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 13, Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

01.11.2016. 637 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 

http://likumi.lv/ta/id/283082-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem
http://likumi.lv/ta/id/283082-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem
http://likumi.lv/ta/id/283085-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem
http://likumi.lv/ta/id/283085-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem
http://likumi.lv/ta/id/283821
http://likumi.lv/ta/id/283821
http://likumi.lv/ta/id/283822-par-valstij-piekritosa-dzivokla-ipasuma-nr-5-rigas-iela-6b-valka-nodosanu-valkas-novada-pasvaldibas-ipasuma
http://likumi.lv/ta/id/283822-par-valstij-piekritosa-dzivokla-ipasuma-nr-5-rigas-iela-6b-valka-nodosanu-valkas-novada-pasvaldibas-ipasuma
http://likumi.lv/ta/id/283823-par-valstij-piekritosa-dzivokla-ipasuma-nr-54-rezeknes-iela-9-daugavpili-nodosanu-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas
http://likumi.lv/ta/id/283823-par-valstij-piekritosa-dzivokla-ipasuma-nr-54-rezeknes-iela-9-daugavpili-nodosanu-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas
http://likumi.lv/ta/id/283967-par-valstij-piekritosa-dzivokla-ipasuma-nr-8-virsu-iela-6-liepaja-nodosanu-liepajas-pilsetas-pasvaldibas-ipasuma
http://likumi.lv/ta/id/283967-par-valstij-piekritosa-dzivokla-ipasuma-nr-8-virsu-iela-6-liepaja-nodosanu-liepajas-pilsetas-pasvaldibas-ipasuma
http://likumi.lv/ta/id/283968-par-atmezosanu-nekustamaja-ipasuma-veja-varti-skultes-pagasta-limbazu-novada
http://likumi.lv/ta/id/283968-par-atmezosanu-nekustamaja-ipasuma-veja-varti-skultes-pagasta-limbazu-novada
http://likumi.lv/ta/id/283973
http://likumi.lv/ta/id/283973
http://likumi.lv/ta/id/284093-par-paligeku-buvniecibu-meza-lauces-nekustamaja-ipasuma-trimpas-salacgrivas-pagasta-salacgrivas-novada
http://likumi.lv/ta/id/284093-par-paligeku-buvniecibu-meza-lauces-nekustamaja-ipasuma-trimpas-salacgrivas-pagasta-salacgrivas-novada
http://likumi.lv/ta/id/284370-par-nacionalo-interesu-objekta-statusa-noteiksanu-radioaktivo-atkritumu-glabatavai-radons-baldones-novada-baldones-pagasta
http://likumi.lv/ta/id/284370-par-nacionalo-interesu-objekta-statusa-noteiksanu-radioaktivo-atkritumu-glabatavai-radons-baldones-novada-baldones-pagasta
http://likumi.lv/ta/id/285074-par-valstij-piekritosa-nekustama-ipasuma-bickas-krimuldas-pagasta-krimuldas-novada-nodosanu-krimuldas-novada-pasvaldibas
http://likumi.lv/ta/id/285074-par-valstij-piekritosa-nekustama-ipasuma-bickas-krimuldas-pagasta-krimuldas-novada-nodosanu-krimuldas-novada-pasvaldibas
http://likumi.lv/ta/id/285075-par-valstij-piekritosa-dzivokla-ipasuma-nr-58-pionieru-iela-1-bauska-bauskas-novada-nodosanu-bauskas-novada-pasvaldibas
http://likumi.lv/ta/id/285075-par-valstij-piekritosa-dzivokla-ipasuma-nr-58-pionieru-iela-1-bauska-bauskas-novada-nodosanu-bauskas-novada-pasvaldibas
http://likumi.lv/ta/id/285076-par-valstij-piekritosa-dzivokla-ipasuma-nr-14-celtnieku-iela-1-vilanos-vilanu-novada-nodosanu-vilanu-novada-pasvaldibas
http://likumi.lv/ta/id/285076-par-valstij-piekritosa-dzivokla-ipasuma-nr-14-celtnieku-iela-1-vilanos-vilanu-novada-nodosanu-vilanu-novada-pasvaldibas
http://likumi.lv/ta/id/285077-par-valstij-piekritosa-dzivokla-ipasuma-nr-26-celtnieku-iela-7-vilanos-vilanu-novada-nodosanu-vilanu-novada-pasvaldibas
http://likumi.lv/ta/id/285077-par-valstij-piekritosa-dzivokla-ipasuma-nr-26-celtnieku-iela-7-vilanos-vilanu-novada-nodosanu-vilanu-novada-pasvaldibas
http://likumi.lv/ta/id/285551-par-valsts-nekustama-ipasuma-katrinas-iela-5a-riga-nodosanu-rigas-pilsetas-pasvaldibas-ipasuma
http://likumi.lv/ta/id/285551-par-valsts-nekustama-ipasuma-katrinas-iela-5a-riga-nodosanu-rigas-pilsetas-pasvaldibas-ipasuma
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16.11.2016. 692 Par Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās 

infrastruktūras attīstībai 

22.11.2016. 704 Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma 

rādītājiem 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām 

attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases 

kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu 

izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām" ietvaros 

22.11.2016. 705 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Nākotnes ielā 16, Stendē, Talsu 

novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā" 

13.12.2016. 766 Par novada pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzību par 2016.gadu 

20.12.2016.  780 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 4.0. versija) 

 

Pieņemtie politikas plānošanas dokumenti 
Pieņemšanas 

datums MK 

TA nosaukums 

12.07.2016.   Plāns pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016.-2020.gadā 

06.12.2016.  Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo 

investīciju piesaistei"  

 

Pieņemtie Ministru kabineta protokollēmumi 
Izskatīšanas 

datums 

Prot.  Nr. 

un 

paragrāfs 

Nosaukums 

19.01.2016.  3#28 Par Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 

33.§) 3.punktā, Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes 

protokollēmuma (prot. Nr.11 29.§) 3.punktā un Ministru kabineta 2013.gada 

2.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 31.§) 1. un 2.punktā doto 

uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem 

02.02.2016.  5#32 Par Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. 

Nr.60 29.§) Noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu 

atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā 

sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes 

IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” 

īstenošanas noteikumi” 5.punktā dotā uzdevuma izpildi 

16.02.2016.  8#23 Par Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes protokollēmuma (prot. 

Nr.65 25.§) “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku 

noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 

2.2.apakšpunktā dotā uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušu 

22.03.2016.  14#43 Par Ministru kabineta 2016.gada 23.februāra sēdes protokollēmumā (prot. 

Nr.9 24.§) "Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.5 "Par Klimata un 

enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam 

ieviešanu attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu"" doto 

uzdevumu izpildi 

22.03.2016.  14#45 Par Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 

44.§) „Par informatīvo ziņojumu „Par Latvijai piešķirto emisijas kvotu 

pārdošanu”” 2. un 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu 

22.03.2016.  15#22 Par Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. 

Nr.1, 39.§) „Informatīvais ziņojums „Par 2011. gada neto zaudējumu apmēru 

un rašanās cēloņiem VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs” un VAS „Elektroniskie sakari” un priekšlikumiem turpmākai rīcībai” 

2.2. apakšpunkta atzīšanu par spēku zaudējušu 
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12.04.2016.   17#31 Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata 

pārmaiņām Pušu konferences 21.sesijā pieņemtā Parīzes Nolīguma 

parakstīšanu Latvijas Republikas vārdā 

05.07.2016.  33#21  Par Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra sēdes protokollēmuma (prot. 

Nr. 50 45.§) „Informatīvais ziņojums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

ieskaitīšanas kārtības maiņu”” 5. punktā (Ministru kabineta 2015. gada 14. 

aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 20 45.§) „Informatīvais ziņojums „Par 

Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra sēdes protokola Nr. 50 45.§ 

„Informatīvais ziņojums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas 

kārtības maiņu”” 5. punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu”” 2. punkta 

redakcijā) dotā uzdevuma termiņa pagarināšanu 

23.08.2016.  42#21 Par Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra sēdes protokollēmuma (prot. 

Nr.44 34.§) "Informatīvais ziņojums "Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-

2014.gadam gala ietekmes novērtējums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes 

termiņa pagarināšanu  

16.11.2016.  63#12  Par Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra sēdes protokollēmuma 

(prot.Nr.50 36.§) "Likumprojekts "Par Minamatas Konvenciju par 

dzīvsudrabu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi 

 

Valdībā iesniegtie informatīvie ziņojumi 
Izskatīšanas 

datums 

Prot. Nr. 

un 

paragrāfs 

 

Nosaukums 

12.01.2016.  2#44 Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības  

programmas „ES Baltijas jūras reģiona stratēģija tehniskās palīdzības fonds” 

ietvaros” 

22.02.2016.  ievietots e-

portfelī 

Par plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajā programmā 2008.–

2015.gadam noteikto uzdevumu izpildi 

01.03.2016. 10#55 Par turpmākajām darbībām pēc COP21 (klimata pārmaiņas) 

05.04.2016.  16#24 Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas – Lietuvas Starpvaldību 

komisijā 

12.04.2016.   17#40 ziņojums par Eiropas Savienības Vides un transporta ministru 2016.gada 14.-

15.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem 

10.05.2016  ievietots e-

portfelī 

Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2015.gadā 

24.05.2016.  25#28 par 2016.gada 30.maijā neformālajā Eiropas Savienības Ministru, kas atbildīgi 

par pilsētu attīstības jautājumiem, padomē izskatāmajiem jautājumiem  

07.06.2016. ievietots e-

portfelī 

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā 

13.06.2016.   ievietots 

e-portfelī 

Par Zaļā iepirkuma veicināšanas plāna 2015.-2017.gadam īstenošanas gaitu 

13.06.2016.   ievietots 

e-portfelī 

Koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi īstenošanas gaita 

28.06.2016.  32#33 Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības Grantu 

shēmas “Sākuma kapitāla instruments” (Seed Money Facility) ietvaros 

28.06.2016.  32#34 Par nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu valsts atbalsta sniegšanai par 

bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns 

saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja 

30.06.2016.   ievietots 

e-portfelī 

par Latvijas Nacionālās jūras zvejas  

kontroles programmas 2014.–2020. gadam izpildi 2014. un 2015. gadā 

05.07.2016.  33#40  

 

Ministru kabineta informatīvs ziņojums par Reģionālās attīstības likuma 25. 

panta otrās daļas un 26. panta izpildes organizēšanu 2014.–2015. gados 
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 05.07.2016.  33#42  Par 2016. gada 11.-12. jūlija neformālajā Eiropas Savienības Vides un klimata 

ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem 

08.08.2016.  ievietots e-

portfelī 

par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020. gadam izpildi 2013., 

2014. un 2015. gadā  

09.08.2016.  

 

39#41 Par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināšanas pakalpojuma 

sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā un 

priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā 

09.08.2016.  39#42 Valsts budžeta finansējuma novirzīšanas bezmaksas interneta un datoru 

izmantošanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās aktualitāte un turpmākā rīcība 

09.08.2016.  ievietots e-

portfelī 

Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas 

īstenošanas gaitu 2015. gadā 

12.08.2016.  ievietots e-

portfelī 

Par valsts atbalsta programmas bērniem no pusotra gada vecuma līdz 

pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuri saņem pakalpojumu pie privātā bērnu   

uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, izpildi un pašvaldību sniegtā atbalsta 

bērniem izvērtējamu 

 18.08.2016. 41#2  Par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai nepieciešamo valsts budžeta finansējumu 

2017.-2019.gadam 

20.09.2016  46#40 Par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās 

iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem 

20.09.2016  46#73 Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar akciju sabiedrību 

"Elektroniskie sakari" 

20.09.2016  46#74 Par noteiktā daudzuma vienību pārdošanas līguma izpildi 

27.09.2016.  

 

48#60 Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību ar sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību "Vides investīciju fonds"" 

 01.11.2016   58#41  Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

 10.11.2016. VSS 

44#37 

Par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas savienības dokumentiem 

(ESVIS) funkcionalitātes pilnveidošanu 

 10.11.2016. 60#62 Par iespējamiem finansēšanas risinājumiem sertifikācijas pakalpojumu 

nodrošināšanai personu apliecībās (eID) un to, kā vienotu un prioritāru līdzekli 

personas elektroniskās identitātes nodrošināšanai 

 10.11.2016. 61#43  Par lielā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona 

dīķi" sanācijas darbi" pabeigšanas finansēšanu Eiropas Savienības fondu 2014.-

2020.gada plānošanas perioda ietvaros 

 16.11.2016. 63#24  Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos CITADEL projekta īstenošanai 

Eiropas Savienības programmas "HORIZON 2020" ietvaros 

28.10.2016. ievietots e-

portfelī  

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbība 

22.11.2016.  64#39 Par 2016.gada 2.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 32.§) "Rīkojuma 

projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu 

publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v1.0"" 

2.punkta izpildi 

 29.11.2016.   65#25 Par valsts pārvaldes iestāžu gatavību oficiālās elektroniskās adreses ieviešanai 

 

 

Valdībā iesniegtās nostājas un  nacionālās pozīcijas  
Atbalstīšanas 

datums 

Prot. 

numurs 

un 

paragrāfs 

Dokume

nta veids 

Nosaukums 

12.01.2016.  Nacionālā 

pozīcija 

2#49 Uz Eiropas Komisijas 2015. gada 19. novembra formālo paziņojumu 

pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2015/0526 
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19.01.2016.  Nacionālā 

pozīcija 

3#48 Latvijas Republikas sākotnējās pozīcijas par Eiropas Komisijas 

paziņojumu par Aprites ekonomikas pakotni un direktīvu projektiem, 

ar kuriem groza atkritumu apsaimniekošanas jomas direktīvās  

23.02.2016.  Nacionālā 

pozīcija 

9#24 nacionālā pozīcija Nr.5„Par Klimata un enerģētikas politikas satvara 

laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu attiecībā uz 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu” 

10.05.2016.  Nacionālā 

pozīcija 

22#36  Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Amsterdamas paktu, 

ar ko izveido Eiropas Savienības Pilsētprogrammu, un Padomes 

secinājumiem par Eiropas Savienības Pilsētprogrammu 

14.06.2016.  Nacionālā 

pozīcija 

29#60  Latvijas Repuiblikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides 

ministru padomes 2016.gada 20.jūnija sanāksmei  

21.06.2016.  Nostāja 30#49 Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 

2016.gada 28.aprīļa argumentēto paziņojumu pārkāpuma procedūras 

lietā Nr.2013/2231  

21.06.2016.  Nostāja 30#50 Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 

2016.gada 28.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā 

Nr.2016/2022  

26.09.2016.  Nacionālā 

pozīcija 

47#1 Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības ārkārtas 

Vides ministru padomes 2016.gada 30.septembra sanāksmei  

11.10.2016.  Nacionālā 

pozīcija 

52#60 Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides 

ministru padomes 2016.gada 17.oktobra sanāksmei 

16.11.2016.  

 

Nacionālā 

pozīcija 

58#45 Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par 

klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 22.sesiju un 

Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 12.sesiju, Parīzes 

nolīguma Pušu sanāksmes 1.sesiju, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas 

45.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 

45.sesiju un Īpašās darba grupas par Parīzes nolīgumu 1.sesijas 

2.turpinājumu Marakešā, Marokā, 2016.gada 7.novembrī-

18.novembrī 

 

MP rīkojumi 
Pieņemšanas 

datums 

Rīkojuma 

Nr. 
TA nosaukums 

23.03.2016. 92 Par Edmunda Beļska pārcelšanu 

02.05.2016. 139 Par Aigara Undzēna pārcelšanu 

29.07.2016. 253 Par Maijas Gleizdes pārcelšanu 

 

Citi dokumenti 
Pieņemšanas 

datums 

Dokumenta 

veids 

Protokola 

Nr., 

paragrāfs 

TA nosaukums 

12.04.2016.  Starptautiskais 

līgums 

17#22 Par vienošanos par sadarbības programmas "Interreg V-A 

Igaunija-Latvija" pārvaldību un administrēšanu 

21.06.2016.  Paskaidrojums 

tiesai 

30#54 Saskaņā ar Ministru prezidenta 2016. gada 5.maija rezolūciju 

Nr.90/TA-1351/4471 (2013.) vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministram un tieslietu ministram uzdots iepazīties ar 

Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 27.aprīļa lēmumu 

lietā Nr. A420393413, kopīgi sagatavot paskaidrojuma 

projektu un vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministram līdz š.g. 15.jūnijam iesniegt to Valsts kancelejā 

izskatīšanai Ministru kabineta 21.jūnija sēdē. 

4.10.2016.  Paskaidrojums 

tiesai 

50#50 Kasācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai 

lietā Nr.A420393413  
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11.10.2016.  DV 52#64 Par pašvaldību iesaisti iespējamo valsts apdraudējuma 

situāciju pārvarēšanas plānošanā 

18.10.2016.  Paskaidrojums 

tiesai 

55#22 Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību 

Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420267015  

16.11.2016.  

 

Atbilde Saeimai 63#29  Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai un 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 

komisijai (par kūdras nozares ilgtspējīgas attīstības iespējām) 

22.11.2016.  Atbilde 

tiesībsargam 

64#58  Atbildes projekts tiesībsargam (par Ministru kabineta 

2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.539 "Grozījumi 

Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 

"Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"" atbilstību 

Satversmes 111. un 115.pantam) 

29.11.2016.  Atbilde Saeimai 65#34  Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai 

(par Saeimas paziņojuma "Par uzdevumiem, kas veicami, lai 

nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu 

ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu" 3.punktā 

dotā uzdevuma izpildi)  

 

 

 


