
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RĪGĀ 
2018 

 



 

 
 
Cienījamie lasītāji! 
 

Atskatoties uz 2017.gadā paveikto, varu ar pārliecību teikt, ka aizvadītais gads ir 
bijis dinamisks un notikumiem bagāts. Esam paveikuši nozīmīgu darbu Latvijas valstij un 
sabiedrībai - ir ne tikai īstenoti visdažādākie projekti, bet arī aizsāktas vairākas jaunas, 
nozīmīgas iniciatīvas.  

Mūsu mērķis ir veidot tīru un sakoptu vidi Latvijā, mudināt sabiedrību iesaistīties 
“zaļā” dzīvesveida veidošanā, attīstīt un pilnveidot valsts pārvaldes e-risinājumus, kā arī 
veicināt reģionālo attīstību. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija var 
lepoties ar to, ka esam profesionāla un atsaucīga valsts pārvaldes komanda, kas spēj ieviest 
modernus un inovatīvus risinājumus, kā arī neatlaidīgi strādāt pie “zaļā” dzīvesveida 
īstenošanas ne tikai ministrijā, bet arī tā popularizēšanas sabiedrības vidū.  

Vides aizsardzības jomā, kā vienu no 2017.gadā uzsāktajiem projektiem, jāizceļ 
dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanas projekta uzsākšana. Tā ir daļa no 
atkritumu šķirošanas kultūras popularizēšanas valsts iedzīvotāju vidū. Jau šobrīd 
sabiedrībai tiek sniegta iespēja šķirot atkritumus, taču ir redzams, ka ne vienmēr šie 
risinājumi ir viegli ieviešami ikdienas gaitās. Tādēļ ir būtiski veidot ikvienam pieejamu un 
saprotamu atkritumu šķirošanas veidu. Līdz ar depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā būs 
iespējams nodrošināt izlietoto dzērienu iepakojumu nodošanu otrreizējai pārstrādei līdz pat 
90% apmērā, kā arī varēs pārstrādāt līdz pat 100% no nodotajiem materiāliem. Turklāt tas 
nozīmēs arī to, ka arvien mazāk dzērienu iepakojumu nonāks apkārtējā vidē – mežos, 
ceļmalās, publiskajos ūdeņos u.tml. Turpināts arī darbs pie dalītās atkritumu vākšanas 
sistēmas attīstīšanas, uzlabojot pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, veidojot arvien 
jaunus dalīto atkritumu vākšanas punktus.  

Preventīva rīcība ir ļoti svarīga tīras vides saglabāšanā, tādēļ īsos termiņos esam 
izstrādājuši likuma grozījumus, kas nosaka stingrākas prasības un veido kontroles 
mehānismus atkritumu apsaimniekošanas jomā. Mūsu izstrādātie likuma grozījumi paredz, 
ka no 2018.gada 1.jūnija atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem jānodrošina finanšu 
garantijas darbību veikšanai. Līdz ar to gadījumā, ja tiks konstatēti kādi pārkāpumi, tie tiks 
novērsti, izmantojot finanšu garantijas, nevis valsts budžeta līdzekļus. Grozījumi nosaka 
arī stingrākus kontroles mehānismus pārvadājumiem un atkritumu pārstrādei, kā arī Latvijā 
vairs nevarēs ievest atkritumus, ja nebūt skaidri noteikta to pārstrādes vieta. 

Lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos vides sakopšanā, kā arī nodrošinātu 
iespējami operatīvu atbildīgo dienestu darbību, pērn ieviesta mobilā aplikācija “Vides 
SOS”. Izmantojot aplikāciju, ikviens iedzīvotājs un dabas draugs var ātri un viegli sniegt 
informāciju par apkārtējā vidē konstatēto vides piesārņojumu un nonākušiem atkritumiem.  

Vides aizsardzības jomā turpināts darbs arī pie vēsturiskā mantojuma – Inčukalna 
sērskābā gudrona dīķu, sanācijas darbu atsākšanas. Jau 2017.gada izskaņā pakāpeniski 
noslēgti juridiskie procesi, lai jau 2018.gadā tiktu uzsākti sanācijas darbi. 

Savukārt reģionālās attīstības jomā paveikti vairāki nozīmīgi darbi, tai skaitā 
Eiropas Savienības fondu ietvaros valsts pašvaldībām tiek nodrošināta finanšu līdzekļu 
pieejamība uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas un teritoriju revitalizācijas projektu 
īstenošanai. 2017.gada izskaņā mēs varam lepoties ar piesaistītām investīcijām 
2018.gadam – atbalstīti 70 uzņēmējdarbības veicināšanas projekti 98,01 milj. EUR apmērā. 
Turklāt līdz 2023.gadam plānots piesaistīt 303,92 milj. EUR privāto investīciju 
uzņēmējdarbībai, radot teju 5000 jaunas darbavietas reģionos un atjaunojot vismaz 560 
hektārus degradēto teritoriju. 

Lai mazinātu reģionālās atšķirības valstī, īpaša uzmanība pievērsta tieši Latgales 
reģiona izaugsmes veicināšanai. Uzsākta jauna rīcības plāna izstrāde 2018.-2021.gadam, 
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kas ietver plašākus un pieejamākus atbalsta mehānismus Latgales speciālajā ekonomiskajā 
zonā, kas ir viena no lielākajām Austrumeiropā. Jau šobrīd uzņēmēji var saņemt valsts 
atbalstu, tai skaitā uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļu atlaides 
kopumā līdz pat 80% apmērā. 

Kā papildu projekts reģionālās attīstības veicināšanā aizsākta jauna iniciatīva 
“Ģimenei draudzīga pašvaldība”, kuras ietvaros tiek sekmēta pozitīvā konkurence 
pašvaldību vidū, lai, ņemot vērā pozitīvos piemērus, arvien vairāk pašvaldības sniegtu 
ģimenēm draudzīgus un pieejamus pakalpojumus, kā arī veidotu arvien jaunus atbalsta 
mehānismus. Turklāt, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem, iniciatīva tiks turpināta 
arī 2018.gadā, papildinot to ar jaunu iniciatīvu – “Goda ģimenes gads”, kuras ietvaros tiks 
godinātas Latvijas daudzbērnu ģimenes. 

Ne mazāk svarīgs darbs paveikts arī valsts e-pārvaldes attīstīšanā – izstrādāts Datos 
balstītas sabiedrības rīcības plāns. Izveidots arī Latvijas atvērto datu portāls 
www.data.gov.lv, kur ikviens iedzīvotājs, uzņēmējs, valsts vai pašvaldības pārstāvis, kā arī 
žurnālists var iegūt interesējošo informāciju. Esam vienojušies par neierobežotu e-parakstu 
apjoma nodrošināšanu no 2019.gada iedzīvotājiem, kas izmanto eID karti. Papildus veikta 
arī Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla paplašināšana un 
attīstīšana, kur ikviens valsts iedzīvotājs 78 klientu centros lielākajā daļā Latvijas reģionu 
var iegūt visdažādāko valsts un pašvaldību sniegto informāciju un saņemt pakalpojumus 
vienuviet. Īstenojot vairākus saskaņotus procesus, tiek pakāpeniski veidota mūsdienīga 
valsts pārvaldes e-vide, kur ikviens valsts iedzīvotājs var saņemt pakalpojumus gan 
attālināti, gan klātienē. Tādējādi ir iespējams samazināt iedzīvotāju patērēto laiku 
komunikācijā ar valsti un pašvaldībām, kā arī ievērojami samazināt administratīvos 
izdevumus klātienes pakalpojumu sniegšanā, izmantojot digitālus un inovatīvus 
risinājumus. 

Kopumā 2017.gadā paveiktie darbi veido pārliecinošu pamatu jau iesākto darbu 
turpināšanai un jaunu projektu uzsākšanai Latvijas valsts attīstībai. 2018.gada sasniedzamo 
mērķu prioritātēs noteikti iekļaujama atkritumu apsaimniekošanas jomas pilnveidošana, 
depozīta sistēmas ieviešana, Sadarbības teritoriju projekta virzīšana, uzņēmējdarbības 
veicināšana reģionos, kā arī jauna rīcības plāna izstrāde Latgales reģiona izaugsmei.  

Jau šodien mums ir jāveido valsts, kur ikviens Latvijas iedzīvotājs varētu dzīvot ar 
lepnumu, kā arī aizbraukušie vēlētos atgriezties. Valstī, kurā būs darbavietas, sociālās 
garantijas un pašvaldības, kas rūpējas sabiedrības labklājību un izaugsmi, būs arī 
iedzīvotāji. Ne mazāk svarīgi ir rūpēties par Latvijas vidi un dabas sniegtajiem resursiem. 
Ir jāspēj sargāt to, ko Latvijai sniedz daba - ir jārūpējas par vides saglabāšanu, lai ne tikai 
šodien, bet arī nākotnē, gan mēs, gan mūsu bērni un mazbērni varētu dzīvot tīrā un zaļā 
Latvijā.  

Novēlu ikvienam pašaizliedzīgi un neatlaidīgi strādāt pie mērķu sasniegšanas, lai 
kopīgiem spēkiem mēs Latvijas simtgades gadā sasniegtu jaunas virsotnes, kā arī šodien 
veidotu tādu tēvzemi, kādu vēlamies to redzēt arī nākotnē – zaļu, attīstītu un stipru valsti! 

 
 
 
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 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. 
2017. gadā VARAM izstrādājusi un Saeima pieņēmusi 7 likumus, Ministru kabinets 
pieņēmis 81 noteikumus, apstiprinājis 59 rīkojumus, izskatījis 43 informatīvos ziņojumus, 
kā arī VARAM sagatavojusi apstiprināšanai 10 nacionālās pozīcijas un nostājas projektus. 
Vienlaikus VARAM aktīvi piedalās arī normatīvu aktu pilnveidošanas procesā saistītajās 
jomās. Izvērsts pieņemto tiesību aktu saraksts pievienots pielikumā. 
Nodrošināta Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda investīciju 
pieejamība projektu iesniedzējiem vides, reģionālās attīstības un informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju jomās par kopējo ES fondu finansējumu 691,24 milj. eiro. 
2017.gadā iesniegts 361 projekts par 386,33 milj. eiro ES fondu finansējuma, t.sk., 
apstiprināts 271 projekts par 334,48 milj. eiro. 
Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību 2017. gadā. 2017.gadā lielākā daļa 
VARAM veikto uzdevumu saistīti ar Māra Kučinska valdības deklarācijā doto uzdevumu 
realizāciju.Zemāk apskatīti būtiskākie paveiktie darbi un notikumi 2017.gadā. 
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1.2 VARAM 2017. gada darbības virzienu un būtiskāko paveikto darbu 
kopsavilkums. 
Gan sociālā, gan ekonomiskā, gan vides pīlāra integrēta attīstīšana ir galvenais 

Latvijas novadu ilgtspējīgas izaugsmes pamatnosacījums. Tomēr uzņēmējdarbības un citu 
reģionālās attīstības faktoru mērķu un uzdevumu īstenošanā dažbrīd veidojas pretrunas ar 
svarīgiem dzīves, vides un ilgtspējīgas attīstības nosacījumiem. Tādēļ ir svarīgi meklēt ne 
tikai līdzsvaru starp tiem, bet, galvenokārt, savstarpējos atbalsta punktus. 

1.2.1. Vides un klimata politika. 
 

2017.gada 2.februārī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma likumprojektu “Par 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes 
Nolīgumu”. Parīzes nolīgums ir starpvalstu līgums, kura mērķis ir stiprināt globālo rīcību 
klimata pārmaiņu novēršanai. Klimata pārmaiņu mazināšanas jautājumi ir saistīti gan ar 
politiskajiem procesiem, gan resursu un investīciju ievērojamu pārdali, kas var ietekmēt 
ekonomisko attīstību. Turklāt aizvien būtiskāka kļūst arī pielāgošanās nenovēršamajām 
klimata pārmaiņām, jo ar katru gadu klimata pārmaiņas rada aizvien lielākus riskus.  Jau 
šobrīd Latvijā ik gadus klimatisko ekstrēmu (lielākoties plūdu un vētru) radīto zaudējumu 
segšanai nozarēm un pašvaldībām no neparedzētiem gadījumiem izmaksā vairākus 
miljonus eiro. 

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. SEG emisiju mērķis neietver zemes 
izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības nozares radītās emisijas un 
piesaisti. Ziņojuma par SEG prognozēm, politiku un pasākumiem ietvaros1 (iesniegts 
Eiropas Komisijai 2017. gadā) sagatavotās SEG emisiju prognozes esošo pasākumu 
scenārijā liecina, ka Latvijas kopējais SEG emisiju apjoms 2020.gadā varētu sasniegt 
11 565,08 kt CO2 ekv., tādējādi nodrošinot par 4,9% zemāku Latvijas kopējo SEG emisiju 
apjomu nekā noteiktais nacionālais SEG emisiju samazināšanas mērķis. 

Lai informētu uzņēmējus un sabiedrību kopumā par globālās ekonomikas un klimata 
politikas virzieniem – ražot un izmantot pieejamos resursus efektīvi un ilgtspējīgi, ir 
izstrādāti Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības 2050.gadam stratēģijas un Latvijas 
pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas 2030.gadam projekti. Tika turpināta atbalsta 
sniegšana projektiem. Daudz uzmanības tika veltīts arī valsts institūciju kapacitātes 
paaugstināšanai, t.sk. īstenoti daudzi būtiski pētījumi un apmācībās, kā arī sabiedrības 
izglītošanai un iesaistīšanai. 2017.gada rudenī tika noorganizēta līdz šim Baltijas valstu 
vēsturē lielākā un vispusīgākā konference, ar mērķi veicināt oglekļa mazietilpīgu un 
klimatnoturīgu attīstību. 

Vides aizsardzības jautājumi 2017.gadā ir aktualizējušies ne tikai starptautisko 
vienošanos kontekstā, bet arī aktīvas sabiedrības iesaistes rezultātā. Atkritumu 
apsaimniekošanas jomā stiprināta kontroles funkcija, kā rezultātā konstatēti pārkāpumi 
ražotāju atbildības sistēmas darbībā, apsaimniekotājiem ir uzlikti naudas sodi par 
nepārstrādāto atkritumu apjomiem un no tirgus tika izslēgti negodprātīgi tirgus spēlētāji. 
Veiktas būtiskas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas normatīvajā regulējumā, no 
2018.gada paredzot stiprināt kontroli pār atkritumu pārvadājumiem, pārstrādi un 
reģenerāciju. No 2018.gada vidus Latvijā nevarēs ievest atkritumus, kuriem nebūs skaidri 
                                                        
1http://cdr.eionet.europa.eu/lv/eu/mmr/art04-13-14_lcds_pams_projections/projections/envws0bea/ 
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noteikta pārstrādes vieta, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem būs jānodrošina 
finanšu garantija, lai saņemtu atļauju darbībām ar atkritumiem, kas nodrošinās iespēju 
novērst pārkāpumus pret vidi atkritumu apsaimniekošanā, nepiesaistot valsts budžeta 
līdzekļus.  

2016. gadā valdība atbalstīja “Koncepciju par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā 
regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei” (Ministru kabineta 2016. gada 
8. decembra rīkojums Nr. 752), īpaši pievēršot uzmanību zemes dzīļu īpašumtiesībām un 
to faktoru novēršanai, kas kavē zemes dzīļu resursu izpēti un to iesaisti ekonomiskajos 
procesos. 2017. gadā iesākts un turpinās darbs pie tiesiskā regulējuma pilnveidošanas šajā 
virzienā. Lai pilnveidotu zemes dzīļu normatīvo regulējumu un lai nodrošinātu zemes 
dzīļu kompleksu, racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu izmantošanu, 2017. gadā tika 
izstrādāti grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm", kuri regulē valsts vai pašvaldības zemes 
nomu derīgo izrakteņu ieguvei un licenču termiņus. Kūdras ieguvei licences termiņš tiek 
pagarināts uz laiku līdz 75 gadiem, to pārskatot un atjaunojot ik pēc 25 gadiem. Sagatavots 
Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādņu projekts 2018. – 2030. gadam, kur 
vispusīgi apskatīti Latvijā esošie kūdras resursi no to ilgtspējīgas attīstības viedokļa. 
Uzsākts darbs pie tiesiskā regulējuma pilnveidošanas zemes dzīļu izmantošanas jomā, kas 
paredz administratīvā sloga samazināšanu, koncentrējot valsts pārvaldes procesus 
vienuviet. Lai sasniegtu minētos mērķus, likumā “Par zemes dzīlēm” izdarāma virkne 
grozījumu, kas pēc būtības paredz kompetences zemes dzīļu jomā koncentrēšanu VSIA  
"Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", un atbilstoši tam veicami arī 
grozījumi Ministru kabineta noteikumos. Tādējādi tiktu stiprinātas arī Valsts vides dienesta 
funkcijas zemes dzīļu kontroles jomā.  

2017.gadā turpinājās tiesiskā regulējuma pilnveidošana ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas jomā. Ministru kabinetā 2017. gada 11. aprīlī pieņemti noteikumi 
Nr. 203 “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 
"Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”. MK 
noteikumi Nr. 174 paredz –ja centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadītajos ražošanas 
notekūdeņos piesārņojošo vielu koncentrācijas ievērojami pārsniedz attiecīgā komersanta 
un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja līgumā noteiktos limitus, komersantam 
jāmaksā kompensācija par līguma noteikumu pārkāpšanu. Grozījumi dod iespēju 
komersantiem, kuri veic vai plāno veikt notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu izbūvi, dod 
iespēju noslēgt vienošanos ar pakalpojuma sniedzēju par kompensācijas apmēru un 
samaksas kārtību, lai dotu iespējas investēt līdzekļus priekšattīrīšanas iekārtu izbūvē.   

Lai samazinātu vides piesārņojumu, ko izraisa nehermētiskas, savlaicīgi 
neiztukšotas notekūdeņu krājtvertnes, nefunkcionējošas lokālās attīrīšanas iekārtas vai 
skeptiķi, Ministru kabinets 2017. gada 27. jūnijā apstiprināja noteikumus Nr. 384 
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Tie 
attiecas uz visiem, kuru nekustamajam īpašumam pilsētu un ciematu teritorijā nav 
pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai un kas tāpēc notekūdeņu attīrīšanai vai 
savākšanai izmanto lokālās attīrīšanas iekārtas, septiķus vai krājtvertnes jeb decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas. MK noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro gan esošu, gan jaunu 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, lai to ekspluatācija nekaitētu ne videi, ne 
cilvēku veselībai, kā arī pienākumus pašvaldībām un asenizācijas pakalpojumu 
sniedzējiem. Lai skaidrotu iedzīvotājiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
ekspluatācijas un apsaimniekošanas jautājumus, pēc VARAM pasūtījuma tika sagatavots 
un ministrijas tīmekļa vietnē publiskots informatīvs materiāls “Ieteikumi notekūdeņu 
krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai” 
(https://drive.google.com/file/d/1OeOcXBKW7K7HPhYDLycSJ1LmDu9J5J9R/view). Lai  
palīdzētu pašvaldībām ātrāk un kvalitatīvāk sagatavot Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
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likumā un MK noteikumos Nr. 384 paredzētos saistošos noteikumus, ievērot vienotu pieeju 
ūdenssaimniecības pakalpojumu regulējumam, pēc VARAM pasūtījuma sagatavoti  
metodiskie materiāli “Ieteikumi pašvaldībām saistošo noteikumu izstrādei sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas jomā” un “Ieteikumi pašvaldību 
saistošo noteikumu izstrādei decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu jomā” 
(http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Publikacijas/metod/pa
sv//SN_2016_decembris_saskanots_VARAM_preciz_14032017.pdf (sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā) un 
https://drive.google.com/open?id=1ViQxg0BHCG3rHmEn9d2SC2P5PLfOqLNV 
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu jomā).  

2017.gadā VARAM uzsāka īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF)  finansētu projektu “Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” (turpmāk – 
projekts). Projekta (2017.g.  – 2022.g.) mērķis ir pilnveidot zināšanu bāzi par jūras vides 
stāvokli un to ietekmējošām slodzēm, t.sk., cilvēka darbības radītajām, un to savstarpējo 
ietekmi, kā arī par sociālekonomiskajiem aspektiem, kas nepieciešama pasākumu 
programmai, lai panāktu un saglabātu labu jūras vides stāvokli Latvijas jurisdikcijā 
esošajos jūras ūdeņos, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17. jūnija 
Direktīvai 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā 
(Jūras stratēģijas pamatdirektīva) un Latvijas normatīvajiem aktiem par jūras vides 
aizsardzību un pārvaldību.  

2017. gada 1. martā stājās spēkā Publisko iepirkumu likums, definējot zaļo 
publisko iepirkumu (turpmāk – ZPI), uz kā pamata Ministru kabinetā 2017.gada 20.jūnijā 
tika pieņemti noteikumi Nr.353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to 
piemērošanas kārtība”. Šie noteikumi nosaka regulējumu ZPI piemērošanai, tā īstenošanas, 
uzraudzības, novērtēšanas un kontroles kārtību, kā arī prasības un kritērijus septiņām 
obligāti piemērojamām un četrpadsmit brīvprātīgi piemērojamām preču un pakalpojumu 
grupām. Papildus tam, noteikumi nosaka aprites cikla izmaksu metodiku enerģiju 
patērējošam precēm. VARAM ir sagatavojusi un tās tīmekļa vietnē darījusi pieejamus 
sabiedrībai aprites cikla izmaksu aprēķina kalkulatorus gan enerģiju patērējošam precēm, 
gan būvniecībai, kā arī audiovizuālos materiālus, kas popularizē un skaidro ZPI 
ieguvumus, kā arī tā piemērošanu un atpazīšanu. Iepirkumu veicējiem ir pieejamas ZPI 
piemērošanas vadlīnijas, kā arī labās prakses piemēri. Izpratnes paaugstināšanai un zaļā 
publiskā iepirkuma principu skaidrošanai, VARAM veikusi arī sabiedrības informēšanas 
aktivitātes. Arī 2017.gadā VARAM rīkoja reģionālos seminārus Latvijas pašvaldībās, kur 
apmācīja iepirkumu speciālistus un skaidroja kā veikt zaļo iepirkumu, kā piemērot 
kritērijus, kā kontrolēt izpildi. 

Lai līdz 2019.gada beigām nodrošinātu pilnīgu informāciju par īpaši aizsargājamo 
biotopu sastopamību valstī, 2017.gadā uzsākta dabas skaitīšanas - kartēšanas, jeb ES 
nozīmes īpaši aizsargājamo biotopuizplatības un kvalitātes apzināšanas projekta pirmā 
lauka sezona. Ieilgušās starpinstitucionālās saskaņošanas dēļ projekta īstenošana tika 
uzsākta novēloti, tāpēc šobrīd tiek mobilizēti visi nepieciešamie resursi dabas skaitīšanas 
īstenošanai un darbu pabeigšanai noteiktajā termiņā. Kartēšanas rezultāti dos precīzāku 
informāciju par Latvijas dabas stāvokli un kvalitāti, un ļaus izmantot šos datus lēmumu 
pieņemšanai un nepieciešamajiem pasākumiem ilgtspējīgai saimniekošanai, tajā skaitā ES 
nozīmes sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai un valsts zemju apsaimniekošanai 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 2017.gadā noslēdzās vadlīniju sagatavošana 
aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā2.  

                                                        
2https://www.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas/gramatas/biotopu_saglabasanas_vadlinijas/ 
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Nodrošināta ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda un virssaistību 
finansējuma pieejamība kumulatīvi, vides jomā - 239 milj. 

Līdz 2017.gada beigām iesniegti 364 projekti par 466,24 milj. eiro ES fondu 
finansējuma, tostarp, 82 projekti vides jomā par 170,02 milj. Eiro.Līdz 2017.gada beigām 
apstiprināti 279 projekti par 380,23 milj. eiro, tostarp, 60 projekti vides jomā par 135,2 
milj. Eiro.Līdz 2017.gada beigām apstiprināti 279 projekti par 380,23 milj. eiro, tostarp, 60 
projekti vides jomā par 135,2 milj. eiro. 

Vides infrastruktūras uzlabošana tiek veikta ar KF un ERAF atbalstu, piesaistot arī 
valsts, pašvaldību un privāto līdzfinansējumu. 

2017.gada 20.jūnijā pieņemti MK noteikumi Nr.350 “Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”, kas nosaka Latvijas (ne ES) īpaši aizsargājamos 
meža, krūmāju un purva biotopus un to raksturojošās pazīmes. 

Lai uzlabotu dabas aizsardzības plānu izstrādes kvalitāti, nodrošinot ilgtspējīgu 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un apsaimniekošanu, – uzsākta jaunu MK 
noteikumu izstrāde. Aizstājot 2007.gada 9.oktobra MK noteikumus Nr.686 "Noteikumi par 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību". 

Sagatavoti likumprojekti "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" un 
Grozījumi "Likumā  "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"", lai noteiktu 
administratīvo atbildību par pārkāpumiem dabas jomā. Turpinās darbs Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa darba grupā. 

Turpināts darbs, lai uzlabotu radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmu. 
Izstrādāta  un MK atbalstītaRadioaktīvo atkritumu pārvaldības programma, kas iekļauta 
Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam. 12.12.2017. MK pieņemts 
lēmumsparVSIA  "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"pamatkapitāla 
palielināšanu, ieguldot tajā 2017.gadā paredzētos valsts budžeta līdzekļus jaunas 
radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvniecībai un Salaspils 
kodolreaktora likvidēšanai 1 847 402 EUR apmērā. Sagatavots informatīvais ziņojums 
"Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas īstenošanas gaitu 
2015. gadā un 2016. gadā. 

Lai samazinātu sadedzināšanas iekārtu radīto gaisa piesārņojumu un tā negatīvo 
ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, izstrādāti jauni Ministru kabineta 2017. gada 12. 
decembra noteikumi Nr. 736 "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu 
piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām". Jaunie noteikumi nosaka 
stingrākas emisiju robežvērtības sadedzināšanas iekārtām ar jaudu no 1-50 MW, kā arī 
citas jaunas prasības, kas saistītas ar mērījumu veikšanu un šo iekārtu kontroli. Vienlaikus 
ir uzsākts darbs pie skaidrojošu vadlīniju izstrādes jaunā regulējuma sekmīgai 
piemērošanai, kuru plānots pabeigt 2018.gada vidū. 

2017.gadā uzsāktas arī diskusijas un darbs par jaunu prasību noteikšanu gaisa 
piesārņojuma un smaku ierobežošanai, kas rodas ostu termināļos, veicot naftas produktu un 
bīstamu ķīmisku vielu kravu iekraušanu tankkuģos. 2017.gada 19.septembrī Ministru 
kabinetā akceptēti grozījumi likumā "Par piesārņojumu" paredz ka, operatoram sākot ar 
2022. gada 1. janvāri jāuzstāda kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas, ja tiek 
pārkrautas naftas produkti un bīstamas ķīmiskas vielas, kuru tvaika spiediens (mērot pēc 
Reida metodes) ir 27,6 kilopaskāli (kPa) vai vairāk un ja šādu produktu un vielu 
maksimālais apgrozījums terminālī ir lielāks par 200 000 tonnām gadā. Minētie grozījumi 
nodoti tālākai izskatīšanai Saeimā. 
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Vienlaikus 2017.gadā arī sagatavoti un gada beigās Ministru kabinetā apstiprināti 
grozījumi likumā "Par piesārņojumu", lai pārņemtu vairāku direktīvu prasības gaisa 
piesārņojuma un rūpnieciskā piesārņojuma  samazināšanai, kā arī pārskatītu vairākas 
spēkā esošās normas. Likumprojekts, paredz samazināt administratīvo slogu un atteikties 
no piesārņojošo darbību atļauju obligātas pārskatīšanas ik pēc 7 gadiem un noteikt prasību, 
ka  VARAM sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām jāizstrādā gaisa piesārņojuma 
samazināšanas rīcības programma 2020. līdz 2030.gadam un jāīsteno tajā noteiktie 
pasākumus, kā arī citas prasības piesārņojuma samazināšanas jomā. Minētie grozījumi 
nodoti tālākai izskatīšanai Saeimā. 

Lai uzlabotu ķīmisko vielu un maisījumu izvietošanas tirgū uzraudzību un kontroli, 
veikti grozījumi Ķīmisko vielu likumā, precizējot Veselības inspekcijas, Patērētāju tiesību 
aizsardzības centra un Valsts ieņēmumu dienesta funkcijas.   

2014.-2020. gada plānošanas periodā tiek turpināti ES fondu ieguldījumi vides 
aizsardzībā 239,4 milj. eiro apmērā (ar virssaistībām). Minētos līdzekļus paredzēts novirzīt 
vides infrastruktūras attīstībai un vides aizsardzībai, galvenokārt – kanalizācijas tīklu 
paplašināšanai (118,7 milj. eiro), atkritumu dalītās vākšanas, pārstrādes un reģenerācijas 
infrastruktūras attīstībai (41,3 milj. eiro), plūdu risku samazināšanai pilsētās 
(28,9 milj. eiro), infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai Natura 2000 teritorijās 
(3,4 milj. eiro), bioloģiskās daudzveidības pasākumiem (8,1 milj. eiro), vides monitoringa, 
vides kontroles un vides informācijas centru infrastruktūras pilnveidei (14,1 milj. eiro), arī 
vēsturiski piesārņoto vietu sanācijai (24,9 milj. eiro ar virssaistībām). 

Nodrošināta projekta“Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona 
dīķi” sanācija” turpināšana- II posma apstiprināšana un iepirkumu veikšana projekta 
pabeigšanai, paredzot darbu atsākšanu 2018.gada pavasarī.Eiropas Komisija 23.10.2017 ir 
apstiprinājusi iesniegumu projektam “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā 
gudrona dīķi” sanācija, II posms”. CFLA 25.10.2017 ir pieņēmusi gala lēmumu par 
projekta apstiprināšanu. Vienošanās par projekta īstenošanu ar CFLA noslēgta 21.11.2017. 
Projekta I posma kopējais finansējums – 28 125 216,95 eiro (ieskaitot 554 771,10 eiro 
neattiecināmās izmaksas). Projekta II posma kopējais finansējums – 29 699 996,60 eiro 
(ieskaitot 442 250 eiro neattiecināmās izmaksas). Sanācijas darbu pabeigšana plānota 36 
mēnešu laikā, pēc tiem paredzēts 24 mēnešu defektu paziņošanas periods un 2 mēneši 
izpildes un beigu maksājuma apstiprināšanai, kopumā projekta īstenošanu pabeidzot 
2023.gada 1.pusgadā. Sanācijas darbu un uzraudzības iepirkumu procedūras tuvojas 
noslēgumam, lēmums par iepirkuma rezultātiem pieņemts 2017.gada 28.decembrī un 
nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam saskaņošanai. 

Lai attīstītu ūdenssaimniecības infrastruktūru aglomerācijās ar cilvēkekvivalentu 
virs 2000, 2017. gadā tika turpināta projektu iesniegumu atlase, paredzot atbalstu 
kanalizācijas tīklu paplašināšanai. Plānots, ka pēc projektu īstenošanas kanalizācijas 
sistēmu faktisko lietotāju skaits pieaugs par 42 tūkstošiem iedzīvotāju, aptverot 48 
aglomerācijas. 

Lai pasargātu 200 tūkst. iedzīvotāju no applūšanas riska, 2017. gadā tika veikta 
projektu iesniegumu atlase plūdu risku un krasta erozijas apdraudējuma novēršanas 
pasākumu īstenošanai vairākās applūstošās pilsētās, t.sk., Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, 
Daugavpilī, Ogrē, Ventspilī, Ādažos. 

2017. gadā uzsākti projekti 13 Natura 2000 teritoriju dabas aizsardzības plānos 
paredzētās infrastruktūras izbūvei pašvaldībās. 

2017. gadā tika uzsākts biotopu kartēšanas projekts, kurā tiks veikta ES īpaši 
aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana (biotopu kartēšana) visā Latvijas 
teritorijā, kā arī 20 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu un 5 īpaši 
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aizsargājamo sugu aizsardzības plānu izstrāde. 2017. gadā tika apsekota gandrīz trešdaļa 
Latvijas sauszemes teritorijas, pamatā biotopu kartēšanu veicot īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās. 2018. gada sākumā ir uzsākta dabas aizsardzības plānu izstrāde  8 īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām3. 

2017. gada nogalē atbilstoši plānotajam tika uzsākti divi projekti vides monitoringa, 
vides kontroles sistēmas un vides informācijas centru (Dabas muzejs, Rīgas Zooloģijasi 
dārzs, Nacionālais botāniskais dārzs) infrastruktūras pilnveidei. 

2017. gadā ir uzsāktas projektu iesniegumu atlases visos atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas attīstības pasākumos, lai pilnveidotu atkritumu dalītās 
savākšanas sistēmu, izveidotu atkritumu pārstrādes, t.sk. sadzīves un bioloģiski noārdāmu 
atkritumu, kā arī atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtas. Investīciju rezultātā 
plānots atkritumu pārstrādes jaudas pieaugums par 172 000 t/gadā, kā arī atkritumu 
reģenerācijas ar enerģijas atguvi jaudas pieaugums 11 000 t/gadā, vienlaikus pieaugot arī 
šķiroto atkritumu apjomam. 

2017. gadā turpinājās Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) 
projektu īstenošana 2 projektu konkursos: Konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos”- 9 projektu ar 
kopējo EKII atbalsta summu 8,86 milj. eiro, savukārt konkursā „Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” 7 projekti ar kopējo EKII atbalsta 
summu 23 milj. eiro. Abu konkursu ietvaros kopējais plānotais oglekļa dioksīda emisiju 
samazinājums būs 1 005 tonnas. Savukārt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) 
ietvaros turpinājās tā ietvaros atbalstīto pabeigto vairāku tūkstošu projektu rezultātu 
monitorings. 

2017.gadā tika turpināts projekts „Kapacitātes palielināšana LIFE programmas 
ieviešanai Latvijā”, kura mērķis ir veicināt sekmīgu LIFE programmas projektu apjomu 
Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem. 

1.2.2. Reģionālā politika 
Gan uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, gan iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu 
nodrošināšanas aspektā aizvien nozīmīgāks kļūst jautājums par pašvaldību savstarpējo 
konkurenci, efektīvu teritoriālo attīstību, kā arī teritoriju ekonomiskās attīstības potenciāla 
palielināšanu un pašvaldību sadarbību publisko pakalpojumu sniegšanā. Reģionālās 
attīstības aspektā ir svarīgi pieņemt ilgtspējīgus lēmumus, kas nākotnē nodrošinās 
sabalansētu valsts attīstību. Patlaban vairākos novados nav spēcīgu attīstības centru, 
novadu pašvaldības iedzīvotāju skaita ziņā ir ļoti neviendabīgas, kas apgrūtina tālāko 
publiskās pārvaldes pilnveides procesu.  
 

Nepieciešams kompromiss, kas ļautu īstenot lielāku resursu koncentrāciju un 
nodrošinātu kvalitatīvākus paklpojumus iedzīvotājiem – nodrošinot teritorijas attīstību 
vienotā saimnieciskā vienībā ar izteiktu attīstības centru. 2017.gadā ir izstrādāts un 
Ministru kabinetā iesniegts izskatīšanai likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumā", kas nosaka 29 sadarbības teritoriju izveidi ap reģionālās un 
nacionālās nozīmes centriem adminisatīvās teritorijas statusā. Izveidojot adminisatratīvās 
teritorijas valsts pārvaldes institūciju sadarbībai un to darbības koordinācijai, tiks radīti 
priekšnoteikumi efektīvākai teritoriju pārvaldībai un ekonomiskai attīstībai, tas veicinās 
sinerģiju starp šobrīd valdības realizētajām un plānotajām reformām izglītības, veselības 
un nodokļu politikas jomās, kā arī citās jomās, kuras ir būtiskas tautsaimniecības attīstībai 
                                                        
31) dabas parkiem „Ragakāpa”, „Dvietes paliene”, „Vidzemes akmeņainā jūrmala”, „Vecumu meži”, „Aiviekstes paliene” un „Silene”, 
2) aizsargājamo ainavu apvidum „Nīcgales meži” un 3) dabas liegumam „Dūņezers”. 
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un nacionālās drošības nostiprināšanai. Šobrīd izšķiroši ir noteikt modeli, kā efektīvi 
organizēt publiskās pārvaldes darbu.  

Lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un 
infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai, izveidota Latgales speciālā 
ekonomiskā zona (SEZ), kas darbību uzsāka 2017.gada 2.janvārī. Ir noteikta katras 
Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības teritorijas platība, kurai var tikt 
piešķirts speciālās ekonomiskās zonas statuss, izstrādāts regulējums uzņēmējdarbības 
atbalstam. Neskatoties uz īso Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) 
darbības laiku, uz 2017.gada 1.decembri atbalstīti 7 investīciju projekti plānojot 1,15 milj. 
euro privāto investīciju un 35 jaunas darba vietas, plānojot ieguldījumus šūšanas, 
kokapstrādes un metālapstādes nozarēs. Latgales SEZ esošais atbalsta instrumentu 
mehānisms ir efektīvs tieši privāto investīciju piesaistei, tādējādi sekmējot reģiona 
izaugsmi. Lai paplašinātu pieejamo atbalsta instrumentu klāstu Latgales speciālajā zonā, kā 
arī Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā, VARAM 2017. gada nogalē uzsāka darbu pie 
normatīvo aktu grozījumu sagatavošanas, lai minētajās ekonomiskajās zonās būtu iespēja 
pretendēt arī uz atbalstu par paredzamajām algu izmaksām, kas ir saistītas ar uzņēmuma 
sākotnējiem ieguldījumiem. Nodrošināta ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda 
un virssaistību finansējuma pieejamība kumulatīvi 719 milj. euro apmērā, t.sk. reģionālās 
attīstības jomā - 351 milj. Euro. Līdz 2017.gada beigām projekti par eiro ES fondu 
finansējuma, 241 projekts reģionālās attīstības jomā par 206,25 milj. eiro (t.sk. 130 
uzņēmējdarbības projekti par 175,12 milj. eiro). 

Atbalsta instrumentu klāsta Latgales speciālajā zonā paplašināšana, kā arī citi 
atbalsta pasākumi, t.sk. investīcijas pašvaldību infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstības 
veicināšanai, Latgales uzņēmējdarbības centra kapacitātes celšana ar Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instrumenta atbalstu, ir Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2018.-
2021.gadam galvenie pasākumi, kura izstrāde tika uzsākta 2017.gadā,ņemot vērā Ministru 
kabineta 2017.gada 16.maija sēdes protokola Nr. 25 36.§ dotos uzdevumus. Tāpat 
2017.gadā sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām tika sagatavots informatīvais ziņojums 
“Par Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam īstenošanas 2013.-2017.gadā 
starpposma novērtējumu”. 

Lai noteiktu pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un 
pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem un uzlabotu informācijas pieejamību par 
pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem, 2017.gadā VARAM pirmo reizi 
organizēja konkursu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Konkursā piedalījās 55 
pašvaldības. Pašvaldību pakalpojumus ģimenēm iespējams salīdzināt tīmekļa vietnē 
www.vietagimenei.lv, kur pieejama informācija par 110 pašvaldībām. Vietni ir apmeklējuši 
56 953 lietotāji. Konkursa uzvarētāji saņēma finansiālo atbalstu (kopumā 51 tūkst. EUR 
apmērā) ieguldījumiem, kas saistīti ar pakalpojumiem vai infrastruktūru ģimenēm ar 
bērniem, t.sk. jaunu bērnu rotaļlaukumu izveidei. Papildus konkursa komisija izcēla arī 
citu pašvaldību veikumu dažādās jomās. Konkursa balsošanas ietvaros pašvaldībām 
iesniegti 989 iedzīvotāju komentāri, t.sk. iedzīvotāju konkrēti priekšlikumi pakalpojumu 
ģimenēm ar bērniem uzlabošanai. 2017.gadā pilnveidota normatīvā bāze, kas regulē 
pašvaldību atbalstu ģimenēm – noteikta kārtība, kādā pašvaldība privātajām pirmskolas 
izglītības iestādēm (PII) sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas – līdz ar to 
vidējais pašvaldības atbalsts PII pieaudzis līdz 195,88 euro 2017.gadā (salīdzinājumam 
179,97 euro 2016.gadā). 

VARAM sadarbībā ar plānošanas reģionu Uzņēmējdarbības centriem 2017. gadā 
organizēju konkursu pašvaldībām “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības 
sekmēšanai”, kura mērķis bija apkopot informāciju par pašvaldībām, kuras sava 
pamatbudžeta ietvaros īsteno daudzveidīgus atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības 
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sekmēšanai savā teritorijā, kā arī apkopot informāciju par pašvaldību idejām dažādiem 
uzņēmējdarbības sekmēšanas instrumentiem 2018. gadam.  

Sagatavots priekšlikums Jūras telpiskajam plānojumam,kurš izvērtē esošo 
situāciju un tendences jūras izmantošanā, ietver ilgtermiņa redzējumu līdz 2030.gadam, 
mērķus un uzdevumus, kā arī piedāvā jūras atļautās izmantošanas risinājumus, to 
pamatojumu un attēlojumu kartē. Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos 
priekšlikumus un iebildumus, bija nepieciešams sagatavot jaunu plānojuma redakciju un 
vēlreiz konsultēties ar ieinteresētajām pusēm. Lai precizētu publiski apspriesto redakciju 
un rastu ilgtermiņa saskaņotus risinājumus dažādu nozaru interesēm jūrā, it īpaši  
kuģniecības un enerģētikas nozarēm, 2017.gadā kopā ar 9 Baltijas reģiona valstīm, notika 
darbs pie Baltijas jūras plānojuma izstrādes ("Baltic Scope"un "Baltic Lines"). Tika 
sagatavoti jūras telpiskā plānojuma 2.redakcijas dati un to apraksti. Izveidotas tīmekļa 
pakalpes, kas 2017.gada jūlijā publicētas Ģeoportālā. Nepieciešama arī jauna stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma redakcija, kuras sagatavošana plānota 2018. gada sākumā. 

2017.gadā turpināts darbs pie Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 
(TAPIS) pilnveidošanas un attīstības. Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 4.septembra 
rīkojumam Nr.478, uzsākta TAPIS attīstības 3.kārtas projekta īstenošana ar ERAF 
finansējuma atbalstu. Paralēli tam tiek nodrošināts nepārtraukts autentificēto lietotāju 
atbalsts, kā arī, pamatojoties uz lietotāju priekšlikumiem, tiek sagatavoti un īstenoti TAPIS 
pamatfunkcionalitātes pilnveidojumi, lai nodrošinātu sistēmas ērtumu un ātrdarbību, tai 
skaitā ietverot TAPIS publiskās daļas portālā www.geolatvija.lv pilnveidojumus. 

Lai sagatavotu projektu pieteikumus investīciju piesaistei specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” ietvaros, veiktas konsultācijas ar Valsts vides dienestu un 16 
piekrastes pašvaldībām un vērtēšanas komisijā uzsākta četru pieteikto sadarbības projektu 
pieteikumu vērtēšana. Īstenojot ainavu politiku, sadarbībā ar sabiedrību, ainavu ekspertu 
padomi un Latvijas Nacionālo bibliotēku identificētas 50 nozīmīgas Latvijas ainavas, kas 
tiks iekļautas elektroniskās Latvijas ainavu dārgumu krātuvē  un virzītas iekļaušanai 
Latvijas Kultūras kanonā. 

Izstrādāti Grozījumi Zemes pārvaldības likumā, kuri paredz precizēt: 
 kārtību zemes rezervēšanai publiskās infrastruktūras attīstības vajadzībām, kā 

arī atlīdzības aprēķināšanas kārtību par zaudējumiem zemes īpašniekiem, ko 
šāda rezervācija rada; 

 regulējumu par piekļuves nodrošināšanu publiskām teritorijām, 
 kārtību, kādā pašvaldības un zemes īpašnieki vienojas par zemes zem ielām un 

ceļiem atsavināšanas kārtību, veidojot jaunas apbūves teritorijas,  
 kārtību un termiņus, kādā valstij/pašvaldībā jāveic zemes atsavināšana 

gadījumos, kad ceļš kā infrastruktūras objekts pieder valstij/pašvaldībai, bet 
zeme pieder privātai personai, 

 pašvaldību valdījumā nododamās jūras piekrastes teritorijas. 
 

Reģionālās attīstībasveicināšanai būtiski ir veiksmīgi un efektīvi izmantot 
pieejamo ES fondu finansējumu. Pašreizējās ekonomiskās attīstības un privāto investīciju 
piesaistes tendences reģionos liecina, ka nozīmīgs šķērslis uzņēmējdarbības attīstībai un 
komersantu piesaistei ir nepilnīga publiskā infrastruktūra t.sk. inženierkomunikācijas 
infrastruktūra. Valdībā apstiprināts normatīvais regulējums, lai pašvaldības varētu 
pieteikties uz ERAF finansējumu mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam paredzētas 
publiskās infrastruktūras un inženierkomunikāciju attīstībā reģionos, kā arī teritoriju 
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revitalizācijai, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām. Līdz 2017.gada beigām apstiprināts 121 projekts reģionālās attīstības jomā 
par ES fondu finansējumu 144,20  milj. Eiro, kuru rezultātā tiks nodrošināta videi 
draudzīga un uz vides ilgtspējas veicinoša teritoriāla izaugsme un jaunu darbavietu 
radīšana, kā arī būtiski tiks palielinātakur būtisks uzsvars uz atbalstu jaunu darba vietu 
izveidi un privāto investīciju piesaisti reģionos (kopā līdz 2023.gada 31.decembrim 
projektu rezultātā plānots radīt vismaz 4 985 jaunas darba vietaspiesaistīt vairāk nekā 300 
milj. eiro privātās investīcijas, un atjaunot degradēto teritoriju platību - vismaz 563 
hektārus). 

Lai veicinātu Latvijas reģionu attīstību un konkurētspēju starptautiskā 
mērogā,9 Eiropas teritoriālās sadarbības programmās 2014.-2020.gadam, kurās 
piedalās Latvijas finansējuma saņēmēji, ir apstiprināti 283 starptautiski projekti, kuru 
ietvaros 675 Latvijas partneri sadarbojas ar vairāk nekā 2000 partneriem no 28 ES 
dalībvalstīm un kaimiņvalstīm ārpus ES, tai skaitā partneriem no Norvēģijas, Šveices. 
Latvijas reģionu attīstībai tika piesaistīti vairāk kā 70 milj. eiro (kopējais Eiropas 
Savienības finansējuma piešķīrums augstākminēto projektu īstenošanai ir 283 milj. eiro).  
Sadarbība ar citām valstīm un ieguldījumi infrastruktūrā notiek tādās jomās, kā: 

- Inovāciju attīstība Baltijas jūras reģionā; 
- Vides resursu ilgtspējīgā pārvaldība (tai skaitā, sniegts atbalsts ūdens 
resursu aizsardzībai un pārvaldībai, kā arī bioloģiskās daudzveidības 
veicināšanai Baltijas jūrā),  
- kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un efektīvā izmantošanā,  
- tūrisms (tai skaitā investīcijas mazo ostu tīkla pakalpojumu uzlabošanā), 
-  nodarbinātības veicināšana (tai skaitā uzlabojot pierobežas darba spēka 
mobilitāti un veicot pārrobežu ceļu posmu infrastruktūras sakārtošanu), 
- uzņēmējdarbības attīstība, vairāku valstu un reģionu kopīgu produktu un 
pakalpojumu izstrāde un ieviešana, pārņemot un uzlabojot tehnoloģijas un 
pakalpojumus, 
- izglītības un sociālās iekļaušanas jomās, veicinot sociālo uzņēmējdarbību un 
sadarbību starp mācību iestādēm izglītības kvalitātes uzlaboāsnai, 
- ES dalībvalstu sadarbība nacionāla un reģionāla līmeņa politiku attīstībā 
viedās specializācijas un pilsētvides attīstības jautājumos.  

Latvijas - Igaunijas SVK sēdē, kas notika 2017. gada 10.martā Smiltenē, Latvijā, 
kuras laikā tika pārrunāti un pieņemti lēmumi par Latvijas un Igaunijas divpusējās 
sadarbības aktuāliem jautājumiem transporta, veselības aprūpes, darbaspēka mobilitātes, 
kultūras un citās jomās. 

Latvijas – Lietuvas SVK sēdē, kas notika 2017. gada 18.oktobrī, Kroņaucē, 
Tērvetes novadā, Latvijas kursas laikā tika pārrunāti un pieņemti lēmumi par Latvijas un 
Lietuvas divpusējās sadarbības aktuāliem jautājumiem valsts robežas uzturēšanas, 
transporta ( t.sk, satiksmes atjaunošanas iespējas dzelzceļa posmā “Reņģe - Mažeiķi, 
veselības aprūpes, klimata pārmaiņu un citās jomās. 

 

1.2.3. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politika 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā veicināta e-pakalpojumu 
pieejamība un izmantošana. 2017. gadā valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv 
(turpmāk – Latvija.lv) kopējo unikālo lietotāju skaits ir sasniedzis 806 tūkstošus, kas ir par 
116 tūkstošiem vairāk kā 2016. gadā. Uz 2017. gada 31. decembri Latvija.lv publicēti 2328 
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valsts pārvaldes pakalpojumu un 120 dzīves situāciju apraksti, izvietoti 142 e-pakalpojumi, 
ko sniedz 28 iestādes. Populārākie e-pakalpojumi: Dokumentu pārbaude Nederīgo 
dokumentu reģistrā, Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, Muitas maksājumu veikšana 
tiešsaistes režīmā, Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē. Savukārt visvairāk 
skatītais valsts pārvaldes pakalpojumu apraksts ir “Elektroniskā pieteikšanās studijām 
pamatstudiju programmās” un visvairāk skatītais dzīves situāciju apraksts ir “Kā uzzināt, 
kāda ir mana deklarētā dzīvesvietas adrese?”. Latvija.lv uzsākto e-pakalpojumu skaits 
sasniedzis 9,2 miljonus (2016. gadā tie bija 6,8 miljoni). 

 Iestāžu e-pakalpojumu sniegšanai tiek aktīvi izmantotas koplietošanas 
komponentes, ko nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA). Piemēram, 
Vienotās pieteikšanās modulis, ko izmanto lielākā daļa valsts sektora e-pakalpojumu 
sniedzēju, kuriem pakapojuma sniegšanai nepieciešams droši atpazīt lietotāju 
elektroniskajā vidē, ir integrēts 43 portālos (2016. gadā – 40 portālos). Maksājuma moduli, 
kas garantē vienotu pakalpojumu apmaksas sistēmu, izmanto 18 iestādes, sniedzot 41 e-
pakalpojumu (2016. gadā maksājuma moduli izmanto 15 valsts pārvaldes pakalpojumu 
sniedzēji 39 e-pakalpojumos). Izmantojot moduli 2017. gadā ir veikti 311,62 tūkstoši 
maksājumi par kopējo summu 88 milj. eiro (2016. gadā veikti 175,23 tūkstoši maksājumu 
par kopējo summu 48 milj. eiro). 

Tiek ieviests un nostiprināts vienas pieturas aģentūras princips pakalpojumu 
sniegšanā, tādā veidā būtiski samazinot administratīvo slogu, uzlabojot pakalpojumu 
pieejamību, veicinot valsts pārvaldes efektivitāti un valsts pārvaldes caurskatāmību. 
2017.gadā darbu turpināja Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 
(VPVKAC) tīkls – 72 valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri novadu 
nozīmes attīstības centros un 6 valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri 
reģionālās nozīmes attīstības centros. 2017.gadā tīklā reģistrēti 110 000 pakalpojumu 
pieteikumu, to skaitā 25 000 konsultācijas. Visplašāk VPVKAC tīklā pieprasīti VSAA 
pakalpojumi un konsultācijas VID jautājumos. 

Turpināts darbs pie Oficiālās elektroniskās adreses likuma ieviešanas. Oficiālā 
elektroniskā adrese (e-adrese) kā valsts pārvaldē vienots risinājums tiek ieviests, lai 
elektroniskā vidē nodrošinātu garantētu, drošu un ērtu oficiālo saziņu starp valsts iestādēm 
un privātpersonām, to nodrošinot vienas sistēmas ietvaros. Iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
pieejams kā digitālā pastkastīte portālā www.latvija.lv . Normatīvos aktos ir noteikts, ka E-
adrese jāuzsāk obligāti valsts iestādēm ar š.g.1.jūniju (noteiktas pārejas periods atsevišķām 
iestādēm), savukārt iedzīvotājs un komersants brīvprātīgi e-adresi varēs izmantot sākot ar 
2019.gada janvāri, taču ar 2020.gadu komersantiem e-adreses izmantošana ir obligāta. 
Tāpat obligāta e-adreses izmantošana ir noteikta arī rezerves karavīriem ar 2019.gada 
februāri. Šobrīd notiek ieviešanas darbi, lai ar 1.jūniju nodrošinātu sistēmu produkcijas 
vidē. 

2017.gadā turpinot e-pakalpojumu, valsts informācijas sistēmu un koplietošanas 
platformu attīstību, tiek veikta pāreja uz valsts IKT pārvaldību valsts vienotas IKT 
arhitektūras ietvaros. 2017.gada jūlijā tika atvērts Latvijas Atvērto datu portāls 
(data.gov.lv), kas nodrošina iespēju centralizēti publicēt atvērtos datus vienuviet, dodot 
sabiedrībai iespēju piekļūt šiem datiem, kā arī veicinot datu vispārpieejamību un 
atkalizmantošanu. Portāla izveide ir veikta ERAF projekta "Publiskās pārvaldes 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (PIKTAPS) 
ietvaros. Atvērto datu jomā, salīdzinot ar 2016.gada novērtējumu, kurā Latvija starp ES un 
EEZ valstīm ierindojās 28.vietā, Latvija ir progresējusi uz 17.vietu 2017.gadā un ir 
sasniegusi ES vidējos rādītājus viena gada laikā. 
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Izstrādāts Datos balstītas sabiedrības rīcības plāns, kas apstiprināts 2017.gada 
14.septembra Informācijas sabiedrības padomes sēdē. Viens no rīcības plāna uzdevumiem 
ir radīt inovācijas veicinošu platformu, kurā uzņēmumi un zinātnieki no dažādām nozarēm 
var sadarboties un radīt inovatīvus, eksportspējīgus produktus. Datos balstītas sabiedrības 
iniciatīvas ietvaros, sadarbībā ar Microsoft un Latvijas universitāti 2017.gada septembrī 
atvērts “LU Microsoft inovāciju centrs”. 

2017.gadā VARAM ir turpinājusi ES digitālā vienotā tirgus aktivitāšu 
koordinēšanu, nodrošinot digitālo jautājumu iekļaušanu nozaru politikās un koordinējot 
digitālā vienotā tirgus izveides aktivitātes Latvijā. VARAM ir nodrošinājusi Digitālā 
vienotā tirgus  (DVT) jautājumu pārnozaru koordināciju starp ministrijām, t.sk., 
koordinējusi un vadījusi  starpministriju darba grupu par DVT jautājumiem, vadījusi 
starpministriju darba grupu par Digitālās ekonomikas un sabiedrības novērtējumu ar mērķi 
ierosināt rīcību Latvijas rādītāju uzlabošanai, iesniegusi Ministru kabinetā informatīvo 
ziņojumu par „Par veicamajiem pasākumiem Digitālās ekonomikas un sabiedrības 
indikatora Latvijas rādītāju uzlabošanai”, koordinējusi Latvijas nostājas sagatavošanu DVT 
jomas jautājumos, t.sk., lai pievienotos ES līdzīgi domājošo dalībvalstu kopīgajām 
nostājām, t.sk., par brīvas nepersonas datu plūsmas veicināšanu digitālajā vienotajā tirgū.    
 

2017. gadā Ministru kabinetā ir apstiprināti vairāki būtiski VARAM izstrādāti 
noteikumi, kas nosaka: 

 valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas 
kārtību, https://likumi.lv/ta/id/292258-valsts-parvaldes-pakalpojumu-uzskaites-
kvalitates-kontroles-un-sniegsanas-kartiba 

 valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidus, sniegto 
pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību, 

 kārtību, kādā tiek veikta valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācija un 
nodrošināta e-pakalpojumu pieejamība,  

 valsts pārvaldes pakalpojumu portāla pārzini, viņa pienākumus un atbildību, 
iestādes pienākumus un atbildību, valsts pārvaldes pakalpojumu portāla 
izmantošanas un pārvaldības kārtību, kā arī pakalpojumu kataloga vešanas 
kārtību un tajā ietveramo informāciju. 

2017.gadā turpinātas aktivitātes e-prasmju attīstīšanas jomā. 2017. gada septembrī-oktobrī 
kampaņas „Dienas bez rindām” laikā visā Latvijā vairāk kā 3400 klientu apkalpošanas 
vietās valsts un pašvaldību iestādes konsultēja iedzīvotājus un uzņēmējus par e-
pakalpojumu lietošanu. Kampaņas laikā tika sniegtas 8500 konsultācijas par e-
pakalpojumiem. 
 

Kopš 2010. gada Latvijā notiek ikgadēja informatīva kampaņa „Eiropas e-prasmju 
nedēļa”. Kopumā iedzīvotājiem un uzņēmējiem 2017. gada e-prasmju nedēļā bija iespējas 
piedalīties 638 klātienes pasākumos, ko nodrošināja vairāk kā 150 partneri,  iesaistot vairāk 
nekā 22 tūkst. Latvijas iedzīvotāju.Lai nodrošinātu efektīva informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) pārvaldības modeļa ieviešanu valsts pārvaldē, 2017.gadā tika izstrādāts 
un iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekts "Valsts informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības likums". Likumprojekts paredz: 

 sadalīt lomas un atbildību IKT pārvaldības jomā starp dažādām institūcijām 
atkarībā no darbības specifikas, novēršot nepieciešamību katrā institūcijā 
uzturēt kompetenci gan IKT nodrošināšanai, gan valsts pārvaldes 
īstenošanai; 

 ietaupīt ar IKT izmantošanu saistītos finanšu un cilvēkresursus, novēršot 
IKT līdzekļu un personāla sadrumstalotību pa atsevišķām institūcijām; 
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 nodrošināt IKT atbalstu atbilstoši pakalpojuma principam – viena institūcija 
(arī privātpersona) sniedz IKT atbalstu atbilstoši citas institūcijas 
vajadzībām; 

 stiprināt institūciju kompetenci (arī kapacitāti) valsts pārvaldes īstenošanai, 
izmantojot iespēju saņemt IKT atbalstu no tādām institūcijām, kuru darbība 
ir vērsta uz IKT nodrošināšanu. 

Turpinās 2016.gadā uzsāktā projekta  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+) īstenošana. Projekta 
mērķis ir uzlabot MVU konkurētspējas politiku, veicinot uzņēmējdarbību lauku teritorijās, 
mudinot IKT rīku pielietošanu un integrāciju ikdienas privātajā biznesā un paredzot pilnīgu 
Latvijas iekļaušanos Eiropas vienotajā digitālajā tirgū, kā arī optimizēt politikas 
instrumentus piešķirot lielāku prioritāti īpašajām vajadzībām lauku apvidos, vai ierosinot 
bezmaksas pasākumus, lai palielinātu daļu pieejamā finansējuma un lietotu to lauku 
reģionu labā. Projekta ietvaros 2017.gadā ir sagatavots pētījums par situāciju Latvijā, 
noorganizēts seminārs, organizēta Novērtēšnas sanāksme un publiska tikšanās ar projekta 
starptautiskās komandas dalību, saņemtas rekomendācijas Rīcības plāna izstrādāšanai. 
 2017.gadā pabeigta 1. kārtas 2014.-2020. gada plānošanas perioda IKT jomai 
paredzēto investīciju projektu izvērtēšana iekļaušanai valsts vienotajā IKT arhitektūrā, kas 
ir priekšnosacījums projektu īstenošanas uzsākšanai. 2017. gādā noslēgtas 11. vienošanās 
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projektu īstenošanu, atlikušo 1. kārtas projektu 
īstenošana tiks uzsākta 2018. gada pirmajā pugadā. Veikti nepieciešamie sagatavošanās 
darbi, lai 2018. gadā uzsāktu 2. kārtas projektu vērtēšanu un īstenošanu (Ministru kabinetā 
apstiprināts IKT jomas 2. kārtas projektu saraksts, balstoties uz 1. kārtas pieredzi veiktas 
izmaiņas Ministru kabineta noteikumos un projektu vērtēšanas metodikā). 
 2017. gadā apstiprināts informatīvais ziņojums “Par mākoņdatošanas pakalpojumu 
izmantošanu valsts pārvaldē”, kas ir secīgs solis 2015. gadā apstiprinātajai Informācijas 
sistēmu konceptuālajai arhitektūrai un tājā ietvertajām rekomendācijām, tās izvēršot un 
precizējot attiecībā uz valsts pārvaldes informācijas un tehnoloģiju atbalsta organizēšanu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras un augstākas pievienotas 
vērtības pakalpojumu jomās. Ziņojumā iekļautas vadlīnijas lēmumu pieņemšanai par 
mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanu un mākoņdatošanas pakalpojumu pārvaldības 
modeļa izvēles pamatojums.  

2017.gadā ir veikti grozījumi Radiofrekvenču spektra joslu un numerācijas 
rīcībpolitikas normatīvajos aktos, lai pielāgotu sakaru nozares jautājumiem. 

Nodrošināta ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda un virssaistību 
finansējuma pieejamība kumulatīvi IKT jomā - 129 milj. euro. 

Līdz 2017.gada beigām iesniegtiES fondu finansējuma 40 projekti IKT jomā par 
89,97 milj. eiro.Līdz 2017.gada beigām apstiprināti 39 projekti IKT jomā par 85,72 milj. 
eiro. 

Informācijas un tehnoloģijas (IKT)jomas projektu īstenošanai plānotais kopējais ES 
fondu finansējums ir 128,8 milj.eiro, ko paredzēts novirzīt centralizētu publiskās pārvaldes 
IKT platformu izveidei vai attīstībai un publiskās pārvaldes procesu pilnveidei, kā arī 
kultūras mantojuma digitalizācijai. 

ES fondu finansējumu var novirzīt pasākumiem, lai pilnveidotu publiskās pārvaldes 
datu apmaiņas, datu publicēšanas un uzturēšanas infrastruktūru, datu pieejamību un to 
izmantošanas iespējas, pilnveidotu publiskās pārvaldes procesus. Finansējumu var novirzīt 
centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide un tām nepieciešamo informācijas 
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sistēmu modernizācijai. Projektu ietvaros tiek atbalstīta arī pakalpojumu pielāgošana 
sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū, kultūras mantojuma digitalizācija, kā arī IKT iespēju 
izmantošanas veicināšana. 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros 2017. gadā ir sagatavoti un 
saskaņoti 40 publiskās pārvaldes IKT attīstības projekti, iekļaujot tos valsts vienotajā IKT 
arhitektūrā. 2017. gadā ir uzsākta 14 IKT attīstības projektu īstenošana par kopējo summu 
47,4 milj. EUR, pārējo 26 projektu īstenošanu plānots uzsākt 2018. gadā.  
Lai paātrinātu IKT ERAF projektu virzību, jau 2017. gada augustā pēc konsultācijām ar 
nozaru ministrijām tika izdots MK rīkojums par IKT ERAF projektu sarakstu, kas ietver 
arī otrās kārtas projektus. Balstoties uz pirmās kārtas projektu izvērtēšanas un 
saskaņošanas pieredzi, kā arī ņemot vērā augstas pievienotās vērtības IKT pakalpojumu 
(t.sk. mākoņdatošanas pakalpojumu) attīstības tendences, ir veikti precizējumi IKT ERAF 
projektus regulējošajos MK noteikumos un projektu aprakstu izvērtēšanas metodikā. Līdz 
ar to VARAM ir gatava uzsākt IKT ERAF otrās kārtas projektu detalizēto aprakstu 
izvērtēšanu. Ir sagaidāms, ka vairums no 15 otrās kārtas projektu detalizētajiem aprakstiem 
tiks iesniegti VARAM izvērtējumam 2018. gadā 
 

2. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā. Padotībā esošās 
institūcijas un kapitālsabiedrības, kurās VARAM ir valsts 
kapitāla daļu turētāja. 

 
2017.gada. 1. novembrī saistībā ar Latvijas Republikas realizēto zinātnes politiku 

un atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 9.augusta rīkojumam Nr. 405 “Par atvasinātas 
publiskas personas - valsts zinātniskā institūta "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" – 
reorganizāciju”, Latvijas Hidroekoloģijas institūts reorganizēts par Daugavpils 
Universitātes aģentūru “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”. 

2017.gada beigās spēkā esošā VARAM struktūra attēlota 2.attēlā. Savukārt 
VARAM padotības iestādes 2017.gadā skatīt 1.attēlā. 



 

 
Padotībā darbojas 7 iestādes, kā arī ministrijas mērķu sasniegšanu nodrošina trīs 
kapitālsabiedrības (Skatīt 1.attēlu). 

 
1.attēls. VARAM padotās iestādes 2017.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  maisījumu izmantošanu, ūdens apsaimniekošanu, kā arī atkritumu 
un iepakojuma apsaimniekošanu noteiktās funkcijas un uzdevumus. 

Dabas aizsardzības 
pārvalde  
(http://www.dap.gov.lv ) 

Darbības mērķis ir sekmēt vienotas dabas aizsardzības politikas 
realizēšanu Latvijā, kā arī veikt efektīvu Latvijas īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. 

Latvijas Vides 
aizsardzības fonda 
administrācija  
(http://www.lvafa.gov.lv ) 
 

Nodrošina valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" 
efektīvu izlietošanuvides aizsardzības pasākumu un projektu 
īstenošanai. 
 
 
 

Valsts reģionālās attīstības Darbības mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts 

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 Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs 

Vides investīciju fonds 

Elektroniskie sakari 
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aģentūra 
(http://www.vraa.gov.lv ) 
 

reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts 
un citu finanšu instrumentu ieviešanu, valsts un pašvaldību 
elektroniskās pārvaldes attīstību, analītisko 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. 
 
 

 
 
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 
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.  
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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. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

3. FINANŠU RESURSI UN VARAM DARBĪBAS REZULTĀTI 
2017.gadā 

3.1 Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 2017.gadā. 
 

 
(euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā* faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 90619119 89688007 79978 982 

1.1. dotācijas 84 341742 78980210 70614910 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 594542 585068 548 413 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 4483170 7769051 6935576 

1.4 Transferti 1199665 2353678 1880083 

1.5. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 92858725 98133175 78773770 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 75327144 87981810 69226 716 

2.1.1. kārtējie izdevumi 26920950 35873912 31322544 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 19207959 18415087 13428 360 

2.1.4. Kārtējie maksājumi Eiropas 
Savienības budžetā un starptautiskā 
sadarbība 

4354111 7046809 3 404 171 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 24844124 26646002 21071641 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 17531581 10151365 9547054 

 
*2017. gada precizētais plāns atbilstoši FM rīkojumiem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. Darbības rezultatīvie izpildes rādītāji par 2017. gadu4
 

4.1 Vides kvalitātes saglabāšana un oglekļa mazietilpīgas un pret klimata pārmaiņām noturīgas attīstības sekmēšana 
 
Nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, koordinējot Latvijas SEG emisiju samazināšanu un sekmējot Latvijas pāreju uz 
oglekļa mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību. 
 
Politikas rezultāti 

Politikas rezultatīvie rādītāji Faktiskā vērtība  Plānotā vērtība  Faktiskā vērtība  
Pārstrādāto atkritumu īpatsvars (visu nebīstamo), (% no gadā 
radītajiem)5 

16,6 (2015) 50 (2020) LVĢMC datu bāze, 
Valsts statistisko 

pārskatu "3-Atkritumi" 
 

57% (2016.g. 
pārtrādāts no visiem 

radītiem 
nebīstamajiem 
atkritumiem) 
25 %(2016.g. 

pārtrādāts no visiem 
radītiem mājsaimn 

iecības un 
līdzīgajiem 

atkritumiem) 

                                                        

4VARAM 2017.-2019.g. darbības stratēģijas ietvert rezultatīvo rādītāju izpildes dati par stratēģijas darbības periodu – par 2017 gadu;  
 
5 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (turpmāk- NAP 2014-2020); Latvijas ilgtspējīgas attīstītības stratēģija līdz 2013.gadam (turpmāk LIAS - 2030); 26.03.2014. MK rīkojums Nr.130 “Vides 
politikaspamatnostādnes 2014.-2020.gadam” 
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Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (tūkst. 
t/gadā)6 ‘7: 

  

NOX 34,46 (2014)  25 (2020) 
26,66 (2020)* 

36,53 (2015) 
34,87 (2016) 

SO2 3,79 (2014) 6,2 (2020) 
7,81 (2020) 

3,66 (2015) 
3,49 (2016) 

PM2,5 17,74 (2014) 23 (2020) 
19,25 (2020) 

17,70 (2015) 
16,36 (2016) 

GOS 54,22 (2014) 53 (2020) 
38,11 (2020) 

41,37 (2015) 
39,95 (2016) 

NH3 17,47 (2014) 16 (2020) 
14,75 (2020) 

18,76 (2015) 
16,25 (2016) 

Kopējās SEG emisijas (CO2 emisijas apjoms emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas kontrolētajās iekārtās milj. 
t/CO2)8 

2,31 (2015) 2,26 (2020) 2,197 (2016) 

Stabilizētas kopējās SEG emisijas, Mt CO2 ekvivalenta 11,4 (2014)9 12,16 (2020) 11,3 (2016)10 
 

Rezultāts Rezultatīvais rādītājs 
2017 plāns 2017 izpilde 2018 2019 

Mazināta piesārņojošo 
darbību ietekme uz 

Piesārņojošo darbību (A, B, 
C) operatoru skaita 

20 12 18 15 

                                                        
6NAP 2014-2020; 26.03.2014. MK rīkojums Nr.130 “Vides politikaspamatnostādnes 2014.-2020.gadam” 
7 Ženēvas konvencijas Gēteborgas protokols nosaka maksimālos pieļaujamos gaisu piesārņojošo vielu emisiju daudzumus. Salīdzinot pret 2014.gada faktiskajām emisijām, secināms, ka ir atsevišķas 
gaisu piesārņojošas vielas, kur Latvijai jāizvērtē pasākumu īstenošana, lai nodrošinātu atbilstību 2020.gadā noteiktajiem “emisiju griestiem”. Piemēram, NOx, GOS un NH3. Tomēr ņemot vērā 
tautsaimniecības attīstības tendences, veidojot un īstenojot nozaru politiku, uzmanība veltāma arī to vielu emisiju apjomiem, kur šobrīd netiek pārsniegti 2020.gadam noteiktie emisiju daudzumi.  
8Vides politikaspamatnostādnes 2014.-2020. gadam 
9SEG inventarizācija (15.06.2016) 
*Emisijumērķiirmainījušies, jo 2016. pieņemtajaunadirektīva, kasnosakajaunusmērķus 2020. un 2030.gadam, tāpēclabojamiepriekšminētosmērķus. Pamatojasuzjaunodirektīvu (ES) 2016/2284 
(2016. gada 14. decembris) par dažugaisupiesārņojošovieluvalstuemisijusamazināšanuunarkogrozaDirektīvu 2003/35/EK un atceļDirektīvu 2001/81/EK. 
VSS 24.05.18. izsludinātie MK noteikumi “Noteikumi par valstskopējogaisupiesārņojošovieluemisijusamazināšanu un uzskaiti”, kasdrīzumāpārņemsšodirektīvu. 
10SEG inventarizācija (10.05.2018). Dati par kopējām SEG emisām 2017. gadā būs pieejami 2019. gadā. 
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vidi un cilvēku 
veselību 

īpatsvars, kuru darbībā 
konstatēti normatīvo aktu 
pārkāpumi (%) 

Izstrādāti attīstības 
plāni un projekti, un 
nodrošina vides 
kvalitāti un  labvēlīgu 
ietekmi uz 
iedzīvotājiem 

Attīstības plāni un projekti, 
kuriem savlaicīgi novērsta 
un samazināta nelabvēlīga 
ietekme un avāriju risks 
gadā   

88 123 90 92 

Novērojumu skaits ir 
optimāls, lai novērtētu 
vides stāvokļa izmaiņu 
tendences, kā arī 
pieņemtu lēmumus 
vides politikas 
pilnveidošanā 

Vides novērojumu skaits 
gadā, t. sk., meteoroloģiskie 
novērojumi, gaisa kvalitātes 
novērojumi, ūdens 
kvantitatīvie un kvalitatīvie 
novērojumi 

3 400 000 4 079 609 3 400 000 3 400 000 

Samazinātas oglekļa 
dioksīda emisijas  

Projektu ietvaros sasniegtais 
ikgadējais oglekļa dioksīda 
emisiju samazinājums, 
tūkst.tCO2 

177 179 177 177 

Uzlabota infrastruktūru 
notekūdeņu 
savākšanas,  plūdu 
riska pārvaldības, kā 
arī vides monitoringa 
un kontroles jomās 

Piesaistīto investīciju11 
apjoms vides kvalitātes 
nodrošināšanai un 
monitoringam, klimata 
pārmaiņu ietekmes 
mazināšanai un pielāgošanai 
(euro/gadā)12 

107 151 452 
 

172 195 753 
 

17 983 810 
 

11 639 640 
 

 
 
 
 

                                                        
11Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi naudas izteiksmē, euro. 
12 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskais atbalsta mērķis "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās", 5.3.1. specifiskais atbalsta mērķis 
"Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas", 5.4.2.2. pasākums “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un 
sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” (monitoringa 1.daļa),  kā arī finansējums Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projekta pabeigšanai. 
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4.2 Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu un efektīvu pārvaldību, saglabājot bioloģisko daudzveidību, 
nodrošinot ekosistēmu pakalpojumu pieejamību un veicināt pāreju uz aprites ekonomiku 

Nodrošināt vidi saudzējošu un ilgtspējīgu dabas resursu pārvaldību, nodrošinot īpaši aizsargājamo biotopu un sugu aizsardzību un labvēlīgu 
aizsardzības stāvokli, "Natura 2000" teritoriju pārvaldību, īstenojot dabas resursu un ilgtspējīgu pārvaldību. 
 
Politikas rezultāti 
Politikas rezultatīvie rādītāji Faktiskā vērtība  Plānotā vērtība  Faktiskā vērtība  
Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (EUR uz vienu 
resursu tonnu)13 

510 (2014)* 600 (2020) 5520 (2016) 

Lauku putnu indekss14  (1999.g. = 100)   119 (2010) 115 (2020) 88 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars 
(% no valsts teritorijas)15 

18 (2015) 18 (2030) 18 
 

 

Rezultāts Rezultatīvais rādītājs Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2017 plāns 2017 izpilde 2018 2019 
Nodrošināta 
tūrisma un dabas 
izglītības 
infrastruktūras 
objektu 
pieejamība 
sabiedrībai 

Uzturēti tūrisma un dabas 
izglītības infrastruktūras 
objekti īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās (skaits gadā 
(DAP)) 

738 748 738 738 

Nodrošināts sugu 
un biotopu 
labvēlīgas 
aizsardzības 

Apsaimniekoti pļavu, meža un 
purvu biotopi (ha gadā) (DAP) 
 

15 166 15 167,8 15 166 15 166 

                                                        
13NAP 2014-2020; LIAS 2030 
14NAP 2014-2020; LIAS 2030 
15LIAS 2030 
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statuss 

Nodrošināta 
kvalitatīva vides 
komunikācija 
(sabiedrības 
līdzdalība un 
izglītība) 

Vides izglītības pasākumi 
(Muzejpedagoģiskās 
programmas, nodarbības, 
pasākumi, ekskursijas, 
lekcijas, semināri, kursi, 
ekspertu konsultācijas) (skaits 
gadā) (LDM, NBD, DAP) 

2 100 3 114 
 

2 100 2 100 

Nodrošināta sugu 
un krājuma 
vienību 
saglabāšana 

Ex situ  un krājumā uzturētās 
vienības (skaits gadā) 

211 189 212 764 211 289 211 389 

Nodrošināta 
kvalitatīva vides 
informācija16 

Sasniegtā tiešā mērķauditorija 
(tūkst) izmantojot medijus 
(prese, TV, radio, internets) 

700 744 700 700 

Nodrošināta 
dabas resursu 
pārdomāta 
izmantošana 

Dabas resursu izmantošanas 
(ūdens resursi, zemes dzīles, 
aizsargjoslas) pārbaužu 
īpatsvars, kurās konstatēti 
pārkāpumi (%)  

25 4,28 24 23 

Nodrošināta 
cilvēkiem un 
videi droša 
jonizējošo 
starojuma avotu 
izmantošana 

Darbībām ar jonizējošā 
starojuma avotiem veikto 
pārbaužu īpatsvars, kurās 
konstatēti pārkāpumi (%) 

50 38 45 35 

                                                        
16Kopā finansēti 21 projekts (429 011 EUR) kas saistīts ar plašsaziņas līdzekļu darbību un izdevējdarbību vides izglītības jomā. Kopējā sasniegtā auditorija ~ 704 tūkst. 
TV 

- TV specializētie raidījumi: atbalstīta 5 raidījumu izveide un pārraidīšana (Re:TV – 3; LTV1 – 1; TV Kurzeme – 1) kopā 88 raidījumi; 35,6 h 
- Vides sadaļas TV raidījumos: 3 raidījumos (Re:TV “Nedēļa Latvijā”; LTV1 “4 studija”; Re:TV “Latgales aktualitātes”; TV24 “Preses klubs”, kopumā izveidoti 73 sižeti ar kopējo ilgumu ~ 4,5h) 

Radio 
- Radio specializētie raidījumi: atbalstīta 2 raidījumu izveide un pārraidīšana (Kurzemes radio, Latvijas Radio 1); kopā 91 raidījums; 58 h 
- Vides sadaļas radio raidījumos: 3 raidorganizāciju (STAR FM “Zaļā ceturtdiena”; “Divu krastu radio”, “EF-EI”) raidījumos veidotas vides sadaļas; kopā 48 raidījumu, ~ 17 h 

Periodiskie izdevumi: 
- Specializētie periodiskie izdevumi: 1 žurnāla “Putni dabā” sagatavošana un izdošana; izdoti 4 izdevumi ar vidējo tirāžu ~ 2,7 tūkst., katrs izdevums - 40 lp. 
- Vides sadaļas, publikāciju cikls periodiskajos izdevumos: 7 izdevumos (“Vides vēstis”, “Rīgas apriņķa avīze”, “Latgales laiks”, “Medības Makšķerēšana Daba (MMD)”, “Diena”, avīze “Kas jauns”, “Dienas 

Bizness”) sagatavotas rakstu sērijas un publikācijas par vides aizsardzības tematiku un videi draudzīgu dzīvesveidu; kopā apjoms ~ 509 lp. (A4); 77 tūkst. vidējā tirāža 
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Nodrošināta 
biotopu un sugu 
stāvokļa 
apzināšana,  kā 
arī dabas resursu 
ilgtspējīga un 
efektīva 
izmantošana un 
informācijas 
sniegšana 
sabiedrībai 

Piesaistīto investīciju17 apjoms  
biotopu un sugu stāvokļa 
apzināšanai un aizsardzībai, kā 
arī dabas resursu ilgtspējīgai 
un efektīvai izmantošanai 
(euro/gadā)18 

12 730 976 29 353 372  
 

19 087 082 1 980 402 

Palielināts Zaļā 
iepirkuma 
īpatsvars 
‘Publiskajos 
iepirkums 
finansiālā 
izteiksmē 

Zaļā iepirkuma īpatsvars 
publiskajos iepirkumos, % 

30 12 35 (15)* 38(18)* 

                                                        
17Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi naudas izteiksmē, euro. 
18 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskais atbalsta mērķis “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju”, 5.4.1.specifiskais 
atbalsta mērķis “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”, 5.4.2.1.pasākums “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi”, 
5.4.2.2.pasākums “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” (monitoringa 2.daļa, ietverot vides izglītības centru attīstību) . 
*  Paredzēts noteikt ar MK rīkojuma projektu ZPI mērķus 2018.-2020. gadam, kas būs zemāki kā plānoti VARAM stratēģijā 
 



 
4.3 Sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību 

Sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, veicinot sociāli ekonomisko izaugsmi visā Latvijas teritorijā. 

Politikas rezultāti 
Politikas rezultatīvie rādītāji Faktiskā vērtība  Plānotā vērtība  Faktiskā vērtība  
Teritorijas attīstības indekss plānošanas 
reģionos19: 

Rīga 
Vidzeme 
Kurzeme 
Zemgale 
Latgale 

 
0,786 
-0,724 
-0,577 
-0,454 
-0,838 
(2010) 

 
0,55 
-0,50 
-0,40 
-0,28 
-0,55 

(2020) 

 
 

0,919 
-0,776 
-0,827 
-0,515 
-1,238 

 

Strādājošo skaits (privātā sektorā) 
uzņēmumos, kuru ražošanas vai 

pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa 
Latvija, izņemot Rīgu20 

429 900 (2011) 446 300 - 475 100 (2023) 458 72121 

 

Rezultāts Rezultatīvais rādītājs  Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2016 2017 
 plāns 

2017 izpilde 2018 2019 

Uzņēmējdarbības 
attīstība un darbavietu 
radīšanu pašvaldībās 
 

1. Piesaistīto investīciju22

apmērs (euro/gadā) 
pašvaldību 
uzņēmējdarbības 
projektiem 23 

8 884 119 108 397 026 140 138 030 132 326 432 48 464 716 

                                                        
19 NAP 2014-2020 

20 NAP 2014-2020 127.uzdevums; Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” (specifiskie rezultāta rādītāji, tabula Nr. 2.3.6. un tabula Nr. 2.5.14.). 
212016.gada dati. Informācija par 2017.gada rādītāja izpildi Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vitnē būs pieejama 29.06.2018. 
22 Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi naudas izteiksmē, euro. 
233.3.1. specifiskais atbalsta mērķis „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 5.6.2. specifiskais atbalsta mērķis „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 
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2 Strādājošo skaita 
pieaugums Latgales 
reģionā, Latgales speciālās 
ekonomiskās zonas 
izveides rezultātā24 

- - 35 200 200 

3. Plānošanas reģionu 
uzņēmējdarbības centru 
īstenotie atbalsta pasākumi 
saimnieciskās darbības 
veicināšanai reģionos 
(piem., tirdzniecības 
misijas, gadatirgi utml.) 

10 20 20 20 20 

4. Uzņēmumu skaits, kas 
iesaistīti PR atbalsta 
pasākumos (konsultāciju 
saņēmēji, semināra 
apmeklētāji, dalībnieki 
izstādēs un pieredzes 
vizītes) 

- 775 

 
 

1 153  775 775 

Pakalpojumu 
kvalitāte un 
pieejamība 

1. Piesaistīto 
investīciju25 apmērs 
(euro/gadā) 
energoefektivitātes 
projektos26 

0 14 869 399 15 109 532 18 437 096 9 205 755 

2. Plānošanas reģionu 
īstenotie pasākumi 
pašvaldību 
pakalpojumu 
uzlabošanai  

10 20 
 

21 
 

20 20 

                                                        
24 Rezultāta sasniegšana atkarīga no SEZ administrēšanai pieejamajiem resursiem 
25 Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi naudas izteiksmē, euro. 
26Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu pašvaldību ēkās”. 
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Uzlabota un 
lietotājiem draudzīga  
elektroniska vide 
visu līmeņu 
teritorijas attīstības 
plānošanas 
dokumentu izstrādei 
un uzturēšanai 

1. Valsts pārvaldes un 
pašvaldību lietotāju 
skaits, kas strādā ar 
TAPIS 

450 600 

 
750 650 700 

2. TAPIS publiskās 
daļas portālā 
Ģeolatvija.lv27 
apmeklējumu skaits 
gadā28. 

18 000 22 000 
 

25000 
25 000 29 000 

Paplašināts kultūras, 
tūrisma un 
rekreācijas 
pakalpojumu 
piedāvājumu Baltijas 
jūras piekrastē, 
nodrošinot jaunus vai 
kvalitatīvi 
pilnveidotus 
pakalpojumus. 

1. Apmeklētāju skaita 
pieaugums  
(Apmeklējumu skaita 
pieaugums 2023.gadā  
47 701) 

0 0 

 
 
0 0 30 000 

2. Jaunradīti 
pakalpojumi 
((2023.gadā 58 
pakalpojumi)  

0 0 

 
0 0 32 

Latvijas 
institūciju/organizāci

ju skaits, kurām ir 
radīta iespēja 
sadarboties ar 

ārvalstu partneriem 
sadarbības 

programmu ietvaros, 
lai veicinātu 

reģionālo attīstību un 
Latvijas 

konkurētspējas 
pieaugumu. 

Institūciju/organizāciju 
skaits 

(kumulatīvi pa gadiem) 

123 200 

 
 
 
 
 

675 260 280 

                                                        
27Teritorijas attīstības plānošanas sadaļa ĢeoLatvija.lv. 
28Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu meklēšana un skatīšanās, pieteikšanās paziņojumu saņemšanai, priekšlikumu iesniegšana teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās 
apspriešanas laikā. 
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Veikta VARAM 
administrēto 2007.-
2013.g. plānošanas 
perioda ES 
struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda 
slēgšana un 
apstiprināto projektu 
pēcuzraudzība 

 Projektu skaits, kuriem 
tiek veikta 
pēcuzraudzība29 
(aktivitātes, kuru 
ietvaros VARAM veic 
visas 
starpniekinstitūcijas 
funkcijas bez 
sadarbības iestādes 
iesaistes) 

188 162 162 126 81 

 

4.4 Nodrošināt publisko pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanu un visaptverošu pieejamību, t.sk. elektroniski 
Izveidot efektīvu pašvaldību institucionālo un funkcionālo darbības sistēmu, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu 
pakalpojumu izveidi un sniegšanu. 

Politikas rezultāti 
Politikas rezultatīvie rādītāji Faktiskā vērtība Plānotā vērtība Faktiskā vērtība 2017.gadā 

Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un 
pašvaldību institūcijām (%)30 

52,1 (2015)31 60 (2020) 6932 

Elektroniski parakstītie (ar laika zīmogu), dokumenti, skaits milj. 4 (2016) 7 (2019) 4,9 

 
Rezultāta 

formulējums 
Rezultatīvais rādītājs  Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2016 
2017 
plāns 

2017 
izpilde 2018 2019 

E-pakalpojumu 
pieejamības un 

1. Uz oficiālo eAdresi 
(Latvija.lv) nosūtīto ziņojumu 

skaits 
- - 

 
- 1 000 000 1 200 000 

                                                        
29Uzraugāmo projektu skaits var mainīties, piemēram, gadījumā, ja projekts tiek pārtraukts, anulēts un tml. 
30 NAP 2014-2020 
31 CSP 
32DESI 2017 
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sniegšanas  
uzlabošana 

 
2. Valsts pārvaldes pakalpojumu 
portālā www.latvija.lv unikālo 
lietotāju skaits (tūkst. kopš 
2008.gada) 

- 680 806  700 720 

3. Iedzīvotāju īpatsvars, kas 
izmanto internetu sadarbībai ar 
valsts un pašvaldību institūcijām 

51 % 54 % 
67% 

58 % 62% 

4. Publiskās pārvaldes iestādes, 
kuras izmantoti VRAA 
koplietošanas moduļus 
(Latvija.lv e-pakalpojumu vide, 
Vienotā pieteikšanās, 
Maksājumu modulis, E-konts) 

40 50 

 
41 

55 60 

Klātienes un 
elektroniskajā 
vidē 
pakalpojumu 
pieejamība visos 
reģionos 

1. Izveidoti un uzturēti jauni 
novadu nozīmes VPVKAC, % 
no novadu attīstības centru 
skaita 

62 87 
81  

100 100 

2. Izveidoti un uzturēti jauni 
reģionālās un nacionālās 
nozīmes VPVKAC, % no 
reģionālās un nacionālās 
nozīmes attīstības centru skaita 

10 14 

 
20  

26 36 

5. VPVKAC pieprasīto 
pakalpojumu gadījumu 
kopskaits 30 000 40 000 

 
110 000  

 
 

50 000 60 000 

6. Apmeklējumu skaits 
pašvaldību publiskajās 
bibliotēkās 

- 3,2 3,2 3,2 3,2 

6.1. Fizisko apmeklējumu 
skaits 

67 % 66 % 42% 65 % 64 % 

6.2. Virtuālo apmeklējumu 
skaits  

33 % 34 % 58% 35 % 36 % 

E-dokumentu 
aprites īpatsvara 
palielināšana  

1. Elektroniski saņemto un 
nosūtīto dokumentu īpatsvars 37 % 39 % 35% 50 % 55 % 

2. Elektroniski nosūtīto 
dokumentu īpatsvars 45 % 55 % 39% 60 % 65 % 
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Uzlabota 
pakalpojumu 
sniegšanas 
kvalitāte un 
lietojamība 

Mācības apmeklējušo 
pašvaldību un valsts pārvaldes 
darbinieku skaits 200 500 

 
344 

500 500 

Nodrošināta 
bezmaksas 
pieeja internetam 
un 
vispārpieejamiem 
elektroniskās 
informācijas 
resursiem 
bibliotēkas 
lietotājiem 

Pakalpojumu sniedzēju skaits 
(pašvaldību publiskās 
bibliotēkas) 

812 811 

 
 
 

812  
811 811 

Nodrošināta 
efektīva un 
caurskatāma 
pašvaldību 
darbības 
pārraudzība 

Izstrādātas vadlīnijas/metodiskie 
ieteikumi pašvaldībām 

skaits/gadā 
2 2 

 
2 
 

2 2 

Palielinās 
frekvenču resursa 
pieejamība 
mobilo sakaru 
platjoslas datu 
pārraidei 

Nacionālajā radiofrekvenču 
plānā iedalīts un komersantiem 
pieejams frekvenču resurss 
mobilo sakaru platjoslas datu 
pārraidei (mērvienība, MHz) 

1097 1137 

 
 

Nav 
informācijas 

1137 1187 

 

4.5 Digitālā vienotā tirgus attīstība, digitālo prasmju un valsts vienotās IKT arhitektūras pārvaldība 

Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu. 

Politikas rezultāti 
Politikas rezultatīvie rādītāji Faktiskā vērtība Plānotā vērtība Faktiskā vērtība 2017.gadā 
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Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar 
valsts un pašvaldību institūcijām (%)33 

52,1 (2015)34 60  (2020) 69 (2017) 

 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs  Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2016 2017 plāns 2017 izpilde 2018 2019 
Īstenota publiskās pārvaldes 
pilnveides pasākumu programma

1. Izvērtēti, IKT mērķarhitektūrā 
iekļauti un uzraudzīti publiskās 
pārvaldes IKT attīstības projekti 

20 38 
 

40 45 53 

2. Pilnveidoti35/ digitalizēti 
publiskās pārvaldes procesi36 - 15/0 

77 62/0 
 

96/20 

3. Valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv pieejamo 
interaktīvo elektronisko 
pakalpojumu skaits 

120 130 

 
142 150 180 

Pilnveidota elektroniskās 
pārvaldes bāzes infrastruktūra 

1. Izveidotas/ pilnveidotas IKT 
koplietošanas platformas 
publiskajā pārvaldē, skaits 

- 1 
 

2 
4 4 

Palielināta publiskās pārvaldes 
informācijas pieejamība 

Atkalizmantošanas indekss 340 360 1025 520 600 

Palielinās iedzīvotāju e-
prasmju līmenis 

1. Iedzīvotāju IKT vidējā 
līmeņa prasmju attīstība[3] 24% 25% 26,6% 26% 27% 

2. Iedzīvotāju īpatsvars, kuri 
nekad nav lietojuši internetu 17% 16% 15,8% 15% 14% 

Palielinās eID lietošana 1. Elektroniski parakstītie 
dokumenti, skaits/gadā 4 milj. 5 milj. 4,95 milj. 6 milj. 7 milj. 

                                                        
33 NAP 2014-2020 
34 CSP 
35 Norādīti procesi, par kuriem tiks noslēgti īstenošanas līgumi. 
36Norādītiieviestieprocesi (sasaisteardeklarētajiemizdevumiem). 
[3]Individuals who have carried out 3 or 4 internet related activities,Eurostat.  
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2. Portālā latvija.lv 

autentifikācijas gadījumu skaits - 680 412 700 720 

Piesaistīts Eiropas Savienības 
fondu projektu finansējums 

(iepriekšējo rezultātu 
sasniegšanas veicināšanai) 

Piesaistīto investīciju37 apmērs 
(euro/gadā) IKT arhitektūras 
pārvaldības un elektroniskās 

pārvaldes koplietošanas 
platformas attīstības 

projektiem38 

4 000 000 33 310 811 

 
 

85 722 499 30 372  973 52 978 128 

Efektīva nacionālā 
radiofrekvenču un nacionālās 

numerācijas izmantošana 

Nodrošināta diskusiju platforma 
un priekšlikumu izstrāde 

nacionālā radiofrekvenču un 
nacionālās numerācijas 

izmantošanai 

2 2 

 
2 
 2 2 

 
 
 
 
 
 

                                                        
37 Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi naudas izteiksmē, euro. 
38 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskais atbalsta mērķis "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes 
un privātā sektora mijiedarbību". 



 
 
 

4.6 Nodrošināt VARAM darbības ilgtspējību, t.sk. paaugstinot iestādes darbības efektivitāti, mazinot administratīvo 
slogu un nodrošinot nodarbināto profesionalitātes celšanu 

 
Paaugstināt resora darbības efektivitāti, t.sk., mazinot administratīvo slogu; nodrošināt nodarbināto profesionalitātes celšanu. 

Politikas rezultāti 
Rezultāts Rezultatīvais rādītājs  Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2016 2017 
 plāns 

2017  
izpilde 

2018 2019 

Darbiniekiem ieejami 
personāla dokumenti 
elektroniskā vidē (saistībā ar 
Personāla uzskaites sistēmas 
Web vidē attīstību) 

Personāla dokumentu 
aprites elektroniskā 
veidā īpatsvara 
pieaugums 

50%39 70% 70% 80% 90% 

Attīstīta motivējoša darba 
vide ministrijas 
darbiniekiem  

1. Personāla rotācijas 
koeficients 

0,2240 ≤0.22 0.29 ≤0.22 ≤0.22 

2. Mācības apmeklējušo 
darbinieku īpatsvars no 
kopējā darbinieku skaita  

50%41 55% 75% 55% 55% 

Paātrināta rēķinu apmaksa, 
ieviešot rēķinu 
elektronisko saskaņošanu 
 

Rēķinu saskaņošanas 
laiks dienās42:  

     

Rēķiniem, kas 
apmaksājami no viena 

 10  8 5 

                                                        
39Atvaļinājumu pieteikumu organizēšana Horizon Web vidē un rīkojumu veidošana Personāla uzskaites sistēmā ir 50% no kopējā personāla dokumentu skaita. 
40 2016.gada prognozētais personāla rotācijas koeficients 
41 Mācības apmeklējušo darbinieku  īpatsvars no kopējā darbinieku skaita 2015.gadā  
42 Rēķinu saskaņošanas sistēma ieviešana tiks sākta pakāpeniski no 2018.gada 
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Pēc BFD informācijas nav 
finansējuma, tādēļ rādītāju 

nav ko ielikt 

līdz diviem finansēšanas 
avotiem 

Rēķiniem, kas 
apmaksājami no vairāk 
par diviem finansēšanas 
avotiem 
 
 

 20  17 12 

Efektīgs lietvedības 
sistēma darbs resorā 

Ministrijas resora 
iestāžu, kurās ieviesta 
jaunā dokumentu aprites 
sistēma, skaits  

2 8 + plānošanas 
reģioni 

8+plānošanas 
reģioni 

  

Iepirkumu sistēmas 
optimizācija 

Veikto centralizēto 
iepirkumu skaits 

- 1 2 ≥2 ≥3 

Audita darba kvalitāte un 
efektivitāte 

Auditējamo 
apmierinātība 

≥2.5 ≥2.75 ≥2.69 ≥3.0 ≥3.5 
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5. PERSONĀLS 

5.1 Personāla skaitliskais sastāvs un izmaiņas. 
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 2017. gadā vidēji bija  341amata vieta, bet 
faktiskais vidējais nodarbināto skaits – 317, no tiem 222valsts civildienesta ierēdņi un 95darbinieks. 
Pārskata gadā ministrijā vidēji strādāja 242 sievietes un                   75 vīrieši (turpmāk – 
darbinieki).  
 

 
Kopumā 2017. gadā tika pieņemti darbā vai iecelti valsts civildienesta ierēdņa amatā              51 
darbinieks un pārtrauktas darba tiesiskās attiecības vai valsts civildienesta attiecības ar 47 
darbiniekiem. Personāla rotācijas koeficients pārskata gadā ir 0.29 (pieņemto + atlaisto darbinieku 
skaits /darbinieku vidējais skaits) un personāla atjaunošanās koeficients – 0.15 (pieņemto 
darbinieku skaits/darbinieku vidējais skaits). 
 

5.2 Personāla izglītība un kvalifikācijas paaugstināšana 
2017.gadā ministrijā 99% strādājošo  ir augstākā izglītība, tajā skaitā 68% darbinieku ir iegūts 
maģistra grāds un 2% darbinieku - doktora grāds. 

 

9%

49%

23%

14%
5%

20-29 30-39 40-49 50-59 VECĀKI PAR 60

Ministrijas personāla sadalījums pa 
vecuma grupām

15%

24%

34%

6%

21%

Ministrijas personāla izglītība pa 
nozarēm

Tiesību zinātnes 

Vides un dabaszinātnes 

Ekonomika un vadībzinātnes

Politoloģija un politikas 
zinātnes 

Cita joma
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Lai nodrošinātu sekmīgu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumu izpildi, 
2017. 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.Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi tiek noteikti individuāli, ņemot vērā ikgadējā 
darba izpildes novērtēšanā noteiktās mācību vajadzības. 
 
 

6. Ministrijas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana 
Ministrijas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas process ir nepārtraukts un tiek nodrošināts, 
veicot ministrijas funkciju un uzdevumu izpildes uzraudzību. Uzraudzība tiek nodrošināta 
izmantojot stratēģiskās vadības procesu gan ministrijas vadības līmenī (sanāksmes), gan 
struktūrvienību vadītāju līmenī (prioritāro mērķu un uzdevumu noteikšana, darba plāna 
sagatavošana, struktūrvienības sanāksmes), analizējot ministrijas darbības rezultātus, veicot iekšējos 
auditus, izmantojot Audita departamenta resursu - ministrijas auditējamo sistēmu neatkarīgā 
uzraudzībā, veicot plānotus un neplānotus auditus un pārbaudes, ieviešot auditu un citu 
novērtējumu rezultātā sniegtos ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas darbības pilnveidošanai, 
darbības efektivitātei, administratīvā sloga mazināšanai. Audita departaments saskaņā ar valsts 
sekretāra apstiprināto audita stratēģiju un atbilstoši darba plānam veic ministrijas resorā iekšējās 
kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu. 
2017. gadā Audita departamenta auditori nodrošināja 27uzdevumu 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, kā arī neplānotus 4 ārkārtas auditus.  
2017.gadā veiktie iekšējie auditi, kā arī auditu ieteikumu ieviešanas gaita un citi pārliecības 
radīšanas aspekti (ārējo auditu rezultāti) liecināja, iekšējās kontrole kopumā darbojas un atbilst 
normatīvo aktu prasībām, ministrijas darbības mērķiem, plāniem un deleģētajām funkcijām, 
savukārt tika identificētas gan funkciju pārklāšanās un iespējamie administratīvo slogu mazināšanas 
gadījumi. Kopumā 2017.gadā novērtētās kontroles ir atbilstošas, pietiekamas un efektīvas, kas 
sniedz pietiekamu pārliecību, ka ministrijas riski tiek vadīti un noteiktie mērķi tiek sasniegti. Auditu 
laikā konstatētajiem iekšējās kontroles trūkumiem tika nodrošināta 79audita ieteikumu izstrāde, 
kurus īstenojot un ieviešot tiek pilnveidota izveidotā un jau pastāvošā ministrijas resora iekšējās 
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. Tika nodrošinātu ārējo auditu - ES fondu ārējo auditoru un Valsts kontroles 
revīziju laikā sniegto 44 ieteikumu ieviešanas uzraudzība, 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 gatavo katru ceturksni informāciju par ieteikumu ieviešanas gaitu ministrijas 
vadības sanāksmēs izskatīšanai valsts sekretāram un valsts sekretāra vietniekiem.  
2017. gadā neatkarīgi ārējie auditori izvērtēja ministrijas Audita departamenta darbības rezultātus 
un secināja, ka iekšējā audita sistēma ir izveidota un sekmīgi darbojas, netika konstatēti trūkumi vai 
konstatētie trūkumi neietekmē iekšējā audita funkcijas mērķa sasniegšanu, arī Audita padome 
atzinīgi novērtēja ministrijā izveidotās audita sistēmas darbību. 
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7. Starptautiskā sadarbība 2017. gadā 
 

2017. gadā VARAM pārstāvēja 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. 

Kā pilntiesīga Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) 
dalībvalsts 2017. gadā VARAM nodrošināja Latvijas interešu pārstāvēšanu divās OECD Vides 
politikas komitejas sanāksmēs, divās Ķimikāliju komitejas sanāksmēs, divās Digitālās ekonomikas 
politikas sanāksmēs, divās Reģionālās attīstības politikas komitejas sanāksmēs,kā arī šo 
komitejupaspārnē darbojošās darba grupās.  

VARAM arī sniedza ieguldījumu Latvijas viedokļa sagatavošanā un pārstāvībā saistībā ar 
OECD Ekonomikas pārskatu par Latviju 2017. gadam un OECD Ministru padomes sanāksmē. 

Novērtējot Latvijas kompetenci un potenciālo pienesumu, divi VARAM pārstāvji ir ievēlēti 
OECD Vides politikas komitejas darba grupu vadībā. 2017. gadā Darba grupas par klimatu, 
investīcijām un attīstību biroja priekšsēdētaja vietnieka pienākumus pildīja un 2018.gadā turpinās 
pildīt Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse. Savukārt Vides sniegumu darba grupas 
līdzpriekšsēdētāja amatā2017. gada 29. jūnijā uz gadu apstiprināta valsts sekretāra vietniece vides 
aizsardzības jautājumos Alda Ozola. 

Latvijas dalības ES ietvaros 2017. gadā VARAM pārstāvēja Latvijas intereses trijās 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, vienā neformālajā Konkurētspējas un Telekomunikāciju ministru 
sanāksmē, kā arī vienā Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē. 

VARAM turpināja pārstāvēt Latvijas intereses ANO Vides programmā (UNEP), kas ir vadošā 
globāla līmeņa institūcija vides aizsardzības jomā. 2017. gada decembrī Nairobi, Kenijā, noritēja 
ANO Vides asamblejas 3. sesija (UNEA-3) ar vadošo tēmu “Pasaule bez piesārņojuma”. Paralēli 
notika Zinātnes un politikas biznesa forums un Ilgtspējīgu inovāciju izstāde, kuru ietvaros tika 
diskutēts par politikām un inovācijām, kurām ir potenciāls sniegt pienesumu ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā. UNEA-3 ietvaros tika apstiprinātas 11 rezolūcijas ar mērķi paātrināt kolektīvo 
rīcībspēju tādās jomās, kā plastmasas atkritumi un mikro plastmasas atkritumi jūrās, vide un 
veselība, gaisa kvalitātes uzlabošana visā pasaulē, piesārņojuma mazināšana, integrējot bioloģiskās 
daudzveidības aspektus visās nozarēs, ūdens piesārņojuma mazināšana, aizsargājot un atjaunojot 
ūdens ekosistēmas, kā arī augsnes piesārņojuma pārvaldība ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. 
UNEA-3 arī apstiprināja Ministru deklarāciju par globālā piesārņojuma mazināšanu. Latvija 
iesniedza valsts brīvprātīgās apņemšanās piesārņojuma mazināšanai par Dabas resursu nodokļa 
sistēmu un Zaļo publisko iepirkumu. ANO Vides asamblejas 4.sesija (UNEA-4) norisināsies UNEP 
galvenajā mītnē Nairobi, Kenijā 2019. gadā 11.-15. martā. 

2017. gada jūlijā VARAM piedalījās Latvijas delegācijas sastāvā ANO Augsta līmeņa 
politikas forumā (High Level Political Forum),kura vadošā tēma bija “Nabadzības mazināšana un 
labklājības veicināšana mainīgā pasaulē”.Foruma ietvaros notika padziļinātas diskusijas par ANO 
Dienaskārtību 2030.gada ilgtspējīgas attīstības 1., 2., 3., 5., 9. un 14. mērķi, kā arīvairākas 
starptautiskās organizācijas prezentēja savu pienesumu Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā, t.sk. 
UNEP prezentēja UNEA pienesumu un atziņas attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības vides dimensiju. 
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2017. gadā VARAM nodrošināja Latvijas kā Centrālās un Austrumeiropas reģiona 
pārstāvniecību ANO Stokholmas konvencijas par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem birojā 
(otrais termiņš) un ANO Roterdamas konvencijas par bīstamo ķīmisko vielu importu un eksportu 
Ķīmisko vielu pārskata komitejā. 

Jau otro gadu pēc kārtas VARAM organizēja un kopā ar Austrālijas pārstāvi vadīja ANO 
Roterdamas konvencijas par bīstamo ķīmisko vielu importu un eksportu starpsesiju ekspertu 
sanāksmi. Sanāksmes ietvaros tika nodrošināta starptautiska diskusija un lēmumu projektu 
sagatavošanu konvencijas pušu konferencei 2017.gadam. Apliecinot Latvijas kā atbildīga partnera 
lomu starptautiskās sadarbības attīstībā, ANO Roterdamas konvencijas birojs plāno šādu sanāksmi 
Rīgā arī 2018.gadā.  

2017. gadā VARAM virzīja ANO Minamatas konvencijas par dzīvsudrabu ratifikāciju un 
kopš 2017.gada 20. jūnija Latvija ir konvencijas pilntiesīga dalībvalsts, kā arī nodrošināja Latvijas 
pārstāvniecību ANO Minamatas konvencijas pirmajā pušu konferencē 2017. gada septembrī, kur 
Latvijas pārstāvis vadīja darba grupu par dalībvalstu ziņošanu konvencijai un par efektivitātes 
vērtēšanu. Latvijas un Zambijas pārstāvju vadībā tika izstrādāta un apstiprināta konvencijas 
ziņošanas kārtība un forma. 

2017. 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, Kazahstānu, Moldovu, 
Ukrainu, Uzbekistānu u.c. 

Atzīmējama Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un 
Ukrainas Ekoloģijas un dabas resursu ministrijas vienošanās par sadarbību vides aizsardzības jomā 
parakstīšana 2017. gada 4. aprīlī Ukrainas prezidenta Petro Porošenko oficiālās vizītes laikā Latvijā. 
Vienošanās paredz sadarbību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības, bioloģiskās un ainavu 
daudzveidības saglabāšanas, ietekmes uz vides novērtējuma, atkritumu pārstrādes, ozona slāņa, 
augsnes un ūdens aizsardzības, kā arī citos ar vides aizsardzību saistītos jautājumos. 

2017. gadā VARAM pārstāvēja Latviju ministrijas atbildības jomās vairāku Ekonomikas 
ministrijas un Ārlietu ministrijas vadīto starpvaldību komisiju darbā: Latvijas Republikas -
 Baltkrievijas Republikas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās kultūras 
sadarbības jautājumos, Latvijas Republikas un Gruzijas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, 
rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos, Latvijas Republikas - Moldovas 
Starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos, 
Latvijas Republikas - Azerbaidžānas Republikas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās, 
tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas 
Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniski tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības 
jautājumos.VARAM vadīja un kopā ar Ekonomikas ministriju organizēja Latvijas Republikas –
 Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās 
sadarbības jautājumos sēdi Latvijā. 

2017.gadā VARAM sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu īstenoja Ārlietu ministrijas 
līdzfinansēto projektu „Atbalsts nacionāla līmeņa sadarbības platformas izveidei un pasākumu 
īstenošanai Moldovas lauku un reģionu izaugsmei”. Projekts nodrošināja Latvijas Lauku foruma un 
VARAM iepriekš īstenoto projektu pēctecību, paredzot Moldovas reģionu attīstībai būtiskās 
aktivitātes, t.sk. atbalsts projektu ideju izstrādei/pilnveidošanai dažāda veida finansējuma piesaistei, 
Moldovas vietēja un reģionāla līmeņa NVO, reģionu, pašvaldību un ekspertu attīstības plānošanas 
un partnerības darbības kapacitātes stiprināšana, vietējās sabiedrības aktivizēšanas aktivitātes un 
līdzdalības paaugstināšana kvalitatīvai iesaistei lauku un reģionālās politikas veidošanas procesos 
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Moldovā, koordinētā un mērķtiecīgā esošās sadarbības stiprināšana un jaunu sadarbības kontaktu 
veidošana(Reģionālais dep.) 

Savukārt 2017. gada 10. martā Latvijā tika organizēta Latvijas Republikas un Igaunijas 
Republikas Starpvaldību komisijas sēde pārrobežu sadarbības veicināšanai. Puses vienojās par 
kopīgiem pasākumiem, lai palīdzētu nodrošināt brīvu darbaspēka, preču, pakalpojumu un kapitāla 
kustību Latvijas un Igaunijas pārrobežu reģionos. Tāpat puses pārrunāja jautājumus, kas īpaši 
aktuāli valstu pierobežas reģionos - veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, darbaspēka 
mobilitāte pāri robežai u.c. 

Baltijas valstu sadarbības ietvaros 2017. gada 5.-6. aprīlī Igaunijā notika ikgadējā Baltijas 
valstu vides ministru tikšanās Baltijas Ministru padomes Vides komitejas ietvaros. Tās laikā 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ministri dalījās pieredzē par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
pilnveidošanas aktuālajiem jautājumiem un ūdens resursu ilgtspējīgu pārvaldību. Nākamā ministru 
tikšanās notiks 2018. gadā Lietuvā. 

Savukārt 2017. gada 19.-20. oktobrī Lietuvā norisinājās Baltijas valstu ministru, kas atbild par 
reģionālās attīstības un pašvaldību jautājumiem, sanāksme. Tās laikā tika pārrunātas Baltijas valstu 
aktualitātes reģionālajā politikā un notiekošās teritoriālās reformas, kā arī līdzšinējā pieredze, 
attīstot kvalitatīvus publiskos pakalpojumus. 

2017. gadā VARAM veica iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 390672,55 euroapmērā. 
 

8. Sabiedrības informēšanaun izglītošana 
 

Pieaugot sabiedrības lomai vides un dabas aizsardzības, reģionālās attīstības, e-pārvaldes un 
IKT jomā, ministrija 2017. gadā turpināja aizsākto darbu pie sabiedrības informēšanas un izpratnes 
veidošanas par aktualitātēm un politikas iniciatīvām šajos jautājumos, kā arī ES fondu investīciju 
pieejamību attīstībai. Lai veiksmīgi īstenotu VARAM kompetencē esošās politikas, svarīga loma 
piešķirta sabiedrības informēšanai un sociālo partneru līdzdalībai un atbalstam. Līdz ar to regulāri 
tika sagatavota un proaktīvi plašsaziņas līdzekļos izplatīta informācija par VARAM aktualitātēm, 
organizēti publicitātes pasākumi, piemēram, intervijas radio un televīzijā, mediju pasākumi, kā arī 
publicēti ministrijas ekspertu viedokļi un skaidrojumi drukātajos un interneta medijos. Vienlaikus 
tika nodrošināta ministrijas reakcija uz plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus interesējošajiem 
jautājumiem, operatīvi sagatavojot un sniedzot ministrijas viedokli un komentārus.  

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 ministrijas mājaslapā un atsevišķos 
gadījumos arī ministrijas un citu partneru sociālajos kontos.  

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, izstrādes stadijā esošām likumdošanas iniciatīvām un citu 
informāciju.  
            Nodrošinot nepastarpinātu komunikāciju ar sabiedrību, 2017. gadā aktīvi tika izmantots 
VARAM konts sociālajā mediju platformā twitter un no jauna izveidots ministrijas konts sociālajā 
tīklā Facebook, kurš īsā laikā ieguvis daudz sekotāju. 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.  
 Ministrijas vestibilā uzstādīts audiovizuāls ekrāns, kurā 2017. gadā uzsākta informācijas 
ievietošana par ministrijas iniciatīvām un aktualitātēm – dažādu ministrijas nozaru komunikācijas 
materiāli, kā arī aktuālā informācija par ministrijas ēkā notiekošajiem pasākumiem. Vienlaikus arī 
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visās piecās ministrijas ēkās izveidotas informācijas izvietošanas punkti, kur ministrijas darbinieki 
un viesi tiek informēti ganpar ministrijas iekšējām aktivitātēm, gan ministrijas departamentu 
informatīvo kampaņu materiāli.  
 

Vides un dabas aizsardzības, pielāgošanās klimata pārmaiņām 
VARAM piedalījās 13. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides 
tehnoloģiju izstādē “Vide un enerģija 2017”, kas no 19. līdz 22. oktobrim norisinājās Rīgā. Izstādes 
apmeklētājus un dalībniekus VARAM savā stendā informēja un izglītoja par šādiem jautājumiem: 

 EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata 
politika” ietvaros īstenotie projekti un to sasniegumi; 

 klimata pārmaiņu portāls www.klimatam.lv; 
 līdzšinējās klimata pārmaiņas Latvijā, scenāriji periodam līdz 2100. gadam; 
 Latvijas iedzīvotāju dzīvesveida ietekme uz klimata pārmaiņām un iespējām samazināt 

savas emisijas; 
 oglekļa mazietilpīga attīstība (t.sk. Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijas 2050 

projekts);  
 pielāgošanās klimata pārmaiņām (t.sk. Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas 

2030. gadam projekts); 
 Aprites cikla izmaksu kalkulators https://ej.uz/a9zn;  
 Jauniešu debates par klimata politiku un ekspertu viedoklis (bija vērojamas arī tiešraidē). 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” 
divpusējās sadarbības fonda ietvaros 2017. gada 30./31. oktobrī tika noorganizēta plaša 
starptautiska konference “Baltijas ceļš uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību”. 
Klātienē tajā piedalījās gandrīz 300 dalībnieku, bet daudzi tūkstoši sekoja tās norisēm līdzi 
tiešraidēs. Konferences mērķis bija pievērst visu sabiedrības grupu uzmanību klimata pārmaiņu 
aktualitātei un pārrunāt oglekļa mazietilpīgas attīstības (OMA) un klimatnoturīgas attīstības 
nepieciešamību un iespējas Baltijas valstīs, kā arī identificēt konkrētus uzdevumus šādas attīstības 
sasniegšanai, intensificēt pārmaiņu materializēšanos. Konferences dalībniekus uzrunāja ANO 
Klimata pārmaiņu konferences (COP23) šī gada Prezidentūras un vienas no klimata pārmaiņu 
visvairāk skartajām valstīm pārstāvis– Fidži vēstnieks Eiropas Savienībā Deo Saran. Ar 
prezentācijām uzstājās Eiropas Vides aģentūras izpilddirektors Hanss Bruninks (Hans Bruyninckx), 
OECD Klimata, bioloģiskās daudzveidības un ūdens nodaļas vadītājs Saimons Brukle (Simon 
Buckle), Eiropas Komisijas Klimata stratēģijas, pārvaldības un neETS sektoru emisiju direktors 
Artūrs Runge-Metcgers (Artur Runge-Metzger), Starptautiskās Enerģētikas aģentūras Enerģētikas 
tehnoloģiju politikas nodaļas vadītājs Juho Lipponens (Juho Lipponen)  un daudzi citi. 

2017.gadā tika organizētiarī citi pasākumi sabiedrības informēšanai, kā arī izgatavoti vairāki 
materiāli sabiedrības izprantes uzlabošanai, t.sk. 5 dažādi bukleti par ar klimata pārmaiņām 
saistītiem aspektiem, dažādas infografikas, kas tika apkopotas 18 planšetēs u.c.2017.gadā VARAM 
izveidoja īpašu klimata pārmaiņu jautājumiem veltītu sīklapu klimatam.lv un twitter kontu 
@klimatam.  

Tika sagatavoti informatīvās kampaņas dizaini vairākām 2018. gadā plānotajām aktivitātēm 
vides un dabas aizsardzības jomā, un norisinājās publiskie iepirkumi izpildītāja piesaistei to 
īstenošanai. Eiropas mobilitātes nedēļas kampaņas īstenošanai piedaloties konkursā piesaistīts 
Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums.  

 
            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 



 45

jautājumos. Tādējādi ieguldīts darbs, lai aicinātu iedzīvotājus, uzņēmējus, valsts un pašvaldību 
iestāžu pārstāvjus aktīvi rīkoties.  

Sagatavotas arī vairākas infografikas par dažādām ES fondu ieguldījumu jomām, kā arī 
izveidots kampaņas dizains iepirkuma dokumentiem vairākām informatīvajām kampaņām par ES 
fondu ieguldījumiem, piemēram, par zaļās apziņas veicināšanu, par dalīto atkritumu vākšanu un 
ūdenssaimniecības infrastruktūras izmantošanas veicināšanu, kuras paredzētas īstenot 2018. gadā. 
Uzsākta sabiedrības informēšanas kampaņa par e-indeksa rezultātiem, kas informē mērķa 
auditorijas par e-pārvaldes digitalizāciju. Kampaņas pirmie pasākumi – 2017. gada e-indeksa 
rezultātu paziņošana un komunikācija sociālajos tīklos – notika 2017. gada nogalē, citi pasākumi 
turpināsies 2018. gadā.  

Uzsākts plānošanas un sagatavošanās darbs pie vērienīgas integrētās sabiedrības IKT 
prasmju veicināšanas informatīvās un apmācību kampaņas, kura norisināsies 2018., 2019. un 2020. 
gadā.  
 

Reģionālās attīstības veicināšana 
Īstenota komunikācija par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 

(VPVKAC) izveidireģionālās 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 notikusiiniciatīvas “Gimenei draudzīga pašvaldība” komunikācija 
tradicionālajos un sociālajos medijos un klātienes pasākumos. Semīgi uzsākta divu nozīmīgu 
ministrijas koordinētu Latvijas Simtgadei veltītu aktivitāšu komunikācija – “Ainavu Dārgumi” un 
“Brīvības ielas stāsts”, kuru centrālā mērķauditorija ir Latvijas reģionu iedzīvotāji. Šo aktivitāšu 
mērķis ir veicināt piederības un lepnuma sajūtu par savu valsti.  

 
Sabiedrības iesaistīšana IKT aktivitātēs 

            Aicinot publiskās pārvaldes iestādes izmantot digitālās vides sniegtās priekšrocības un 
popularizējot to iedzīvotāju vidū, trešo 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.  

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) organizēja E-
prasmju nedēļu.  

Apliecinot Latvijā pieaugošo interesi par elastīgu darba laiku kā mūsdienīgu darba 
organizācijas formu, 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 ceturto reizi 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.  

Norisinājies aktīvs ikdienas darbs, informējot iedzīvotājus par e-pārvaldes un e-
pakalpojumu pieejamību.  
             

Sabiedrības līdzdalība starptautiskos pasākumos 
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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.  

2017. gadā VARAM koordinēja Eiropas Komisijas organizētu Eiropas Mobilitātes nedēļas 
(EMN) īstenošanu Latvijā. Tā notika no 16. līdz 22.septembrim.  

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. 
Konkursā piedalījās pašvaldības, iestādes un nevalstiskās organizācijas.  
 

9. Vides izglītība un zinātne 
Iepriekšējos un arī 2017.gadā ministrijas interešu lokā atradās sekojošas Izglītības un zinātnes 

ministrijās pārziņā esošas Valsts pētījumu programmas (2014 –2017)43: 
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 (IMIS); 
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 un tā programmām (Ekoskolas, Zilais karogs, Zaļā Atslēga, Jaunie Vides reportieri, 
Izzini mežu). 

Lai veicinātu finansējuma piesaisti Latvijas Hidroekoloģijas institūta ilgstošo pētījumu 
uzturēšanai un paplašināšanai, 2017.gada 9.augustā pieņemts MK rīkojums Nr.405 “Par atvasinātas 
publiskas personas - valsts zinātniskāinstitūta “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”– reorganizāciju”, 
kas institūtu pievieno 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). 
 

10. 2018.gadā plānotie būtiskākie veicamie Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas darbi. 

Ministrija politiku īstenos 6 darbības virzienos: 

                                                        
43Apstiprinātas ar Ministrukabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumu Nr.558 “Par valstspētījumuprogrammām” 
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1. Darbības virziens: Vides kvalitātes saglabāšana un oglekļa mazietilpīgas un pret klimata 
pārmaiņām noturīgas attīstības sekmēšana. 
Pasākumi: 

 Izstrādāt tautsaimniecības attīstības un sabiedrības interesēm atbilstošu klimata politiku; 
 Aizstāvēt Latvijas intereses starptautiskās un ES klimata politikas un tiesību aktu izstrādē; 
 Koordinēt un veicināt Latvijas klimata politikas mērķu sasniegšanu, t.sk. Latvijas  SEG 

emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes mērķu sasniegšanu, tādējādi izpildot 
starptautiskās saistības periodā līdz 2020.gadam, un, sabalansējot izmaksas un ieguvumus  
arī iespējamā 2030.gada mērķa kontekstā; 

 Vides monitoringa, kontroles un uzraudzības sistēmas pilnveide un attīstība; 
 Salaspils kodolreaktora likvidācijas nodrošināšana; 
 Precizēt prasības un iestāžu kompetences attiecībā uz preču kontroli no radiācijas drošības 

viedokļa; 
 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; 

 Nodrošināt VARAM kā par horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" (HP IA) koordināciju 
atbildīgās iestādes izvērtējuma ziņojuma sagatavošanu par HP IA ieviešanas progresu un 
iesniegšanu Vadošajai iestādei, un sniegt atbalstu Vadošajai iestādei ziņojuma Eiropas 
Komisijai sagatavošanā; 

 Nodrošināt Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi un par ierosinātajām 
(turpinātajām) pārkāpumu procedūru lietām pret Latviju; 

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; 
 Efektīvas zemes dzīļu pārvaldības un aizsardzības nodrošināšana; 
 Līdzdalība dabas skaitīšanas - kartēšanas jeb ES nozīmes īpaši aizsargājamo 

biotopuizplatības un kvalitātes apzināšanas projekta44īstenošanā; 
 Kūdras resursu apsaimniekošanas un izmantošanas pamatnostādņu izstrāde; 
 Zaļā publiskā iepirkuma īpatsvara paaugstināšana publiskajos iepirkumos; 
 Rīcībpolitikas izstrāde pārejai uz aprites ekonomiku; 
 Dabas aizsardzības plānos paredzēto apsaimniekošanas pasākumu īstenošana, saskaņojot 

dabas aizsardzības un sociāli-ekonomiskās intereses; 
 Nodrošināt administratīvo pārkāpumu kodifikāciju; 
 Sabiedrības, tajā skaitā zinātnes pārstāvju, iesaistīšana vides un dabas aizsardzības politikas 

īstenošanā; 
 Pilnveidot ūdens un ūdens bioloģisko resursu pārvaldības struktūru un normatīvo 

regulējumu; 

                                                        
44http://www.skaitamdabu.gov.lv/public/lat/ 
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 Nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda līdzekļu 
pieejamību biotopu stāvokļa apzināšanai un pamatotai aizsardzības pasākumu īstenošanai, 
un dabas resursu ilgtspējīgai un efektīvai izmantošanai, pilnveidojot un attīstot efektīvu 
atkritumu savākšanas un pārstrādes sistēmu. 

3. Darbības virziens: Sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību 
Pasākumi: 

 Stiprināt reģionu un pašvaldību rīcībspēju, lai veicinātu teritoriju attīstību; 
 Pašvaldību darbības sistēmas pilnveidošana; 
 Jūras telpiskā plānojuma un ilgtermiņa tematiskā plānojuma par publisko infrastruktūru 

Baltijas jūras piekrastei izstrāde; 
 Pilnveidot zemes politikas tiesisko regulējumu, nodrošinot tiesisku un efektīvu vidi 

ilgtspējīgai izmantošanai; 
 Ainavu politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam īstenošana; 
 Pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojuma pieejamības nodrošināšana, nepieciešamības 

gadījumā pilnveidojot izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība sedz 
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei; 

 Pilnveidot TAPIS sistēmas funkcionalitāti un sadarbspēju ar citām VIS un paplašinot 
pakalpojumu skaitu; 

 Nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzekļu 
pieejamību pašvaldībām projektu realizācijai uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un 
teritoriju revitalizācijai, paredzot atbalstu komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to 
infrastruktūras izveidei (tai skaitā, industriālie pieslēgumi, ceļu infrastruktūra un cita 
koplietošanas infrastruktūra), kā arī teritoriju labiekārtošanai, atbilstoši pašvaldību 
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, un pašvaldību 
ēku energoefektivitātes paaugstināšanai; 

 Nodrošināt INTERREG, Norvēģijas un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu un 
citu ārvalstu un nacionālo finanšu instrumentu finansējuma pieejamību un ieguldījumus 
infrastruktūrā Latvijas sadarbībai ar ES dalībvalstīm un kaimiņvalstīm nacionāla un 
reģionāla līmeņa politiku attīstībai, vides resursu ilgtspējīgai pārvaldībai, kultūras un dabas 
mantojuma saglabāšanai un efektīvai izmantošanai, tūrismam, mazo ostu tīkla pakalpojumu 
uzlabošanai, nodarbinātības veicināšanai, pārrobežu ceļu posmu infrastruktūras sakārtošanai, 
uzņēmējdarbības attīstībai, izglītībai un sociālai iekļaušanai jomā, ka arī viedās 
specializācijas un pilsētvides attīstības jautājumos. 

 Sagatavot un paust Latvijas nostāju  Eiropas Savienības Kohēzijas politikas pēc 2020.gada 
un Eiropas Savienības daudzgadu budžeta sagatavošanas un apstiprināšanas procesā, lai 
piesaistītu vairāk finansējuma Latvijas teritoriju konkurētspējas paaugstināšanai; 

 Nodrošināt 2007. – 2013.gada ES struktūrfondu plānošanas perioda  Igaunijas – Latvijas – 
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas slēgšanu; 

 Uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana un darbavietu radīšana pašvaldībās, kā arī 
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana; 

 Īstenot programmu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, uzlabojot informācijas par atbalsta 
iespējām ģimenēm ar bērniem pieejamību un pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāti; 
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 Veicināt Norvēģijas Finanšu instrumenta un INTERREG ietvaros pieejamo finanšu resursu 
piesaisti plānošanas reģionu un pašvaldību uzņēmējdarbības  atbalsta pasākumiem un 
kapacitātes stiprināšanai attīstības plānošanas jautājumos; 

 Īstenot ministrijas iniciatīvas Latvijas simtgadei, t.sk. Brīvības ielu stāsts republikas pilsētās 
un Ainavu dārgumi. 

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; 
 Vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla darbības nodrošināšana pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās; 
 Izvērtēt publisko pakalpojumu sniegšanas struktūru un klientu apkalpošanas plūsmas 

novirzīšanas potenciālu izmaksu ziņā efektīvākiem kanāliem - (elektronisko) kanālu vai 
valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem; 

 Izvērtēt e-asistenta funkcijas (pilnvarojums e-pakalpojumu pieteikšanā) ieviešanu klientu 
apkalpošanā, mazinot administratīvo slogu valsts pārvaldes iestādēm, elektroniski saņemot 
valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklā pieteikto valsts pārvaldes 
pakalpojumu iesniegumus; 

 Veicināt informācijas pieejamību par publiskajiem pakalpojumiem, elektroniskās 
apkalpošanas iespējām, kā arī elektroniskās pārvaldes risinājumiem; 

 Oficiālās elektroniskās adreses izveide; 
 Nodrošināt uz faktiem balstītu elektroniskās pārvaldes attīstības līmeņa, kā arī iedzīvotāju 

un institūciju vajadzību monitoringa veikšanu, kā arī koordinēt starptautisko elektroniskās 
pārvaldes attīstības novērtējumu īstenošanai nepieciešamo datu apzināšanu un izstrādāt 
pilnveides priekšlikumus portāla Latvija.lv snieguma rādītāju uzlabošanai, t.sk. starpresoru 
griezumā; 

 Elektroniskās saziņas principa ieviešanai starp valsts, pašvaldību, tiesu sistēmas iestādēm un 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem elektroniskajā vidē; 

 Īstenot HORIZON 2020 projektu "Radīt iespējas iedzīvotājiem pārveidot Eiropas publisko 
pārvaldi "Eiropas Publisko pakalpojumu vides izpēte un pilnveide"" (CITADEL); 

 Īstenot INTERREG projektu DIGINNO "Digital Innovation Network (Digitālo inovāciju 
tīkls)". 

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; 

 Vienotas valsts informācijas tehnoloģiju arhitektūras ieviešana; 
 Elektroniskās pārvaldes koplietošanas platformu attīstība; 
 ES Digitālā vienotā tirgus aktivitāšu koordinēšana un stratēģijas ieviešana; 
 ES Digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana; 
 Uzlabotas fizisko personu elektroniskās identifikācijas ieviešana; 
 ES fondu infografiku / video sērijas izstrāde par ES fondiem reģionu, vides un IKT 

attīstībai; 
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 Nodrošināta nacionālā radiofrekvenču plāna un nacionālā numerācijas plāna tiesību aktu 
izstrāde atbilstoši sakaru nozares attīstībai; 

 Valsts un IKT nozares datos balstītas sabiedrības rīcības plāna (DDN - Data driven nation) 
koordinēšana (PIKTAPS); 

 Nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzekļu 
pieejamību publiskās pārvaldes IKT projektu īstenošanai. 

 Īstenot Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-
2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas projektu “Atbalsts 
IKT zināšanu kapacitātes paaugstināšanai MVU, veicinot izaugsmi un inovācijas” 
(SKILLS+). 

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; 
 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; 
 Latvijas interešu pārstāvība OECD ministrijas atbildības jomās; 
 Latvijas interešu pārstāvības Eiropas Savienībā nodrošināšana ministrijas kompetences 

jomās; 
 Latvijas prezidentūrai Baltijas jūras reģiona valstu padomē un tās norise laika posmā no 

2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam; 
 Efektīva auditu veikšana un ieteikumu uzraudzība; 
 VARAM iekšējā normatīvā regulējuma pilnveidošana; 
 VARAM interešu pārstāvība Satversmes tiesā; 
 Fizisko personu datu aizsardzības normatīvā regulējuma ieviešana; 
 Ārvalstu finanšu instrumentu finansēta civiltiesiska līguma veidnes izstrāde; 
 Būvvaldes funkcijas nodrošināšana; 
 Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektos plānoto pasākumu īstenošana,  

nodrošinot projektu finansējuma efektīvu apgūšanu; 
 Nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 1.mērķa 2007.-2013.gada plānošanas 

perioda atbildīgās iestādes funkciju izpildi attiecībā uz aktivitāšu un projektu uzraudzību, 
kontroli, finanšu vadību, pēcuzraudzību, kā arī veikt plānošanas perioda slēgšanu, 
nodrošinot izmaksātā finansējuma saglabāšanu attiecīgā atbalsta jomā; 

 VARAM kā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Atbildīgās iestādes iekšējās 
kontroles sistēmas (IKS) uzturēšana un pilnveide, sadarbības nodrošināšana ar iekšējiem un 
ārējiem auditoriem; 

 VARAM publicitātes pasākumu īstenošana. 
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Pielikums Nr.1 
 

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. 
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Pašvaldību departaments  
Pašvaldību departaments izstrādā un īsteno valsts politiku pašvaldību attīstības jomā, uzrauga 
pašvaldību darbības tiesiskumu un veic pašvaldību darbības analīzi, kā arī nodrošina pašvaldību 
metodisko vadību. 
Departamenta mērķis ir uzraudzīt pašvaldību darbības tiesiskumu, nodrošināt pašvaldību juridiskās 
darbības analīzi, koordinēt pašvaldību darbības attīstību, kā arī sagatavot priekšlikumus pašvaldību 
darbības pilnveidošanai, īstenot metodisko darbu pašvaldību darbības nodrošināšanai un 
uzlabošanai, kā arī veicināt ministrijas un pašvaldību sadarbību. 
 
Departamentā ir šādas struktūrvienības -Pašvaldību pārraudzības nodaļa un Pašvaldību 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. 
Koordinē ES Digitālās attīstības politikas, tai skaitā Digitālā vienotā tirgus stratēģijas, ieviešanu,  
ES normatīvā regulējuma ieviešanu informācijas sabiedrības, elektroniskās pārvaldes, valsts 
pārvaldes IKT un valsts informācijas sistēmu jomās, kā arī ,atbilstoši kompetencei, nodrošina valsts 
interešu pārstāvību ES institūcijās un starptautiskajās organizācijās. 
 
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 
darbības nodrošināšanai 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. 
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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. 
 
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 



 54

attīstības un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā sākotnējo novērtējumu, ieviešanas 
nosacījumu unprojektu iesniegumu atlases kritēriju izstrādi, saskaņošanu ar iesaistītajām pusēm un 
virzību apstiprināšanai, kā arī pēc projektu apstiprināšanas – veic specifisko atbalsta mērķu 
ieviešanas uzraudzību. 
 
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 Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 
īstenojamās Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas un 
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas kontroles kontaktpunkta darbības 
nodrošināšana, sniedzot metodoloģisku un konsultatīvu atbalstu finanšu kontroles 
jautājumos Latvijas finansējuma saņēmējiem, vadošajām iestādēm un apvienotajiem 
tehniskajiem sekretariātiem. 

 2004.-2006.gada plānošanas perioda VARAM deleģēto Kohēzijas fonda 
starpniekinstitūcijas funkciju izpildi attiecībā uz projektu pēcieviešanas uzraudzību un 
kontroli. 
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 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, un Teritoriālās sadarbības 
projektu kontroles nodaļa. 
 
Attīstības instrumentu departaments 
 
Attīstības instrumentu departaments veic ES strukturālo un investīciju fondu Eiropas teritoriālās 
sadarbībasmērķa INTERREG programmu, citu ārvalstu un nacionālo finanšu instrumentu finansēto 
atbalsta pasākumu ierosināšanu, vadību un koordināciju, tai skaitā nodrošina: 

 ES strukturālo un investīciju fondu Eiropas teritoriālās sadarbībasmērķapolitikas plānošanu, 
vadību un koordināciju, veicot Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbību; 

 INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Vadošās iestādes, kā arī 
sertifikācijas un Apvienotā sekretariāta darbību 2014.-2020.gada periodam.  

 Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Vadošās iestādes darbību 
2007.-2013. gada periodā. 

 Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Vadošās iestādes, kā arī sertifikācijas 
un Apvienotā tehniskā sekretariāta darbību 2014.-2020.gada periodā. 

 Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta 2004.-2009.gada plānošanas perioda 
reģionālās attīstības un pašvaldību atbalsta pasākumu vadību un pēcuzraudzību. 

 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-
2014.gada plānošanas perioda programmu apsaimniekotāja funkciju izpildi, nodrošiņot 
programmu ieviešanas vadību un koordināciju. 

 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gada 
programmu apsaimniekotāja funkciju izpildi, nodrošinot programmu sagatavošanu, 
vadību un koordināciju; 

 Šveices Konfederācijas finanšu instrumenta pasākumu plānošanu, vadību un koordināciju; 
 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, Latvijas-Lietuvas Programmas nodaļa, Latvijas-Krievijas  Programmas 
nodaļa Finanšu un sertifikācijas nodaļa.  
 
 
Juridiskais departaments 
Juridiskā departamenta galvenie uzdevumi ir nodrošināt ministrijas izstrādāto tiesību aktu projektu 
un attīstības plānošanas dokumentu projektu juridisko pamatpārbaudi un papildpārbaudi. Tāpat 
struktūrvienības uzdevums ir nodrošināt juridiskā atbalsta funkciju ministrijai kā Eiropas 
Savienības struktūrfondu, 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.  
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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 
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. 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. Departaments nodrošina 
revīzijas iestādes funkcijas, ir funkcionāli neatkarīgs no citām iestādēm Eiropas Savienības 
strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu ietvaros. 
Departaments nodrošina informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības kontroles un informācijas 
tehnoloģiju auditus.  
Departamentā ir šādas struktūrvienības - Iekšējā audita nodaļa un Revīzijas nodaļa, kā arī 
Informācijas tehnoloģiju sistēmu auditors.  
 
Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Sabiedrisko attiecību nodaļa ir pastāvīga, valsts sekretāra tiešā pakļautībā esoša struktūrvienība. Tās 
komptencē ir nodrošināt sabiedrības informēšanu, publisko komunikāciju un publicitātes 
pasākumus par ministrijas kompetence esošajām politikas iniciatīvām, kā arī informēt par 
īstenotajiem projektiem ar ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu atbalstu.  
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VARAM ir sagatavojusi šādus tiesību aktu projektus, kuri apstiprināti 2017.gadā: 
 

 7 likumprojektus; 
 81 Ministru kabineta noteikumu projektus; 
 59 Ministru kabineta rīkojumu projektus;  
 8 Ministru kabineta protokollēmumi; 
 43 informatīvos ziņojumus; 
 10 nacionālās pozīcijas un nostājas; 
 1 Ministru prezidenta rīkojumi 
 9 citi dokumenti 

 
Saeimā apstiprinātie likumi 

Pieņemšanas 
datums 

Likuma nosaukums 

02.02.2017. Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes 
Nolīgumu 

11.05.2017. Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā 
 

25.05.2017. Par Minamatas Konvenciju par dzīvsudrabu 
08.06.2017. Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā 
12.10.2017. Grozījums Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā 
09.11.2017. Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos""  
21.12.2017. Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm” 
26.10.2017. Grozījumi Ķīmisko vielu likumā  
 
Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi 
Pieņemšanas 

datums 
Nr. TA nosaukums 

03.01.2017. 15 Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par 
ostu formalitātēm" 

14.01.2017. 35 Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība 
24.01.2017. 45 Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 "Elektronisko 

dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un 
pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts 
un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām 
personām"" 

24.01.2017. 46 Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 "Noteikumi par 
aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem" 

31.01.2017. 54 Kārtība, kādā izmanto 2017. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu 
sistēmas pilnveidei 

31.01.2017. 61 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.375 "Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras nolikums" 

31.01.2017. 70 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" 

21.02.2017. 101 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1290 "Noteikumi 
par gaisa kvalitāti" 

28.02.2017. 108 Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi 

07.03.2017. 128 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un 
uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt 
pieslēgšanas 
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14.03.2017. 144 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par 
atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās 
iekārtās" 

28.03.2017. 174 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.3.specifiskā atbalsta mērķa 
"Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" īstenošanas noteikumi 

04.04.2017. 193 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumos Nr.418 "Noteikumi par 
riska ūdensobjektiem 

04.04.2017. 194 Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 "Noteikumi 
par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā" 

11.04.2017. 203 Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.174 "Noteikumi par 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 

25.04.2017. 219 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.366 "Noteikumi par 
aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā" 

03.05.2017. 234 Kuģu pārstrādes konsultatīvās padomes nolikums 

16.05.2017. 262 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko 
elektronisko iepirkumu noteikumi" 

23.05.2017. 271 Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām 

23.05.2017. 272 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.752 "Valsts 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" 
maksas pakalpojumu cenrādis 

30.05.2017. 284 Noteikumi par atkritumu poligonu pētniecības un attīstības darbību, kas vērsta uz 
apglabājamā atkritumu apjoma samazināšanu 

30.05.2017. 285 Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 13. maija noteikumos Nr. 326 "Dabas lieguma 
"Lielupes palienes pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 

30.05.2017. 292 Noteikumi par kārtību, kādā sniedzama informācija par savākto, reģenerācijai nodoto, 
atkritumu poligonā nodoto un atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu 

13.06.2017. 236 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.5 "Dabas lieguma 
"Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 

13.06.2017. 237 Dabas lieguma "Ukru gārša" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 

13.06.2017. 238 Kritēriji un kārtība, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību 
iedzīvotājiem 

30.05.2017. 308 Latvijas Dabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis 

06.06.2017. 309 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  

06.06.2017. 310 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 noteikum 

20.06.2017. 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" 

20.06.2017. 353 Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība 
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27.06.2017. 384 Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu 

04.07.2017. 394 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr. 588 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 
dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 
5.2.1.2.pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumi” 

04.07.2017. 399 Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība 

04.07.2017. 400 Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi 

04.07.2017. 401 Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru veidi, sniegto pakalpojumu 
apjoms un pakalpojumu sniegšanas kārtība 

04.07.2017. 402 Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi 

04.07.2017. 403 Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru 
11.07.2017. 406 Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.67 "Informācijas 

sabiedrības padomes nolikums"" 

08.08.2017. 449 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.12 "Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu 
izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""  

08.08.2017. 450 Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.78 "Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšana transporta sektorā–atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras 

08.08.2017. 451 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums" 

08.08.2017. 452 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums"" 

08.08.2017. 453 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 "Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības 
iestāžu ēkās" nolikums 

08.08.2017. 454 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.441 "Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no 
fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums"" 

08.08.2017. 455 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.521"Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums" 

08.08.2017. 456 Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" 

08.08.2017. 457 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums" 

08.08.2017. 458 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums" 

08.08.2017. 459 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.1 "Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes 
paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums" 

16.08.2017. 476 Dabas lieguma "Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 

16.08.2017. 477 Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 

16.08.2017. 478 Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 
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16.08.2017. 479 Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par centralizētās ūdensapgādes vai 
centralizētās kanalizācijas sistēmas vai tās daļas ierīkošanai vai pārbūvei nepieciešamā 
nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežošanu 

16.08.2017. 480 Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par 
iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem 

16.08.2017. 481 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.267 "Sugu un biotopu 
aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība" 

22.08.2017. 494 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1185 "Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas 
patēriņa ēkas" nolikums" 

22.08.2017. 498 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 
5.2.1.3. pasākuma "Atkritumu reģenerācijas veicināšana" īstenošanas noteikumi 

12.09.2017. 546 Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi 

19.09.2017. 571 Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā 
iestādes ievieto informāciju internetā""  

03.10.2017. 603 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un 
uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt 
pieslēgšanas 

17.10.2017. 623 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.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 

24.10.2017. 625 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi 
par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām 
vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības 
iestādei" 

17.10.2017. 628 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra noteikumos Nr.1347 "Valsts 
informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanai""  

17.10.2017. 629 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" 

24.10.2017. 635 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides 
aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras 
un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" 
īstenošanas noteikumi 

24.10.2017. 636 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" 

24.10.2017. 637 Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 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" 

21.11.2017. 687 Par Vienošanās par Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-
2020.gadam finansēšanu un īstenošanu papildinājumu 
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12.12.2017. 736 Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no 
sadedzināšanas iekārtām 

12.12.2017. 737 Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas 
izveidošanas un uzturēšanas noteikumi 

12.12.2017. 738 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, 
kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas 
A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 

12.12.2017. 739 Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par 
atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās 
iekārtās" 

12.12.2017. 740 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 614 "Reģionālās 
attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība" 

12.12.2017. 749 Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.54 "Kārtība, kādā 
izmanto 2017.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas 
pilnveidei" 

12.12.2017. 753 Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 "Elektrisko un 
elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu 
apsaimniekošanas prasības un kārtība" 

12.12.2017. 782 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.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" 

12.12.2017. 783 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt 
dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. 
pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi" 

12.12.2017. 784 Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" 

12.12.2017. 785 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" 

12.12.2017. 792 Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas 
izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem 

 
Pieņemtie Ministru kabineta rīkojumi 
Pieņemšanas 
datums MK 

Nr. TA nosaukums 

03.01.2017. 7 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 6.0 versija) 

03.01.2017. 13 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.113 Rīgas ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, 
nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā 

10.01.2017. 19 Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojumā Nr.57 "Par koncepciju 
"Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais 
modelis" 

10.01.2017. 29 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 8.0. versija) 

21.02.2017. 94 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 9.0 versija)" 
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21.02.2017. 89 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem"" 

07.03.2017.  111 Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra rīkojumā Nr.461 "Par Latvijas 
Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību 
komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai" 

14.03.2017.  128 Par nekustamā īpašuma "Mežmalas", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, 
pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumā 

14.03.2017.  123 Par Ministru kabineta 2014.gada 26.februāra rīkojuma Nr.88 "Par finansējuma 
piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nekustamā īpašuma 
Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma un mēbeļu iegādes, pārcelšanās 
un citu saistīto izdevumu segšanai" atzīšanu par spēku zaudējušu 

21.03.2017.  134 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 14.0 versija) 

28.03.2017.  166 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 5.0.versija) ("E-iepirkumu un e-izsoļu 
platformas attīstība")" 

28.03.2017.  155 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem  

28.03.2017.  156 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem 

11.04.2017.  198 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 13.0. versija)  

25.04.2017.  213 Grozījumi Nacionālajā gatavības plānā naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma 
gadījumiem jūrā 

25.04.2017.  214 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. jūnija rīkojumā 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" 

25.04.2017.  215 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 23. maija rīkojumā Nr. 302  

03.05.2017.  226 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas"Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem" 

09.05.2017. 232 Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Rugāji", Brunavas pagastā, Bauskas novadā, 
nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā 

09.05.2017. 233 Grozījumi Vides politikas pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam  
16.05.2017.  243 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 7.0. versija) 
23.05.2017.  255 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas"Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem" 
13.06.2017.  329 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 709 "Par integrēto 

teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram 
nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem 
nacionālas nozīmes attīstības centru grupai" 

20.06.2017.  322 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem" 

27.06.2017.  330 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem" 
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04.07.2017. 341 Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā, 
nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā 

04.07.2017. 342 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas"Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem" 

04.07.2017. 343 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.februāra rīkojumā Nr.136 "Par informācijas 
sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas 
sistēmu jomā 

08.08.2017. 420 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 12.0.versija - Loģiski vienotais datu 
centrs)"  

08.08.2017. 422 Par 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" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu 
iesniegumu atlases 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. 
gada plānošanas periodam” 

16.08.2017.  427 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 19.0.versija - Prokuratūras informācijas 
sistēmas attīstība) 

16.08.2017.  428 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 18.0.versija - Probācijas klientu uzskaites 
sistēmas pilnveidošana)" 

16.08.2017.  429 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 17.0.versija - Ieslodzījuma vietu 
pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana) 

16.08.2017.  430 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 16.0.versija - Tiesu informatīvās sistēmas 
attīstība) 

29.08.2017.  478 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 15.0. versija) 

29.08.2017.  469 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 10.0 versija - Vienotais tiesību aktu 
projektu izstrādes un saskaņošanas portāls)" 

05.09.2017. 484 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas"Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem" 

05.09.2017. 488 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 24.0 versija - Būvniecības procesu un 
informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)) 

12.09.2017. 516 Par palīgkuģa "Brēmene" atsavināšanu 

12.09.2017. 499 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas"Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem" 

 19.09.2017. 532 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 21.0. versija) 

26.09.2017.   556 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 26.0.versija–Vienotā datu telpa)" 
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26.09.2017.   549 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 30.0 versija–Pakalpojumu sniegšanas un 
pārvaldības platforma)" 

 03.10.2017.  563 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 25.0.versija - Valsts vides dienesta 
informācijas sistēmas "TULPE" pilnveide) 

 03.10.2017.  564 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 28.0.versija – Informācijas sistēmu 
izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem) 

10.10.2017.  567 Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas 
sadarbības komisijā 

10.10.2017.  568 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem" 

10.10.2017.  582 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem" 

17.10.2017. 592 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem" 

24.10.2017. 618 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem" 

 31..10.2017. 629 Par dāvinājuma pieņemšanu 
07.11.2017. 644 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.37 Ūnijas ielā 58A, Rīgā, nodošanu Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašumā" 

07.11.2017. 653 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 38.0. versija – Koplietošanas IKT resursu 
attīstība pašvaldību vajadzībām )) 

07.11.2017. 645 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 

14.11.2017. 656 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 "Mežotnēs-1", Svelberģī, Beļavas pagastā, 
Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā 

28.11.2017 711 Par apropriācijas pārdali apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības 
nodrošināšana" ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2017. gadā 

28.11.2018 712 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas"Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem" 

05.12.2017.  724 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Andreja Paulāna ielā 6, Preiļos, Preiļu 
novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā 

05.12.2017.  729 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas"Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem 

12.12.2017. 752 Par novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzību par 2017. gadu 
 
Pieņemtie Ministru kabineta protokollēmumi 

Izskatīšanas 
datums 

Prot. Nr. 
un 

paragrāfs 

Nosaukums 

10.01.2017.  2#10 Par Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokollēmuma (prot. 
Nr.46 91.§) "Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta darbību 2012.gadā"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par 
aktualitāti zaudējušu  



 66

10.01.2017.  2#11 Par Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 
63.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 
25.septembra noteikumos Nr.414 "Dabas lieguma "Zvārde" individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  

10.01.2017.  2#12 Par Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 
62.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija 
noteikumos Nr.200 "Dabas lieguma "Jaunanna" individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  

10.01.2017.  2#13 Par Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 
64.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 
29.janvāra noteikumos Nr.44 "Dabas lieguma "Ukru gārša" individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  

10.01.2017.  2#14 Par Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 
61.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra 
noteikumos Nr.426 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  

14.02.2017.  7#30 Par Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 
25.§) "Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" 6.2.apakšpunktā dotā 
uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  

28.02.2017.  10#35  par Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.47 
50.§) un 2009.gada 29.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.63 44.§) 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai doto uzdevumu atzīšanu 
par aktualitāti zaudējušiem  

18.07.2017.  36#12  Par Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. 
Nr.68 68.§) “Informatīvais ziņojums “Par darbības programmas 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas 
sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ieviešanas plānu 
izvērtēšanu un uzraudzību” 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti 
zaudējušu 

 
Valdībā iesniegtie informatīvie ziņojumi 

Izskatīšanas 
datums 

Prot. Nr. 
un 

paragrāfs 

Nosaukums 

10.01.2017.  2#24 Par Latvijas viedokli Latvijas–Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu 
sadarbības veicināšanai 2017.gada sēdē 

14.02.2017.  9#37 par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2017.gada 28.februāra 
sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  

30.03.2017.  ievietots 
e-portfelī 

Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes 
saistību izpildi 

30.03.2017.  ievietots 
e-portfelī 

Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes 
saistību izpildi 

11.04.2017.  19#31 Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 2.2.1.specifiskā atbalsta 
mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu 
publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” projektu iesniegumu 
atlases 1.kārtas projektu īstenošanas gaitu un kritērijiem projektu iesniegumu 
atlases 2.kārtā iekļaujamo projektu izvēlei 

18.04.2017.  20#22 Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos saistībā ar Eiropas Mazo un 
vidējo uzņēmumu izpildaģentūras izsludināto Eiropas Savienības Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda līdzfinansēto projektu konkursu 
"EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 - Jūras telpiskā plānošana" 
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18.04.2017.  20#24  par Eiropas Savienības Vides ministru neformālajā sanāksmē izskatāmajiem 
jautājumiem 

03.05.2017.  22#37 Par valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu un valsts pārvaldes institūciju 
sadarbības teritoriju izveidi 

16.05.2017.  25#36 Par Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam ieviešanu 

16.05.2017.  25#39 Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi reģionālās 
nozīmes attīstības centros 2017.gadā 

23.05.2017.  27#33 Latvijas ilgtermiņa stratēģija rīcībai ar gada emisijas sadales vienībām laika 
posmam no 2013.gada līdz 2020.gadam 

06.06.2017. 29#82 Par Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 
49.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi"  

13.06.2017. 30#55 par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2017.gada 19.jūnija sanāksmē 
izskatāmajiem jautājumiem  

21.06.2017.  ievietots e-
portfelī 

Koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi īstenošanas gaita 

27.06.2017. 32#49 Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas 
sadales vienībām un Kioto vienībām 

11.07.2017.  35#28  par Eiropas Savienības Vides ministru 2017.gada 13.-14.jūlija neformālajā 
sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  

11.07.2017.  35#29 Par Eiropas Savienības Konkurētspējas un Telekomunikāciju ministru 
2017.gada 17.-18.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  

13.07.2017. ievietots e-
portfelī 

Par Ainavu politikas pamatnostādņu 2013.–2019.gadam īstenošanas gaitu 
2013.-2016.gadā 

13.07.2017. ievietots e-
portfelī 

Par Zaļā iepirkuma veicināšanas plāna 2015.-2017.gadam īstenošanas gaitu 
2016.gadā 

14.07.2017. ievietots e-
portfelī 

Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas 
īstenošanas gaitu 2016.gadā 

14.07.2017. ievietots e-
portfelī 

Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas 
īstenošanas gaitu 2016. gadā 

18.07.2017. 36#33 Par atskurbināšanas pasākumiem pašvaldībās 

25.07.2017. ievietots e-
portfelī 

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2016.gadā 

16.08.2017.  39#47 Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta 
"eIDAS CEF Project Latvia" īstenošanai 
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15.09.2017. ievietots e-
portfelī 

Par 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" un 2.2.1.2.pasākuma "Kultūras mantojuma 
digitalizācija" īstenošanas progresu 

17.10.2017. 51#40 Par elektronisko dokumentu apriti ministrijās un to padotībā esošajās iestādēs 

17.10.2017. 51#41 Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo 
parku darbības nodrošināšana" ietvaros starp izdevumu ekonomiskās 
klasifikācijas kodiem 2017.gadā 

17.10.2017. 51#42 Par Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 
44.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 
programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" doto uzdevumu izpildi 

24.10.2017.  51#43 Par Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (Nr.68 
27.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 
8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku 
un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz 
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"" 
2.punktā dotā uzdevuma izpildi" 

24.10.2017.  51#47 par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikācijas un enerģētikas ministru 
padomes 2017.gada 24.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem 

24.10.2017.  52#36 Par Latvijas Republikas Civillikuma pielikumos ietvertās informācijas 
aktualitāti 

24.10.2017.  52#37 Par Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra sēdes protokollēmumā (prot. 
Nr.44 34.§) "Informatīvais ziņojums "Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-
2014.gadam gala ietekmes novērtējums"" 2.punktā Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, 
Zemkopības ministrijai, Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai (Valsts zemes 
dienests) un Latvijas Pašvaldību savienībai dotā uzdevuma izpildi 

24.10.2017.  52#38 Par pakalpojumu vides pilnveidi 

24.10.2017.  52#41 Par nepieciešamo finansējumu saistībā ar AS "G4S Latvia" veikto darījumu 
aplikšanu ar pievienotās vērtības nodokli un pievienotās vērtības nodokļa 
parāda situācijas risinājumu" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 

 31..10.2017.  53#30 Par mazo ciemu nosaukumu saglabāšanas jautājumiem 
14.11.2017. 57#52  Par apropriācijas pārdali ēkas Pils ielā 17, Rīgā, jumta remontam 

16.11.2017. ievietots e-
portfelī 

Par Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam 
starpposma izvērtējumu 

24.11.2017.  ievietots e-
portfelī 

Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbību 
Aizkraukles, Gulbenes un Valkas novada pašvaldībās 

28.11.2017. 59#36 Par atļauju Valsts vides dienestam slēgt līgumus ar termiņu līdz 2023.gada 
31.decembrim lielā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā 
gudrona dīķi" sanācijas darbi" īstenošanai 

28.11.2017. 59#45 Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas 
sadales vienībām un Kioto vienībām 

5.12.2017. ievietots e-
portfelī 

Informatīvais ziņojums par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
investīciju ieviešanas statusu 

05.12.2017.  60#50 Latvijas potenciālā SEG emisiju samazināšanas mērķa laikaposmam no 
2020.gada līdz 2030.gadam izpildes nodrošināšana 
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12.12.2017.  61#76 Par nepieciešamo papildus finansējumu jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes 
un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrādei un būvniecībai 

 
Valdībā iesniegtās nostājas un  nacionālās pozīcijas  
Atbalstīšanas 

datums 
Prot. 

numurs 
un 

paragrāfs 

Dokume
nta veids 

Nosaukums 

14.03.2017.  12#47 Nostāja Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 
2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras 
lietā Nr.2017/0149  

20.06.2017.  31#44 Nostāja Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 
2017.gada 28.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā 
Nr.2017/2030  

05.09.2017. 43#50 Nostāja Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 
2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā 
Nr.2017/0386 

05.09.2017. 43#51 Nacionāl
ā pozīcija 

Par Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķi "Eiropas 
teritoriālā sadarbība" pēc 2020.gada 

19.09.2017. 47#5  Nacionāl
ā pozīcija 

Par Padomes secinājumiem par Parīzes nolīgumu un gatavošanos 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferencei Bonnā, Vācijā, 
2017.gada 6.-17.novembrī 

10.10.2017.  50#34 Nacionāl
ā pozīcija 

Par atbalsta iespējām teritoriju attīstībai pēc 2020.gada 

10.10.2017.  50#36 Nacionāl
ā pozīcija 

Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2017.gada 13.oktobra 
sanāksmei  

07.11.2017.  55#45 Nacionāl
ā pozīcija 

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu – Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula par vienotas digitālās vārtejas izveidi 
informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas 
pakalpojumu sniegšanai un par Regulas (ES) Nr.1024/2012 
grozījumiem"  

07.11.2017.  55#46 Nacionāl
ā pozīcija 

Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par 
klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 23. sesiju un 
Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 13. sesiju, Parīzes 
nolīguma Pušu sanāksmes 1. sesijas 2.turpinājumu, kā arī Pakļautās 
izpildinstitūcijas 47. sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās 
konsultatīvās padomes 47. sesiju un Īpašās darba grupas par Parīzes 
nolīgumu 1. sesijas 4. turpinājumu Bonnā, Vācijā, 2017. gada 6. 
novembrī – 17. novembrī 

19.12.2017.  63#70 Nacionāl
ā pozīcija 

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai par satvaru nepersonizētu datu 
brīvai apritei Eiropas Savienībā"  

 
MP rīkojumi 
Pieņemšanas 

datums 
Rīkojuma 

Nr. 
TA nosaukums 

08.03.2017.  62 Par Ingrīdas Igaunes pārcelšanu 
 
Citi dokumenti 
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Pieņemšanas 
datums 

Protokola Nr., 
paragrāfs 

Dokumenta 
veids 

TA nosaukums 

14.02.2017.  9#40  MK vēstule  Atbildes projekts tiesībsargam (par Ministru kabineta 
2015.gada 22.septembra noteikumiem Nr.539 "Grozījumi 
Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 
"Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"")  

07.03.2017. 
 
 

11#37 Atbildes 
raksts 

Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2017-
02-03 

14.03.2017.  12#46 atbilde 
Saeimai 

Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un 
korupcijas novēršanas komisijai (par Bērnu noziedzības 
novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu 
nodarījumu pamatnostādņu 2013.-2019.gadam 
īstenošanas gaitu)  

18.04.2017. 20#31 MK 
paskaidrojums 

tiesai 

Viedokļa projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā 
Nr.A420267015 

04.07.2017. 33#48 Atbildes 
raksts 

Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2017-
14-03  

18.07.2017.  36#42  MK 
paskaidrojums 

tiesai  

Vēstules projekts Rīgas apgabaltiesai civillietā 
Nr.C04233510  

28.09.2017.  VSS 38#28 Informācija Par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas 
Savienības dokumentiem (ESVIS) funkcionalitātes 
pilnveidošanu 

10.10.2017.  50#28 MK vēstules 
projekts 
Saeimai 

Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, 
vides un reģionālās politikas komisijai (par papildu 
finansējumu Valsts vides dienesta kapacitātes 
stiprināšanai un vides inspektoru atalgojuma 
palielināšanai)  

05.12.2017. 60#40 MK vēstules 
projekts 
Saeimai 

Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai 
(par Latvijas kūdras nozares attīstības stratēģiju)  

 
 
 


