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Cienījamie lasītāji! 

 

Iedzīvotāju labklājība un dzīves kvalitāte, tīra un sakopta vide, moderna valsts pārvalde un 

digitālo risinājumu, kas palīdzēs šos mērķus sasniegt, ieviešana ir jautājumi, ko Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk- VARAM) ir risinājusi 2018.gadā. Mans mērķis 

turpināt iesākto un īstenot nozīmīgas reformas pašvaldību, vides aizsardzības un klimata, 

reģionālās attīstības un digitālās pārvaldes jomās! 

 

Vides aizsardzības jomā paveikts nozīmīgs darbs pie atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas pilnveides, lai izslēgtu iespējas atkritumu apsaimniekošanā darboties negodprātīgiem 

komersantiem. Iesāktais ir jāturpina, lai nodrošinātu kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanas un 

dalītas vākšanas pakalpojumu iedzīvotājiem, kā arī jāturpina darbs pie jautājumiem, kas skar 

resursu efektīvu izmantošanu un patērētāju domāšanas paradumu maiņas. Būtiski turpināt darbu 

pie piesārņojuma novēršanas un samazināšanas jautājumiem, kas ļauj nodrošināt atbilstošu vides 

kvalitāti.  Izstrādātais “Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2019.-2030. gadam” jau 

nodots sabiedrības vērtēšanai. Tāpat turpināsim darbu pie modernas aprites ekonomikas 

iedzīvināšanas, pabeidzot darbu pie informatīvā ziņojuma par pāreju uz aprites ekonomiku un tālāk 

jau pie konkrētu rīcību izstrādes. 2018. gadā atsākām arī vēsturiskā Inčukalna sērskābā gudrona 

dīķu attīrīšanas darbus, kā rezultātā kopējā zemes platība, ko varēs iesaistīt saimnieciskajā apritē 

pēc attīrīšanas, atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam, ir aptuveni 7-9 hektāri. Pozitīvs solis 

sabiedrības domāšanas maiņas virzienā ir plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa ierobežošana, ko 

paredz izstrādātie un apstiprinātie grozījumi Iepakojuma likumā, kas paredz, ka tirdzniecības 

vietās plastmasas maisiņi patērētājiem vairs netiek izsniegti bez maksas, sākot ar 2019. gada 

1. janvāri.  

 

Savukārt, reģionālās attīstības jomā ir veikts Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-

2019. gadam īstenošanas 2013.-2017. gadā starpposma novērtējums, kas atklāj, ka kopumā 

finanšu ieguldījumi, t.sk. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīcijas tiek 

veiktas līdzvērtīgi visu reģionu attīstībai, kā arī analizē un iezīmē iespējas turpmāk 

nepieciešamajiem ieguldījumiem. 2018.gadā tika uzsākta Reģionālās politikas pamatnostādņu 

2021.-2027. gadam izstrāde, kas noteiks arī pašvaldību investīciju atbalsta pasākumus nākamajiem 

septiņiem gadiem, pamatnostādņu projekta un pasākumiem teritoriju līdzsvarotai attīstībai 

izstrādes turpināsies visu 2019. gadu. 

 

            Latvijas zemes apsaimniekošanas politika un Baltijas jūras plānojums, kas tika sagatavoti 

ciešā sadarbībā ar dažādu nozaru pārstāvjiem un pašvaldībām, kā arī mūs kaimiņiem - Zviedriju, 

Lietuvu un Igauniju, būs pamats atbildīgu lēmumu pieņemšanai par Latvijai būtisko resursu – 

zemes un jūras ilgtspējīgu izmantošanu. Savukārt 50 Latvijas ainavu dārgumi, kas tika izvirzīti 

kopā ar sabiedrību un ir iemūžināti ceļojošā izstādē un elektroniskā krātuvē 

www.ainavudargumi.lv, rosinās ikvienu saglabāt ainavas, ko vēlamies nodot nākamajām 

paaudzēm. 

 

Svarīgi uzsvērt, ka reģionālās attīstības veicināšanā iedzīvotāju skaita saglabāšana un 

palielināšana ir būtiska, tādēļ VARAM 2018. gadā uzsāka aizbraukušo Latvijas iedzīvotāju 

remigrācijas pilotprojektu, kura ietvaros pieci reģionālie remigrācijas koordinatori sniedz 

atbalstu un konsultācijas aizbraukušajiem par iespējām atgriezties Latvijā, palīdzot atrast 

izglītības iestādes, dzīvesvietu, darba iespējas, u.tml. Pateicoties šim projektam, 2018. gada laikā 

atgriezās 163 ģimenes un vēl 173 ģimenes plāno atgriezties Latvijā tuvākā nākotnē.  

http://www.ainavudargumi.lv/
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Lai mazinātu reģionālās atšķirības valstī, īpaša uzmanība tiek veltīta Latgales reģionam, 

piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai, 

2018. gadā darbību turpināja izveidotā Latgales speciālā ekonomiskā zona (SEZ). Kopš Latgales 

SEZ darbības uzsākšanas, no 2017. gada 2. janvāra līdz 2018. gada 4. decembrim par 

investīcijām Latgales SEZ teritorijā ir noslēgti 14 līgumi 3,7 milj. eiro ieguldījumu apmērā, 

Latgales SEZ iekļauti 63 hektāru platības, kā arī plānots līdz 2022. gadam izveidot 118 jaunas 

darba vietas. 2019. gadā tiks turpināts darbs pie nodokļu politikas uzlabošanas, izstrādājot 

grozījumus normatīvajā regulējumā atbalsta paplašināšanai SEZ Latgalē, lai nodrošinātu 

nodokļu atvieglojumus par izmaksām darba spēka atalgojumā jaunām darba vietām. 

Investīciju politikas jomā turpinājās Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada (ES 

fondu) plānošanas perioda investīciju programmu sekmīga ieviešana. Mērķtiecīgā sadarbībā ar ES 

fondu finansējuma saņēmējiem, esam izpildījuši 2018. gada snieguma ietvara rādītāju un finanšu 

mērķus VARAM atbildībā esošajos 11 specifiskajos atbalsta mērķos. Pozitīvi vērtējam Eiropas 

Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda īstenoto projektu pirmos rezultātus – 

uzņēmējdarbības atbalsta un degradēto teritoriju atjaunošanas projektu ietvaros radītas 929 darba 

vietas un to skaits turpinās pieaugt. Tāpat reģionos jau ir piesaistītas privātās investīcijas 116 

milj. eiro apmērā. Uzlabotos ūdenssaimniecības pakalpojumus sākuši lietot vēl papildu 2420 

iedzīvotāju, savukārt pašvaldības pabeigušas īstenot 13 projektus infrastruktūras izveidei īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijās, lai samazinātu cilvēka radīto ietekmi uz dabas vērtībām. Tāpat 

pabeigta daļa darbu vairākos pretplūdu infrastruktūras izveides projektos, kā rezultātā no plūdu 

apdraudējuma pasargāti 28 387 iedzīvotāji.  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

pārvaldības (IKT) investīciju rezultātā jau pilnveidoti 53 darbības procesi un izveidotas četras 

centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas. 

Ceļā uz vienotu valsts digitālo pārvaldi ievērojams darbs paveikts valsts e-pārvaldes 

attīstīšanā – ir ieviesta oficiālā e-adrese, kas nodrošina drošu un ātru saziņu un elektronisko 

dokumentu apriti: valsts iestādes drošā veidā var sazināties ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī 

iedzīvotāji un uzņēmēji ar valsts iestādēm. Turpinās “vienas pieturas aģentūras” principa ieviešana 

pakalpojumu sniegšanā, tādā veidā būtiski uzlabojot pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un 

veicinot valsts pārvaldes efektivitāti. Savukārt izstrādātais likumprojekts “Grozījumi Personu 

apliecinošu dokumentu likumā” (stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī), kas nosaka eID karti kā 

obligātu un primāru personas apliecinošo dokumentu iedzīvotājiem, paver jaunas iespējas eID 

kartes izmantošanā, tostarp, Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanās. Digitalizācija pilnīgi noteikti 

ir Latvijas iespēja kļūt globāli nozīmīgai, un mums tā ir jāizmanto. 

 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

Juris Pūce      
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 PAMATINFORMĀCIJA  

 VARAM darbības vispārīgs raksturojums. 

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 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 Eiropas Savienības (turpmāk 

- ES) institūcijās. 

2018. gadā VARAM izstrādāja un Latvijas Republikas Saeima (turpmāk – Saeima) 

pieņēma deviņus likumus, Ministru kabinets pieņēma 66 Ministru kabineta noteikumus, 

apstiprināja  Ministru kabineta 42 rīkojumus, izskatīja 34 informatīvos ziņojumus, kā arī VARAM 

sagatavoja apstiprināšanai 16 nacionālās pozīcijas un nostājas projektus. Vienlaikus VARAM 

aktīvi piedalās arī normatīvu aktu pilnveidošanas procesā saistītajās jomās. Izvērsts pieņemto 

tiesību aktu saraksts pievienots 3. pielikumā. 

Nodrošināta ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda investīciju pieejamība 

projektu iesniedzējiem vides, reģionālās attīstības un informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju jomās par kopējo ES fondu finansējumu 723,8 milj. euro. 2018.gadā kumulatīvi 

iesniegti 409 projekti par 572,91 milj. euro ES fondu finansējumu, t.sk., apstiprināti 285 projekti 

par 450,12 milj. euro, vērtēšanā 65 projekti 96,09 milj.euro vērtībā, pabeigti 59 projekti 26,71 

milj.euro vērtībā. 

Saskaņā ar Latvijas Okupācijas muzeja likuma 6. panta ceturto daļu VARAM pilda 

būvvaldes funkcijas attiecībā uz Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa 

būvniecību. 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību 2018. gadā 

2018.gadā lielākā daļa VARAM veikto uzdevumu saistīti ar Ministru prezidenta Māra 

Kučinska valdības deklarācijā doto uzdevumu realizāciju. 

 Zemāk apskatīti būtiskākie paveiktie darbi un notikumi 2018.gadā. 
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 VARAM 2018. gada darbības virzienu un būtiskāko 

paveikto darbu kopsavilkums. 

1.2.1. Vides un klimata politika. 
 

Vides aizsardzības jautājumi 2018.gadā ir aktualizējušies ne tikai starptautisko vienošanos 

kontekstā, bet arī aktīvas sabiedrības iesaistes rezultātā. Veikti pilnveidojumi atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmā, veicinot radīto atkritumu daudzuma samazināšanos, poligonos 

apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanos un pārstrādāto atkritumu īpatsvara 

palielināšanos. Veikti atbilstoši grozījumi normatīvajā regulējumā, lai palielinātu sadzīves 

atkritumu dalītās savākšanas un pārstrādes īpatsvaru, samazinātu plastmasas iepirkumu maisiņu 

patēriņu. Izstrādāti likumprojektu grozījumi, lai ieviestu depozīta sistēmu. Izstrādāta atkritumu 

pārvadājumu uzskaites sistēma, kas ļaus izsekot sadzīves atkritumu pārvadājumiem uz pārstrādes 

un reģenerācijas vietu, tajā skaitā sadzīves atkritumu pārvadājumiem no citām valstīm. 

Dabas kapitāls, cilvēki un uzņēmējdarbība ir galvenie Latvijas novadu izaugsmes 

pamatnosacījumi. Tomēr, ņemot vērā to, ka uzņēmējdarbības un citu reģionālās attīstības faktoru 

mērķu un uzdevumu īstenošanā dažbrīd veidojas pretrunas ar svarīgiem dzīves, vides un veselīgu 

ekosistēmu pastāvēšanas nosacījumiem, ir svarīgi meklēt līdzsvaru starp tiem vai sadarboties 

savstarpēji atbalstošā veidā. 

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 euro. 

 

Latvijas klimata politikas mērķis ir ierobežot valsts kopējās siltumnīcefekta gāzu 

(turpmāk - SEG) emisijas, lai 2020. gadā tās nepārsniegtu 12,16Mt CO2 ekvivalenta. Šis mērķis 

iekļauj arī starptautisko saistību izpildi. Papildus, Latvijai noteikti arī CO2 piesaistes nosacījumi 

zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā. Ziņojuma par SEG 

prognozēm, politiku un pasākumiem ietvaros (iesniegts Eiropas Komisijai 2019. gadā) sagatavotās 

SEG emisiju prognozes esošo pasākumu scenārijā līdz 2030. gadam liecina, ka Latvijas kopējais 

SEG emisiju apjoms 2020.gadā varētu sasniegt 11752,16 kt CO2 ekv., tādējādi nodrošinot par 

3,4% zemāku Latvijas kopējo SEG emisiju apjomu nekā noteiktais nacionālais SEG emisiju 

samazināšanas mērķis.  

Atbilstoši 2019. gada SEG inventarizācijai par 1990. - 2017. gadu (turpmāk – 2019. gada 

SEG inventarizācija) 2017. gadā Latvijas kopējās SEG emisijas, neskaitot zemes izmantošanas, 

zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (turpmāk – ZIZIMM) emisijas bija 11325,33 kt 

CO2 ekvivalenta, savukārt 9618,48 kt CO2 ekvivalenta ieskaitot ZIZIMM. Kopumā Latvijas SEG 

emisijas kopš 1990. gada ir samazinājušās par 56,9% neskaitot ZIZIMM. 2017. gadā, salīdzinot ar 

2016. gadu, kopējās emisijas ir palielinājušās par 0,3 %. Ja salīdzina ar 2005. gadu, tad 2017. gadā 

SEG emisijas ir samazinājušās par 0,7 %.2018. gadā veiktas emisijas kvotu izsoles un to 

realizācija, tādējādi nodrošinot finanšu līdzekļus Latvijai 100 854 176 euro apmērā. 

Izstrādāta vispusīga kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles procedūru 

rokasgrāmata un programma ikgadējās SEG inventarizācijas uzlabošanai un SEG prognožu 

sagatavošanai. Tāpat 2018. gadā noorganizēta Klimata pārmaiņu starpvaldību padome 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) daudzdienu vizīte Latvijā un pasākumu sērija par 

klimata pārmaiņām. 

https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/
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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 plāna laika posmam līdz 2030. gadam projekti. 

2018. gadā tika ratificēti Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām 

grozījumi, ar kuriem Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām kontroles 

pasākumiem pievieno fluorogļūdeņražu pakāpenisku ražošanas un izmantošanas samazināšanu, 

lai mazinātu šo vielu ietekmi uz klimata pārmaiņām, - fluorogļūdeņraži nenoārda ozona slāni, bet 

tie ir spēcīgas siltumnīcefekta gāzes, kas tika galvenokārt ieviestas kā aizstājēji ozona slāni 

noārdošām vielām, kas ir noteicošais faktors šo vielu izmantošanas ievērojamam pieaugumam. 

Tiek uzskatīts, ka Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām un tā grozījumu 

īstenošana praksē būtu reāls piemērs tam, kā proaktīvi un praktiski starptautiskā sabiedrība reaģē 

uz klimata pārmaiņām. 

2018. gadā tika turpināta zaļā publiskā iepirkuma (turpmāk – ZPI) normatīvā regulējuma 

īstenošana, lai veicinātu videi draudzīgu preču ražošanu un izmantošanu, samazinot piesārņojumu, 

resursu patēriņu un atkritumu daudzumu. Izvērtējot pirmo pilno Ministru kabineta 2017. gada 20. 

jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 

īstenošanas gadu, var secināt, ka tas 2018. gadā ir veidojis ZPI īpatsvara pieaugumu gan finansiālā 

izteiksmē, sasniedzot 18,3% (2017. gadā – 12 %), gan arī pēc iepirkumu skaita, sasniedzot 11% 

(2017. gadā – 7%). 2018. gadā tika turpināta ikgadēju apmācību semināru rīkošana iepirkumu 

speciālistiem, piegādātājiem un citiem interesentiem, diskutējot par ZPI piemērošanas praksi un 

īstenotiem pasākumiem, koncentrējoties uz pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu, būvniecības un  

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomas iepirkumiem.  

Lai līdz 2019. gada beigām nodrošinātu pilnīgu informāciju par īpaši aizsargājamo biotopu 

sastopamību valstī, 2017. gadā uzsākta un 2018. gadā un 2019. gadā tiks turpināta dabas 

skaitīšana - kartēšana jeb ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes 

apzināšana. Kartēšanas rezultāti dos precīzāku informāciju par Latvijas dabas stāvokli un kvalitāti, 

un ļaus izmantot šos datus lēmumu pieņemšanai un nepieciešamajiem pasākumiem ilgtspējīgai 

saimniekošanai. 

Lai nodrošinātu dabas teritoriju ilgtspējīgu pārvaldību, turpināta normatīvā regulējuma 

pilnveidošana ar mērķi uzlabot dabas aizsardzības plānu izstrādes kvalitāti, precizēt atsevišķiem 

dabas liegumiem, ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem, aizsargājamām 

alejām to robežas atbilstoši aktuālākajiem kartogrāfiskajiem materiāliem un faktiskajai situācijai 

dabā. 

 Lai pilnveidotu ūdens un ūdens bioloģisko resursu pārvaldību, izstrādāti Ministru kabineta 

noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru un sagatavots informatīvais ziņojums 

"Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programmas 2014.-2020. gadam" īstenošanu. 

Lai sniegtu pārskatu par Latvijas jūras ekosistēmas (jūras augu, dzīvnieku un 

mikroorganismu kopienu un to dzīves vides kopuma) pašreizējo stāvokli un to ietekmējošajiem 

faktoriem, kā arī parādītu izmaiņu tendences salīdzinājumā ar iepriekšējo novērtējuma periodu, 

pēc VARAM pasūtījuma tika izstrādāts jūras vides stāvokļa novērtējums. Novērtējumā secināts, 

ka cilvēka darbības un klimata pārmaiņu ietekmes dēļ jūras vides stāvoklis kopumā nav vērtējams 

kā labs. Uzsākot aktualizēt informāciju par plūdu riskiem Latvijas teritorijā, VARAM apstiprināja 

valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" 

(turpmāk – LVĢMC) izstrādāto nacionāla mēroga pētījumu par plūdu riska novērtējumu 2019.-

2024. gadam. Novērtējumā identificētas teritorijas, kurās plūdu risks novērtēts kā būtisks, ņemot 

vērā iepriekš notikušus plūdus, kam bijusi būtiska nelabvēlīga ietekme uz cilvēku veselību, vidi, 

kultūras mantojumu un saimniecisko darbību, un kas nākotnē varētu atkārtoties līdzīgā vai lielākā 

apmērā. Kopumā Latvijā apzinātas 30 nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas. 
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2018. gadā uzsākts darbs pie vides monitoringa, kontroles un uzraudzības sistēmas 

pilnveides un attīstības. Tā ietvaros tiks novērsts un samazināts vidē nonākošais piesārņojums, tajā 

skaitā, pilnveidota piesārņojuma novēršanas jomas normatīvā bāze un uzsākta valsts plāna izstrāde 

gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanai. Pasākuma ietvaros tiks veicināta ūdens laba 

stāvokļa sasniegšana visā valsts teritorijā, īstenojot atbilstošus pārvaldības pasākumus, kas noteikti 

upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas un Plūdu risku pārvaldības plānos un Pasākumu 

programmās laba jūras vides stāvokļa panākšanai, kā arī pilnveidotas un attīstītas prasības 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un lietošanai pašvaldībās.  

Turpināts darbs, lai uzlabotu radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmu. Sagatavots un 

Ministru kabinetā iesniegts informatīvais ziņojums par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un 

demontāžas koncepcijas īstenošanas gaitu. 

Turpināts darbs, lai izstrādātu Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes un lai 

pilnveidotu normatīvo ietvaru efektīvai zemes dzīļu valsts pārvaldībai un zemes dzīļu aizsardzības 

nodrošināšanai.  

Lai samazinātu gaisa piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, 2018. 

gadā veikti grozījumi likumā “Par piesārņojumu” un pieņemti jauni Ministru kabineta 2018. gada 

2. oktobra noteikumi Nr. 614 “Kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas un 

uzskaites noteikumi”, kas nosaka valsts gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķus 

2020.-2029. gadam, kā arī pēc 2030. gada, kā arī pienākumu izstrādāt un īstenot gaisa 

piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu noteikto mērķu sasniegšanai. Jaunais regulējums arī 

precīzāk atrunā kārtību, kādā tiek izveidota un uzturēta valsts kopējo gaisu piesārņojošo vielu 

emisiju aprēķinu un prognožu sagatavošanas nacionālā sistēmu. 

2018. gadā veikti grozījumi likumā “Par piesārņojumu”, kas precizē vairākas šobrīd 

noteiktās prasības saistībā ar piesārņojošo darbību atļauju un C kategorijas apliecinājumu 

izsniegšanu. Administratīvā sloga samazināšanas nolūkā paredzēts atteikties no atļauju obligātas 

pārskatīšanas ik pēc septiņiem gadiem, kā arī noteikts, ka no 2020. gada 1. aprīļa tiks atcelta C 

kategorijas apliecinājumu izsniegšana, to aizstājot ar darbības reģistrāciju. Precizētas arī spēkā 

esošās normas, lai noteiktās vides aizsardzības prasības attiecinātu arī uz C kategorijas 

piesārņojošajām darbībām, kā arī precīzāk atrunātas citas likumā “Par piesārņojumu” iepriekš 

noteiktās prasības. 

1.2.2. Reģionālā politika 

Gan uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, gan iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu 

nodrošināšanas aspektā aizvien būtiskāks 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 būtiski 

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 ļauj īstenot lielāku resursu koncentrāciju, vienlaikus tērējot mazākus līdzekļus 

infrastruktūras uzturēšanai. 2018.gadā sagatavots informatīvais ziņojums “Par turpmākajiem 

uzdevumiem (ceļa karte) sadarbības īstenošanai izveidojamās pašvaldību sadarbības teritorijās” 

un izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā", 

paredzot 29 pašvaldību sadarbības teritoriju izveidi administratīvo teritoriju statusā ar 

administratīvajiem centriem. Pilnveidojot valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu, tiks 

nostiprināta pašvaldību kapacitāte, tādejādi radot labākus priekšnosacījumus tautsaimniecības 

attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai, kā arī veidotu platformu efektīvas valsts 

pārvaldes sistēmas attīstībai. 
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Lai novērstu problēmu, ka 4877 reģistrētie ciemi neatbilst Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 11. panta ciema statusa normām (nav koncentrēta apbūve, to robežas nav 

iezīmētas pašvaldības teritorijas plānojumos), Ministru kabinets novembrī ir apstiprinājis 

VARAM sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumā”. Tā kā pašvaldības atsakās atcelt minētajām apdzīvotajā vietām ciema statusu, jo tas grauj 

esošo adresācijas sistēmu un pret to iebilst iedzīvotāji, tad izstrādātie grozījumi novērsīs ilggadīgu 

vairāku pašvaldību pielietoto praksi. Jautājumu sarežģī arī tas, ka vairākos normatīvos aktos 

noteiktas vienādas prasības pilsētu un ciemu teritorijām, piemēram, aizsargjoslu platumi, 

kadastrālā uzmērīšanas precizitāte utt., bet ciemos, kuru teritorijas nav nodalītas no apkārtējās 

lauku teritorijas, nevar piemērot minētās normas, tas rada normatīvo aktu pārkāpumus.  

Lai nodrošinātu internātskolu uzturēšanas izdevumus daļējai segšanai no valsts budžeta par 

internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem, VARAM saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2018. 

gadam" 3. panta pirmās daļas 5. punktu un Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra 

noteikumiem Nr. 792 “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu 

uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem”1 sadalīja 

finanšu līdzekļus attiecīgajām pašvaldībām līdz 2018. gada 31. decembrim.   

Sagatavoti “Grozījumi likumā “Par pašvaldību budžetiem””, kas paredz precizēt likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 16. panta un 17. panta redakcijas, novēršot praksē konstatētās neskaidrības 

šo normu piemērošanā un nodrošinot vienveidīgu to interpretāciju, kā arī paredz precizēt 

terminoloģiju. Vienlaikus likums paredz veikt korekcijas likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

2. pantā, 12. pantā un 16. panta pirmajā daļā atbilstoši likumam “Grozījumi Likumā par budžetu 

un finanšu vadību”, nosakot, ka pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un 

dāvinājumiem, vienlaikus izslēdzot prasību, ka pašvaldības budžetā jāietver informācija par 

speciālajiem budžetiem.  

VARAM 2018. gada 19. jūnijā nodrošināja ikgadējās VARAM sarunas ar Latvijas Pašvaldību 

savienību, kur galvenais uzsvar tika likts uz jautājumiem, kas skāra: sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu (dalītā atkritumu vākšana un depozītu sistēma - jaunveidojamās sistēmas 

darbība, atbildība un izmaksas), Dabas resursu nodokļa ieņēmumu sadales principus, pašvaldības 

un to uzņēmējdarbības problēmjautājumu risinājumus, VARAM sadarbība plūdu riska 

brīdināšanas uzlabošanā, pašvaldību līdzmaksājumu jautājumi privātās pirmsskolas iestādēs. 

Vienlaicīgi uzsvērti jautājumi par publisko pakalpojumu sistēmas modernizācijas ietekmi uz 

pašvaldībām, attīstības budžeta pieprasījuma veidošana nacionālās nozīmes valsts un pašvaldību 

vienoto klientu apkalpošanas centru izveidošanai un darbības nodrošināšanai nākotnē, kā arī 

pašvaldību un VARAM atbildība, publisko ezeru un upju apsaimniekošanā pēc to 

apsaimniekošanas plānu izstrādē. 

Izpildot Ministru prezidenta 2018. gada 9. marta rezolūciju,  VARAM, iepazīstoties ar 

2018. gada Valsts kontroles revīzijas ziņojumu “Vai pašvaldības rīcība, nodrošinot kapsētu 

apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos pakalpojumus, ir likumīga un lietderīga?””, 

sagatavoja un MK pieņēma informatīvo ziņojumu “Par vienota tiesiskā regulējuma 

nepieciešamību kapsētu apsaimniekošanas un ar kapsētu izmantošanu saistīto pakalpojumu jomā”. 

Kapsētu apsaimniekošanas jautājums ir aktuāls gan valsts, gan pašvaldību līmenī. Pašvaldības, 

ņemot vērā budžeta iespējas, veido un uztur kapsētas, nosaka kapsētu izmantošanas kārtību, risina 

kapavietu iegūšanas jautājumus, kā arī ar tiem saistītus maksājumus. Ar likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 2. punktu ir noteikts, ka gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā kapsētu izveidošanu un uzturēšanu ir pašvaldības 

autonomā funkcija. Latvijā nav normatīvo aktu, kas tieši reglamentētu ar kapsētu izveidošanu un 

uzturēšanu un ar mirušo apbedīšanu saistītus jautājumus un nodrošinātu vienotu tiesisko 

regulējumu šajos jautājumos. Līdz ar to informatīvajā ziņojumā tika paredzēts, ka VARAM 

sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Tieslietu ministriju un Veselības ministriju jāizstrādā 

                                                           
1 Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 792 “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu 

uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem”1 zaudē spēku 01.01.2019. 
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metodiskais materiāls pašvaldībām kapsētu apsaimniekošanas un ar kapsētu izmantošanu  saistīto 

pakalpojumu jomā.  

Lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un 

infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai, darbību turpināja izveidotā Latgales 

speciālā ekonomiskā zona (turpmāk - SEZ). Kopš Latgales SEZ darbības uzsākšanas, no 

2017. gada 2. janvāra līdz 2018. gada 4. decembrim par investīcijām Latgales SEZ teritorijā ir 

noslēgti 14 līgumi 3,7 milj. euro ieguldījumu apmērā, Latgales SEZ iekļauti 63 ha platības, kā arī 

plānots līdz 2022. gadam izveidot 118 jaunas darba vietas. 

2018. gadā tika izstrādāts un Minstru kabinetā apstiprināts Rīcības plāns Latgales reģiona 

ekonomiskajai izaugsmei 2018.-2021. gadam. Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2018.-

2021. gadam paredz izvērtēt iespējas prioritāri Latgales plānošanas reģionam piešķirt papildus 

finansējumu ES fondu vidussposma izvērtējuma ietvaros 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju 

revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju 

pašvaldībās” īstenošanai, lai kopā ar jau plānotajām investīcijām Latgales reģionam 5.6.2. 

Specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) ietvaros sasniegtu 1% ietekmi uz bezdarba 

samazinājumu. Tāpat Rīcības plāna ietvaros 2018. gadā VARAM uzsāka priekšlikumu izstrādi 

grozījumiem normatīvajā regulējumā, lai nodrošinātu Latgales SEZ atbalsta klāstu pilnā apmērā, 

kādu pieļauj ES normatīvais regulējums, tajā skaitā par atbalstu paredzamajām algu izmaksām 

jaunās darba vietās, kas ir saistītas ar sākotnējiem ieguldījumiem (šobrīd attiecināmi ieguldījumi 

tikai pamatlīdzekļos). 

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, 2018. gadā VARAM otro reizi organizēja konkursu “Ģimenei 

draudzīga pašvaldība” ar mērķi izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas 

par ģimenēm. Konkursā tika vērtētas visas 119 Latvijas pašvaldības. Pašvaldību pakalpojumus 

ģimenēm iespējams salīdzināt tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv, kur pieejama informācija par 

119 pašvaldībām. Kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām bija 109 tūkst. euro. Katras 

pašvaldība grupas uzvarētājs saņēma naudas balvu 15 tūkst. euro apmērā (Daugavpils 

pilsētas, Preiļu un Ikšķiles novadu pašvaldības), bet ģimenei draudzīgākā pašvaldība nacionālajā 

mērogā Olaines novada pašvaldība – naudas balvu 30 tūkst. euro apmērā. Piešķirtās balvas 

paredzētas izmantošanai atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai vides veidošanai 

ģimenēm ar bērniem. Tāpat komisija lēma arī par papildu nominācijām kopumā 34 000 euro 

apmērā. Tika sniegts atbalsts pašvaldībām ģimenei draudzīgu objektu izveidošana, piemēram, 

sporta un aktīvās atpūtas aktivitātēm (saņemti un reģistrēti 72 projektu iesniegumi, apstiprināts 

finansējums 20 projektiem). 

2018. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts 

reģionālās attīstības aģentūru (turpmāk - VRAA) sabiedrības demogrāfiskās atveseļošanās 

programmas “MĀRAS SOLIS” ietvaros īstenoja pasākumu “Latvijas Goda ģimenes gads”. No 

2018. gada 9. augusta līdz 2018. gada 10. augustam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās 

starptautiskais forums, kurā piedalījās vairāk nekā 200 foruma dalībnieki no Latvijas, Somijas, 

Norvēģijas, Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Slovēnijas, Čehijas, Ungārijas, Spānijas, 

Francijas, Īrijas, Itālijas, Amerikas savienotās valstis, Beļģijas. Foruma rezultātā tika izstrādāti 

ieteikumi četrās dažādās jomās atbilstoši foruma darba grupu darbam – vecāku līdzdalības 

līdzsvars un bērnu pieskatīšanas pakalpojumi, tiešie pabalsti, mājokļu atbalsts un pensijas sasaiste 

ar bērnu audzināšanu; ģimenei draudzīga pašvaldība; veselības aprūpes garantijas bērnam un 

vecākiem; vecāku izglītošana un atbildības palielināšana, ģimenisko vērtību stiprināšana. 
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Reģionālās attīstības veicināšana iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana ir būtiska, 

tādēļ VARAM 2018. gadā uzsāka aizbraukušo Latvijas iedzīvotāju remigrācijas pilotprojektu, 

kura ietvaros pieci reģionālie remigrācijas koordinatori sniedz atbalstu un konsultācijas 

aizbraukušajiem par iespējām atgriezties Latvijā, palīdzot atrast izglītības iestādes, dzīvesvietu, 

darba iespējas, u.tml. 2018. gada laikā ir sasniegti šādi rezultāti: 

 1813 personalizēti informācijas piedāvājumi; 

 1629 ģimenes (4004 personas) iesaistījušās projektā; 

 163 ģimenes (399 personas) atgriezušās Latvijā (no iesaistītajām projektā); 

 173 ģimenes (463 personas) plāno atgriezties Latvijā (no iesaistītajām projektā). 

2018. gadā, atbilstoši Kultūras ministrijas izstrādātajam Latvijas valsts simtgades svinību 

pasākumu plānam 2017. – 2021. gadam, VARAM sadarbībā ar VRAA un republikas pilsētām 

īstenoja iniciatīvu “Brīvības ielu stāsts”. Katrā no deviņām republikas pilsētām tika īstenota 

kopīga Brīvības ielu stāsta aktivitāte. Tās ietvaros pilsētās notika divi pasākumi:  

 izstāde „Brīvības stāsti atmiņu lietās”, kur kopā ar pedagogiem, vēsturniekiem, 

novadapētniekiem, skolēniem un dažādu paaudžu iedzīvotājiem apzinātas saglabātās 

atmiņas un vēstures liecības fotogrāfijās, lietās un stāstos,  

 „Brīvības forums”, kurā kopā ar katras pilsētas, reģiona izcilākajiem prātiem, personībām 

visdažādākajās jomās notika diskusijas par Latvijas valsts attīstību nākamajā simtgadē.  

Papildus notika arī Brīvības vārda došana ielām, laukumiem, skvēriem, parkiem un tiltiem, 

tematisko ekskursiju organizēšana, Brīvības skrējiens un citi notikumi pilsētās. 

2018. gadā tika uzņemta dokumentāla filma “9 pilsētas – viena iela”, t.sk. deviņas īsfilmas 

par katru republikas pilsētu – Daugavpili, Jelgavu, Jēkabpili, Jūrmalu, Liepāju, Rēzekni, Rīgu, 

Valmieru, Ventspili, kā arī  tika izveidots filmas kopsavilkums. Filma ievietota VARAM Youtube 

kanālā2.  

 

Sagatavota Jūras plānojuma 2030. otrā redakcija, kas izvērtē esošo situāciju un 

tendences jūras izmantošanā, ietver ilgtermiņa redzējumu līdz 2030.gadam, mērķus un pasākumus, 

kā arī piedāvā jūras atļautās izmantošanas risinājumus, to pamatojumu un attēlojumu kartē. Ņemot 

vērā 2016. gada 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, 2018. gadā sagatavota jūras plānojuma otrāredakcija un tās 

ģeotelpiskie dati un to apraksti. Jūras plānojums izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (turpmāk – 

VSS) 2018. gada 15. novembrī un pēc saskaņošanas ar valsts iestādēm un sociālajiem partneriem, 

to plānots apstiprināt 2019. gada pirmajā pusgadā. Veikta arī Jūras plānojuma 2030. Vides 

pārskata otrās redakcijas sagatavošana stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros.  

2018. gadā veikti ieguldījumi Baltijas jūras piekrastes dabas un kultūras mantojuma 

saglabāšanai un attīstībai, uzsākot sadarbības projektu īstenošanu 15 piekrastes pašvaldībās 

Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. "Saglabāt, 

aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 

pakalpojumus” (turpmāk – 5.5.1. SAM) otrās kārtas ietvaros, ko koordinējusi VARAM, piesaistot 

15 milj. euro finansējumu no ERAF. Ar 5.5.1. SAM otrās kārtas finansiālo atbalstu 2018. gadā 

Nīcas novadā ir izgatavoti vides objekti uzstādīšanai dabas parkā “Bernāti”, Grobiņā ir izbūvēta 

jauna skatuve, Pāvilostas novadā veikti ieguldījumi Vērgales muižas atjaunošanā,  Ventspils 

pilsētas dienvidrietumu rajonā ir nodota ekspluatācijā infrastruktūra, lai uzlabotu Pelēkās kāpas 

sasniedzamību un saglabāšanu, Līvu saieta nama vajadzībām Dundagas novada Kolkas ciemā 

pārbūvēta ēka “Pastnieki”, Mērsraga novadā ir pabeigta “Jēgerlejas” estrādes rekonstrukcija, 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=l5_myhME0iU&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=l5_myhME0iU&feature=youtu.be
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Engures novadā - Šlokenbekas pils pagalma bruģēšana un Carnikavas novadā - Svētku laukuma 

labiekārtošana. 

Sadarbībā ar iedzīvotājiem, plānošanas reģioniem un Latvijas Nacionālo bibliotēku ir 

sagatavota  elektroniskā ainavu dārgumu krātuve www.ainavudargumi.lv, ceļojošā izstāde un 

slīdrādes  par 50 mums visiem nozīmīgām ainavām – ainavu dārgumiem. 2018. gada 26. oktobrī 

Latvijas valsts simtgades ietvaros VARAM organizējusi forumu “BRĪVĪBA, AINAVA - MĒS” 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kura laikā mudināts izzināt reģionu vērtības caur Brīvības ielu 

stāstu deviņās republikas pilsētās un 50 ainavu dārgumiem piecos plānošanas reģionos.  

2018. gada 6. decembrī VARAM organizēja teritorijas plānotāju konferenci “Kā 

plānot…?”, kurā viedokļos par plānošanas prakses uzlabošanu dalījās Latvijas Universitātes 

mācībspēki un pētnieki, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji un 

jaunie plānotāji.  

Saeima 2018. gada 27. septembrī pieņēma likumu “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”, 

kuri precizē: 

 kārtību zemes rezervēšanai publiskās infrastruktūras attīstības vajadzībām, kā arī 

atlīdzības aprēķināšanas kārtību par zaudējumiem zemes īpašniekiem, ko šāda 

rezervācija rada; 

 rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību un izmantošanu; 

 kārtību un termiņus, kādā valstij vai pašvaldībai jāveic zemes atsavināšana gadījumos, 

kad ceļš kā infrastruktūras objekts pieder valstij vai pašvaldībai, bet zeme pieder 

privātai personai, 

 pašvaldību valdījumā nododamās jūras piekrastes teritorijas.  

Pēc diskusijām par likumprojektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 

politikas komisijā, turpmākajā darbā jāmeklē risinājumi, lai precizētu normatīvo regulējumu  par 

piekļuves nodrošināšanu publiskām teritorijām, kā arī kārtību, kādā pašvaldības un zemes 

īpašnieki vienojas par zemes zem ielām un ceļiem atsavināšanas kārtību, veidojot jaunas apbūves 

teritorijas. 
 

1.2.3. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politika 

Izstrādāta un valdībā apstiprināta valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv 

attīstības koncepcija (Informatīvais ziņojums “Par valsts pārvaldes pakalpojumu portāla 

www.latvija.lv attīstību”). Atbilstoši koncepcijai un VRAA Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

(turpmāk – ERAF) projektam “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” notiek portāla 

Latvija.lv pilnveide un modernizācija, ievērojot mūsdienīgus programmizstrādes principus, t.sk. 

lietotāju vajadzību apzināšanu, lietotājorientētu projektēšanu un testēšanu, piemērošanu 

mobilajām ierīcēm un piekļūstamības nodrošināšanu. 2018. gadā valsts pārvaldes pakalpojumu 

portālā latvija.lv publicēti jau vairāk nekā 3800 pakalpojumu apraksti. Portāls nodrošina darbību 

132 e-pakalpojumiem, ko sniedz 26 iestādes. 2018. gadā portāla latvija.lv kopējo unikālo lietotāju 

skaits ir sasniedzis 940 tūkstošus, kas ir par 134 tūkstošiem vairāk nekā 2017. gadā. 

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. 2018. gadā darbu turpināja Valsts 

un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk -VPVKAC) tīkls – 75 valsts un 

pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri novadu nozīmes attīstības centros un septiņi valsts 

un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri reģionālās nozīmes attīstības centros. 

2018. gadā tīklā reģistrēti 83 000 pakalpojumu pieteikumi, tai skaitā 44 000 konsultācijas. 

Visplašāk VPVKAC tīklā pieprasīti Valsts sociālās  apdrošināšanas aģentūra (turpmāk –VSAA) 

pakalpojumi un konsultācijas Valsts ieņēmuma dienesta ( turpmāk –VID) jautājumos. 

http://www.ainavudargumi.lv/
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Turpināta oficiālās elektroniskās adreses (turpmāk - e-adrese) ieviešana. Oficiālā e-adrese 

kā valsts pārvaldē vienots risinājums ir ieviests, lai elektroniskā vidē nodrošinātu garantētu, drošu 

un ērtu oficiālo saziņu starp valsts iestādēm un privātpersonām, to nodrošinot vienas sistēmas 

ietvaros. Kopš 2018. gada 1. jūnija e-adresi obligāti izmanto tiešās pārvaldes iestādes (ministrijas 

un to padotības iestādes), savukārt pārējās iestādes – pašvaldības un to iestādes, un iestādes, kas 

nav padotas Ministru kabinetam, prokuratūra un privātpersonas, kam deleģēts valsts pārvaldes 

uzdevums, e-adresi izmanto no 2018. gada 15. oktobra. No 2020. gada e-adresi obligāti izmantos 

tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji un maksātnespējas procesa administratori. Reģistros reģistrēti 

tiesību subjekti e-adresi brīvprātīgi var sākt izmantot, sākot no 2019. gada sākuma, bet no 

2020. gada e-adreses lietošana tiem būs obligāta. Fiziskas personas e-adresi var lietot brīvprātīgi, 

sākot ar 2019. gada 2. janvāri. Savukārt fiziskām personām, kuras ir rezerves karavīri, e-adrese 

obligāti jālieto no 2019. gada 1. februāra. VARAM sadarbībā ar VRAA 2018. gada martā ir 

izstrādājusi un 2018. gada maijā aktualizējusi “Oficiālās elektroniskās adreses) (e-adreses) 

izmantošanas vadlīnijas. Laika posmā no 2018. gada jūnija līdz 2019. gada janvārim, izmantojot 

e-adreses informācijas sistēmu, ir nosūtīti 209 898 dokumenti. Pilotprojekta laikā no 2018. gada 

septembra līdz 2019. gada janvārim e-adreses kontu bija aktivizējušas 2409 fiziskas personas. 

2018. gadā ir notikušas vairāk nekā 20 mācības un prezentācijas dažādām interešu grupām – 

ministriju resoros pēc pieprasījuma, tiešās pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, 

žurnālistiem, dokumentu vadības sistēmas izstrādātājiem, izglītības iestādēm un Ārlietu ministrijas 

darbiniekiem vēstniecībās. Kopējais apmācīto skaits ir ap 830 personu, tomēr, ņemot vērā, ka 

vairākiem pasākumiem tika nodrošināta arī tiešraide, kopējais apmācīto skaits ir daudz lielāks. 

Ministru kabinets 2018. gada 28. augusta sēdē apstiprināja likumprojektu “Grozījumi 

Personu apliecinošu dokumentu likumā”, kas paredz elektroniskās identifikācijas karti/personas 

apliecību (eID karti) kā prioritāru personu apliecinošu dokumentu no 2023. gada 1. janvāra 

visiem Latvijas Republikas pilsoņiem. Grozījumi nodrošinās vienotu tiesisko ietvaru, kas 

elektroniskā vidē regulēs dažādu praksē pielietoto personas identifikācijas un parakstīšanas 

līdzekļu izmantošanu, kā arī garantēs piekļuvi valsts sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem. 

Izstrādāti grozījumi vairākos publisko iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos 

(2018. gada 26. aprīļa likums “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, 2019. gada 21. februāra 

likums “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”, 2019. gada 

21. februāra likums “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā”, 2019. gada 21. februāra 

likums “Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā”), nosakot, ka pircēja profils 

turpmāk tiks nodrošināts tikai vietnē valsts elektroniskās informācijas sistēmā (turpmāk - EIS), 

neparedzot alternatīvu variantu. Grozījumi novērš informācijas sadrumstalotību un nodrošina, ka 

visa informācija par iepirkuma procedūru ikvienam interesentam turpmāk būs pieejama vienuviet, 

tādejādi efektivizējot publisko iepirkumu procesu un veicinot tā atklātību. Papildus veikti 

pasākumi VRAA pārziņā esošās EIS pilnveidošanai, papildinot EIS obligāti iepērkamo preču un 

pakalpojumu grozu un paredzot attiecīgās centralizētās iepirkumu institūcijas. 

2018. gadā VARAM izstrādāja Ministru kabineta noteikumus “Grozījumi Ministru 

kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja 

noteikumi”” (stājās spēkā 2019. gada 18. janvārī), lai turpmāk, papildus maksāšanai ar 

internetbankām, pakalpojuma saņēmēji varētu norēķināties par maksas e-pakalpojumiem ar VISA 

un MasterCard maksājumu kartēm. Tiesiskais regulējums dod iespēju norēķināties par e-

pakalpojumiem ne tikai Latvijas rezidentiem, bet arī ārzemniekiem, kuriem ir VISA un Mastercard 

maksājumu karte, neatkarīgi no kartes izdevējbankas. Būtiski atzīmēt iespēju Latvijas 

iedzīvotājiem, kas atrodas ārzemēs ilgstošu laiku un, kuriem nav atvērts konts kādā no Latvijas 

internetbankām, portālā Latvija.lv identificējoties ar Latvijas valsts radio un Televīzijas centrs 

(turpmāk – LVRTC) izsniegtajiem e-Identitātes rīkiem – mobilo lietotni eParaksts mobile, eID 

karti, kā arī eParaksta karti, par saņemtajiem pakalpojumiem norēķināties ar maksājuma karti. 

Maksājumu karšu izmantošanas iespēja ir pieejama tikai tajos e-pakalpojumos, kuru e-
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pakalpojumu turētājs ir pieslēdzis iespēju veikt maksājumus ar VISA un MasterCard maksājumu 

kartēm. 

Sabiedrības informācijas padomes 2017. gada 14. septembra sanāksmē apstiprinātais 

Datos balstītas sabiedrības rīcības plāns 2018. gadā, tā vispārējo virzību koordinē VARAM, 

katram no šiem trīs pīlāriem piesaistīta atbildīgā iestāde. Valsts kanceleja ir atbildīgā iestāde datos 

virzītas sabiedrības iesaistei, Ekonomikas ministrija atbild par datu virzību inovācijās, VARAM ir 

atbildīgā iestāde datu demokratizācijā. 2018. gadā VARAM datu demokratizācijas pīlāra ietvaros 

paveikti šādi pasākumi: 

 Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra sēdē izskatīts informatīvais ziņojums “Par 

Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 37 1. §) 

“Noteikumu projekts “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu 

cenrādis un tā piemērošanas kārtība”” 3. punktā dotā uzdevuma izpildi”; 

 Ministru kabineta 2018. gada 3. aprīļa sēdē izskatīts informatīvais ziņojums “Par 

veicamajiem pasākumiem Digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora Latvijas rādītāju 

uzlabošanai”; 

 Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija sēdē izskatīts informatīvais ziņojums “Par prioritāri 

atveramajām datu kopām, kas ir valsts iestāžu rīcībā”; 

 Ministru kabinets 2018. gada 25. septembrī izdeva Ministru kabineta noteikumus Nr. 611 

“Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, kuru mērķis ir sniegt valsts iestāžu 

informāciju tīmekļvietnēs lietotājorientētā, mūsdienu prasībām atbilstošā, piekļūstamā 

veidā, t.sk. personām ar invaliditāti, vecākiem cilvēkiem un citām lietotāju grupām, kā arī 

nostiprināt atvērto datu publicēšanas regulējumu, tā veidojot valsts pārvaldes informāciju 

pieejamāku un piekļūstamāku lietotājiem; 

 2018. gada laikā novadīti 20 informatīvie semināri par atvērtajiem datiem, Latvijas atvērto 

datu portālu un praktiskiem piemēriem valsts pārvaldes iestādēm un kapitālsabiedrībām.  

 Latvijas Atvērto datu portālā 2018. gadā tika publicētas 178 jaunas datu kopas.  

2018.gadā turpinātas aktivitātes e-prasmju attīstīšanas jomā. Lai veicinātu iedzīvotāju un 

uzņēmēju informētību par izstrādātiem digitālajiem risinājumiem un vairotu prasmes to 

izmantošanā, VARAM 2018. gada aprīlī uzsāka visaptverošo integrēto komunikācijas un mācību 

aktivitāšu programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”. Programmas ietvaros 2018. gadā īstenoti 

šādi pasākumi: 

 mācības vairāk kā 2000 digitālajiem aģentiem (1402 bibliotekāriem, 556 skolotājiem, 133 

valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, tai skaitā, Pilsonības un migrāciju lietu 

pārvaldes darbiniekiem, reemigrācijas koordinatoriem); 

 izstrādāta vietne mana.latvija.lv, kurā ik mēnesi tiek publicētas preses ziņas, aktualitātes 

saistībā ar e-pārvaldes risinājumiem, intervijas ar digitālajiem aģentiem, kā arī sadaļā 

“Dzīves situācijas” publicētas 24 dzīves situācijas (tai skaitā 39 e-pakalpojumu izpildes 

video), kas izstrādātas sadarbībā ar 65 iestādēm; 

 Informatīvs vebinārs Ārlietu ministrijai un tās vēstniecībām, lai to darbinieki spētu sniegt 

informāciju par digitālajiem risinājumiem arī ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas 

alstspiederīgajiem;  

 informatīvās kampaņas televīzijā, radio, presē un internetā. Par programmas vēstnešiem 

tiek piesaistītas sabiedrībā zināmas personas, kuras pārstāv kādu noteiktu dzīves situāciju 

- programmas pirmie vēstneši ir mūziķe un Māra Upmane - Holšteine (dzīves situācija: 

Bērna piedzimšana), aktieris Mārtiņš Vilsons (Darbs, nodokļi un pensijas), kā arī ceļotājs 

un Latvijas Televīzijas (turpmāk – TV) raidījumu vadītājs Gustavs Terzens (Ceļošana). 

2018. gada beigās tiem pievienojušies jauni vēstneši – uzņēmuma “Milzu!” dibinātājs un 

īpašnieks Enno Ence (situācija – Uzņēmējdarbība), titulētākais Latvijas paralimpietis 

Aigars Apinis (E-paraksts un eID karte) un starptautiskās ekonomikas olimpiādes zelta 
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medaļas ieguvēji Alisa Turukova, Diāna Paula Upmale, Kārlis Eiduks un Vairis Stramkalis 

(Pilngadība); 

 2018. gada oktobrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs tika rīkots pirmais Latvijas digitālais 

forums “Datos balstīta nācija”, kurā piedalījās vairāk nekā 120 augsta līmeņa Latvijas 

valsts pārvaldes, biznesa un akadēmiskās vides eksperti; 

 četri pasākumi reģionos – Jelgavā, Tukumā, Talsos un Rīgā, kurus kopumā apmeklējušas 

vairāk kā 330 personas; 

 kopš 2010. gada Latvijā notiek ikgadēja Eiropas informatīva kampaņa „Digitālā nedēļa”. 

Kopumā iedzīvotājiem un uzņēmējiem 2018. gada e-prasmju nedēļā bija iespējas 

piedalīties 524 klātienes pasākumos, ko nodrošināja vairāk kā 161 partneris, iesaistot 

vairāk nekā 24 tūkst. Latvijas iedzīvotāju. 

 

1.2.4. Ieguldījumi infrastruktūras attīstībā un citi ar finanšu ieguldījumiem 

saistīti jautājumi  

Nodrošināta ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda investīciju pieejamība 

projektu iesniedzējiem vides, reģionālās attīstības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

jomās par kopējo ES fondu finansējumu 723,8 milj. euro, tostarp, 247,3 milj. euro vides jomā, 

347,7 milj. euro reģionālās attīstības jomā un 128,8 milj. euro IKT jomā. 

2018. gadā kumulatīvi iesniegti 409 projekti par  572,12 milj. euro ES fondu finansējuma, 

tostarp, 88 projekti vides jomā par 226,41 milj. euro, 279 projekti reģionālās attīstības jomā par 

251,84 milj. euro (t.sk. 157 uzņēmējdarbības projekti par 166,26 milj. euro) un 42 projekti IKT 

jomā par 94,66 milj. euro. No tiem projektu sadalījums atbilstoši projektu statusam uz 2018. gada 

31.decembri kumulatīvi ir: 

a) apstiprināti 285 projekti par 450,12 milj. euro, tostarp, 78 projekti vides jomā par 

214,94 milj. euro,  167 projekti reģionālās attīstības jomā par 145,21 milj. euro, (t.sk. 

87 uzņēmējdarbības projekti par 122,56 milj. euro) un 40 projekti IKT jomā par 89,97 

milj. euro; 

b) pabeigti 59 projekti par 26,71 milj. euro, tostarp, 8 projekti vides jomā par 1,39 milj. 

euro un  51 projekts reģionālās attīstības jomā par 25,32 milj. euro, (t.sk. 34 

uzņēmējdarbības projekti par 21,33 milj. euro); 

c) vērtēšanā 65 projekti par 96,09 milj. euro, tostarp, 2 projekti vides jomā par 10,08 milj. 

euro,  61 projekts reģionālās attīstības jomā par 81,32 milj. euro, (t.sk. 36 

uzņēmējdarbības projekti par 68,77 milj. euro) un 2 projekti IKT jomā par 4,69 milj. 

euro. 

Sagatavots projektu iesniegšanas normatīvais regulējums, nodrošināta Reģionālās 

attīstības koordinācijas padomes darbība, dalība projektu vērtēšanas komisijās, sniegtas 

konsultācijas projektu iesniedzējiem, rasti individuāli risinājumi integrētu teritoriālo investīciju 

ieviešanas paātrināšanai, kā arī veikta specifisko atbalsta mērķu īstenošanas uzraudzība. Reaģējot 

gan uz nozares pieprasījumiem, gan uz aktuālo situāciju finansējuma apguvē, veikti valsts atbalsta 

shēmas grozījumi, ierosinātas izmaiņas ES fondu plānošanas dokumentu grozījumiem, kā arī 

uzsākts darbs pie 2021.– 2027. gada plānošanas perioda programmēšanas. 

IKT jomas projektu īstenošanai plānotais kopējais ES fondu finansējums ir 128,8 

milj. euro, 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 
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publiskās pārvaldes IKT platformu izveide un tām nepieciešamo informācijas 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 līdz 2018. gada beigām ir 

sagatavoti un saskaņoti 47 publiskās pārvaldes IKT attīstības projektu apraksti , iekļaujot tos valsts 

vienotajā IKT arhitektūrā (no tiem 2018. gadā MK apstiprināti pieci projektu apraksti). 2018. gadā 

tika turpināta 14 IKT attīstības projektu īstenošana par ES fondu finansējumu 40,29 milj. euro un 

uzsākta 26 projektu īstenošana  par ES fondu finansējumu 49,68 milj. euro. 

Lai veicinātu IKT ERAF otrās kārtas projektu iesniegšanas procesu, ar Ministru kabineta 

2018. gada18. jūlija rīkojumu Nr. 341 apstiprināti “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. 

augusta rīkojumā Nr. 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 otrās kārtas 

projektu sarakstu ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam", kur 5. punktā noteikts, ka 

“2.2.1.1. pasākuma un 2.2.1.2. pasākuma projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu detalizēto 

aprakstu iesniegšanas termiņš VARAM ir 2018. gada 1. decembris.” Grozījumi nodrošināja visu 

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. kārtas projektu aprakstu savlaicīgu iesniegšanu. 

Līdz 2018.gada beigām IKT projektu ietvaros ir izveidotas četras centralizētas IKT 

platformas. 

Viena no izveidotajām platformām ir Datu publicēšanas platforma jeb Latvijas Atvērto 

datu portāls, kura mērķis ir nodrošināt centralizētu piekļuvi visiem valsts pārvaldes atvērtajiem 

datiem. Minētā portāla izveide ir nodrošinājusi strauju 2.2.1. SAM rezultāta rādītāja “Vidējais 

publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekss” pieaugumu, līdz ar to ļaujot Latvijai 

pakāpties uz 12. vietu Eiropas datu portāla atvērto datu atkalizmantošanas indeksā, nodrošinot 

pozīciju to valstu grupā, kas strauji sasniegušas progresu atvērto datu jomā, kā arī, apsteidzot ES 

vidējo rādītāju. Tieši 2018. gada laikā platformas funkcionalitāte tika papildināta, t.sk. nodrošinot 

integrāciju (metadatu saņemšanu) no Latvijas ģeoportāla (geolatvija.lv). Datu publicēšanas 

platformas attīstība ir veikta ERAF projektu “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” un “Vienotā datu telpa” ietvaros.  

Savukārt Mašīntulkošanas projekta ietvaros ir pilnveidota valodas tehnoloģiju platforma 

Hugo.lv, kam ir nodrošināta publiska piekļuve kopš 2018. gada beigām. Projekta ietvaros ir būtiski 

uzlabota tulkojumu kvalitāte un mašīntulka funkcionalitāte tiks pielāgota divām papildu nozarēm 

– kultūrai un tieslietām. Papildus ir ieviesta latviešu valodas runas atpazīšana un runas sintēze. 

Mašīntulkošanas risinājumu ir paredzēts integrēt citos IKT projektu ietvaros paredzētajos 

koplietošanas IKT risinājumos, t.sk. valsts vienotajā pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv, 

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajā platformā u.c., tādejādi nodrošinot 

infrastruktūras koplietošanu un atkalizmantošanu. Hugo.lv lapa ir apmeklēta 141 tūkstoti reižu, 

tajā veikti 2,5 milj. tulkošanas pieprasījumu un ir iztulkoti vairāk nekā 45 milj. vārdu. Arī jaunajā 

sistēmā iestrādātie balss tehnoloģiju rīki kopš Hugo.lv atklāšanas tikuši daudz izmantoti – 

platformā, pielietojot runas sintēzes funkciju, izrunāti vairāk kā divu milj. vārdu un atpazīti vairāk 

nekā pusotra miljona vārdi. 

Informācija par valsts IKT risinājumu attīstību valsts vienotās IKT arhitektūras ietvaros 

2018. gada nogalē tika apkopota informatīvajā ziņojumā “Par valsts vienotās IKT arhitektūras 

ieviešanu”, kas 2019. gada 7. janvārī (http://polsis.mk.gov.lv/documents/6367) tika publicēts ar 

http://www.hugo.lv/
http://www.hugo.lv/
http://polsis.mk.gov.lv/documents/6367


 17 

informācijas sistēmu sadarbspējas vadlīnijām “Latvijas valsts pārvaldes informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju sadarbspējas satvars” pielikumā. 

Dabas aizsardzības pasākumi un vides infrastruktūras uzlabošana tiek veikta ar 

Kohēzijas fonda ( turpmāk – KF) un ERAF atbalstu, piesaistot arī valsts, pašvaldību un privāto 

līdzfinansējumu. 

2014.- 2020. gada plānošanas periodā tiek turpināti ES fondu ieguldījumi vides aizsardzībā 

247,3 milj. euro apmērā. Minētos līdzekļus paredzēts novirzīt vides infrastruktūras attīstībai un 

vides aizsardzībai, galvenokārt – kanalizācijas tīklu paplašināšanai (107,04 milj. euro), atkritumu 

dalītās vākšanas, pārstrādes un reģenerācijas infrastruktūras attīstībai (50,19 milj. euro), plūdu 

risku samazināšanai pilsētās (28,9 milj. euro), infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai 

Natura 2000 teritorijās (3,4 milj. euro), bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumiem 

(8,1 milj. euro), vides monitoringa, vides kontroles un vides informācijas centru infrastruktūras 

pilnveidei (14,7 milj. euro), kā arī vēsturiski piesārņoto vietu sanācijai (24,87 milj. euro ar 

virssaistībām). 

Nodrošināta projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” 

sanācija” turpināšana. 2018. gadā noslēgti sanācijas darbu un sanācijas darbu uzraudzības līgumi, 

pēc atbilstošo saskaņojumu saņemšanas un nepieciešamo sagatavošanās darbu veikšanas martā 

uzsākti sanācijas darbi Dienvidu un Ziemeļu gudrona dīķa teritorijā. Līdz 2018. gada beigām 

Dienvidu dīķī ir ekskavēti un sagatavoti sekundārajā kurināmajā vairāk kā 9200 tonnas sērskābā 

gudrona jeb aptuveni 30% no kopējā prognozētā sērskābā gudrona apjoma (sanācijas darbu 

progress pat pārsniedz sākotnēji plānoto). Savukārt Ziemeļu dīķī veikta devona slāņa ūdeņu 

atsūknēšana un attīrīšana, kā arī veikta smilts/gudrona maisījuma piesārņoto frakciju ekskavēšana 

un sagatavošana utilizācijai vairāk kā 2100 kubikmetru, jeb aptuveni 30% no kopējā prognozētā 

apjoma. Par darbiem, kas veikti līdz 2018. gada 31. decembrim, ir apstiprināti izdevumi kopumā 

11,17 milj. euro apmērā. 

2018. gadā turpināta 46 ūdenssaimniecības projektu ieviešana, t.sk. pabeigti būvdarbi 6 

projektos nodrošinot, ka kumulatīvi kopš 2017. gada centralizēto notekūdeņu savākšanas 

pakalpojumu lietotāju skaits pieaudzis par 2,2 tūkst. iedzīvotājiem vairrākārt pārsniedzot plānoto 

starpposma mērķi (1,2 tūkst. iedzīvotāji). 2018. gadā turpināta aizsardzības pret plūdiem 

projektu apstiprināšana un astoņu projektu ieviešana, kā arī pabeigta daļa darbu vairākos pretplūdu 

infrastruktūras izveides projektos, kā rezultātā no plūdu apdraudējuma pasargāti 28,4 tūkst. 

iedzīvotāji Ventspilī un Ogrē, vienlaikus novēršot applūšanas risku 15 piesārņotām vai potenciāli 

piesārņotām vietām un objektiem.  

Lai samazinātu cilvēka radīto ietekmi uz aizsargājamām dabas teritorijām, 2018. gadā 

noslēgusies infrastruktūras (laipas, kāpnes, skatu torņi, atpūtas vietas, u.c.) izbūve un 

atjaunošana 12 Natura 2000 teritorijās, salāgojot iespējas gan iedzīvotājiem apmeklēt dabas 

objektus, gan regulēt antropogēno slodzi, lai uzlabotu biotopu aizsardzības pakāpi. Dabas jomā 

turpinājās Dabas skaitīšanas projekts, kura ietvaros jau vairāk nekā pusē Latvijas sauszemes 

teritorijas veikta ES nozīmes biotopu apsekošana un notiek 15 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

plānu un piecu sugu aizsardzības plānu izstrāde.  

Vides monitoringa un kontroles sistēmas pilnveidošanas projektu ietvaros pabeigta 

paredzēto darbību īstenošana augsnes monitoringa veikšanai, izveidots vides risku un avāriju 

situāciju kontroles centrs, kas ļaus operatīvi organizēt dažādu vides apdraudējumu situāciju 

koordinēšanu, kā arī turpināta iekārtu iegāde ūdens, bioloģiskās daudzveidības un gaisa 

monitoringam. 2018. gada nogalē uzsākta vides datu apstrādes un uzglabāšanas infrastruktūras 

pilnveidošana Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko 

izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE), izpildei. 
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2018. gadā pabeigta bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrādes un atkritumu 

reģenerācijas iekārtu izveides projektu iesniegumu atlase, kā arī turpināta citu atkritumu veidu 

pārstrādes projektu īstenošana, lai palīdzētu virzīties uz ES noteikto atkritumu apsaimniekošanas 

mērķu sasniegšanu. 2018. gadā pabeigti visi atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstības projekti 

četrās pašvaldībās, izbūvējot atkritumu dalītās vākšanas punktus un laukumus, kā arī iegādājoties 

atkritumu dalītās vākšanas maršrutu apkalpojošās automašīnas četrās pašvaldībās. 

2018. gadā turpinājās divu projektu konkursu īstenošana Emisijas kvotu izsolīšanas 

instrumenta (turpmāk – EKII) ietvaros. Pārskata periodā projektu konkursa – "Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas" ietvaros turpinājās sešu projektu 

īstenošana, ar kopējo plānoto oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu 493,15 tonnas apmērā. Viena 

projekta  ieviešana 2018. gadā tika pabeigta, tā ietvaros plānotais oglekļa dioksīda emisiju 

samazinājums būs 52,2 tonnas gadā. Savukārt projektu konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” ietvaros turpinājās septiņu 

projektu īstenošana ar kopējo plānoto oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu 373,82 tonnas 

apmērā unviena projekta  ieviešana 2018. gadā tika pabeigta, tā ietvaros plānotais oglekļa dioksīda 

emisiju samazinājums būs 65,04 tonnas gadā. Konkursa ietvaros 2018. gadā tika uzsākts arī viena 

projekta līguma izbeigšanas process.  

2018. gadā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumiem Nr. 333 

“Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums” un Ministru kabineta 

2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 418 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski 

pašpietiekamu ēku būvniecību” nolikums” EKII ietvaros tika uzsākta divu jaunu atklāto projektu 

konkursu īstenošana. Līgumu slēgšana ar projektu iesniedzējiem paredzēta 2019. gadā.  

EKII konkursos finansējums tika piešķirts energoefektivitātes pasākumu īstenošanai ēkās, 

kas sniedz gan tiešus SEG emisiju samazinājumus, gan arī netiešos SEG emisiju samazinājumus, 

kas rodas no projektu demonstrācijas un multiplikatīvā efekta. Netiešie SEG emisiju samazinājumi 

ir ļoti nozīmīgi, jo klimata politikas mērķu sasniegšanai nepieciešamas pakāpeniskas, 

visaptverošas un būtiskas izmaiņas tautsaimniecībā un iedzīvotāju dzīvesveidā. Demonstrācijas 

projekti, piemēram, konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas 

patēriņa ēkas” piesaista sabiedrības uzmanību un mudina aizvien plašāku cilvēku loku īstenot, ja 

ne pāreju uz zema enerģijas patēriņa ēkām, tad vismaz energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, 

kam ir būtisks veikto investīciju multiplikatīvais efekts uz turpmāko SEG emisiju samazināšanu 

ēku sektorā. 

2018. gadā turpināts projekts „Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai 

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

sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem. 

2017. gadā uzsākta un 2018. gadā turpinājās ES Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 

(EJZF) finansētā projektu „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” īstenošana ar 

mērķi veicināt zināšanu pilnveidošanu par jūras vides stāvokli un to ietekmējošām slodzēm, t.sk. 

sociālekonomiskajiem aspektiem, kas nepieciešamas pasākumu programmai, lai panāktu labu 

jūras vides stāvokli. 

Reģionālās attīstības veicināšanai 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 un inženierkomunikāciju 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 revitalizācijai, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 
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attīstības programmām. Līdz 2018. gada beigām kumulatīvi apstiprināts 121 projekts reģionālās 

attīstības jomā par ES fondu finansējumu 143,89 milj. euro (no tiem pabeigti 34 projekti par ES 

fondu finansējumu 21,33 milj. euro), kuros ir būtisks uzsvars likts uz atbalstu jaunu darba vietu 

izveidei un privāto investīciju piesaistei reģionos (kopumā līdz 2023.gada 31.decembrim projektu 

rezultātā plānots radīt vismaz 4 933 jaunas darba vietas un atjaunot degradēto teritoriju platību - 

vismaz 556 hektārus).  

Lai gan iznākuma rādītājus var sasniegt trīs gadu laikā pēc projekta pabeigšanas, līdz 2018. 

gada 31. decembrim jau ir jaunizveidotas 764 darba vietas, piesaistītas nefinanšu investīcijas 

112,62 milj. euro apmērā. 

Papildus, lai veicinātu Latvijas reģionu attīstību un konkurētspēju starptautiskā mērogā, 

līdz 2018.gada beigām deviņās Eiropas teritoriālās sadarbības programmās, kurās piedalās 

Latvijas finansējuma saņēmēji, ir apstiprināts 371 starptautisks projekts. Tajos Latvijas partneri 

sadarbojas ar vairāk nekā 3000 starptautiskajiem partneriem no 28 ES dalībvalstīm, Norvēģijas un 

Šveices, kā arī ar partneriem no Krievijas un Baltkrievijas, piesaistot Latvijas reģionu attīstībai 

99,4 milj. euro (kopējais Eiropas finansējuma piešķīrums augstākminēto projektu īstenošanai ir 

497,2 milj. euro). 

Latvijas - Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai (turpmāk - 

SVK formātā panākts progress jautājumos:  

- veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana pierobežas reģionos, strādājot pie 

līguma par veselības aprūpes savstarpējo palīdzību un sadarbību katastrofu 

novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā izstrādes;  

- medicīnas pakalpojumu sniegšana Latvijas pierobežas iedzīvotājiem Valgas slimnīcā; 

- pārrobežu dzelzceļa savienojuma Rīga-Tartu attīstība, meklējot iespējas vilcienu 

kustības sarakstu sinhronizācijai, kā arī veicot analīzi par Rīga - Tartu dzelzceļa līnijas 

atvēršanu pasažieru pārvadājumiem; 

- prioritāri rekonstruējamo pierobežas ceļu posmu noteikšana un saskaņošana; 

- prāmja savienojuma starp Kurzemi un Sāremā salu atjaunošanas iespējas izpēte; 

- vienota ģeodēziskā pamatojuma izveide dzelzceļa līnijas RailBaltic izbūvei; 

- savstarpējo pārrobežu glābšanas operāciju procedūru un plānu saskaņošana; 

- kopējās iepakojumu depozīta sistēmas izveides iespēja. 

2018. gadā uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas 2014.-

2021. gada perioda programmu izstrāde, un panākta vienošanās ar donorvalstu kompetentajām 

iestādēm par divu programmu saturu. Līdz 2024. gadam Norvēģijas finanšu instrumenta 

programmas “"Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”" ietvaros paredzēti 

ieguldījumi (16,5 milj. euro) vides un klimata jomā, bet Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta programmas “"Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras 

jomā”" ietvaros paredzēti ieguldījumi (11,7 milj. euro) reģionālās attīstības, pašvaldību sadarbības 

un kultūras jomās. 

1.2.5. Būvvaldes funkcijas nodrošināšana. 

 

Latvijas Okupācijas muzeja likuma 6. panta ceturtā daļa noteic, ka par Padomju okupācijas 

upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgā 

institūcija ir VARAM, kura pilda Būvniecības likuma 12. panta trešās daļas 1., 3., 4., 5., 5.2, 6., 9. 

un 10. punktā noteiktās būvvaldes funkcijas un nodrošina, lai būvniecības informācijas sistēmā ir 

pieejama informācija par būvniecības ieceri. Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla 

kompleksa būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā veic Būvniecības valsts kontroles 

birojs. 

Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības projekts tiek īstenots divās 

kārtās: 

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p12
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1) būvniecības pirmā kārta — Latvijas Okupācijas muzeja ēkas pārbūve, tai skaitā jaunas piebūves 

(Nākotnes nams) būvniecība; 

2) būvniecības otrā kārta — Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecība. 

 

VARAM 2018. gada 22. jūnijā veikusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 

2017. gada 12. maija būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2017-2341, lai uzsāktu būvdarbus Latvijas 

Okupācijas muzeja pārbūvei, tai skaitā jaunas piebūves (Nākotnes nams) būvniecībai. VARAM 

2018. gada 9. oktobrī izsniedza būvatļauju Nr. BIS-BV-4.2-2018-526 ar projektēšanas un 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecībai.  

 Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā. Padotībā esošās institūcijas 

un kapitālsabiedrības, kurās VARAM ir valsts kapitāla daļu 

turētāja. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17.oktobra rīkojumu Nr. 530 „Par Latvijas vides 

aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai”, tika 

paredzēts likvidēt Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju (turpmāk – LVAFA), 

pievienojot to VRAA. LVAFA kā VRAA struktūrvienība savu darbību uzsāka 2019. gada 

1. maijā. 

2018. gada beigās spēkā esošā VARAM struktūra attēlota 1. attēlā, savukārt VARAM 

padotības iestādes 2018. gadā skatīt 2. attēlā.  VARAM struktūrvienību un padotības iestāžu 

apraksti  pievienoti pielikumā Nr.1 un pielikumā Nr.2 

 



 

 

 

1.attēls VARAM struktūra 2018. gadā 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
  Pašvaldību departaments 

Pašvaldību pārraudzības 

nodaļa 

 

Reģionālās attīstības 

plānošanas nodaļa 

Elektronisko pakalpojumu 

nodaļa 

Elektroniskās pārvaldes 

departaments  

Informācijas sabiedrības 

politikas nodaļa 

Valsts informācijas sistēmu 

nodaļa 

Vides aizsardzības 

departaments  

Ūdens resursu nodaļa 

Piesārņojuma novēršanas 

nodaļa  

Vides kvalitātes un atkritumu 

apsaimniekošanas nodaļa  

Dabas aizsardzības 

departaments  

Aizsargājamo teritoriju nodaļa 

Sugu un biotopu aizsardzības 

nodaļa 

Juridiskais departaments 

Personāla nodaļa 

Audita departaments  

Iekšējā audita nodaļa 

valsts sekretāra vietnieks 

vides aizsardzības jautājumos 

Koordinācijas departaments 

Starptautiskās sadarbības un ES 
koordinācijas nodaļa 

Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļa 

Budžeta un finanšu departaments 

Budžeta nodaļa  

Finanšu pārskatu nodaļa  

Nodrošinājuma departaments  

Nodrošinājuma nodaļa 
Klimata finanšu un tehnoloģiju 

nodaļa 

Klimata pārmaiņu un 

adaptācijas politikas nodaļa 

Attīstības instrumentu 

departaments 

Teritoriālās sadarbības nodaļa 

Investīciju politikas 

departaments 

Investīciju programmu un finanšu 

instrumentu atbalsta nodaļa 

Vides investīciju nodaļa 

Reģionālās politikas 

departaments  

Pašvaldību attīstības nodaļa 

 

Reģionālās ekonomikas 
nodaļa 

Revīzijas nodaļa 

valsts sekretārs 

Vienas pieturas aģentūras 

nodaļa 

ministrs ministra birojs  parlamentārais sekretārs 

Telpiskās plānošanas 

departaments  

Plānojumu uzraudzības 
nodaļa 

Telpiskās plānošanas 
politikas nodaļa 

Zemes politikas nodaļa 

valsts sekretāra vietnieks 

reģionālās attīstības jautājumos 

valsts sekretāra vietnieks 

informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju jautājumos 

valsts sekretāra vietnieks attīstības 

instrumentu jautājumos 

Klimata pārmaiņu 

departaments 

Publisko pakalpojumu 

departaments 

Nacionālo un ārvalstu atbalsta 

instrumentu nodaļa 

 

Latvijas-Krievijas programmas 

nodaļa 

Teritoriālās sadarbības projektu 

kontroles nodaļa 

Finanšu vadības nodaļa 

Projektu uzraudzības nodaļa 

Investīciju uzraudzības 

departaments 

Grāmatvedības nodaļa  

Juridiskā nodaļa 

 Projektu tiesiskā nodrošinājuma nodaļa 

valsts sekretāra vietnieks 

administratīvajos jautājumos 

 

Reģionālo un informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 
investīciju nodaļa 

Lietvedības nodaļa 

Sabiedrisko attiecību nodaļa 

Valsts informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 

nodaļa 

Latvijas-Lietuvas programmas 

nodaļa 

Finanšu un sertifikācijas nodaļa 



 

 

2.attēls. VARAM padotās iestādes 2018.gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides 
investīciju fonds” 

Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie 
sakari 
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 FINANŠU RESURSI UN VARAM DARBĪBAS REZULTĀTI 2018. 

gadā  

  Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 2018. gadā. 
 

 

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā  

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 
faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 79 978 982 114 859 501 104 156 412 

1.1. dotācijas 70 614 910 92 082 436 88 565 181 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 548 413 593 068 510 957 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 6 935 576 18 944 305 12 468 209 

1.4. Transferti 1 880 083 3 239 692 2 612 065 

1.5. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 202 

2. Izdevumi (kopā) 78 773 770 124 471 810 100 797 674 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 69 226 716 100 592 217 77 265 728 

2.1.1. kārtējie izdevumi 31 322 544 38 479 021 35 810 545 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
13 428 360 17 885 153 11 355 973 

2.1.4. Kārtējie maksājumi Eiropas 

Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

3 404 171 14 036 474 6 165 693 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 21 071 641 30 191 569 23 933 517 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 9 547 054 23 879 593 23 531 946 



 
 

 

 Darbības rezultatīvie izpildes rādītāji par 2018. gadu3  

 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 aktuālākā vērtība  

Pārstrādāto atkritumu īpatsvars (visu nebīstamo), (% no gadā 

radītajiem)4 

16,6 (2015) 50 (2020) 56% (2017.g. pārtrādāts no visiem radītiem 

nebīstamajiem atkritumiem) 

2017.g.no radītajiem mājsaimniecību un 

līdzīgajiem atkritumiem: 

17.5% pārstrādāti; 

7% kompostēti; 

2.6% sadedzināti ar enerģijas atguvi; 

36% noglabāti bioreaktorā; 

29% apglabāti 

 

                                                           

3 VARAM 2017.-2019.g. darbības stratēģijas ietvert rezultatīvo rādītāju izpildes dati par stratēģijas darbības periodu – par 2018 gadu;  

4 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam (turpmāk- NAP 2014-2020); Latvijas ilgtspējīgas attīstītības stratēģija līdz 2013. gadam (turpmāk LIAS - 2030); 26.03.2014. Ministru kabineta 2014. gada 26. marta  
rīkojums Nr. 130 “Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam” 

 

 

http://www.pkc.gov.lv/images/LV2030/Latvija_2030.pdf
http://likumi.lv/doc.php?id=265262
http://likumi.lv/doc.php?id=265262
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Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (tūkst. 

t/gadā)5 ‘6: 

  

NOX 34,46 (2014)  25 (2020)  

26,68 (2020)* 

37,42 (2017) 

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

7,81 (2020) 

4 (2017) 

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

19,25 (2020) 

17,97 (2017) 

GOS 54,22 (2014) 53 (2020) 

33,33 (2020) 

38,10 (2017) 

NH3 17,47 (2014) 16 (2020) 

14,75 (2020) 

16,52 (2017) 

Kopējās SEG emisijas (CO2 emisijas apjoms emisijas kvotu 

tirdzniecības sistēmas kontrolētajās iekārtās milj. t/CO2)7 
2,31 (2015) 2,26 (2020) 2,05 (2017) 

Stabilizētas kopējās SEG emisijas, Mt CO2 ekvivalenta 11,4 (2014)8 12,16 (2020)  

11,3 (2017) 

 
 

Rezultāts Rezultatīvais rādītājs 

2018 plāns 2018 izpilde 2019  

Mazināta piesārņojošo 

darbību ietekme uz 

Piesārņojošo darbību (A, B, 

C) operatoru skaita 
18 18.3 15 

                                                           
5  NAP 2014-2020; Ministru kabineta 2014. gada 26. marta  rīkojums Nr. 130 “Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam” 
6 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.  
7 Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam 
8 SEG inventarizācija (15.06.2016) 
* Emisiju mērķi ir mainījušies, jo izdota Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. Decembra Direktīva 2016/2284/ES par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK 

un atceļ Direktīvu 2001/81/EK, kas noteic jaunus mērķus 2020. un 2030. gadam, tāpēc veikti labojumi jau noteiktajiem mērķiem. Minētās direktīvas prasības pārņemtas ar Ministru kabineta 2018. gada 2. oktobra noteikumiem 

Nr. 614 “Kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas un uzskaites noteikumi”. 
 

http://likumi.lv/doc.php?id=253919
http://likumi.lv/doc.php?id=265262
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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  ( IVN BIROJS) 

90 148 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 3 919 160 3 400 000 

Samazinātas oglekļa 

dioksīda emisijas  

Projektu ietvaros sasniegtais 

ikgadējais oglekļa dioksīda 

emisiju samazinājums, 

tūkst.tCO2 

177 177 177 

Uzlabota infrastruktūru 

notekūdeņu 

savākšanas,  plūdu 

riska pārvaldības, kā 

arī vides monitoringa 

un kontroles jomās 

Piesaistīto investīciju9 

apjoms vides kvalitātes 

nodrošināšanai un 

monitoringam, klimata 

pārmaiņu ietekmes 

mazināšanai un pielāgošanai 

(euro/gadā)10 

17 983 810 

 

 

 

88 048 18011 2 245 61212 

 

                                                           
9 Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi naudas izteiksmē, euro. 
10 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. 
11 Piesaistīto investīciju  apjomā iekļautas gan ES fondu projektu attiecināmās izmaksas, gan neattiecināmās izmaksas; 
12 Plānotās piesaistītās investīcijas 2019. gadā aprēķinātas atbilstoši 2019.gadā plānoto ES fondu  projektu atlases, vērtēšanai un ieviešanas uzsākšanas aktuālajam laika grafikam 
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 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 aktuālākā vērtība  

Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (euro uz vienu 

resursu tonnu)13 
510 (2014)* 600 (2020) 899 (2017) 

Lauku putnu indekss14  (1999.g. = 100)   119 (2010) 115 (2020) 100 (2018) 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars 

(% no valsts teritorijas)15  
18 (2015) 18 (2030) 18 (2018)16 

 

Rezultāts Rezultatīvais rādītājs  

2018 plāns 2018 izpilde 2019 

Nodrošināta 

tūrisma un dabas 

izglītības 

infrastruktūras 

objektu 

pieejamība 

sabiedrībai 

Uzturēti tūrisma un dabas 

izglītības infrastruktūras 

objekti īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijās (skaits gadā 

(DAP)) 

738 748 748 

Nodrošināts sugu 

un biotopu 

labvēlīgas 

aizsardzības 

statuss 

Apsaimniekoti pļavu, meža un 

purvu biotopi (ha gadā) (DAP) 

 

15 166 15193 18007 

                                                           
13 NAP 2014-2020; LIAS 2030 
14 NAP 2014-2020; LIAS 2030 
15 LIAS 2030 
16 2018. gadā Natura 2000 jeb Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamās iekšzemes dabas teritorijas veidoja 11,5% no Latvijas iekšzemes teritorijas. 
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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 1 996 (LDM) 

688 (DAP) 

225(NBD)17 

 

 

2 100 

Nodrošināta sugu 

un krājuma 

vienību 

saglabāšana 

Ex situ  un krājumā uzturētās 

vienības (skaits gadā) 
211 289  

203 720 (LDM) 

88 486 (NBD) 

 

 

211 389 

Nodrošināta 

kvalitatīva vides 

informācija 

Sasniegtā tiešā mērķauditorija 

(tūkst) izmantojot medijus 

(prese, TV, radio, internets) 

70018 740 19 

5520 (NBD) 

103021 (VARAM) 

 

700 

Nodrošināta 

dabas resursu 

pārdomāta 

izmantošana 

Dabas resursu izmantošanas 

(ūdens resursi, zemes dzīles, 

aizsargjoslas) pārbaužu 

īpatsvars, kurās konstatēti 

pārkāpumi (%)  

24 14.87 23 

Nodrošināta 

cilvēkiem un 

videi droša 

jonizējošo 

Darbībām ar jonizējošā 

starojuma avotiem veikto 

pārbaužu īpatsvars, kurās 

konstatēti pārkāpumi (%) 

45 36,7 35 

                                                           
17 t.sk - 101 izglītojošās ekskursijas;111 tematiskās nodarbības skolēniem; 13 lekcijas un prezentācijas;73023 NBD apmeklētāju skaits klātienē;18 notikušas izstādes; 18 tematiskie pasākumi, 6 tematiskie gadatirgi 
18 Rezultatīvais rādītājs Latvijas vides aizsardzības fonda projektu īstenoto aktivitāšu ietvaros 
19 Sasniegtās auditorijas apjoms īstenoto 16 mediju projektu ietvaros.  

2018.gada sabiedrības informēšana plašsaziņas līdzekļos tika realizēta sekojoši: 1) izdoti 3 specializētie periodiskie izdevumi (kopējā auditorija ~ 91 tūkst.); 2) veidoti 3 specializētie TV raidījumi (kopējā auditorija ~ 93 

tūkst.); 3) veidoti 3 specializētie radio raidījumi (kopējā auditorija ~ 175 tūkst.); 4) 5 projektu ietvaros tika veidotas publikācijas/rakstu 19 periodiskajos izdevumos sērijas par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu 
(kopējā auditorija ~ 276 tūkst.); 5) 2 TV raidījumos tika veidotas vides izglītības sadaļas (kopējā auditorija ~ 105 tūkst.). 

20 NBD tīmekļvietnes apmeklējumi; 

21 4 VARAM kampaņas par vides tēmām ar kopējo sasniegto mērķauditoriju: 1) Mobilitātes kampaņa: 325 K; 2) Zaļā apziņa: 117 000 K; 3) Šķiro viegli: 500 000 K; 4) Ūdenssaimniecības kampaņa: 88 K 
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starojuma avotu 

izmantošana 

Nodrošināta 

biotopu un sugu 

stāvokļa 

apzināšana,  kā 

arī dabas resursu 

ilgtspējīga un 

efektīva 

izmantošana un 

informācijas 

sniegšana 

sabiedrībai 

Piesaistīto investīciju22 apjoms  

biotopu un sugu stāvokļa 

apzināšanai un aizsardzībai, kā 

arī dabas resursu ilgtspējīgai 

un efektīvai izmantošanai 

(euro/gadā)23 

19 087 082 41 857 47724 15 000 00025 

Palielināts Zaļā 

iepirkuma 

īpatsvars 

‘Publiskajos 

iepirkums 

finansiālā 

izteiksmē 

Zaļā iepirkuma īpatsvars 

publiskajos iepirkumos, % 
15 18,3  18 

                                                           
22 Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi naudas izteiksmē, euro. 
23 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) . 
24 Piesaistīto investīciju  apjomā iekļautas gan ES fondu projektu attiecināmās izmaksas, gan neattiecināmās izmaksas; 
25 Plānotās piesaistītās investīcijas 2019. gadā aprēķinātas atbilstoši 2019.gadā plānoto ES fondu  projektu atlases, vērtēšanai un ieviešanas uzsākšanas aktuālajam laika grafikam 



 

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

Politikas rezultāti 
Politikas rezultatīvie rādītāji Faktiskā vērtība  Plānotā vērtība  Faktiskā aktuālākā vērtība  

Teritorijas attīstības indekss plānošanas 

reģionos26: 

a. Rīga 

b. Vidzeme 

c. Kurzeme 

d. Zemgale 

e. Latgale 

 

 

0,786 

-0,724 

-0,577 

-0,454 

-0,838 

(2010) 

 

 

0,55 

-0,50 

-0,40 

-0,28 

-0,55 

(2020) 

 

 

0,915 

-0,690 

-0,714 

-0,516 

-1,204 

(2017) 

Strādājošo skaits (privātā sektorā) 

uzņēmumos, kuru ražošanas vai 

pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa 

Latvija, izņemot Rīgu27 

429 900 (2011) 446 300 - 475 100 (2023)       n/a28 

 

Rezultāts Rezultatīvais rādītājs  

2018 plāns 2018 izpilde 2019 

Uzņēmējdarbības 

attīstība un darbavietu 

radīšanu pašvaldībās 

 

1. Piesaistīto investīciju29 apmērs 

(euro/gadā) pašvaldību 

uzņēmējdarbības projektiem 30 

132 326 432 

 

105 620 546* 81 552 582** 

2 Strādājošo skaita pieaugums 

Latgales reģionā, Latgales speciālās 

ekonomiskās zonas izveides 

rezultātā31 

200 21 200 

                                                           
26 NAP 2014-2020 

27 NAP 2014-2020 127.uzdevums; Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” (specifiskie rezultāta rādītāji, tabula Nr. 2.3.6. un tabula Nr. 2.5.14.). 
28 Saskaņā ar CSP sniegto informāciju, būtiski ir mainījusies rādītāja aprēķina metodika – pamatdarbā nodarbināto skaitā vairs netiek iekļauti mikrouzņēmumos nodarbinātie, līdz ar to rādītāja vērtības, salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem gadiem, vairs nav salīdzināmas. 
29 Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi naudas izteiksmē, euro. 
303.3.1. 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” 
31 Rezultāta sasniegšana atkarīga no SEZ administrēšanai pieejamajiem resursiem 
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3. Plānošanas reģionu 

uzņēmējdarbības centru īstenotie 

atbalsta pasākumi saimnieciskās 

darbības veicināšanai reģionos 

(piem., tirdzniecības misijas, 

gadatirgi utml.) 

20 24 20 

4. Uzņēmumu skaits, kas iesaistīti 

PR atbalsta pasākumos 

(konsultāciju saņēmēji, semināra 

apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un 

pieredzes vizītes) 

775 

 

 

663 
775 

Pakalpojumu 

kvalitāte un 

pieejamība 

1. Piesaistīto investīciju32 

apmērs (euro/gadā) 

energoefektivitātes projektos33 

 

18 437 096 

 

49 4900 01434 

 

14 319 22335 

2. Plānošanas reģionu īstenotie 

pasākumi pašvaldību 

pakalpojumu uzlabošanai  
20 

 

22 20 

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 
650 

 

958 1000 

2. TAPIS publiskās daļas portālā 

Ģeolatvija.lv36 apmeklējumu 

skaits gadā37. 25 000 

 

28404 
25 000 

                                                           
32 Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi naudas izteiksmē, euro. 
33Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu pašvaldību ēkās”. 
34 Piesaistīto investīciju  apjomā iekļautas gan ES fondu projektu attiecināmās izmaksas, gan neattiecināmās izmaksas. Būtiskais samazinājums piesaistīto investīciju  apmērā (euro/gadā) pašvaldību uzņēmējdarbības 

projektiem saistīts ar ES fondu līdzekļu pārdali no SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” uz SAM 5.5.1 "Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" un pašu projektu iesniedzēju sākotnēji plānoto  projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu pārcelšanu uz vēlāku laiku; 
35 Plānotās piesaistītās investīcijas 2019. gadā aprēķinātas atbilstoši ES fondu atlašu plānošanai, projektu vērtēšanai un ieviešanai. 
36 Teritorijas attīstības plānošanas sadaļa ĢeoLatvija.lv. 
37 Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu meklēšana un skatīšanās, pieteikšanās paziņojumu saņemšanai, priekšlikumu iesniegšana teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas laikā. 

https://geolatvija.lv/geo/#/
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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 
30 000 

2. Jaunradīti pakalpojumi 

((2023.gadā 58 pakalpojumi)  
0 

 

0 
32 

Latvijas institūciju 

un organizāciju 

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) 

260 

 

 

 

 

 

380 280 

Veikta VARAM 

administrēto 2007.-

2013.g. plānošanas 

perioda ES 

struktūrfondu un KF 

slēgšana un 

apstiprināto projektu 

pēcuzraudzība 

Projektu skaits, kuriem tiek 

veikta pēcuzraudzība38 

(aktivitātes, kuru ietvaros 

VARAM veic visas 

starpniekinstitūcijas funkcijas 

bez sadarbības iestādes 

iesaistes) 

126 147 81 

 

  

                                                           
38 Uzraugāmo projektu skaits var mainīties, piemēram, gadījumā, ja projekts tiek pārtraukts, anulēts un tml. 
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 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 aktuālākā vērtība  

Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un 

pašvaldību institūcijām (%)39 

52,1 (2015)40 60 (2020) 50 (2018)41  

Elektroniski parakstītie (ar laika zīmogu), dokumenti, skaits milj. 4 (2016) 7 (2019) 6 (2018) 

 

Rezultāta 

formulējums 

Rezultatīvais rādītājs  

2018 plāns 2018 izpilde 2019 

E-pakalpojumu 

pieejamības un 

sniegšanas  

uzlabošana 

1. Uz oficiālo e-Adresi 

(Latvija.lv) nosūtīto ziņojumu 

skaits 

 

1 000 000 

 

209 898  1 200 000 

2. Valsts pārvaldes pakalpojumu 

portālā www.latvija.lv unikālo 

lietotāju skaits (tūkst. kopš 

2008.gada) 

700 940  720 

3. Iedzīvotāju īpatsvars, kas 

izmanto internetu sadarbībai ar 

valsts un pašvaldību institūcijām 

58 % 
66% 

62% 

4. Publiskās pārvaldes iestādes, 

kurās izmantoti VRAA 

koplietošanas moduļus 

(Latvija.lv e-pakalpojumu vide, 

Vienotā pieteikšanās, 

Maksājumu modulis, E-konts) 

55 

 

 

105 60 

                                                           
39 NAP 2014-2020 
40 CSP 
41 CSP 
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Klātienes un 

elektroniskajā 

vidē 

pakalpojumu 

pieejamība visos 

reģionos 

1. Izveidoti un uzturēti jauni 

novadu nozīmes VPVKAC, % 

no novadu attīstības centru 

skaita 

100 85 100 

2. Izveidoti un uzturēti jauni 

reģionālās un nacionālās 

nozīmes VPVKAC, % no 

reģionālās un nacionālās 

nozīmes attīstības centru skaita 

26 33 36 

5. VPVKAC pieprasīto 

pakalpojumu gadījumu 

kopskaits 

50 000 83 000 60 000 

6. Apmeklējumu skaits 

pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās 

3,2 14,4 3,2 

6.1. Fizisko apmeklējumu 

skaits 
65 % 40 % 64 % 

6.2. Virtuālo apmeklējumu 

skaits  
35 % 60 % 36 % 

E-dokumentu 

aprites īpatsvara 

palielināšana  

1. Elektroniski saņemto un 

nosūtīto dokumentu īpatsvars 
50 % 57 % 55 % 

2. Elektroniski nosūtīto 

dokumentu īpatsvars 
60 % 49% 65 % 

Uzlabota 

pakalpojumu 

sniegšanas 

kvalitāte un 

lietojamība 

Mācības apmeklējušo 

pašvaldību un valsts pārvaldes 

darbinieku skaits 500 705 500 

Nodrošināta 

bezmaksas 

pieeja internetam 

un 

vispārpieejamiem 

elektroniskās 

informācijas 

resursiem 

bibliotēkas 

lietotājiem 

Pakalpojumu sniedzēju skaits 

(pašvaldību publiskās 

bibliotēkas) 

811 812 811 
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Nodrošināta 

efektīva un 

caurskatāma 

pašvaldību 

darbības 

pārraudzība 

Izstrādātas vadlīnijas/metodiskie 

ieteikumi pašvaldībām 

skaits/gadā 

2 

 

 

1 

 

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) 

1137 

 

 

           1137 1187 

 

 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 aktuālākā vērtība  

Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts 

un pašvaldību institūcijām (%)42 

52,1 (2015)43 60  (2020) 50 (2018)44 

 

 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2018 plāns 2018 izpilde 2019 

Īstenota publiskās pārvaldes 

pilnveides pasākumu programma 

1. Izvērtēti, IKT mērķarhitektūrā 

iekļauti un uzraudzīti publiskās 

pārvaldes IKT attīstības projekti 

45 

Izvērtēti un saskaņoti 47/ 

uzraudzīti 40 56 

                                                           
42 NAP 2014-2020 
43 CSP 

44 CSP 
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2. Pilnveidoti45/ digitalizēti 

publiskās pārvaldes procesi46  

62/0 

 

 

85/3847 

 

 

96/60 

3. Valsts pārvaldes pakalpojumu 

portālā www.latvija.lv pieejamo 

interaktīvo elektronisko 

pakalpojumu skaits 

150 

 

132 180 

Pilnveidota elektroniskās 

pārvaldes bāzes infrastruktūra 

1. Izveidotas/ pilnveidotas IKT 

koplietošanas platformas publiskajā 

pārvaldē, skaits 

4 

 

4 4 

Palielināta publiskās pārvaldes 

informācijas pieejamība 

Atkalizmantošanas indekss 

520 

 

165548 

 

926  

1700 

Palielinās iedzīvotāju e-

prasmju līmenis 

1. Iedzīvotāju IKT vidējā līmeņa 

prasmju attīstība[3] 
26% 

    48%49 
27% 

2. Iedzīvotāju īpatsvars, kuri 

nekad nav lietojuši internetu 
15% 

  13.3% 
14% 

Palielinās eID lietošana 1. Elektroniski parakstītie 

dokumenti, skaits/gadā (milj.) 
6 

6,23 
7 

2. Portālā latvija.lv 

autentifikācijas gadījumu skaits, 

tūkst. 

700 

 

11 388 720 

                                                           
45 Norādīti procesi, par kuriem tiks noslēgti īstenošanas līgumi. 
46 Norādīti ieviestie procesi (sasaiste ar deklarētajiem izdevumiem). 
47 85/35 = (85 Norādīti procesi par kuriem noslēgti īstenošanas līgumi/ 38 Norādīti ieviestie procesi (sasaiste ar deklarētajiem izdevumiem) 
48 929 = KPVIS sistēmā aprēķinātais indekss par 2018.gadu – tāda aprēķina metodika jāuztur 5 gadus (tajā ko atsūtīji bija norādīts 926, bet tas nav pareizs) 

1655 = Atkalizmantošanas indekss, kas rēķināts atbilstoši oriģinālai Eiropas datu portāla metodikai 
[3] Individuals who have carried out 3 or 4 internet related activities, Eurostat.  

49 DESI. Digitālās prasmes vismaz pamatlīmenī. Iepriekš vērtētais rādītājs vairs netiek mērīts. 

http://www.latvija.lv/
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Piesaistīts Eiropas Savienības 

fondu projektu finansējums 

(iepriekšējo rezultātu 

sasniegšanas veicināšanai) 

Piesaistīto investīciju50 apmērs 

(euro/gadā) IKT arhitektūras 

pārvaldības un elektroniskās 

pārvaldes koplietošanas 

platformas attīstības 

projektiem51 

30 372  973 

 

51 000 00052 

12 276 64053 

Efektīva nacionālā 

radiofrekvenču un nacionālās 

numerācijas izmantošana 

Nodrošināta diskusiju platforma 

un priekšlikumu izstrāde 

nacionālā radiofrekvenču un 

nacionālās numerācijas 

izmantošanai 

 

2 

 

 

2 
2 

 

 

 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. 

Audita departamentā ir vairāku jomu speciālisti ar augstāko izglītību vides, tiesību, ekonomikas un vadības, kā arī ar profisionālo izglītību 

grāmatvedībā un biznesa vadībā un lielākai daļai auditoru ir ilggadēja pieredze valsts pārvaldes auditā. Audita departamentā ir četri sertificēti auditori, 

kas ieguvuši Valsts pārvaldes iekšējā auditora serifikātu un tiek atbalstīta un veicināta Audita departamenta vēl divu darbinieku velme iegūt valsts 

auditoru sertifikātu. 2018. gadā Audita departamenta personāla attīstībai tika izmantotas piedāvātās 53 kvalifikācijas celšanas iespējas, tai skaitā kursi, 

semināru, konferences, diskusijas.  

2018. gada Audita departaments veicis vairākus auditus, kuru ietvaros analizēta procesu darbības efektivitāte, kuru rezultātā tika aprēķināts 

administartīvais slogs un identificēti procesa posmi, kas efektīvāka rezultāta saniegšanai jāpārskata vai jāpilnveido, tai skaitā nodrošinot sabiedrībai 

vienkopus pieejamu informāciju, mazinot dubultās kontroles riskus procesu dublēšanās riskus un prasības kas nav lietderīgas, uzlabojot lietotājam 

pieejamo elektronisko rīku izmantošanu un vienlkāršojot lietošanu klientam.   

 

  

                                                           
50 Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi naudas izteiksmē, euro. 
51 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskais atbalsta mērķis "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību". 
52 Piesaistīto investīciju  apjomā iekļautas gan ES fondu projektu attiecināmās izmaksas, gan neattiecināmās izmaksas; 
53 Plānotās piesaistītās investīcijas 2019. gadā aprēķinātas atbilstoši 2019.gadā plānoto ES fondu  projektu atlases, vērtēšanai un ieviešanas uzsākšanas aktuālajam laika grafikam 
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Politikas rezultāti 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2018 plāns 2018 izpilde 2019 

Darbiniekiem ieejami 

personāla dokumenti 

elektroniskā vidē (saistībā ar 

Personāla uzskaites sistēmas 

Web vidē attīstību) 

Personāla dokumentu aprites 

elektroniskā veidā īpatsvara 

pieaugums 

80% 90% 90% 

Attīstīta motivējoša darba 

vide ministrijas 

darbiniekiem  

1. Personāla rotācijas 

koeficients 

≤0.22 0.26 ≤0.22 

2. Mācības apmeklējušo 

darbinieku īpatsvars no kopējā 

darbinieku skaita  

55% 85% 55% 

Paātrināta rēķinu apmaksa, 

ieviešot rēķinu 

elektronisko saskaņošanu 

Rēķinu saskaņošanas laiks 

dienās54:  

 Ņemot vērā, ka rēķinu elektroniskai 

saskaņošanai grāmatvedības 

sistēmā “Horizons” ir nepieciešams 

finansējums, kas nav pieejams 

ministrijas budžetā, ir meklēti citi 

risinājumi. Šīs uzdevums ir 

pārceļams uz nākamo stratēģijas 

plānošanas periodu.   

 

Rēķiniem, kas apmaksājami no 

viena līdz diviem finansēšanas 

avotiem 

8 5 

Rēķiniem, kas apmaksājami no 

vairāk par diviem finansēšanas 

avotiem 

17 12 

Efektīgs lietvedības 

sistēma darbs resorā 

Ministrijas resora iestāžu, kurās 

ieviesta jaunā dokumentu 

aprites sistēma, skaits  

 

 

6 iestādes un 4 plānošanas reģioni 6 iestādes un 4 plānošanas reģioni 

Iepirkumu sistēmas 

optimizācija 

Veikto centralizēto iepirkumu 

skaits 

≥2 4 ≥3 

Audita darba kvalitāte un 

efektivitāte 

Auditējamo apmierinātība ≥3.0 3.80 ≥3.5 

                                                           
54 Rēķinu saskaņošanas sistēmas ieviešana tiks sākta pakāpeniski no 2018.gada 

 

 



 

 

 PERSONĀLS 

 Personāla skaitliskais sastāvs un izmaiņas. 

VARAM 2018. gadā vidēji bija 345 amata vietas, bet faktiskais vidējais nodarbināto skaits – 314, no 

tiem 221 valsts civildienesta ierēdnis un 93 darbinieki (turpmāk – darbinieki). Pārskata gadā 

ministrijā vidēji strādāja 240 sievietes un 74 vīrieši.  

 

   

Kopumā 2018. gadā ministrijā tika pieņemts darbā vai iecelts valsts civildienesta ierēdņa amatā 41 

darbinieks, savukārt pārtrauktas darba tiesiskās attiecības vai valsts civildienesta attiecības ar 50 

darbiniekiem. Personāla rotācijas koeficients pārskata gadā ir 0,26 (pieņemto + atlaisto darbinieku 

skaits /amatu vidējais skaits), bet personāla atjaunošanās koeficients – 0,12 (pieņemto darbinieku 

skaits/amatu vidējais skaits). 

 

 

9%

49%

22%

15%
6%

20-29 gadi 30-39 gadi 40-49 gadi 50-59 gadi vecāki par 60
gadiem

Ministrijas personāla sadalījums pa 
vecuma grupām 

41%

27%

32%

līdz 4 gadiem 5-9 gadi ilgāk par 10 gadiem

Ministrijas personāla sadalījums pēc 
nodarbinātības ilguma ministrijā 
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2018. gadā ministrijā 99% nodarbināto  ir augstākā izglītība, tajā skaitā 78% darbinieku ir iegūts 

maģistra grāds un 3% darbinieku - doktora grāds. 

 

 

Lai nodrošinātu sekmīgu VARAM uzdevumu izpildi, 2018. gadā ministrijas darbinieki 

kvalifikācijas un profesionālo zināšanu paaugstināšanai piedalījās dažādos mācību pasākumos (kursi, 

semināri u.c.) Valsts administrācijas skolā, 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, kā arī tiek 

organizēti, ņemot vērā tā brīža aktualitātes un izmaiņas normatīvajos aktos, kuras saistītas ar tiešo 

amata pienākumu izpildi. 2018. gadā ministrijas darbinieki savu profesionālo kompetenci un izpratni 

pilnveidoja par personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem, ārējo normatīvo aktu izstrādi, 

informācijas sistēmu drošības jautājumiem, ar ES fondu īstenošanas uzraudzību saistītiem 

jautājumiem un citās ar ministrijas pamatdarbības procesiem saistītās tēmās. 2018. gadā 85% no 

visiem ministrijas darbiniekiem piedalījās dažādās mācību aktivitātēs, apgūstot jaunas zināšanas un 

iemaņas, kas tiek pielietotas darba pienākumu veikšanā. 

2018. gadā ministrija veica darbinieku apmierinātības aptauju ar mērķi noskaidrot darbinieku 

viedokli un apmierinātību par darbu ministrijā. Aptaujā piedalījās 50% nodarbināto. Saskaņā ar 

aptaujas rezultātiem, ministrijas darbinieki ir apmierināti ar darbu ministrijā, raksturo iestādi kā 

atvērtu, profesionālu un uz rezultātu orientētu, kuru ieteiktu citiem kā labu darba vietu. 

 

 Ministrijas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana  
 

VARAM iekšējās kontroles sistēma ir izveidota pamatojoties uz visaptverošiem iekšējās 

kontroles sistēmas pamatelementiem, kas ietver kontroles vidi, darba izpildes novērtējumu, risku 

vadību, kontroles aktivitātēm, uzraudzību, informācijas apriti un savstarpēju komunikāciju. Iekšējās 

kontroles sistēmas pilnveidošanas process ir nepārtraukts un tiek nodrošināts, veicot funkciju un 

uzdevumu izpildes uzraudzību, kas tiek nodrošināta izmantojot stratēģiskās vadības procesu gan 

ministrijas vadības līmenī (sanāksmes, kopsapulces), gan struktūrvienību vadītāju līmenī ( prioritāro 

mērķu un uzdevumu noteikšana, darba plāna sagatvošana, struktūrvienības sanāksmes), gan 

analizējot ministrijas darbības rezultātus, veicot iekšējos auditus, izmantojot Audita departamenta 

13%

26%

35%

6%

20%

Ministrijas personāla izglītība pa 
nozarēm

Tiesību zinātnes

Vides un dabaszinātnes

Ekonomika un vadībzinātnes

Politoloģija un politikas
zinātnes

Cita joma
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resursus - ministrijas auditējamo sistēmu neatkarīgā uzraudzība, veicot plānotos un neplānotus 

auditus un pārbaudes, ieviešot auditu un citu novērtējumu rezultātā sniegtos ieteikumus iekšējās 

kontroles istēmas 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.  

2018. gadā Audita departamenta auditori kopumā no plānotajiem veicamajiem uzdevumiem 

nodrošināja 28 no 35 uzdevumu izpildi, veicot atbilstoši riska novērtējumam balstītus ministrijas 

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

palīdzības projektu vadības īstenošanas sistēmu auditus, gan projektu izdevumu pārbaudes, kā arī 

neplānotus 3 ārkārtas auditus.  

2018.gadā veiktie iekšējie auditi, kā arī auditu ieteikumu ieviešanas gaita un citi pārliecības 

radīšanas aspekti (ārējo auditu rezultāti) liecināja, ka iekšējā kontroles sistēma darbojas un atbilsts 

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

2018. gadā novērtētās kontroles ir atbilstošas, pietiekamas un efektīvas, kas sniedz pietiekamu 

pārliecību, ka riski tiek vadīti un iestādes mērķi tiek sasniegti. Auditu un pārbaužu laikā 

konstatētajiem iekēšjās kontroles trūkumiem tika nodrošināta 102 audita 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 sistēmu, tai skaitā Eiropas Teritoriālās sadarbības 

programmu, darbību. Tika nodrošināta ārējo auditu - ES fondu ārējo auditoru un Valsts  kontroles 

revīziju laikā sniegto 84 ieteikumu ieviešanas uzraudzība un koordinējot komunikāciju starp 

ministriju un ārējiem auditoriem par ieteikumu ieviešanas gaitu.  

 

 Starptautiskā sadarbība 2018. gadā 
 

2018. 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 2018. gadā VARAM nodrošināja Latvijas interešu pārstāvēšanu OECD Vides politikas 

komitejas sanāksmē, divās Ķimikāliju komitejas sanāksmēs, divās Digitālās ekonomikas politikas 

sanāksmēs, divās Reģionālās attīstības politikas komitejas sanāksmēs, Vietējās ekonomikas un 

nodarbinātības attīstības (LEED) komitejas sanāksmē, kā arī šo komiteju paspārnē darbojošās darba 

grupās. 

2018. gadā uzsākts darbs pie OECD Vides raksturlielumu pārskata Latvijai (turpmāk – EPR) 

sagatavošanas. Pārskata mērķis ir palīdzēt valstīm novērtēt progresu nacionālo un starptautisko vides 

saistību īstenošanā, veicināt OECD valstu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī sniegt 

neatkarīgas, uz faktiem balstītas un mērķtiecīgas rekomendācijas tālākai vides snieguma uzlabošanai. 

Latvijas vides raksturlielumu pārskata ietvaros padziļināti tiek analizēts sniegums pārejā uz aprites 

ekonomiku un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. 

Pārskata izstrādes ietvaros 2018. gadā tika apkopota un sniegta informācija OECD, kā arī 

organizēta OECD ekspertu izpētes vizīte 2018. gada 15.-19. oktobrī Latvijā. OECD Vides 

raksturlielumu pārskatu par Latviju publicēs 2019.gadā. 

Tika nodrošināta Latvijas interešu pārstāvība OECD Ministru padomes sanāksmē, kur Latvija 

pildīja līdzpriekšsēdētāja lomu. Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos bija 

tematiskās darba grupas “Resursu efektivitāte un pāreja uz aprites ekonomiku” vadītāja. 
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Novērtējot Latvijas kompetenci un potenciālo pienesumu, divi VARAM pārstāvji 2018. gadā 

turpina darbu OECD Vides politikas komitejas darba grupu vadībā (amatos ievēlēti 2017. gadā). 

Darba grupas par klimatu, investīcijām un attīstību biroja priekšsēdētaja vietnieka pienākumus 

turpina pildīt Klimata pārmaiņu departamenta direktore, savukārt Vides sniegumu darba grupas 

līdzpriekšsēdētāja pienākumus – valsts sekretāra vietniece.  

Latvijas dalības ES ietvaros 2018. gadā VARAM pārstāvēja Latvijas intereses četrās ES Vides 

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

ES Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes sanāksmēs par transporta, informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijas jautājumiem. Ministrija aktīvi iesaistījās diskusijās par ES Daudzgadu 

finanšu ietvaru periodam pēc 2020. gada, ES klimata politiku un politiku pārejai uz aprites 

ekonomiku, ES vides politikas nākotni, kā arī ES digitālās politikas attīstību. 

2018. gada 16.-18. jūlijā Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Augsta līmeņa 

politikas foruma ilgtspējīgai attīstībai ietvaros ar VARAM atbalstu Latvija prezentēja brīvprātīgo 

Nacionālo ziņojumu par ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu. Latvijas ziņojumu izstrādāja 

Pārresoru koordinācijas centrs ciešā sadarbībā ar VARAM. Prezentācijā tika uzsvērta Latvijas 

pieredze inovatīvas un eko-efektīvas ekonomikas veicināšanā un paveiktais ilgtspējīga patēriņa un 

ražošanas sekmēšanā.  

2018. gada 18. jūlijā foruma ietvaros VARAM sadarbībā ar Latvijas pastāvīgo pārstāvniecību 

ANO Ņujorkā organizēja pasākumu par virzību uz aprites ekonomiku, kurā Latvija dalījās pieredzē 

ar Zaļā publiskā iepirkuma īstenošanu Latvijā. Pasākumā pieredzē par aprites ekonomikas īstenošanu 

dalījās arī Igaunija, Slovēnija, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESC) un OECD.  

2018. 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 

VARAM turpināja vai aktualizēja sadarbību ar Baltkrieviju, Gruziju, Kazahstānu, Moldovu, Ukrainu, 

Uzbekistānu u.c. 

Atzīmējama ir Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līguma par 

kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, informācijas apmaiņu un sadarbību kodoldrošības un 

aizsardzības pret radiāciju jomā un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas un Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas sadarbības 

programmas 2018. - 2022. gadam parakstīšana 2018. gada 7. februārī Ministru prezidenta Māra 

Kučinska oficiālās vizītes laikā Baltkrievijā.  

2018. gada 21.-24. februārī Tbilisi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars 

Gerhards darba vizītes laikā ar Gruzijas vides un lauksaimniecības ministra vietnieku Solomonu 

Pavliašvili parakstīja starpinstitūciju deklarāciju par sadarbību atkritumu apsaimniekošanas jomā. 

2018. gadā VARAM pārstāvēja Latviju VARAM atbildības jomās Ekonomikas ministrijas un 

Ārlietu ministrijas vadīto starpvaldību komisiju darbā: Latvijas Republikas un Kazahstānas 

Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos, Latvijas 

Republikas - Baltkrievijas Republikas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās 

kultūras sadarbības jautājumos un Kopīgās Latvijas - Flandrijas komisijas. 

2018. gada 21. augusta pirmās Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas kopīgās valdību 

sanāksmes ietvaros vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K. Gerhards prezentēja 

Latvijas skatījumu par Latvijas un Igaunijas reģionālo sadarbību. VARAM arī sniedza ar ieguldījumu 

diskusiju par digitālās politikas attīstību sagatavošanā. 

Savukārt 2018. gada 10. oktobrī Igaunija organizēja Latvijas Republikas un Igaunijas 

Republikas Starpvaldību komisijas sēdi pārrobežu sadarbības veicināšanai. Puses vienojās turpināt 
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sadarbību pie jautājumiem par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pierobežas reģionos, 

pārrobežu dzelzceļa savienojuma attīstību un citiem aktuāliem jautājumiem. 

Baltijas valstu sadarbības ietvaros 2018. gada 23.-24. maijā Lietuvā notika ikgadējā Baltijas 

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

Lietuvas un Igaunijas valstu ministri dalījās pieredzē par nacionālo enerģētikas un klimata plānu 

izstrādi, kā arī gatavošanos jaunajam ES daudzgadu budžeta plānošanai un Padomes 1992. gada 

21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību prasību 

īstenošanu. Tāpat Baltijas valstu pārstāvji diskutēja par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 

4. jūlija Direktīvas 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem prasību īstenošanu. 

Nākamā Baltijas valstu ministru tikšanās notiks 2019. gadā Latvijā. 

2018. gada 1. jūlijā Latvija pārņēma prezidentvalsts lomu Baltijas Jūras valstu padomē. Latvijas 

prezidentūras ietvaros īstenojot prioritāro darbības virzienu – Atbildība, 2018. gada 27. septembrī 

VARAM organizēja Ilgtspējīgas attīstības ekspertu darba grupas (turpmāk – EGSD) sanāksmi. Tās 

laikā darba grupas pārstāvji diskutēja par turpmākajiem darbības virzieniem un darba grupas jauno 

mandātu, lai īstenotu pasākumus, ko paredz “Baltija 2030 Rīcības plāns – Kopīga Vīzija”. Lai 

nodrošinātu daudzpusīgu viedokļu pārstāvību ilgtspējīgas attīstības politikas un mērķu īstenošanā 

Baltijas jūras reģionā, EGSD diskusijā iesaistījās vairākas Baltijas jūras reģiona jauniešu 

organizācijas. Papildus, lai nodrošinātu šādu organizāciju savstarpēju koordināciju, 2018. gada 

10. decembrī Rīgā notika jauniešu organizāciju sanāksme, kurā tika izstrādāts koordinācijas modelis 

turpmākai sadarbībai. 

2018. gadā VARAM veica iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 558 371,40 euro apmērā. 

 Sabiedrības informēšana un izglītošana 
Ar katru gadu aizvien lielāka uzmanība tiek veltīta sabiedrības informēšanai un izglītošanai. 

Pieaugot sabiedrības lomai vides un dabas aizsardzības, reģionālās attīstības, e-pārvaldes un IKT 

jomā, ministrija 2018. 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. Tā šī pārskata gadā tika 

sagatavotas 210 preses relīzes, sniegti 1490 komentāri un/vai intervijas mediju pārstāvjiem un 

deviņas preses konferences.  

 

Aizvien nozīmīgāku lomu sabiedrības informēšanā spēlē sociālie tīkli, tāpēc daudz paveikts šīs 

komunikācijas pilnveidošanai, ievietojot vizuālos un video materiālus Twitter.com, Facebook.com, 

Youtube.com, palielinot arī sekotāju skaitu. Twitter.com ministrijas konta sekotāju skaits ir 7402, 

Facebook.com – 2600 sekotāju 2017. gadā, un Youtube.com bijuši 7 157 unikālie skatījumi. Plašāks 

informācijas klāsts par ministrijas pārstāvētām nozarēm sabiedrībai tiek nodrošināts VARAM 

tīmekļvietnē www.varam.gov.lv, kur informācija tika papildināta ar preses relīzēm, ekspertu 

viedokļiem, fotogrāfijām, infografikām un audiovizuālajiem materiāliem, izstrādes stadijā esošām 

likumdošanas iniciatīvām un citu informāciju. 

 

ES fondu atbalsts 
 

VARAM pārziņā ir reģionālā attīstība, vides aizsardzība un informāciju un komunikāciju 

tehnoloģiju jomas. Ir ieguldīt darbs lai aicinātu iedzīvotājus, uzņēmējus, valsts un pašvaldību iestāžu 

http://www.varam.gov.lv/
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pārstāvjus aktīvi rīkoties. Lai motivētu līdzdarboties ES fondu, programmu un citu finanšu 

instrumentu sniegtajam atbalstam, veiktas informētības un izglītošanas aktivitātes, gatavojot dažādas 

informatīvās kampaņas par ES fondu ieguldījumiem – zaļās apziņas veicināšana, dalīto atkritumu 

vākšana un ūdenssaimniecības infrastruktūras izmantošanas veicināšana.  

 

Zaļās apziņas veicināšanai sabiedrībā tika izveidota informatīvā kampaņa, kuras ietvaros tika 

izveidota filma par “dabas skaitītājiem”, informējot par biotopu kartēšanas nozīmi. Savukārt, lai 

cilvēki sāktu aktīvāk šķirot atkritumus, tika piesaistīti ietekmētāji, kas sociālajos tīklos popularizēja 

atkritumu šķirošanu, daloties ar īsiem video, kuros parāda, kā viņi šķiro atkritumus. Tika izveidota 

arī tīmekļa vietne, kurā cilvēki var atrast piemērotāko vietu ar dalīto atkritumu konteineriem. Lai 

veicinātu mājsaimniecības pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tika izvietotas vides 

reklāmas reģionos, TV reklāmas un informatīvie materiāli dažādos žurnālos. Tika sagatavotas arī 12 

infografikas par dažādām ES fondu ieguldījumu jomām.  

 

Turpinājās sabiedrības informēšanas kampaņa par e-indeksa rezultātiem, kas tika mērīti gan 

iestādēm pašām iesniedzot informāciju atbilstoši metodikai, gan neatkarīgiem ekspertiem analizējot 

vairākus faktorus – klientu apkalpošanu un atbalstu, atvērto datu pieejamību, pakalpojumu 

nodrošināšanu, saziņu ar sabiedrību un līdzdalību, kā arī iestādes iekšējos procesus un savstarpējo 

sadarbību. 

 

Reģionālās attīstības veicināšana 

 

Visa gada garumā notikusi iniciatīvas “Gimenei draudzīga pašvaldība” komunikācija 

tradicionālajos un sociālajos medijos, klātienes pasākumos, kā arī  tika veicināta sabiedrības iesaiste, 

draudzīgākās pašvaldības noskaidrošanā. 

Sekmīgi aizvadīta Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna ietvaros ministrijas aktivitāšu 

komunikācija Reģionu dienu pasākumiem, īpaši akcentējot reģionu lomu valsts attīstībā un mudinot 

izzināt reģionus: “Brīvības ielu stāsts 9 pilsētās“ un “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” un 

“Brīvības ielas stāsts”. Šo aktivitāšu mērķis bija veicināt visu Latvijas iedzīvotāju patriotisma, vietas 

piederības un atbildības jūtu stiprināšanā, apzināt vēsturisko mantojumu, tradīcijas un to sociāli 

ekonomisko lomu Latvijas attīstībā. 

 

 

Sabiedrības iesaistīšana IKT aktivitātēs 

 

VARAM īstenoja valsts vienoto komunikācijas un mācību aktivitāšu programmu “Mana 

Latvija.lv. Dari digitāli!” (turpmāk – Programma), kuras ietvaros no 2018. līdz 2020.gada vidum 

sabiedrība tiek informēta un izglītota par daudzveidīgajiem valsts un pašvaldību e-risinājumiem.    

Valsts vienotā komunikācija balstīta uz praktiskām dzīves situācijām, tādējādi ļaujot katram 

iedzīvotājam identificēt sev aktuālo dzīves situāciju un nepieciešamību izmantot konkrētus e-

risinājumus (e-pakalpojumi, e-rīki, platformas), kas katrā situācijā var būt vairāki. Programma tika 

atklāta 2018. gada aprīlī ar integrētu komunikācijas kampaņu, popularizējot trīs aktuālas dzīves 

situācijas saistībā ar pensiju, bērna piedzimšanu un ceļošanu. Programmā paredzētas vēl divas 

integrētās komunikācijas kampaņas. Īstenots Nacionālais digitālais forums, kas Programmas ietvaros 

paredzēts reizi gadā.  Papildus tika organizēti reģionālie pasākumi, kā arī dalība partneru pasākumos.  

Nozīmīga programmas sastāvdaļa ir vismaz 6000 skolotāju, bibliotekāru, žurnālistu, valsts un 

pašvaldību iestāžu darbinieku, mācības, lai viņi būtu zinoši gan par izstrādātajiem e-pārvaldes 

risinājumiem, gan drošības jautājumiem tādā līmenī, kas pēc tam kļūs par “digitālajiem aģentiem”. 

Digitālie aģenti ir speciāli sagatavoti cilvēki, kuri var konsultēt sabiedrību par e-pakalpojumu 

izmantošanu dažādās dzīves situācijās un drošu darbošanos internetā. Programmas ietvaros šī 

pārskata gada laikā ir: 



 45 

 Izstrādātas mācību metodoloģijas un mācību materiāli bibliotekāriem, skolotājiem, 

žurnālistiem un valsts un pašvaldību darbiniekiem; 

 Apmācīti 2049 digitālie aģenti (bibliotekāri, skolotāji, remigrācijas koordinatori, PMLP 

darbinieki, pašvaldību darbinieki);  

 Izstrādāta vietne mana.latvija.lv, kurā publicēti 24 dzīves situāciju apraksti 

https://mana.latvija.lv/situacijas/ ;  

  Īstenots Nacionālais digitālais forums Cēsīs  

 Īstenoti  reģionālie pasākumi – Jelgava, Tukums, Daugavpils, Rēzekne, Talsi.  

 Īstenota integrācija 4 partneru pasākumos – Strādā jebkur 2018, Star-up day (DFF 

ietvaros), Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) 20 

konference; Latvijas ģeotelpisko informācijas tehnoloģijas (ĢIT) konference.  

 Divas komunikācijas kampaņas par programmu “Mana.latvija.lv. Dari digitāli!” (reklāma 

TV, radio, internetā, vides reklāma, programmas vēstneši).  

 Piekto gadu tika īstenota akcija “Dienas bez rindām”, kuras laikā iestādes konsultē 

iedzīvotājus par e-pakalpojumu lietošanu.  

 Īstenota informatīvā kampaņa “Digitālā nedēļa”. Kampaņas laikā visā Latvijā tika 

organizēti 524 digitālajām prasmēm veltīti pasākumi, kuros piedalījās vairāk nekā 24 000 

iedzīvotāju. 

 

 

Sabiedrības līdzdalība starptautiskos pasākumos 

 

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

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

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

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

 

Pārstāvot Latviju starptautiskajā arēnā, varam lepoties ar Latvijas stāstu tādās jomās, kā 

mākslīgais intelekts, mašīntulkošana, kā arī Latvijas augsto sniegumu starp ES valstīm publisko 

pakalpojumu nodrošināšanā mobilajās ierīcēs (5. vieta) un to pieejamībā tiešsaistē (8. vieta).   

 

No 2018. gada 30. maija līdz 1. jūnijam VARAM noorganizēja nozīmīgu Starpvaldību 

klimata pārmaiņu paneļa IPCC augsta līmeņa pārstāvju vizīti, lai informētu par klimata pārmaiņu 

nozīmīgumu un nepieciešamajām rīcībām. IPCC ir pasaulē svarīgākā klimata zinātnieku organizācija 

un apvieno 195 valstu zinātniekus, šī bija pirmā IPCC vizīte Baltijas valstīs un tās laikā notika vairāki 

pasākumi un tikšanās ar Saeimas deputātiem, zinātniekiem, pašvaldību, ministriju un nevalstiskā 

sektora pārstāvjiem. Tostarp 1.jūnijā tika noorganizēta starptautiska konference zinātniekiem par 

klimata pārmaiņām un IPCC, lai attīstītu Latvijas un Baltijas valstu zinātnieku, ekspertu un pētnieku 

sadarbību ar IPCC. 

 

Latvijas simtgades pasākumu kontekstā ministrija organizēja FEE International 

(Starptautiskais Vides izglītības fonds) Ģenerālās Asamblejas norisi Latvijā ar vairāk nekā 60 valstu 

pārstāvjiem, tādējādi atbalstot Latvijas unikālā dabas kapitāla popularizēšanu starptautiskā līmenī, kā 

arī demonstrējot paveikto vides aizsardzības un vides izglītības jomā. 

 

2018. gadā VARAM jau trešo reizi koordinēja Eiropas Komisijas organizētu Eiropas 

Mobilitātes nedēļas (turpmāk - EMN) īstenošanu Latvijā. Tā notika no 16. līdz 22.septembrim, un 

vienojošā EMN tēma bija veltīta multimodalitātes tēmai – dažādu pārvietošanās veidu kombinēšanai. 

EMN aktivitāšu īstenošanā tika aicinātas iesaistīties visas Latvijas pašvaldības, savukārt pašvaldībām, 

lai paveikto plānoto un kvalificētos EMN Eiropas nedēļas konkursam, bija paredzēts iesaistīt savus 

iedzīvotājus un izpildīt noteiktos kritērijus. Dažādus pasākumus saviem novada iedzīvotājiem 

https://mana.latvija.lv/situacijas/
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piedāvāja ap 20 pašvaldību. EMN nedēļa tika atklāta ar akciju “Ar velo uz darbu”, kuras laikā 

autovadītājiem jāslēdz viena iela vai viens ielas posms, pa kuru pārvietoties gājējiem un 

velobraucējiem. Konkursā piedalījās pašvaldības, iestādes un nevalstiskās organizācijas. Konkursa 

noslēgumā izvērtējot pašvaldību pieteikumus un atbilstību EMN noteiktajiem kritērijiem, divas 

pašvaldības tika izvirzītas dalībai Eiropas līmeņa mobilitātes nedēļas balvā. 

 

 Vides izglītība un zinātne  
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, sadarbībā ar citām valsts pārvaldes 

institūcijām, starptautiskajām organizācijām, kā arī akadēmisko sektoru un sabiedriskajām 

organizācijām, veicina vides zinātnes un izglītības, izglītības ilgtspējīgai attīstībai pilnveidošanu, 

realizējot Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030 , Vides politikas pamatnostādnes 2014. – 

2020. gadam, kā arī iestrādājot normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektos vides 

izglītības un zinātnes prioritātes un atbalstot šīs prioritātes citu institūciju un organizāciju veiktajās 

iestrādēs. 

Neformālu vides izglītību dabas jomā piedāvā tādi nacionālas nozīmes vides izglītības centri 

kā Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Latvijas Dabas muzejs un Nacionālais botāniskais dārzs. 

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centros, kā arī interneta vietnē elektroniskā veidā 

pieejama ar dabas aizsardzību saistīta izglītojoša informācija55. 

2018. gadā sarīkota Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa (IPCC56) augsta līmeņa pārstāvju 

vizīte Rīgā57, lai informētu par klimata pārmaiņu nozīmīgumu un nepieciešamajām rīcībām. Vizītes 

laikā notika sanāksmes ar deputātiem, zinātniekiem, pašvaldību, ministriju un sabiedriskā sektoea 

pārstāvjiem.  

  Pārskata periodā turpināta sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Zinātnes 

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

Tāpat atzīmējama arī ikgadējā ministrijas pārstāvju un studentu tikšanās, līdzdalība ANO Izglītības 

ilgtspējīgai attīstībai stratēģijas īstenošanas nacionālā ziņojuma58 sagatavošanā, Latvijas invazīvo 

sugu ekspertu uzaicināšana kandidēšanai Starpvaldību Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 

pakalpojumu zinātnes-politikas platformas (IPBES59) Invazīvo sugu novērtējuma darba grupai.  

Izvērtēti Latvijas Vides aizsardzības fonda ikgadējie projektu pieteikumi, kas saistīti ar vides zinātni 

un izglītību. Tajā skaitā, piemēram, par atbalstu Vides izglītības fonda60 programmām (Ekoskolas, 

Zilais karogs, Zaļā Atslēga, Jaunie Vides reportieri, Izzini mežu) un Starptautiskā vides izglītība 

fonda Ģenerālās asamblejas sarīkošanai Rīgā. Kopumā Latvijas Vides aizsardzības fonds 2018. gadā 

atbalstījis 31 vides izglītības un sabiedrības vides apziņas projektu 457 023 euro apmērā. 
 

  

                                                           
55 https://www.daba.gov.lv/public/lat/vides_izglitiba/ 
56 https://www.ipcc.ch/  
57 https://www.ipcc.ch/apps/outreach/eventinfo.php?q=422  
58 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/Latvia_NIR_2018.pdf  
59 https://www.ipbes.net/  
60 http://www.videsfonds.lv/lv/s-kums  

https://www.daba.gov.lv/public/lat/vides_izglitiba/
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/apps/outreach/eventinfo.php?q=422
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NIR_2018/Latvia_NIR_2018.pdf
https://www.ipbes.net/
http://www.videsfonds.lv/lv/s-kums
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  2019. gadā plānotie būtiskākie veicamie VARAM darbi 
 

Ministrija politiku īstenos sešos darbības virzienos: 

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

klimata pārmaiņām noturīgas attīstības sekmēšana 

Pasākumi: 

 Latvijas klimata politikas plānošana periodam līdz 2050. gadam; 

 Vides monitoringa, kontroles un uzraudzības sistēmas pilnveide un attīstība; 

 Salaspils kodolreaktora likvidācijas nodrošināšana. 

 Aizstāvēt Latvijas intereses starptautiskās un ES klimata politikas un tiesību aktu 

izstrādē; 

 Koordinēt un veicināt Latvijas klimata politikas ieviešanu un siltumnīcefekta gāzu 

(SEG) mērķu sasniegšanu un Latvijas klimatnoturīguma palielināšanu; 

 Nodrošināt ES 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; 

 Sagatavot un paust Latvijas nostāju  par klimata pārmaiņu jomu ES Kohēzijas 

politikas pēc 2020. gada un ES daudzgadu budžeta sagatavošanas un 

apstiprināšanas procesā. 

 Nodrošināt VARAM kā par horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" (turpmāk -

HP IA) koordināciju atbildīgās iestādes izvērtējuma ziņojuma sagatavošanu par 

HP IA ieviešanas progresu un iesniegšanu Vadošajai iestādei (t.i., Finanšu 

ministrijai), un sniegt atbalstu Vadošajai iestādei ziņojuma EK sagatavošanā; 

 Nodrošināt Latvijas kā ES dalībvalsts saistību izpildi un par ierosinātajām 

(turpinātajām) pārkāpumu procedūru lietām pret Latviju; 

 Sadarbībā ar citu nozaru ministrijām izstrādāt “Gaisa piesārņojuma samazināšanas 

rīcības plānu 2019.-2030. gadam” un nodrošināt tā apstiprināšanu Ministru 

kabinetā. 

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; 

 ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas jeb 

Dabas skaitīšanas projekta turpināšana; 

 ZPI  īpatsvara paaugstināšana publiskajos iepirkumos; 

 Rīcībpolitikas izstrāde pārejai uz aprites ekonomiku; 

 Nodrošināt ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda līdzekļu pieejamību 

biotopu stāvokļa apzināšanai un pamatotai aizsardzības pasākumu īstenošanai, un 

dabas resursu un atkritumu sektora ilgtspējīgai un efektīvai izmantošanai, 

pilnveidojot un attīstot efektīvu atkritumu savākšanas un pārstrādes sistēmu. 

 Sagatavot un paust Latvijas nostāju par dabas resursu ilgtspējīgu un efektīvu 

pārvaldību ES Kohēzijas politikas pēc 2020. gada un ES daudzgadu budžeta 

sagatavošanas un apstiprināšanas procesā. 
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3. Darbības virziens: Sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību 

Pasākumi: 

 Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021-2027. gadam izstrāde, paredzot 

pasākumus reģionu un pašvaldību rīcībspējas stiprināšana, lai veicinātu teritoriju 

attīstību; 

 Pašvaldību darbības sistēmas pilnveidošana - administratīvi teritoriālās reformas 

turpināšana; 

 Turpināt darbu pie nodokļu politikas uzlabošanas, izstrādājot grozījumus 

normatīvajā regulējumā atbalsta paplašināšanai SEZ Latgalē, lai nodrošinātu 

nodokļu atvieglojumus par izmaksām darbaspēka atalgojumā jaunām darba 

vietām; 

 Jūras telpiskā plānojuma un ilgtermiņa tematiskā plānojuma par publisko 

infrastruktūru Baltijas jūras piekrastei izstrāde un ieviešana; 

 Nodrošināt ES 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 EEEZ instrumentu un citu ārvalstu un 

nacionālo finanšu instrumentu finansēto reģionālās attīstības un pārrobežu 

sadarbības atbalsta pasākumu plānošanu, ierosināšanu, vadību un koordināciju 

Latvijā; 

 Sagatavot un paust Latvijas nostāju reģionālās attīstības jomā ES Kohēzijas 

politikas pēc 2020. gada un ES daudzgadu budžeta sagatavošanas un 

apstiprināšanas procesā, lai piesaistītu vairāk finansējuma Latvijas teritoriju 

konkurētspējas paaugstināšanai; 

 Pastāvīgas remigrācijas programmas (www.paps.lv) ieviešana – atbalsta 

pasākumi, lai veicinātu diasporas atgriešanos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. 

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; 

 Uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana un darbavietu radīšana pašvaldībās, kā arī 

pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana; 

 Veicināt informācijas pieejamību par publiskajiem pakalpojumiem, elektroniskās 

apkalpošanas iespējām, kā arī elektroniskās pārvaldes risinājumiem; 

 Oficiālās elektroniskās adreses izveide; 

 Elektroniskās saziņas principa ieviešanai starp valsts, pašvaldību, tiesu sistēmas 

iestādēm un iedzīvotājiem, uzņēmējiem elektroniskajā vidē. 
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 ieviešanas nodrošināšana; 
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 Valsts informācijas resursu, valsts informācijas sistēmu un to sadarbspējas 

arhitektūras ieviešana; 

 ES Digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana; 

 Nodrošināt ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzekļu pieejamību 

publiskās pārvaldes IKT projektu īstenošanai; 

 Sagatavot un paust Latvijas nostāju par informāciju un komunikāciju tehnoloģiju 

jomas attīstību ES Kohēzijas politikas pēc 2020. gada un ES daudzgadu budžeta 

sagatavošanas un apstiprināšanas procesā. 

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, dokumentu 

vadības sistēma “Namejs”; 

 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 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā 

(turpmāk –OECD) ministrijas atbildības jomās; 

 Latvijas interešu pārstāvības ES 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; 

 Būvvaldes funkcijas nodrošināšana;  

 Nodrošināt VARAM darbības ilgtspējību, t.sk. paaugstinot iestādes darbības 

efektivitāti, mazinot administratīvo slogu un nodrošinot nodarbināto 

profesionalitātes celšanu); 

 VARAM publicitātes pasākumu īstenošana. 

 

Paredzamie notikumi, kas varētu ietekmēt iestādes darbību nākotnē un informācija 

par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras 

 

Veiksmīgai administratīvi teritoriālās struktūras pilnveidošanai ir būtiska starpresoru 

vienošanās, ņemot vērā jautājuma horizontālo raksturu un līdzšinējo praksi, t.sk. 

starpnozariskā skatījuma trūkumu reģionālajai attīstībai būtisku jautājumu risināšanā.  

Diskusijās par ES 2014.- 2020.gada plānošanas periodu  aktualizējās jautājums par vides 

datu kvalitāti un pietiekamību investīciju plānošanai. Turpmākajos periodos ir būtiski 

nodrošināt pietiekamu vides monitoringa un attiecīgu informācijas sistēmu finansēšanu, lai 

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

Sarežģījumus projektu un programmu īstenošanai veido nestabila situācija būvniecības 

tirgū un biežas iepirkumu pārsūdzības ievērojami kavē projektu īstenošanu. Neskatoties uz to, 

ka ūdenssaimniecības projektu ietvaros faktiski sasniegtais starpposma rādītājs gandrīz divas 

reizes pārsniedza plānoto rādītāju, joprojām viens no izaicinājumiem ir plānoto rezultātu 

sasniegšanas nodrošināšana - faktisko pieslēgumu izveide centralizētajiem notekūdeņu 

savākšanas tīkliem projekta īstenošanas laikā. 
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Turpina saglabāties risks, ka, strauji augot pieprasījumam būvniecības nozarē, būvdarbi 

nākotnē varētu sadārdzināties, kā rezultātā projektu īstenotājiem, t.sk. pašvaldībām, būs 

jāiegulda papildus resursi, lai nodrošinātu projektu realizāciju, vai arī samazināsies fondu 

atdeve.  

Problemātisko jautājumu risināšanā ES fondu aktivitāšu un projektu jomā VARAM ir 

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

Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, plānošanas reģioniem un 

nevalstiskajām organizācijām. 
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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 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. 

 

 

 



 52 

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  

Elektroniskās pārvaldes departaments 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 

 

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; 
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Plāno un koordinē elektronisko pakalpojumu attīstību publiskajā pārvaldē, kā arī administrē un 

pārrauga Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 

un citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros finansētos projektus. 

 

 

Departamentā ir šādas struktūrvienības - Elektronisko pakalpojumu nodaļa, Projektu vadības nodaļa 

un Vienas pieturas aģentūras nodaļa. 

 

 

Investīciju politikas departaments 

Investīciju politikas departaments nodrošina investīciju piesaisti VARAM pārziņā esošo vides, 

reģionālās attīstības, elektroniskās pārvaldes un informācijas tehnoloģiju politiku ieviešanai. 

 

Investīciju politikas departaments prioritāri nodrošina VARAM deleģēto 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) atbildīgās iestādes 

funkciju izpildi attiecībā uz ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanu, VARAM pārziņā esošo 

2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu vides aizsardzības, reģionālās 

attīstības un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā sākotnējo novērtējumu, ieviešanas 

nosacījumu un projektu iesniegumu atlases kritēriju izstrādi, saskaņošanu ar iesaistītajām pusēm un 

virzību apstiprināšanai, kā arī pēc projektu apstiprināšanas – veic specifisko atbalsta mērķu ieviešanas 

uzraudzību. Vienlaikus tiek izstrādāti aktuālie investīciju nepieciešamības pamatojumi, piesaistot ES 

fondu plānošanas perioda no 2021.-2027.gadam finansējumu. 

 

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. 

 

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, tostarp, 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. 
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 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, kā arī biedrības 

„Latvijas Pašvaldību savienība” projekta pēcuzraudzību.  

 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu 

mērķa ”Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu un Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta 

ietvaros īstenojamo programmu Finanšu kontroles institūcijas funkciju attiecībā uz Latvijas 

finansējuma saņēmējiem un programmu institūciju veiktajiem izdevumiem. 

 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.-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 

sadarbības mērķa 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 sadarbības mērķa politikas 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. 
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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.  

 

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. 

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 un  

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. 

 

 

Juridiskais departaments 
Juridiskā departamenta galvenie uzdevumi ir nodrošināt ministrijas izstrādāto tiesību aktu projektu 

un attīstības plānošanas dokumentu projektu juridisko pamatpārbaudi un papildpārbaudi. Tāpat 

struktūrvienības uzdevums ir nodrošināt juridiskā atbalsta funkciju ministrijai kā Eiropas Savienības 

struktūrfondu, citu starptautisko un nacionālo finanšu instrumentu atbildīgajai un sadarbības iestādei, 

programmas apsaimniekotājam un Eiropas teritoriālās sadarbības programmu nacionālajai 

atbildīgajai iestādei,  kā arī Latvijas-Lietuvas un Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 

vadošajai iestādei un revīzijas iestādei.  

 

 

Departamentā ir šādas struktūrvienības – Juridiskā nodaļa un Projektu tiesiskā nodrošinājuma nodaļa. 
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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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Pielikums Nr.2 

 

2018. gada 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 izlietošanu vides aizsardzības pasākumu un projektu 

īstenošanai. 2019. gada 1. maijā tika pievienota VRAA. 

 

 

 

 

Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra 

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

 

Darbības mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts 

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 

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 

http://www.vvd.gov.lv/
http://www.vpvb.gov.lv/
http://www.dap.gov.lv/
http://www.lvafa.gov.lv/
http://www.vidm.gov.lv/lat/par_ministriju/padotas_institucijas/?info=22
http://www.vidm.gov.lv/lat/par_ministriju/padotas_institucijas/?info=22
http://www.vraa.gov.lv/
http://www.dabasmuzejs.gov.lv/
http://www.dabasmuzejs.gov.lv/
http://www.nbd.gov.lv/
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 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.  

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. 
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Pielikums Nr.3 
 

VARAM ir sagatavojusi šādus tiesību aktu projektus, kuri apstiprināti 2018. gadā: 

 
 9 likumprojektus; 

 66 Ministru kabineta noteikumu projektus; 

 42 Ministru kabineta rīkojumu projektus;  

 4 Ministru kabineta protokollēmumu projektus; 

 34 informatīvo ziņojumu projektus; 

 16 nacionālās pozīcijas un nostājas; 

 2 Ministru prezidenta rīkojumu projektus 

 7 citus dokumentus 

 

Saeimā apstiprinātie likumi 

Pieņemšanas 

datums 

Likuma nosaukums 

01.02.2018 Grozījumi likumā "Par piesārņojumu" 

12.04.2018 Grozījumi likumā "Par piesārņojumu" 

20.06.2018. Par Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību Monreālas protokola par ozona slāni 

noārdošām vielām Kigali grozījumiem 

12.04.2018 Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā 

17.05.2018   Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu 

12.04.2018  Grozījumi likumā 'Par piesārņojumu' 

25.10.2018. Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā 

01.11.2018 Grozījumi Vides aizsardzības likumā 

25.10.2018 Grozījumi Iepakojuma likumā 

 

Ministru kabineta noteikumi 

Pieņemšanas 

datums 

Nr. TA nosaukums 

04.01.2018.  7 Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 20. novembra noteikumos Nr. 957 

"Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" individuālie  

aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 

09.01.2018.  23 Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 14. decembra noteikumos Nr. 1015 "Vides 

prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai" 

16.01.2018.   36 Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumos Nr.35 "Zemes 

pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība"  

23.01.2018.  

  

42 Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika 

23.01.2018. 58 Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi 

par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām" 

30.01.2018.  65 Dabas lieguma "Vecdaugava" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi  

30.01.2018.  67 Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par 

kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, informācijas apmaiņu un sadarbību 

kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā  

13.02.2018.   79 Kārtība, kādā izmanto 2018.gadam paredzēto apropriāciju Valsts un pašvaldību 

vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko 

pakalpojumu sistēmas pilnveidei  

27.02.2018.   125 Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.752 "Prasības 

lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv 

aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi""  

06.03.2018.  142 Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 

"Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmā" 

https://likumi.lv/ta/id/296522-grozijums-ministru-kabineta-2017-gada-17-janvara-noteikumos-nr-35-zemes-parskata-ieklaujamas-informacijas-sagatavosanas-kartiba-
https://likumi.lv/ta/id/296522-grozijums-ministru-kabineta-2017-gada-17-janvara-noteikumos-nr-35-zemes-parskata-ieklaujamas-informacijas-sagatavosanas-kartiba-
https://likumi.lv/ta/id/296736-grozijumi-ministru-kabineta-2006-gada-6-junija-noteikumos-nr-453-noteikumi-par-radiofrekvences-pieskiruma-lietosanas-atlaujam
https://likumi.lv/ta/id/296736-grozijumi-ministru-kabineta-2006-gada-6-junija-noteikumos-nr-453-noteikumi-par-radiofrekvences-pieskiruma-lietosanas-atlaujam
https://likumi.lv/ta/id/296797-dabas-lieguma-vecdaugava-individualie-aizsardzibas-un-izmantosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/296799-par-latvijas-republikas-valdibas-un-baltkrievijas-republikas-valdibas-ligumu-par-kodolnegadijumu-operativu-izzinosanu-informacijas
https://likumi.lv/ta/id/296799-par-latvijas-republikas-valdibas-un-baltkrievijas-republikas-valdibas-ligumu-par-kodolnegadijumu-operativu-izzinosanu-informacijas
https://likumi.lv/ta/id/296799-par-latvijas-republikas-valdibas-un-baltkrievijas-republikas-valdibas-ligumu-par-kodolnegadijumu-operativu-izzinosanu-informacijas
https://likumi.lv/ta/id/297091-kartiba-kada-izmanto-2018-gadam-paredzeto-apropriaciju-valsts-un-pasvaldibu-vienoto-klientu-apkalposanas-centru-tikla-izveidei
https://likumi.lv/ta/id/297091-kartiba-kada-izmanto-2018-gadam-paredzeto-apropriaciju-valsts-un-pasvaldibu-vienoto-klientu-apkalposanas-centru-tikla-izveidei
https://likumi.lv/ta/id/297091-kartiba-kada-izmanto-2018-gadam-paredzeto-apropriaciju-valsts-un-pasvaldibu-vienoto-klientu-apkalposanas-centru-tikla-izveidei
https://likumi.lv/ta/id/297447-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-9-decembra-noteikumos-nr-752-prasibas-lietotu-elektrisko-un-elektronisko-iekartu-sutijumu...
https://likumi.lv/ta/id/297447-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-9-decembra-noteikumos-nr-752-prasibas-lietotu-elektrisko-un-elektronisko-iekartu-sutijumu...
https://likumi.lv/ta/id/297447-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-9-decembra-noteikumos-nr-752-prasibas-lietotu-elektrisko-un-elektronisko-iekartu-sutijumu...
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13.03.2018.  155 Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi 

par dabas liegumiem"  

13.03.2018.  156 Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.72 "Dabas parka 

"Pape" konsultatīvās padomes nolikums"" 

13.03.2018.   174 Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 366 "Noteikumi 

par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmā" 

27.03.2018 182 Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumos Nr. 154 "Noteikumi 

par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu 

apstiprināšanu" 

13.03.2018.   184 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 250 "Noteikumi 

par darbībām emisijas reģistrā" 

3.04.2018.  199 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. marta noteikumos Nr. 113 "Valsts 

budžeta līdzekļu plānošanas un maksājumu veikšanas kārtība Eiropas Strukturālo 

un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu 

īstenošanai" 

3.04.2018.  201 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko 

elektronisko iepirkumu noteikumi" 

29.05.2018.  307 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" 

29.05.2018.  308 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 iespējas" īstenošanas noteikumi" 

29.05.2018.  309 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.519 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst 

plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu 

otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi" 

29.05.2018.  310 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 "Kārtība, 

kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un  

akceptē paredzēto darbību" 

12.06.2018.  329 Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 

"Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu  

radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču 

spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais 

radiofrekvenču plāns)" 

12.06.2018.  333 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" 

nolikums 

12.06.2018.  335 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko 

elektronisko iepirkumu noteikumi" 

26.06.2018.  373 Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas 

darbībām 

26.06.2018. 374 Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais 

numerācijas plāns 

03.07.2018.   389 Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Kārtība, 

kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas 

atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas" 

03.07.2018.   390 Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 

"Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām 

precēm" 

03.07.2018.   391 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" 

https://likumi.lv/ta/id/297726-grozijumi-ministru-kabineta-1999-gada-15-junija-noteikumos-nr-212-noteikumi-par-dabas-liegumiem-
https://likumi.lv/ta/id/297726-grozijumi-ministru-kabineta-1999-gada-15-junija-noteikumos-nr-212-noteikumi-par-dabas-liegumiem-
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03.07.2018.   397 Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru 

17.07.2018.  428 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 

"Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas 

kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas 

kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību" 

17.07.2018.  429 Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt 

svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus 

17.07.2018.   430 Jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringa un ziņošanas kārtība 

17.07.2018.   418 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku 

būvniecību" nolikums 

24.07.2018.   442 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.312 "Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums" 

24.07.2018.   443 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.184 "Noteikumi par 

atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un 

materiālu reģenerāciju" 

07.08.2018.   496 Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un  

finansēšanas kārtība 

07.08.2018.   494 Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība 

14.08.2018.  515 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.450 "Kārtība, kādā 

slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu 

iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu 

preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu 

nodokļa samaksas" 

14.08.2018.  516 Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi 

 21.08.2018.  536 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 

"Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju 

apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi" 

 21.08.2018.  537 Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un 

nosacījumi 

 28.08.2018.  548 Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība 

11.09.2018.   580 Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanas kārtība 

11.09.2018.   575 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"" 

25.09.2018.  611 Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā 

2.10.2018.  614 Kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas un  

uzskaites noteikumi 

16.10.2018.  638 Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi 

par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām" 

30.10.2018.  665 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 

"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 

30.10.2018.  562 Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu 

cenrādis 

30.10.2018.  576 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija) 
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13.11.2018.  682 Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no nolietotām riepām iegūtiem 

gumijas materiāliem 

13.11.2018.  696 Grozījums 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" 

13.11.2018.  700 Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumos Nr. 496 

“Reemigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas 

kārtība 

18.12.2018.  815 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" 

18.12.2018.  816 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi 

par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir 

nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu 

komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē" 

18.12.2018.  817 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi 

par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu 

radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas 

vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)" 

18.12.2018.  818 Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.271 "Noteikumi 

par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām" 

18.12.2018.  849 Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko 

elektronisko iepirkumu noteikumi" 

 

Ministru kabineta rīkojumi 

Pieņemšanas 

datums MK 

Nr. TA nosaukums 

04.01.2018.  6 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.35 Stendes ielā 7 k-3, Rīgā, nodošanu Rīgas 

pilsētas pašvaldības īpašumā 

04.01.2018.  7 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 58 Varavīksnes gatvē 6, Rīgā, nodošanu 

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā 

04.01.2018.  8 Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Valsts mežs Apšuciems" Engures pagastā, 

Engures novadā 

06.02.2018.  47 Par valsts zemes vienības nodošanu Engures novada pašvaldības īpašumā  

06.02.2018.  52 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 39.0 versija – Pašvaldību klientu 

informācijas pārvaldības risinājums)"  

27.02.2018.   86 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem"  

06.03.2018.  97 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.decembra rīkojumā Nr.632 "Par valsts 

nekustamā īpašuma Voleru ielā 2, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

Latvijas Hidroekoloģijas institūtam un izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma 

nodrošināšanai d  

06.03.2018.  98 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem 

06.03.2018.  99 Par valsts nekustamā īpašuma Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā, 

atsavināšanu  

13.03.2018.   130 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 63 Cēsu ielā 34, Limbažos, Limbažu 

novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā 

13.03.2018.   131 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 14 Zemgales ielā 23, Olainē, Olaines 

novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā 

https://likumi.lv/doc.php?id=296969
https://likumi.lv/doc.php?id=297097
https://likumi.lv/doc.php?id=297097
https://likumi.lv/doc.php?id=297097
https://likumi.lv/doc.php?id=297469
https://likumi.lv/doc.php?id=297469
https://likumi.lv/ta/id/297590-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-5-decembra-rikojuma-nr-632-par-valsts-nekustama-ipasuma-voleru-iela-2-riga-dalas-nodosanu...
https://likumi.lv/ta/id/297590-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-5-decembra-rikojuma-nr-632-par-valsts-nekustama-ipasuma-voleru-iela-2-riga-dalas-nodosanu...
https://likumi.lv/ta/id/297590-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-5-decembra-rikojuma-nr-632-par-valsts-nekustama-ipasuma-voleru-iela-2-riga-dalas-nodosanu...
https://likumi.lv/ta/id/297590-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-5-decembra-rikojuma-nr-632-par-valsts-nekustama-ipasuma-voleru-iela-2-riga-dalas-nodosanu...
https://likumi.lv/ta/id/297592-par-valsts-nekustama-ipasuma-gleznotaja-miervalza-kemera-gatve-5-jurmala-atsavinasanu
https://likumi.lv/ta/id/297592-par-valsts-nekustama-ipasuma-gleznotaja-miervalza-kemera-gatve-5-jurmala-atsavinasanu
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13.03.2018.   132 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 14 Saulkalnes ielā 16, Rīgā, nodošanu 

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā 

17.04.2018. 167 Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta 

līdzfinansējumu 2018.–2020. gadā 

17.04.2018. 168 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Dārza ielā 7, Pastendē, Ģibuļu pagastā, 

Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā 

17.04.2018. 169 Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ezeru ielā 61–106, Daugavpilī, nodošanu 

Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā 

24.04.2018. 188 Par valsts nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē, ieguldīšanu valsts 

akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pamatkapitālā"  

08.05.2018. 208 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" 

22.05.2018. 224 Par valstij piekrītošās būves "Salapi", Skrīveru novadā, nodošanu Skrīveru novada 

pašvaldības īpašumā 

29.06.2018. 241 Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Atpūtas vieta Pūrciemā" zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 8882 003 0146 un nekustamā īpašuma "Valsts mežs Melnsils" 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0058, Rojas novadā 

05.06.2018.  253 Par zemes vienības piekritību valstij un valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Rešņi" 

Vilces pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā" 

05.06.2018.  254 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 1905.gada ielā 5, Koknesē, Kokneses 

pagastā, Kokneses novadā, nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā 

05.06.2018.  255 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.18 Kalna ielā 8, Smiltenē, Smiltenes novadā, 

nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā 

03.07.2018.   301 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 

03.07.2018.   259 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas  

"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 

17.07.2018.   341 Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.augusta rīkojumā Nr.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 

17.07.2018. 342 Par pirmtiesību izmantošanu un bezmantinieka mantas – nekustamā īpašuma Ezera ielā 

21, Valdemārpilī, Talsu novadā – pārņemšanu valsts īpašumā un tā nodošanu Talsu 

novada pašvaldības īpašumā 

24.07.2018. 352 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem 

24.07.2018.   353 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.jūnija rīkojumā Nr.314 "Par projektu ideju 

konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 

3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 

ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 

vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai 

nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes 

attīstības centru pašvaldības" ietvaros 

07.08.2018. 375 Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības  

"Elektroniskie sakari" peļņas daļu par 2017. gadu  

07.08.2018. 368 Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas  

"Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" koncepcijas projektu 

07.08.2018. 375 Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" 

peļņas daļu par 2017.gadu 
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14.08.2018.  386 Par apropriācijas pārdali 

18.09.2018.  441 Par valstij piekrītošo būvju Zentenes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma 

novada pašvaldības īpašumā 

18.09.2018.  442 Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 28 Smilšu ielā 31, Viesītē, Viesītes novadā, 

nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā 

18.09.2018.  446 Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām 2018.gadā internātskolu uzturēšanas 

izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtiem bāreņiem un maznodrošinātiem 

izglītojamiem 

18.09.2018.  448 Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, pielāgošanu valsts un pašvaldības 

vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un valsts institūciju vajadzībām un 

nepieciešamo finansējumu nomas maksas, papildu maksājumu, komunālo 

pakalpojumu, aprīkojuma iegādes un pārcelšanas izdevumu segšanai 

9.10.2018.  504 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" 

9.10.2018.  488 Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas 

starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai 

16.10.2018.  530 Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās 

attīstības aģentūrai 

16.10.2018.  531 Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma "Mazrūķīši" Tomes pagastā, Ķeguma novadā, 

nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā 

16.10.2018.  547 Par apropriācijas pārdali 

30.10.2018.  568 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" 

13.11.2018. 609 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumā Nr.704 "Par projektu 

ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 

4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 

programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu pašvaldību ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 

"Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus 

nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām" ietvaros"  

 

30.10.2018.  568 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" 

13.11.2018. 610 Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 6-2, Rembatē, Rembates 

pagastā, Ķeguma novadā nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā 

13.11.2018. 611 Par valsts nekustamā īpašuma Cēsu ielā 13, Rūjienā, Rūjienas novadā, atsavināšanu 

13.11.2018. 612 Par valsts nekustamā īpašuma "Straumes"-1, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, 

atsavināšanu 

17.10.2018 657 Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.oktobra rīkojumā Nr.530 "Par Latvijas 

vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības 

aģentūrai 

18.12.2018.  702 Par valsts nekustamā īpašuma Grants ielā 12, Rīgā, atsavināšanu 

18.12.2018.  708 Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Valsts mežs Rucava" zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 6484 011 0076, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 
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Ministru kabineta sēžu protokollēmumi 

Izskatīšanas 

datums 

Prot. Nr. 

un 

paragrāfs 

Nosaukums 

20.02.2018. 11#19  Priekšlikumi par operatīvāku rīcību ārkārtas situācijās, izpildot Ministru 

kabineta 2017.gada 29.augusta sēdes protokola Nr.42 1.§ 7.punktu 

13.03.2018. 15#18 Par Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. 

Nr.7 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par 

Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izpildes 

progresu"" 2.2.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  

03.05.2018.  22#11 Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos saistībā ar Eiropas Mazo un 

vidējo uzņēmumu izpildaģentūras apstiprināto Eiropas Savienības Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda līdzfinansēto projektu "EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 - 

Jūras telpiskā plānošana 

17.07.2018.   33#48 Par sadarbības memorandu starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju un Kazahstānas Republikas Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju ministriju informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju jomā 

 

Ministru kabinetā iesniegtie informatīvie ziņojumi 

Izskatīšanas 

datums 

Prot. Nr. 

un 

paragrāfs 

Nosaukums 

24.01.2018.  ievietots e-

portfelī 

Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes 

saistību izpildi 

06.02.2018.  7#30 Par Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.37 

1.§) "Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas 

pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"" 3.punktā dotā uzdevuma 

izpildi 

06.02.2018.  7#36 Par Latvijai pārdošanai rezervēto emisijas kvotu realizēšanu 

20.02.2018.   11#30 Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana valsts pārvaldē 

13.03.2018.  15#31 Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Lietuvas Starpvaldību komisijā 

13.03.2018.  17#44 Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un 

pašvaldību atvieglojumu administrēšanai 

3.04.2018.  18#25 Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta 

"Eiropas Digitālais rēķins Latvijai (European Digital Invoice for Latvia)" 

īstenošanai 

3.04.2018.  18#26 Par veicamajiem pasākumiem Digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora 

Latvijas rādītāju uzlabošanai 

6.04.2018. ievietots e-

portfelī 

Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2017. gadā 

24.04.2018. 21#54 Par Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam īstenošanas 2013.-

2017.gadā starpposma novērtējumu 

08.05.2018.  23#21 Problēmjautājumi saistībā ar pašvaldību iespējām veicināt uzņēmējdarbību savā 

teritorijā un to iespējamie risinājumi 

05.06.2018.  27#35  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 īstenošanas gaitu 

13.06.2018.  ievietots e-

portfelī 

Par "Koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi īstenošanas 

gaita" 

03.07.2018.    31#28  Par radona gāzes mērījumu rezultātiem un turpmāko rīcību radona gāzes 

monitoringa nodrošināšanai Latvijā 
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06.07.2018.  ievietots e-

portfelī 

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2017.gadā 

7.06.2018.  ievietots e-

portfelī 

Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.-2017. gadam īstenošanas ex 

post novērtējums) 

10.07.2018.   32#40 Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi reģionālās 

nozīmes attīstības centros 2018.gadā 

11.07.2018.  ievietots e-

portfelī 

Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas 

īstenošanas gaitu 2017. gadā 

17.07.2018.   33#53 Par prioritāri atveramajām datu kopām, kas ir valsts iestāžu rīcībā 

17.07.2018.   33#53 Par valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv attīstību 

23.07.2018.  ievietots e-

portfelī 

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās jūras zvejas kontroles 

programmas 2014. – 2020. gadam izpildi 2016. un 2017. gadā" 

07.08.2018. 37#78 Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Apvārsnis 2020 projektā 

"Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050.gadam (C-TRACK-

50)" 

07.08.2018. 37#80 Valsts informācijas sistēmas "Numerācijas datubāze" atjaunošanai 

nepieciešamā finansējuma piesaiste 

07.08.2018. 37#81 Par attīstības centru iesniegto projektu kvalitātes novērtējumu un 

priekšlikumiem tālākai rīcībai, un papildu nepieciešamo atbalsta mehānismu 

uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstīšanai 

18.09.2018.  43#30  Par nolietotu riepu apsaimniekošanu 

25.09.2018.  44#44 Par pakalpojumu vides pilnveidi 

2.10.2018.  45#30 Par Latvijas viedokli Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu 

sadarbības veicināšanai 2018.gada sēdē 

30.10.2018.  50#46 Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta 

“Eiropas elektroniskais rēķins” (e-Invoices CEF Project) īstenošanai 

30.10.2018. 50#51 Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Latvijas digitālās 

transformācijas izvērtējumu 

13.11.2018. 52#51 Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Cēsu 

novada un Talsu novada pašvaldībās 

16.11.2018. ievietots e-

portfelī 

Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbību Alūksnes, 

Bauskas, Cēsu un Talsu novada pašvaldībās 

4.12.2018. 58#36 Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes, ilgtermiņa glabātavas un esošo 

radioaktīvo atkritumu tvertņu pārsegšanas projekta izstrāde radioaktīvo 

atkritumu glabātavai “Radons” un Salaspils kodolreaktora izpētes un 

demontāžas projekta izstrāde 

11.12.2018. 59#67 Par apropriācijas pārdali Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

pasākumiem 

11.12.2018. 59#68 Par apropriācijas pārdali Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

pasākumiem 

 

Ministru kabinetā iesniegtās nostājas un nacionālās pozīcijas  

Atbalstīšana

s datums 

Prot. 

numurs 

un 

paragrāfs 

Dokume

nta veids 

Nosaukums 

27.02.2018.   13#51 Ziņojumi 

ES 

ministru 

sanāksm

ēm 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru 

padomes 2018.gada 5.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem 
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20.03.2018.  16#30 Nostāja Latvijas Republikas nostāja par Eiropas Komisijas 2018. gada 25. 

janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 

2017/2176 

3.04.2018.  18#27 Ziņojumi 

ES 

ministru 

sanāksm

ēm 

Par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2018.gada 10.-

11.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem 

19.06.2018. 29#29 Ziņojumi 

ES 

ministru 

padomē

m 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru 

padomes 2018.gada 25.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  

19.06.2018. 29#35 Nacionāl

ā pozīcija 

 Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Savienības 

strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 

finansējuma sadalījumu pa programmām 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā"  

07.08.2018.   

  

   

37#82 Nostāja Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 

2018.gada 7.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā 

Nr.2018/2117  

28.08.2018.  40#35 Nostāja Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 

2018.gada 20.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā 

Nr.2018/0204 

4.09.2018.  41#36 Nostāja Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 

2018.gada 19.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā 

Nr.2018/4024 

11.09.2018.   42#49 Nostāja Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas 

izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu" 

18.09.2018.  43#38 Nacionāl

ā pozīcija 

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Kohēzijas politikas 

mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība" pēc 2020.gada" 

2.10.2018.  45#35 Nacionāl

ā pozīcija 

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2018.gada 9.oktobra 

Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem 

jautājumiem  

9.10.2018.   46#38 Nacionāl

ā pozīcija 

Latvijas Republikas sākotnējā nacionālā pozīcija par priekšlikumu 

"Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko laikposmam no 2021. 

līdz 2027.gadam izveido Digitālās Eiropas programmu"  

23.10.2018.  49#50 Ziņojumi 

ES 

ministru 

sanāksm

ēm 

Par Eiropas Savienības neformālajā Vides un transporta ministru 

padomes 2018.gada 29.-30.oktobra sanāksmē izskatāmajiem 

jautājumiem 

16.10.2018.  48#39 Nacionāl

ā pozīcija 

Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 

mehānismu juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu 

kontekstā 

29.11.2018.  56#49 Nacionāl

ā pozīcija 

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 

Līgumslēdzēju pušu konferences 24.sesiju un Kioto protokola 

Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 14.sesiju, Parīzes nolīguma Pušu 

sanāksmes 1.sesijas 3.turpinājumu, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas 

49.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 

49.sesiju un Īpašās darba grupas par Parīzes nolīgumu 1.sesijas 

7.turpinājumu Katovicē, Polijā, 2018.gada 2.-14.decembrī" 

18.12.2018.  60#100 Ziņojumi 

ES 

ministru 

sanāksm

ēm 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru 

padomes 2018.gada 20.decembra sanāksmē izskatāmajiem 

jautājumiem  
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Ministru prezidenta rīkojumi 

Pieņemšanas 

datums 

Rīkojuma 

Nr. 

TA nosaukums 

17.03.2018.  103 Par Kristīnes Kazerovskas pārcelšanu 

17.03.2018.  104 Par Sergeja Eizāna pārcelšanu 

 

Citi dokumenti 

Pieņemšanas 

datums 

Protokola 

Nr., 

paragrāfs 

Dokumenta 

veids 

TA nosaukums 

13.03.2018.  15#34  MK 

vēstules 

projekts 

Saeimai  

Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un 

reģionālās politikas komisijai (par iespējamo nelikumīgo 

celtniecību Pāvilostas pagasta teritorijā)  

22.05.2018. 25#28   MK 

vēstules 

projekts 

Saeimai  

Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas 

komisijai (Informatīvais ziņojums "Par vienota tiesiskā 

regulējuma nepieciešamību ar kapsētu apsaimniekošanu un ar 

kapsētu izmantošanu saistīto pakalpojumu jomā")  

22.05.2018.  25#37  MK 

paskaidroju

ma projekts 

tiesai  

Paskaidrojuma projekts par kasācijas sūdzību Augstākajai tiesai 

lietā Nr.A420267015  

22.05.2018.  25#38  MK 

paskaidroju

ma projekts 

tiesai  

Paskaidrojuma projekts par kasācijas sūdzību Augstākajai tiesai 

lietā Nr.A420393413  

12.06.2018. 28#33 MK 

vēstules 

projekts 

Saeimai 

Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas 

komisijai (par Valsts kontroles ieteikuma virzību, ar kuru 

iestādes aicinātas izstrādāt normatīvo regulējumu 

atskurbināšanas pakalpojumu jomā)  

23.10.2018.  49#53  MK vēstule 

Saeimai 

Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par 

Zemes politikas 2030+ mehānisma izstrādi)  

30.10.2018.  50#47 Atbilde 

Saeimai 

Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 

novēršanas komisijai (par ugunsapsardzības uzlabošanu) 

 

 


