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Ministra ievadvārdi! 
 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ( turpmāk - VARAM) 2019. gadā 

tika uzsāktas nozīmīgas reformas, kas vērstas uz ilgtermiņa attīstību, ņemot vērā globālos un 

lokālos izaicinājumus, tādus kā demogrāfijas izmaiņas, iedzīvotāju paradumu un pakalpojumu 

pieprasījuma maiņa, klimata pārmaiņas un strauji augošā digitālā transformācija. 

  VARAM atbildībā ir viena no nozīmīgākajām valdības prioritātēm, administratīvi 

teritoriālā reforma, kuru īstenojot tiks mazināta pastāvošā nevienlīdzība starp pašvaldībām, kā 

arī šī reforma būs pamats citu valstij nozīmīgu, piemēram, veselības aprūpes un izglītības 

reformu īstenošanai. Esam strādājuši, lai Latvijā turpinātu attīstīt labvēlīgu un modernu dzīves 

telpu, kas balstīta mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas iespēju pilnveidē, sākot nozīmīgu 

informācijas komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības reformu.  Šī reforma ļaus Latvijā īstenot 

vēl straujāku digitālās transformācijas progresu un mūsdienīgāku risinājumu, tostarp mākslīgā 

intelekta ieviešanu valsts pārvaldē; radīs un uzturēs visā valsts pārvaldē vienotu efektīvu 

informācijas komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības sistēmu un sadalīs informācijas 

komunikāciju tehnoloģiju pārvaldībā iesaistīto pienākumus un atbildību. 

2019. gads bija īpašs arī ar to, ka VARAM, cieši sadarbojoties ar Saeimu, ir noslēgusi 

darbu pie likuma, kas bijis asu diskusiju objekts teju 20 gadus. Beidzot Saeimā tika pieņemti 

grozījumi Iepakojuma likumā. 

Esmu gandarīts, ka starptautiski varējis apliecināt, ka Latvija ir viena no tām valstīm, kas 

parāda līderību cīņā ar klimata pārmaiņām un saskata jaunas iespējas strauji augošo zaļo 

ekonomiku attīstīšanā. Mūsu mērķis ir virzība uz tīrāku ražošanu un vides kvalitātes 

uzlabošanu. Pāreja uz klimatneitralitāti Latvijai nozīmē ne tikai tīrāku vidi, bet arī jaunas 

darba vietas, ražojot un izmantojot jaunas videi draudzīgas tehnoloģijas.  

 

 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

Juris Pūce      
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1. PAMATINFORMĀCIJA  
 

1.1 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 iepriekš minētajās jomās izstrādā valsts politiku, organizē un koordinē 

politikas īstenošanu, pārrauga pašvaldību darbības likumību, kā arī pašvaldībām likumos un 

citos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi, kā arī plāno to ieviešanai pieejamo un 

nepieciešamo budžeta finansējumu, tostarp Eiropas Savienības (turpmāk – ES) investīciju 

fondu līdzekļus. 

Funkciju izpildes nodrošināšanai, ministrija izstrādā normatīvo aktu un politikas 

plānošanas dokumentu (pamatnostādņu, programmu, plānu) projektus un sniedz atzinumus 

par citu institūciju izstrādātajiem projektiem, pārstāv valsts intereses ārvalstu un 

starptautiskajās institūcijās, kā arī informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas 

padotībā esošo iestāžu darbību. VARAM atbild par nacionālo pozīciju izstrādi un 

aizstāvēšanu vides aizsardzības, reģionālās attīstības, informācijas sabiedrības un e-pārvaldes 

jomās ES institūcijās. 

2019. gadā VARAM izstrādājusi un Saeima pieņēmusi 16 likumus, Ministru kabinets 

pieņēmis 48 noteikumus, apstiprinājis 7 politikas plānošanas dokumentus, apstiprinājis 32 

rīkojumus un 3 protokollēmumus, izskatījis 21 informatīvo ziņojumu, kā arī VARAM 

sagatavojusi apstiprināšanai 17 nacionālās pozīcijas un nostājas projektus. Vienlaikus 

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

pieņemto tiesību aktu saraksts pievienots pielikumā Nr.3. 

2019. gadā turpināta ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda investīciju 

pieejamības efektīva nodrošināšana projektu iesniedzējiem vides, reģionālās attīstības un 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās par kopējo ES fondu finansējumu 723,89 

milj. eiro. 2019.gadā kumulatīvi iesniegts 471 projekts par 652,13 milj. eiro ES fondu 

finansējuma, t.sk., apstiprināti 240 projekti par 501,07 milj. eiro, vērtēšanā 35 projekti 47,89 

milj. eiro vērtībā, pabeigti 164 projekti 76,82. milj. eiro vērtībā, atsaukti un/vai pārtraukti 32 

projekti 26,35 milj. eiro vērtībā. Nodrošinot ES fondu plānošanas perioda 2014.-2020.gadam 

investīciju vides aizsardzībā, reģionālajā attīstībā un informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju jomā efektīvu pārvaldību, ir sasniegti vai pat pārsniegti snieguma ietvara 

starpposma iznākuma un finanšu rādītāji, kā rezultātā VARAM var izmantot visu tās pārziņā 

esošo snieguma rezerves finansējumu, ko apliecina arī 2019. gada rudenī no Eiropas 

Komisijas (turpmāk – EK) saņemtā atļauja Latvijai izmantot 6 % snieguma rezerves 

finansējumu no 4,4 miljrd. eiro ES fondu investīcijām. 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību 2019. gadā 

2019.gadā lielākā daļa VARAM veikto uzdevumu saistīti ar Artura Krišjāņa Kariņa 

valdības deklarācijā doto uzdevumu realizāciju. 

 Zemāk apskatīti būtiskākie paveiktie darbi un notikumi 2019.gadā. 

 



 5 

 

1.2 VARAM 2019. gada darbības virzienu un būtiskāko paveikto darbu 

kopsavilkums. 

1.2.1.  Vides un klimata politika 

Klimata pārmaiņu jautājumi iekļauti valdības dienaskārtībā ar augstu prioritāti, 

saskatot iespējas attīstīt jaunas nozares un jaunu darba vietu radīšanu. Latvijas viedoklis 

pozicionēts starptautiski, nodrošinot aktīvu dalību ES Vides ministru padomēs un pārstāvot 

valsti ANO Klimata konferencē Madridē, Spānijā 2019. gada decembrī. 

EK Paziņojumā par Eiropas Zaļo kursu ir iekļauta virkne pasākumu ar noteiktiem 

termiņiem attiecībā uz jauniem priekšlikumiem, kurā klimats ir izvirzīts kā viena no 

galvenajām prioritātēm un uzsvērts, ka ES jākļūst par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu līdz 

2050. gadam. Latvija kopumā atzinīgi vērtē EK paziņojumu par Eiropas Zaļo kursu un virzību 

uz klimatneitralitāti 2050. gadā, kas sniegs jaunus ekonomiskos stimulus un iespējas arī 

Latvijas iedzīvotājiem un ekonomikai, tostarp nodrošinās skaidrību par pārejas nosacījumiem, 

kā arī uzņēmumiem un investoriem nepieciešamo politikas paredzamību. 

Izstrādāta Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam. 

Stratēģija definē divus mērķus – siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšana visos 

tautsaimniecības sektoros un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes palielināšana - un kalpos kā 

vīzijas dokuments klimatneitralitātes sasniegšanā. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar 

VARAM un citām iesaistītajām minsitrijām izstrādāja Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 

2021.-2030. gadam, kas paredz konkrētu pasākumu ieviešanu virzībai uz klimatneitralitāti. 

Lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem un tautsaimniecībai labāk pielāgoties klimata pārmaiņām 

un tādējādi mazinātu klimata pārmaiņu radītos zaudējumus, valdībā ir apstiprināts Latvijas 

pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam, kas paredz ieviest 

vairāk nekā 80 pasākumus. 

Izstrādāts un ar 2020.gada 16.aprīļa Ministru kabineta (turpmāk – MK) rīkojumu 

Nr.197 apstiprināts Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2020.-2030.gadam . 

Plāns izstrādāts, lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku 

veselību, kā arī samazinātu izmaksas un zaudēto darba laiku, ko veselības problēmu un ārstu 

apmeklējumu dēļ rada gaisa piesārņojums. Plānā noteikto pasākumu īstenošana palīdzēs 

nodrošināt ES līmenī noteikto gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķu 2020., 

2025. un 2030. gadam izpildi. 

Cieši sadarbojoties ar Saeimu, VARAM 2019.gadā noslēdza 20 gadu garās diskusijas 

par depozīta jautājumu - 2019.gada 17.oktobrī Saeimā ir pieņemti grozījumi Iepakojuma 

likumā, kas paredz ka no 2022.gada 1.februāra Latvijā sāks darboties depozīta sistēma 

dzērienu iepakojumam. Depozīta sistēma būs vienota visā valstī, un tās piemērošanu 

nodrošinās depozīta sistēmas operators. 

2019. gada oktobrī Latvijā īstenots pirmais liela mēroga starptautiskais radiācijas 

drošības sistēmas novērtējums, kas aptvēra visas radiācijas drošības jomas valstī, tai skaitā – 

darbības ar jonizējošajiem starojuma avotiem, radioaktīvo atkritumu pārvaldību, gatavību un 

rīcību radiācijas avārijās, kā arī darbinieku, iedzīvotāju un pacientu aizsardzību medicīniskajā 

apstarošanā. Starptautisko ekspertu komanda atzīmēja Latvijas paveikto radiācijas drošības 

infrastruktūras izveidošanai, kā arī sniedza rekomendācijas un ieteikumus tās stiprināšanai.  

Lai noteiktu vienotu un skaidru nomas maksas aprēķināšanas un konkursa par zemes 

nomas tiesībām rīkošanas kārtību, ja publiska persona iznomā zemesgabalu zemes dzīļu 

izmantošanai, 2019. gadā sagatavots un Ministru kabinetā iesniegts un apstiprināts noteikumu 

projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 “Zemes 
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dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas 

kārtība””. Turpināts darbs, lai pilnveidotu zemes dzīļu pārvaldības un aizsardzības normatīvo 

regulējumu, kā arī, lai izstrādātu plānošanas dokumentu kūdras resursu ilgtspējīgai 

izmantošanai. 

2019.gadā sagatavotajā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – 

OECD) Vides raksturlielumu pārskatā par Latviju  izvērtēts progress nacionālo un 

starptautisko vides saistību īstenošanā pēdējā desmitgadē un izceltas Latvijas iespējas veicināt 

zaļo izaugsmi un attīstīt klimatneitrālu ekonomiku. Detāli izskatīta atkritumu 

apsaimniekošana un progress virzībā uz aprities ekonomiku, kā arī vērtēti izaicinājumi 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Veicinot dabas resursu efektīvāku izmantošanu, 

izstrādāts Aprites ekonomikas stratēģijas Latvijai projekts.  

2019.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. 2019.gadā ZPI īpatsvars 

sastādīja 17,3% finansiālā izteiksmē no visiem publiskajiem iepirkumiem, kas ir nedaudz 

mazāk kā 2018.gadā (18,3%), taču vērtējot ZPI skaita īpatsvaru, 2019.gadā vērojams 

pieaugums līdz 13,2% (2018.gadā – 11,4%). Savukārt obligāti piemērojamās ZPI grupās 

īpatsvars finansiālā izteiksmē sasniedza 83,1% (2018.gadā – 74,3%). 2019.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, tīrīšanas līdzekļu, būvniecības, ceļu 

būves un mēbeļu iepirkumiem.  

Lai veicinātu efektīvu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību Latvijā, tika 

apvienotas divas atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmas (Atkritumu pārvadājumu 

valsts uzskaites sistēmu (APUS) un Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu valsts 

uzskaites sistēmu (BRAPUS)), vienlaikus uzlabojot abu sistēmu, t.sk. mobilās lietotnes, 

pašreizējo funkcionalitāti. Tika uzlabota datu kvalitāte par visa veida atkritumu 

pārvadājumiem gan Latvijas robežās, gan pārrobežu sūtījumos. Ar sistēmu apvienošanu tika 

mazināts administratīvais un finansiālais slogs komercsektoram (iepriekš komersantiem bija 

jākļūst par abu sistēmu lietotājiem, vienlaikus slēdzot divus atsevišķus līgumus un sedzot 

maksu par abu sistēmu uzturēšanu, kā arī komersantam praksē bija jālieto divas sistēmas). 

Sadarbībā ar Valsts vides dienestu, pilnveidota esošā mikrolapa www.skiroviegli.lv 

par tīmekļvietni, kur ir pieejama aktuāla informācija par atkritumu dalītas vākšanas vietām 

Latvijā. “Šķiro viegli” ļauj iedzīvotājiem ērti atrast sev tuvākās atkritumu dalītas vākšanas 

vietas, saņemt visu nepieciešamo informāciju par konkrēto vietu, kā arī ziņot vietas 

apsaimniekotājam par neatbilstībām un pārkāpumiem. 

2019. gadā noticis aktīvs darbs pārņemot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 

noteiktās tiesību normas Ķīmisko vielu likumā, un ar plānotajiem grozījumiem tiks noteikta 

administratīvā atbildība par pārkāpumiem, veicot darbības ar ķīmiskām vielām, maisījumiem, 

biocīdiem (t.sk. apstrādātiem izstrādājumiem), ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām 

siltumnīcefekta gāzēm. 

Administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ietvaros 2019. gadā izstrādāts likumprojekts 

“Grozījumi likumā “Par piesārņojumu”, lai pārņemtu Latvijas Administratīvajā pārkāpumu 

kodeksā esošās tiesību normas vides piesārņojuma jomā, precizējot un papildinot pārkāpumu 

veidus un par tiem paredzēto administratīvo atbildību. 

2019. gadā veikts būtisks grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija 

noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 

reģistrēšanu”, kas samazinās vides piesārņojumu ar neattīrītiem notekūdeņiem un 

veicinās pieslēgumu izveidi centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Ja decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas īpašnieks līdz 2021. gada 31. decembrim nenodrošina attiecīgās 

http://www.skiroviegli.lv/
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sistēmas sakārtošanu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ja īpašumam pieguļošajā 

ielā atrodas centralizētā kanalizācijas sistēma, tad īpašniekam ir pienākums līdz 2023. gada 

31. decembrim ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.   

Lai varētu novērtēt iespējamo plūdu izraisītās negatīvās sekas, VARAM apstiprināja 

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

centrs" (turpmāk – LVĢMC) izstrādātās iespējamo plūdu postījumu un plūdu riska kartes. 

Iespējamo plūdu postījumu un plūdu riska kartes tiek izstrādātas/atjaunotas tām teritorijām, 

kuras sākotnējā plūdu riska novērtējuma laikā identificētas kā teritorijas ar būtisku plūdu risku 

– nacionālas (valsts) nozīmes plūdu riska teritorijas. Saskaņā ar Sākotnējo plūdu riska 

novērtējumu 2019.–2024. gadam, Latvijā identificētas 30 nacionālas (valsts) nozīmes plūdu 

riska teritorijas un divas potenciālas plūdu riska teritorijas. Iespējamo plūdu postījumu vietu 

kartes attēlo plūdu riskam pakļautās teritorijas platību, bet plūdu riska kartes attēlo plūdu 

iespējamās nelabvēlīgās sekas, piemēram, apdraudēto iedzīvotāju skaitu, apdraudēto 

infrastruktūru un apbūvi, potenciāli piesārņojošos objektus, apdraudēto kultūrvēsturisko 

mantojumu u.c. 

Administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ietvaros Saeimā 2019.gada 28.novembrī 

pieņemti grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā, papildinot likumu ar 

VII. Nodaļu “Administratīvie pārkāpumi jūras vides aizsardzības un jūras izmantošanas jomā 

un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā”.  Ar minētajiem grozījumiem nosaka 

administratīvo atbildību par piesārņošanu no kuģiem un termināļiem, kā arī par niršanai jūrā 

noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu. 

2019. gadā VARAM ir piedalījusies divu nozīmīgu Eiropas līmeņa dokumentu 

izstrādē. Darbā ar  jaunu regulu  par ūdens atkalizmantošanas minimālajām 

prasībām VARAM ir atbildīgā iestāde, kas gatavoja valsts nostāju un instrukcijas, lai panāktu 

Latvijai vēlamo elastīgumu, ka dalībvalsts var nolemt nepiemērot regulas prasības - 

 notekūdeņu atkārtotu izmantošanu lauksaimniecības zemju apūdeņošanai, ņemot vērā 

ģeogrāfiskos, klimatiskos un ekonomiskos apstākļus. Darbā ar EK priekšlikumu, kas būtiski 

groza spēkā esošo Padomes 1998.gada 3.novembra direktīvu 98/83/EK par dzeramā ūdens 

kvalitāti, VARAM kā līdzatbildīgā ministrija piedalījās valsts nostājas un 

instrukciju sagatavošanā, lai panāktu Latvijai pieņemamus un izpildāmus nosacījumus, kas 

uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti un brīvu pieejamību sabiedrībai, vienlaikus neradot lielu 

administratīvo un finansiālo slogu. Gan šo regulu, gan direktīvas grozījumus plānots pieņemt 

2020. gadā, līdz ar to darbs vēl turpināsies.    

 

1.2.2.  Reģionālā politika 

Administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk - ATR) ietvaros iecerēts stiprināt vietējās 

pašvaldības un mazināt starp reģioniem pastāvošo sociālekonomisko nevienlīdzību, attīstot 

pašvaldību kapacitāti un koncentrējot finanšu resursus. Tas dos iespējas kāpināt 

administrācijas profesionalitāti, uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību, un 

īstenot dažādus teritorijas attīstības projektus, tai skaitā ieguldīt vairāk līdzekļu infrastruktūrā 

un līdz ar to sekmēt uzņēmējdarbības attīstību to teritorijās. 

2019. gadā administratīvi teritoriālās reformas virzībai izstrādāti un MK izskatīti divi 

informatīvie ziņojumi, kā arī konceptuālais ziņojums. 2019. gadā veikta arī vērienīga ATR 

apspriešana un informatīvā kampaņa – apspriežot sākotnējo administratīvi teritoriālo 

iedalījumu, no maija līdz augustam notika 30 konsultācijas ar pašvaldībām; sabiedrības 

līdzdalības nodrošināšanai izveidots īpašs e-pasts un reformas zvanu centrs; kopš augusta 

VARAM ministrs un citi ministrijas pārstāvji dodas tikties ar iedzīvotājiem Latvijas novados, 

kurus skar ATR. Informatīvo kampaņu par ATR turpina arī 2020. gadā. 
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Saistībā ar ATR īstenošanu uzsākta normatīvā regulējuma izstrāde par administratīvo 

teritoriju statusa un robežu noteikšanu un to izmaiņu kārtību. 

Uz konceptuālā ziņojuma pamata izstrādāts un MK atbalstīts likumprojekts 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, paredzot veidot spēcīgas, ekonomiski 

attīstīties spējīgas pašvaldības, kas var nodrošināt līdzvērtīgus pakalpojumus salīdzināmā 

kvalitātē visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no to dzīvesvietas. Likumprojekta 

izskatīšana turpinās Saeimā. 

Sagatavots un izskatīts MK informatīvais ziņojums “Par plānošanas reģionu darbības 

pilnveidošanu” , kurā sniegts pārskats par pašreizējo tiesisko regulējumu un plānošanas 

reģionu nozīmi reģionālās attīstības veicināšanā, kā arī noteikti uzdevumi plānošanas reģionu 

darbības pilnveidošanai. Uzsākts darbs ar nozaru ministrijām par atsevišķu uzdevumu 

nodošanu reģionālajam pārvaldes līmenim, ietverot izvērtējumu par kopīgas valsts un 

pašvaldības iestādes izveidi uz plānošanas reģionu bāzes, vai valsts pārvaldes administratīvo 

reģionu, vai cita modeļa ieviešanas nepieciešamību, tā iespējamajām kompetencēm un 

pārvaldības modeļiem. 

Uzsākta Pašvaldību likuma izstrāde, analizējot pašvaldību darbības organizācijas jomā 

pastāvošas problēmas tiesiskajā regulējumā, piemēram, deputātu amatu savienošanas 

ierobežojumu nevienveidība, autonomo funkciju neprecīzs formulējums, nepietiekama 

iedzīvotāju iesaiste pašvaldību darbībā u.c.  

Nopietna uzmanība pārskata gada laikā pievērsta pašvaldību pārraudzībai, vairākiem 

desmitiem pašvaldību VARAM norādījusi uz pārkāpumiem un pieprasījusi ievērot tiesiskumu 

un labas pārvaldības principus. Pēc VARAM veiktā izvērtējuma, konstatējot atkārtotus 

pārkāpumus, tika pieņemts lēmums no amata atstādināt Rīgas domes priekšsēdētāju. Pēc tam, 

kad 2019.gada laikā divas reizes tika izsludināta ārkārtējā situācija Rīgas pilsētas pašvaldībā , 

tika pieņemts lēmums par Rīgas domes atlaišanu , ņemot vērā, ka Rīgas dome pieļauj 

nelikumīgu rīcību un nepilda Atkritumu apsaimniekošanas likumā, likumā “Par pašvaldībām” 

un citos normatīvajos aktos noteikto.  

VARAM virza vairākas būtiskas reformas, kuru kopējais mērķis ir panākt reģionu 

potenciāla attīstību un mazināt pastāvošo sociālekonomisko nevienlīdzību. Ir izstrādātas 

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, kas detalizē Nacionālā attīstības 

plāna līdz 2027.gadam projekta (NAP2027) uzstādījumus, rīcības virzienus un uzdevumus 

reģionālajā politikā. Kā būtiskākie jaunās reģionālās politikas principi un tematiskie virzieni 

izvirzīti: teritoriālā pieeja atbalsta sniegšanā, tematiskā koncentrācija, viedu risinājumu 

principa piemērošana attīstības plānošanā un projektu īstenošanā. Pamatnostādnēs ir ietverti 

atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai, pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 

uzlabošanai, publiskās pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības kapacitātes celšanai, kā arī 

sabiedrības līdzdalības palielināšanai lēmumu pieņemšanas procesos, kas būs piemērojami 

pašvaldībām pēc administratīvi teritoriālās reformas, tādējādi veicinot reģionālās politikas 

mērķu sasniegšanu. Turpmāk ir būtiski nodrošināt ES fondu 2021.-2027.gadam finansējuma 

piesaisti Reģionālās politikas pamatnostādņu uzstādījumu ieviešanai. Lai nodrošinātu 

sabiedrības lielāku iesaisti teritorijas attīstībā, pamatnostādnēs paredzēta līdzdalības budžeta 

ieviešana Latvijā. Līdzdalības budžets ir demokrātisks process, kas sniedz iespēju pašiem 

iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek tērēta daļa no pašvaldības budžeta. Konceptuālais ziņojums 

par līdzdalības budžeta ieviešanas iespējām Latvijā, t.sk. balstoties uz ārvalstu un Rīgas 

pilsētas pieredzi, 2019.gada decembrī izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. 

Lai nodrošinātu aptuveni 800 km valsts reģionālo un valsts vietējo autoceļu pārbūvi 

vai atjaunošanu administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, 2019.gada 5.novembrī MK 

atbalstīts informatīvais ziņojums “Par investīciju programmu autoceļu attīstībai administratīvi 

teritoriālās reformas kontekstā”. Ceļu tīkla sakārtošanai laika posmā no 2021.-2023.gadam 
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plānots piesaistīt aptuveni 300 milj. eiro finansējumu. Investīciju programmas izstrādei 

VARAM sadarbībā ar plānošanas reģioniem identificē sakārtojamos ceļu posmus. 

Izstrādāti “Grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā”  un “Grozījumi 

likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”” , kas 

veicinās Latgales reģiona attīstību un mazinās nevienlīdzību. Kopš Latgales SEZ darbības 

uzsākšanas līdz 2019.gada beigām par investīcijām Latgales SEZ teritorijā ir noslēgts 21 

līgums 8,9 milj. euro ieguldījumu apmērā, pabeigta 12 ieguldījumu projektu īstenošana, 

Latgales SEZ iekļauti 65,09 ha platības, saskaņā ar noslēgtajos līgumos paredzēto plānots līdz 

2022.gadam izveidot 129 jaunas darba vietas. 

Piesaistot ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējumu, nodrošināta 

darba vietu izveide un privāto investīciju piesaiste reģionos – līdz 2019. gada 31. decembrim 

noslēgti līgumi par 157 projektu īstenošanu par kopējo ERAF finansējumu 213,75 milj. eiro, 

jeb 65,6% apmērā no pieejamā ERAF finansējuma, t.sk. pabeigti 74 projekti (ERAF 

finansējums – 51,7 milj. eiro).  Šajā periodā (t.i., līdz 2019.gada beigām) ir izveidotas 1 138 

darbavietas, no projektu ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo 

komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 

sasniedz 152,33 milj. eiro (plānotas 300,74 milj. eiro) un atjaunota degradēto teritoriju platība 

107,72 ha apmērā, kas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu 

paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās. 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda finansējums tiek novirzīts arī 

pašvaldību ēku energoefektivitātes celšanai. Līdz 2019. gada 31. decembrim noslēgti līgumi 

par  114  projektu īstenošanu par kopējo ERAF finansējumu 35,3 milj. eiro, t.sk. pabeigti 57 

projekti (ERAF finansējums – 12,8 milj. eiro).  Šajā periodā (t.i., līdz 2019.gada beigām) 

sasniegti šādi rezultāti: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās 

15,6 milj. kWh gadā (plānots 20,5 milj. kWh gadā) un aprēķinātais SEG samazinājums gadā 

4227 CO2 ekvivalenta tonnas (plānotas 5180 CO2 ekvivalenta tonnas). 

VARAM ir izstrādājusi Jūras plānojumu valsts iekšējiem jūras ūdeņiem, teritoriālajai 

jūrai un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem līdz 2030. gadam, kurā noteikta jūras 

izmantošana un izmantošanas nosacījumi. Tajā noteiktas valsts prioritātes jūras telpas 

izmantošanā, lai panāktu efektīvu un tajā pašā laikā videi saudzīgu jūras telpas izmantošanu, 

saskaņojot dažādu nozaru intereses. 

Jūras plānojums publiski pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 

(Ģeoportālā), kas vienlaicīgi ir arī teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes vides 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) publiskā daļa. 2019.gadā 

TAPIS veikta virkne pilnveidojumu, tai skaitā, paplašināta e-pakalpojumos pieejamā 

informācija, padarīta ērtāka un vienkāršāka šo e-pakalpojumu saņemšana, kā arī pilnveidota 

elektronisko iesniegumu iesniegšana plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas procesā. 

Līvānu novada pašvaldībai iegūstot titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 

2019”, noslēdzies ģimeņu, pašvaldību un arī starptautisko atzinību saņēmušās programmas 

konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”. Programmas ietvaros pašvaldības tiek vērtētas 

un ik gadu noteiktas labākās un ģimenēm ar bērniem pretimnākošākās pašvaldības, kā arī tiek 

sniegts finansiāls atbalsts nevalstiskajām organizācijām ģimenēm labvēlīgas vides veidošanas 

projektiem pašvaldībās un ģimenisko vērtību popularizēšanas pasākumu organizēšanai un 

aktivitāšu īstenošanai. Lai nodrošinātu efektīvāku ģimenes atbalsta programmu (“Ģimenei 

draudzīga pašvaldība”; “Ģimenei draudzīgs darba devējs”; Latvijas Goda ģimenes apliecība 

"3+ Ģimenes karte") darbību, to īstenošana un attīstība tiek nodota SIF. 

Atskaites periodā VARAM, veicot pašvaldības darbības tiesiskuma uzraudzību 

teritorijas attīstības planosanas jomā un izpildot Teritorijas attīstības plānošanas likumā 

noteikto VARAM kompetenci, ir izskatīti ap 60 ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem 
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apstiprinātie teritorijas plānojumi un lokālplanojumi, un sniegts viedoklis par iespēju tos 

īstenot, tai skaitā,  sagatavoti un izdoti 4 vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 

rīkojumi par saistošo noteikumu darbības apturēšanu. 

VARAM tiek turpināts remigrācijas projekts “Reģionālās remigrācijas koordinators”. 

Reģionālie koordinatori 2019. gada laikā par iespējām atgriezties Latvijā informējuši 1432 

ģimenes, ir sagatavoti 2268 personalizētie informācijas piedāvājumi, kā arī ar koordinatoru 

atbalstu Latvijā ir atgriezušies 656 cilvēki. 

 

1.2.3.  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politika 

Starptautiski Latvija 2019. gadā ir sasniegusi uzteicamus rādītājus informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) jomas attīstībā. Latvija ierindojusies 4. vietā 

valstu ar straujāko e-pārvaldes attīstību topā. Top 5 veido Malta, Igaunija, Austrija, Latvija un 

Lietuva. Latvijas veiktspēja novērtēta kā 4. labākā ar strauji augošu digitālo pakalpojumu 

piedāvājumu kopvērtējumā ar lietotāju skaita pieaugumu. Latvijai ir 4. vieta pakalpojumu 

pieejamībai uzņēmējdarbības veikšanā, automašīnas iegādē un ekspluatācijā, pārcelšanās un 

mazo prasību procedūru uzsākšana (vērtētas kopumā 8 dzīves situācijas šajā gadā), secināts 

Eiropas Komisijas ikgadējā e-pārvaldes pētījumā eGovernment Benchmark, kur vērtē IKT 

izmantošanu valsts pārvaldē ES, mērot, izmantojot vienu vai vairākus indikatorus 4 rādītājos: 

lietojamība, caurspīdīgums, e-rīku izmantošana, pārrobežu pieejamība. Valdības rīcības plānā 

noteikts, ka valsts un pašvaldību iestāžu digitālā brieduma līmenim (e-indeksam) jāpieaug 

vidēji par 1% gadā. 2018. gadā vidējais visu iestāžu E-indekss bija 36,10% (ministrijām 

33,06%, iestādēm 36,58%), savukārt 2019. gada vidējais visu iestāžu E-indekss bija 44,45% 

(ministrijām 43,74%, iestādēm 44,44%). 

OECD 2019. gada sākumā uzsāka Latvijas digitālās transformācijas izvērtējumu, lai 

sniegtu ieteikumus, kā Latvija var vislabāk izmantot digitālās transformācijas radītās iespējas 

digitālas ekonomikas un sabiedrības attīstībai.  

2019. gadā uzsākta valsts IKT jomas modernizācija un uzsākta IKT pārvaldības 

reforma. Lai ieviestu valsts pārvaldē vienotu un efektīvu IKT pārvaldības sistēmu, kā arī 

nodrošinātu pēc iespējas digitālu, sasniedzamu un efektīvu valsts pārvaldi, sadarbībā ar 

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas E-pārvaldības apakškomisiju sagatavoti un 

2019. gada 7. novembrī iesniegti izskatīšanai Saeimas komisijā likumprojekti “E-pārvaldības 

likums”, “Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” un “Grozījumi Informācijas atklātības 

likumā”. 

Lai nodrošinātu tehnoloģisko atbalstu valsts IKT pārvaldībai, ir izstrādāta un tiek 

ieviesta Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma (turpmāk - 

VIRSIS), kurā turpmāk centralizēti, jaunā kvalitātē tiks uzkrāti dati par valsts informācijas 

sistēmās apstrādātajiem informācijas resursiem, kā arī informācija par valsts informācijas 

sistēmu darbībai nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem resursiem un pakalpojumiem. VIRSIS 

sekmēs nu jau par labas pārvaldības praksi kļuvušo informācijas principa “tikai vienreiz” 

ieviešanu. 

Lai noteiktu publisko pakalpojumu vides pilnveides pasākumus pakalpojumu 

sniegšanas un pārvaldības pilnveidei, MK 2020. gada 4. februārī apstiprināts Pakalpojumu 

vides pilnveides plāns 2020.-2023. gadam, kura galvenie virzieni ir proaktīvu, primāri digitālu 

dzīves situācijās balstītu pakalpojumu veidošana, to pieejamība un piekļūstamība iekšzemes 

un pārrobežu lietotājiem . 

2020. gada 25. februārī MK apstiprināta VARAM 2019. gadā izstrādātā “Publisko 

pakalpojumu pārveides metodoloģija”, kuras mērķis ir piedāvāt aprobētu instrumentāriju visu 

valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanas procesu pārveidei, nodrošinot ātrāku un efektīvāku 
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valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un 

administratīvo slogu, un radot priekšnosacījumus valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanas 

procesu digitalizācijas straujākai attīstībai. 

Lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un piekļūstamību personām ar invaliditāti un 

vecākiem cilvēkiem, kā arī tīmekļvietņu un mobilo lietotņu satura lietojamību kopumā, 

turpinājās darbs pie Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Direktīva 

2016/2102/ES par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību 

ieviešanas. Jaunās tīmekļvietnes un mobilās lietotnes, kas tika izveidotas pēc 2019. gada 

23. septembra ir atbilstošas piekļūstamības prasībām, tai skaitā Valsts kancelejas izstrādes 

procesā esošā Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma un satura vadība 

sistēma, kura tiks izmantota iestāžu tīmekļvietņu veidošanā. 2019. gadā tika sagatavoti 

Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumu Nr. 611 “Kārtība, kādā iestādes 

ievieto informācija internetā” grozījumi. Noteikumu grozījumu projekta mērķis ir sniegt valsts 

un pašvaldību iestāžu informāciju tīmekļvietnēs lietotājorientētā, mūsdienu prasībām 

atbilstošā, piekļūstamā veidā personām ar invaliditāti, vecākiem cilvēkiem un citām lietotāju 

grupām kā arī pilnveidot piekļūstamības prasību uzraudzības kārtību, tā veidojot valsts 

pārvaldes informāciju pieejamāku un piekļūstamāku lietotājiem. Noteikumu projekts paredz 

noteikt arī kārtību, kādā darbosies Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā 

platforma, kas ir izveidota ar mērķi nodrošināt vienotu iestāžu tīmekļvietņu pārvaldību. 

2019. gadā turpinājās mērķtiecīgi veidota politika, kas nodrošina pakalpojumu 

pieejamību iespējami tuvu iedzīvotāju dzīvesvietām – Valsts un pašvaldību vienoto klientu 

apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla attīstīšana. Gads noslēdzās ar iespēju iedzīvotājiem 

saņemt pakalpojumus 117 klientu apkalpošanas vietās, 90 pašvaldībās Latvijā. 2019. gadā 

apstiprināta 7 jaunu VPVKAC izveide. Pakalpojumu klāstam, kuru var pieteikt VPVKAC, 

pievienojušās tādas valsts pārvaldes iestādes kā Būvniecības valsts kontroles birojs, Sociālās 

integrācijas valsts aģentūra un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. 

VARAM sadarbībā ar LPS un pakalpojumu turētājiem turpināja darbu pie pašvaldību 

pakalpojumu unificēto nosaukumu un īsās anotācijas izstrādes. Unificēto pakalpojumu mērķis 

ir harmonizēt pakalpojumu nosaukumus un īsos aprakstus, lai atvieglotu pakalpojumu 

atrašanu un Latvija.lv, precīzāk, pakalpojuma saņēmējs varētu iepazīties ar konkrētās 

pašvaldības pakalpojumiem un to detalizētu informāciju portālā par konkrēto pakalpojumu, 

par kuru saturu un īstenošanu ir atbildīga pašvaldība 2019. gadā unificēto pakalpojumu 

šablonu skaits pieauga līdz 95.  

Lai Latvija virzītos uz datos balstītu sabiedrību, tika izstrādāta Latvijas atvērto datu 

stratēģija. Stratēģijā noteikts, ka valsts pārvaldes iestādēm to rīcībā esošie dati jāpadara 

atkalizmantojami, kā arī aprakstīta atvērto datu situācija Latvijā, izskaidrota atvērto datu 

stratēģijas ieviešanas principu izveide, datu publicēšanas ieguvumi un izaicinājumi, ieskicētas 

starptautiskās novitātes atvērto datu politikas jomā. Īstenojot Latvijas atvērto datu stratēģijā 

noteiktos uzdevumus, Latvija būs veikusi nozīmīgus priekšdarbus Eiropas Savienības 

Publiskā sektora informācijas direktīvas grozījumu ieviešanai Latvijas valsts pārvaldē – tiks 

veicināta valsts pārvaldes iestāžu rīcībā esošo datu publicēšana un nodošana privātajam 

sektoram bez maksas, kā arī veicināta efektīvāka starpiestāžu datu apmaiņa un izmantošana. 

Lai sekmētu sabiedrības izpratni un iesaisti atvērto datu jomā, 2019. gada 1. martā 

norisinājās pirmais Atvērto datu hakatons skolēniem. Atvērto datu hakatons skolēniem ilga 24 

dienas, kuru laikā skolēni izstrādāja sabiedrībai noderīgus risinājumus. VARAM sadarbībā ar 

Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociāciju 2019. gadā organizēja pirmo pašvaldību atvērto datu 

hakatonu. 24 stundu radošā programmēšanas un izstrādes hakatona mērķis bija veicināt 

pašvaldību un valsts pārvaldes datu atvēršanu un plašāku pielietojumu, kā arī parādīt 

pašvaldību, to iedzīvotāju, uzņēmēju, kā arī tūristu ieguvumus, radot produktus vai 

pakalpojumus no atvērtajiem datiem. 
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Latvija 2019. gadā ieņēma 10. vietu Eiropas Savienības atkalizmantošanas indeksā. Šo 

indeksu veido četri rādītāji. Atvērto datu politikā Latvija ieņem 12. vietu, Nacionālo atvērto 

datu portāla darbības rādītājā – 10. vietu, Atvērto datu ietekmes novērtējumā – 10. vietu, 

Atvērto datu kvalitātē – 8. vietu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 

Atvērto datu indeksā (OURData index) Latvija par astoņām vietām apsteidz Lietuvu un 

Igauniju, un, salīdzinot ar 2017. gadu, uzrāda 36% progresu. OECD ziņojumā “Government at 

a Glance 2019” norādīts, ka Latvija sasniegusi vidējo OECD līmeni. OURData indeksu veido 

trīs rādītāji – datu pieejamība, piekļūstamība datiem un valdības atbalsts datu 

atkalizmantošanai. 

Sadarbībā ar nozaru ministrijām un IKT nozares profesionāļiem, izstrādāts un 

2020. gada 4. februārī MK apstiprināts informatīvais ziņojums “Par mākslīgā intelekta 

risinājumu attīstību”, kur definēta turpmākā rīcība attiecībā uz mākslīgā intelekta risinājumu 

izmantošanu tuvāko trīs gadu periodā. 

Sākot ar 2019. gadu, Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir iespēja izmantot 

mūsdienīgu, ērtu un drošu rīku saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm – oficiālo elektronisko 

adresi. E-adresē kopumā nosūtīti jau vairāk kā 700 000 dokumentu, tādējādi būtiski 

efektivizējot iestāžu un privātpersonu saziņu (sākot ar 2020. gadu, oficiālo e-adresi uzsāka 

lietot arī zvērināti notāri, zvērināti tiesu izpildītāji, Augstākā tiesa un Satversmes tiesa). Ir 

sagatavots likumprojekts, kas paredz paplašināt e-adreses obligāto lietotāju loku, iekļaujot 

zemessargus, valsts amatpersonas, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības. E-adresi 

2019. gada beigās izveidojušas 6 608 fiziskās personas, 1 155 juridiskās personas un 3 137 

valsts iestādes. 

Lai veicinātu eID kartes plašāku izmantošanu, 2019. gada 9. maijā Saeimā ir pieņemti 

„Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā”, kas nosaka eID karti kā obligātu un 

primāru personas identifikācijas līdzekli sākot no 2023. gada, paredzot pārejas periodu no 

2021. gada līdz 2022. gadam. Grozījumi nodrošina vienotu tiesisko ietvaru, kas elektroniskā 

vidē regulē dažādu praksē pielietoto personas identifikācijas līdzekļu izmantošanu un garantē 

piekļuvi valsts sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem. 

VARAM izstrādājusi un MK 2020. gada 26. februārī apstiprināja konceptuālo 

ziņojumu „Par eID karti kā derīgu personu apliecinošu dokumentu Saeimas vēlēšanās”, kas 

paredz eID kartes izmantošanu Saeimas vēlēšanās, ieviešot elektronisku tiešsaistes vēlētāju 

reģistru un personu apliecinošu dokumentu nolasīšanu un datu automatizētu ievadi, 

izmantojot attiecīgi konfigurētas viedierīces. 

Latvijas nacionālie elektroniskās identifikācijas risinājumi (ieskaitot eID karti un 

eParaksts mobile) tika paziņoti Eiropas Komisijai, lai kvalificētos pārrobežu pakalpojumu 

piekļuvei. 2019. gada decembrī Eiropas Komisija oficiāli publicēja Latvijas eID līdzekļus kā 

paziņotus pārrobežu elektronisko pakalpojumu piekļuvei ar uzticamības līmeņiem “augsts” un 

“būtisks”. Līdz ar to, Latvija kļuva par otro valsti Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā, kuras eID 

līdzekļi ir akceptējami Eiropas Savienības dalībvalstīs piekļuvei pārrobežu elektroniskajiem 

pakalpojumiem. 

Lai risinātu IKT jomas vajadzības, tiek piesaistīts ES fondu 2014.-2020. gada 

plānošanas perioda finansējums. Līdz 2019. gada 31. decembrim noslēgti līgumi par 48 

projektu īstenošanu par kopējo ERAF finansējumu 107,9 milj. eiro, jeb 83,6% apmērā no 

pieejamā ERAF finansējuma, t.sk., pabeigti divi projekti (ERAF finansējums 3,4 milj. EUR). 

Līdz 2019. gada 31. decembrim projektu ietvaros ir modernizēti (digitalizēti) 78 valsts 

pārvaldes procesi un attīstītas 8 centralizētās atvērto informācijas sistēmu platformas. 

Papildus tam, 2019. gadā ir saskaņoti un MK apstiprināti 8 publiskās pārvaldes IKT attīstības 

otrās kārtas projektu apraksti, iekļaujot tos valsts vienotajā IKT arhitektūrā, kuru ietvaros ES 

fondu investīcijas plānots novirzīt Būvniecības procesu informācijas sistēmas tālākai 

attīstībai, Publisko pakalpojumu daudzkanālu tehnoloģisko risinājumu izveidei Valsts sociālās 

https://www.europeandataportal.eu/en/dashboard/2019
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apdrošināšanas aģentūrā, Jaunas paaudzes iekšlietu integrētās informācijas sistēmas izveidei, 

Kultūras mantojuma satura digitalizācijai u.c. 

2019. gadā turpinātas aktivitātes e-prasmju attīstīšanas jomā. Lai veicinātu iedzīvotāju 

un uzņēmēju informētību par izstrādātajiem digitālajiem risinājumiem un vairotu prasmes to 

izmantošanā, VARAM turpināja 2018. gada aprīlī uzsākto visaptverošo integrēto 

komunikācijas un mācību aktivitāšu programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”. 

Programmas ietvaros 2019. gadā īstenoti šādi pasākumi:  

 mācības vairāk kā 3 100 digitālajiem aģentiem (42 bibliotekāriem, 848 

skolotājiem, 2 226 valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, 16 žurnālistiem);  

 vietnē mana.latvija.lv ik mēnesi tika publicētas preses ziņas, aktualitātes 

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

izveidots 21 dzīves situācijas apraksts ar e-pakalpojumu izpildes video, kas 

izstrādāti sadarbībā ar 65 iestādēm;  

 13 tīklošanās pasākumi (t. sk. vebināri un radošas darbnīcas) un pieci pasākumi 

reģionos par programmas norisi, mācību iespējām un e-risinājumiem valsts un 

pašvaldību, kā arī valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 

darbiniekiem, Ārlietu ministrijai un tās vēstniecībām, pieaugušo izglītības 

koordinatoriem, maziem un vidējiem uzņēmējiem, senioriem, partneriestādēm; 

 Latvijas digitālais forums ar mērķi veicināt Latvijas kā viedo tehnoloģiju līderi 

pasaulē attīstību, un vairāk kā 350 klātienes pasākumi e-risinājumu un e-

pakalpojumu plašākas lietošanas veicināšanai. 

 informatīvās kampaņas televīzijā, radio, presē un internetā, par programmas 

vēstnešiem piesaistot sabiedrībā zināmas personas.  

2019. gadā uzsākts darbs pie valsts pārvaldes portāla Latvija.lv pilnveides iepirkuma 

izstrādes. Jauno portāla versiju plānots ieviest produkcijas vidē līdz 2022. gadam. Jaunā 

portāla izstrāde ilgtermiņā veicinās pakalpojumu centralizāciju portālā Latvija.lv. Portāla 

jaunā versija tiks izstrādāta, lai tā būtu pēc iespējas draudzīga lietotājiem un pakalpojumu 

sniedzējiem, kā arī tiks pilnveidota portāla funkcionalitāte, lai nodrošinātu, ka portālā 

pieejamā informācija un pakalpojumi ir pieejami arī pārrobežu lietotājiem. 2019. gadā valsts 

pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv publicēti 255 valsts pārvaldes institūciju 4339 valsts 

pārvaldes pakalpojumu apraksti. Portāls 2019. gadā nodrošināja darbību 126 e-

pakalpojumiem, ko sniedz 26 iestādes. 2019. gadā portāla Latvija.lv kopējo unikālo lietotāju 

skaits ir sasniedzis 1 085 tūkstošus, kas ir par 145 tūkstošiem vairāk nekā 2018. gadā.  

2019. gadā uzsākts darbs pie Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 2. oktobra 

Regulas (ES) 2018/1724, ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi 

informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko 

groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012 (turpmāk – Regula) prasību ieviešanas. Regulas mērķis ir 

atbalstīt un veicināt ES valstu pilsoņu un uzņēmumu mobilitāti, atvieglojot tiešsaistes piekļuvi 

informācijai un administratīvajām procedūrām, kā arī palīdzības un problēmu risināšanas 

pakalpojumiem, kas ES pilsoņiem un uzņēmumiem ir nepieciešami, lai produktīvi darbotos 

atrodoties citā ES valstī. Lai nodrošinātu koordinētu Regulas prasību izpildi 2019. gadā, 

VARAM: 

 izveidoja starpinstitūciju vadības komiteju, kuras sastāvā iekļauti lielākie valsts 

pārvaldes pakalpojumu sniedzēji; 

 sagatavoja informatīvā ziņojuma “Par Vienotās digitālās vārtejas regulas 

prasību ieviešanu” projektu, kurš ietver Regulas ieviešanas plānu. 
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1.2.4.  ES  un citu finanšu instrumentu īstenošana 
 

IEGULDĪJUMI INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBĀ UN CITI AR FINANŠU 

IEGULDĪJUMIEM SAISTĪTI JAUTĀJUMI 

Nodrošināta Eiropas Savienības 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. eiro, tostarp, 

247,3 milj. eiro vides jomā, 347,7 milj. eiro reģionālās attīstības jomā un 128,8 milj. eiro IKT 

jomā. Tomēr atbilstoši MK lēmumam, 2020.gadā vides jomas specifiskā atbalsta mērķim 

(turpmāk – SAM) ir samazināts finansējums, pārdalot 3 milj. eiro deinstitucionalizācijas 

projektu īstenošanai. 

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

aizsardzībā 247,3 milj. eiro apmērā. Minētos līdzekļus novirza vides infrastruktūras attīstībai 

un vides aizsardzībai, galvenokārt – kanalizācijas tīklu paplašināšanai, atkritumu dalītās 

vākšanas, pārstrādes un reģenerācijas infrastruktūras attīstībai, plūdu risku samazināšanai 

pilsētās, infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai Natura 2000 teritorijās, bioloģiskās 

daudzveidības pasākumiem, vides monitoringa, vides kontroles un vides informācijas centru 

infrastruktūras pilnveidei, kā arī vēsturiski piesārņoto vietu sanācijai. Līdz 2019. gada 1. 

janvārim ir pabeigtas divas aktivitātes – infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 

teritorijās un atkritumu dalītās vākšanas, pārstrādes un reģenerācijas infrastruktūras attīstība, 

kas detalizētāk aprakstītas VARAM 2018. gada pārskatā. 

Reģionālās attīstības veicināšanai būtiski ir veiksmīgi un efektīvi izmantot pieejamo 

ES fondu finansējumu 347,7 milj. eiro. 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 attīstības programmām. 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomas projektu īstenošanai plānotais 

kopējais ES fondu finansējums ir 128,8 milj. eiro, ko paredzēts novirzīt centralizētu publiskās 

pārvaldes IKT platformu izveidei vai attīstībai un publiskās pārvaldes procesu pilnveidei, kā 

arī kultūras mantojuma digitalizācijai.  

ES fondu finansējumu var novirzīt pasākumiem, lai pilnveidotu publiskās pārvaldes 

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

izmantošanas iespējas, pilnveidotu publiskās pārvaldes procesus. Finansējumu var novirzīt 

centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveidei 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. 

Lai maksimāli risinātu iepriekšminētās problēmas  un efektīvi apgūtu ES investīciju 

fondu līdzekļus 723,8 milj. eiro, līdz 2019.gada 31.decembrim kumulatīvi iesniegts 471 

projekts par  652,13 milj. eiro ES fondu finansējuma, tostarp, 88 projekti vides jomā par 

224,88 milj. eiro, 330 projekti reģionālās attīstības jomā par 310,36 milj. eiro (t.sk. 192 

uzņēmējdarbības projekti par 268,49 milj. eiro) un 53 projekti IKT jomā par 116,88 milj. eiro. 

No tiem projektu sadalījums atbilstoši projektu statusam līdz 2019.gada 31.decembrim 

kumulatīvi ir: 

a) apstiprināti un ieviešanā esoši 240 projekti par 501,07 milj. eiro, tostarp, 65 

projekti vides jomā par 215,59 milj. eiro,  129 projekti reģionālās attīstības jomā par 180,06 
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milj. eiro, (t.sk. 83 uzņēmējdarbības projekti par 162,17 milj. eiro) un 46 projekti IKT jomā 

par 105,42 milj. eiro; 

b) pabeigti 164 projekti par 76,82milj. eiro, tostarp, 20 projekti vides jomā par 

4,42 milj. eiro, 142 projekti reģionālās attīstības jomā par 68,99 milj. eiro, (t.sk. 74 

uzņēmējdarbības projekti par 51,57 milj. eiro) un 2 projekti IKT jomā par 3,4 milj. eiro; 

c) vērtēšanā 35 projekti par 47,89 milj. eiro, tostarp, 30 projekti reģionālās 

attīstības jomā par 39,81 milj. eiro, (t.sk. 20 uzņēmējdarbības projekti par 35,23 milj. eiro) un 

5 projekti IKT jomā par 8,07 milj. eiro; 

d) pārtraukti un atsaukti 32 projekti par 26,35 milj. eiro, tostarp 3 projekti vides 

jomā par 4,87 milj. eiro un 29 projekti reģionālās attīstības jomā par 21,47 milj. eiro (t.sk. 15 

uzņēmējdarbības projekti par 19,51 milj. eiro). 

Par būtiskākajiem kumulatīvi sasniegtajiem rezultātiem 471 projektu īstenošanā līdz 

2019. gada 31.decembrim ir aprakstīts šī gada pārskata attiecīgajās sadaļās, t.i., Vides 

aizsardzība, Reģionālā attīstība un Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 

Papildus iepriekš minētajam jāuzsver, ka, nodrošinot efektīvu ES fondu plānošanas 

perioda 2014.-2020.gadam investīciju vides aizsardzībā, reģionālajā attīstībā un IKT jomā 

pārvaldību, ir sasniegti vai pat pārsniegti snieguma ietvara starpposma iznākuma un finanšu 

rādītāji, kā rezultātā VARAM var izmantot visu tās pārziņā esošo snieguma rezerves 

finansējumu nozaru vajadzību risināšanai, ko apliecina 2019. gada rudenī EK pieņemtais 

lēmums par Latvijas tiesībām izmantot pilnā apmērā visās jomās piešķirto snieguma rezervi 

6% apmērā no kopējām ES investīcijām. Ņemot vērā minēto VARAM ir uzsākusi aktīvu 

darbu normatīvā regulējuma izstrādei un virzībai apstiprināšanai Ministru kabinetā, projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanai Uzraudzības komitejā un tās Apakškomitejā, 

kā arī uzsākusi darbības projektu iesniegšanai jomās, kurās nav nepieciešams veikt 

grozījumus normatīvajā bāzē.  

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.  

Uzsākts darbs pie ES fondu 2021. -2027.gada plānošanas perioda programmēšanas. 

Nodrošināta aktīva līdzdarbība Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam izstrādē, 

sagatavota informācija par VARAM atbildības jomu stratēģisko rezējumu un investīciju 

nepieciešamības pamatojums turpmākai ES fondu finansējuma piesaistei vides, reģionālās 

attīstības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās. 

2019. gadā turpinājās četru projektu konkursu īstenošana Emisijas kvotu izsolīšanas 

instrumenta (turpmāk – EKII) ietvaros. Konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” ietvaros tiek īstenoti 8 

projekti par kopējo EKII finansējumu 8,5 milj. eiro apmērā, pārskata periodā turpinājās 3 

projektu īstenošana un 5 projektiem ir uzsākts monitoringa periods. Konkursa 

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” ietvaros tiek 

īstenoti 7 projekti par kopējo EKII finansējumu 23 milj. eiro, pārskata periodā turpinājās 5 

projektu īstenošana un 2 projektiem ir uzsākts monitoringa periods. Konkursa 

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” ietvaros 

tiek īstenoti 16 projekti par kopējo EKII finasnējumu 7 milj. eiro. Savukārt konkursa 

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku 

būvniecību” ietvaros tiek īstenoti 2 projekti par kopējo EKII finansējumu 10 milj. eiro. Četru 

konkursu ietvaros kopējais plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā būs 1 638 

tonnas. 
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EKII projektu 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. 

Papildus, lai veicinātu Latvijas reģionu attīstību un konkurētspēju starptautiskā 

mērogā, līdz 2019.gada beigām 9 Eiropas teritoriālās sadarbības programmās, kurās piedalās 

Latvijas finansējuma saņēmēji, ir apstiprināti 424 starptautiski projekti. Tajos Latvijas 

partneri sadarbojas ar vairāk nekā 3500 starptautiskajiem partneriem no 28 ES dalībvalstīm, 

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

reģionu attīstībai 110,1 milj. eiro (kopējais Eiropas finansējuma piešķīrums augstākminēto 

projektu īstenošanai ir 441,4 milj. eiro). 

2019.gada 6.novembrī Latvijā, Rīgā notika Latvijas - Igaunijas starpvaldību komisijas 

sēde, kuras laikā tika pārrunāti abu valstu divpusējās sadarbības aktuālie jautājumi un 

turpmākās sadarbības attīstības virzieni. Abas puses vienojās turpināt darbu pie jautājumiem 

par veselības aprūpi pierobežas reģionos, pārrobežu dzelzceļa savienojuma Rīga-Tartu 

attīstību, savstarpējo pārrobežu glābšanas operāciju procedūru un plānu saskaņošanu, kopējās 

iepakojumu depozīta sistēmas izveides iespējām, prāmja savienojumu starp Sāremā salu un 

Kurzemi, kā arī par prioritāri rekonstruējamajiem pierobežas ceļu posmiem. Darba kārtībā 

tika iekļauts papildus jautājums par ģeodēziskās atskaites sistēmas vienādošanu Latvijas-

Igaunijas robežas tuvumā.   

2019.gada 23.aprīlī parakstīts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021.gada perioda 

programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" (turpmāk – 

programma LV-CLIMATE) līgums, kā arī nodrošināta programmas LV-CLIMATE 

normatīvo aktu izstrāde. 2019.gada 16.aprīlī  Ministru kabinetā apstiprināta Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014-2021.gada perioda programmas "Vietējā 

attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras jomā" (turpmāk – programma LV-

LOCALDEV) koncepcija, kā arī nodrošināta programmas LV-LOCALDEV līguma izstrāde. 

Līdz 2024.gadam programmas LV-CLIMATE ietvaros paredzēti ieguldījumi (16,5 milj. eiro) 

vides un klimata jomā, bet programmas LV-LOCALDEV ietvaros paredzēti ieguldījumi (11,7 

milj. eiro) reģionālās attīstības, pašvaldību sadarbības un kultūras jomās. 

 Lai nodrošinātu ES fondu pieejamību atkritumsaimniecības un ūdenssaimniecības 

sektoriem ES fondu 2021.–2027.gadam plānošanas periodā un noteiktu turpmākus 

stratēģiskos attīstības virzienus, VARAM uzsākusi darbu pie Atkritumu apsaimniekošanas 

valsts plāna 2021.-2028. gadam un Notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plānu 2021.-

2027.gadam  izstrādes. 

Neskatoties uz aktīvo darbu jau pie ES fondu 2021.–2027.gadam plānošanas perioda, 

vienlaikus efektīvi tiek pārvaldītas ES fondu 2014. – 2020. gadam plānošanas periodā 

pieejamās investīcijas vides aizsardzības jomā: 

1)2019.gadā nodrošināta lielā projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna 

sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” veiksmīga īstenošana, ievērojot vai pat atsevišķās 

aktivitātēs apsteidzot projekta īstenošanas laika grafiku: Dienvidu dīķī ekskavēti un 

pārstrādāti vairāk kā 80% gudrona piesārņojuma, bet Ziemeļu dīķi dīķī pabeigta gudrona un 

smilts maisījuma ekskavācija, tiek veikta teritorijas rekultivācijas, kā arī  atsūknēti vairāk kā 

80% piesārņoto pazemes ūdeņu. Projekta aktivitāšu īstenošanai pieejams Eiropas Reģionālās 
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attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 24,87 milj. eiro apmērā. Līdz ar to projekta 

ietvaros veicamie sanācijas darbi tuvojas noslēgumam, jo 2020.gadā plānots nodrošināt 

apjomīgākās sanācijas darbu daļas izpildes pabeigšanu: Dienvidu dīķī pabeigt sērskābā 

gudrona atklātās tilpnes gudrona maisījuma ekskavēšanu, apstrādi un transportēšanu, kā arī 

uzsākt teritorijas rekultivāciju, bet Ziemeļu dīķi pabeigt gudrona un smilts maisījuma 

ekskavēšanu, apstrādi, utilizāciju, piesārņoto pazemes ūdeņu atsūknēšanu un teritorijas 

rekultivāciju. Kopumā projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2023.gada 1.pusgada beigām. 

2) Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības jomā līdz 2019. gada 

31.decembrim tiek nodrošināta 46 projektu līgumu īstenošana par kopējo KF finansējumu 

101,3 milj. eiro, jeb 95% apmērā no pieejamā KF finansējuma, tajā skaitā pabeigta divu 

projektu īstenošana Olainē un Rojā. Kopš projektu uzsākšanas, centralizēto notekūdeņu 

savākšanas pakalpojumu lietotāju skaits pieaudzis par 4 782 iedzīvotājiem, kam pieslēgumi 

izveidoti tieši projektu ietvaros. Savukārt apstiprinātajos projektos kopumā līdz 2023.gada 

beigām paredzēts nodrošināt mājsaimniecību pieslēgumus centralizētajiem kanalizācijas 

tīkliem 38 tūkstošiem iedzīvotāju. 

3) Piesaistot ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda finansējumu, 

turpinās pretplūdu pasākumu īstenošana un rādītāju sasniegšana. Līdz 2019. gada 31. 

decembrim noslēgti līgumi par 10 projektu īstenošanu par kopējo ERAF finansējumu 24,3 

milj. eiro, jeb 84% apmērā no pieejamā ERAF finansējuma, t.sk. pabeigts viens projekts 

(ERAF finansējums – 0,8 milj. eiro). 2019.gadā turpinājās projektu līgumu ieviešana, kā 

rezultātā no plūdu apdraudējuma pasargāti 28 387 iedzīvotāji Ventspilī un Ogrē, vienlaikus 

novēršot applūšanas risku 15 objektiem, tādējādi samazinot potenciālos draudus piesārņojuma 

novadīšanai vidē. Apstiprinātie plūdu aizsardzības projekti kopumā paredz, ka līdz 2023.gada 

beigām 196 197 iedzīvotājiem tiks mazināti plūdu radītie riski. 

4) 2019. gadā turpinājās 2017. gadā uzsāktā ES Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fonda (EJZF) finansētā projekta „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” 

īstenošana ar mērķi veicināt zināšanu pilnveidošanu par jūras vides stāvokli un to 

ietekmējošām slodzēm, t.sk. sociālekonomiskajiem aspektiem. Projektā gūtās zināšanas 

palīdzēs izvēlēties un pamatot visefektīvākos pasākumus, jūras vides stāvokļa uzlabošanai. 

5) 2019. gadā apstiprināts pirmais Latvijas integrētais projekts no ES LIFE 

programmas (LIFE GoodWater). Integrētie projekti ir plaša mēroga projekti, kas nodrošina 

Eiropas Savienībā būtisku vides un klimata politikas dokumentu ieviešanu, kā arī sekmē 

labāku vides politikas mērķu iekļaušanu citās politikas jomās. Šos projektus raksturo 

daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums un plašs iesaistīto partneru loks. Projekts LIFE 

GoodWater astoņu gadu laikā fokusēsies uz Latvijas upju un ezeru ūdens kvalitātes 

uzlabošanu. Projekta kopbudžets ir 14,5 miljoni EUR, no kuriem 8,6 miljoni – ES 

finansējums. 

6) Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanas jomās turpinās septiņu 

noslēgto līgumu īstenošana par KF finansējums – 43,7 milj. eiro jeb 87% apmērā no pieejamā 

finansējuma. Līdz 2019.gada 31.decembrim ir pabeigti visi četri atkritumu dalītās vākšanas 

sistēmas attīstības projekti, izbūvējot 36 atkritumu dalītās vākšanas punktus un 2 laukumus, 

kā arī iegādājoties 2 atkritumu dalītās vākšanas maršrutu apkalpojošās automašīnas, tādejādi 

uzlabojot dalītu atkritumu šķirošanas pakalpojuma pieejamību Ādažos, Ikšķilē, Daugavpilī un 

Jelgavā. Šo projektu ietvaros izveidotajā infrastruktūrā tiks dalīti savākti 1 859 tonnu 

atkritumu gadā. 2019.gadā turpinājās atkritumu pārstrādes un reģenerācijas projektu 

ieviešana. 

 

 

 

 



 18 

1.2.5  VARAM sniegtie pakalpojumi 

 
1. Valsts pārvaldes pakalpojumu “Iedzīvotāju pieteikumu izskatīšana ministrijas 

kompetences jomās”; 

2. Starpiestāžu pakalpojumu “Būvvaldes funkcija Latvijas Okupācijas muzejam”. 

  

VARAM 2019.gadā tika saņemts 2441 iedzīvotāju pieteikums valsts pārvaldes 

pakalpojumam “Iedzīvotāju pieteikumu izskatīšana ministrijas kompetences jomās” 

(iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšana ministrijas kompetences jomās), no kuriem 

501 pieteikums saņemts, izmantojot elektroniski pastu, savukārt ar pasta starpniecību saņemti 

1940 pieteikumi. Minētā pakalpojuma sniegšanas ietvaros sūdzības nav saņemtas un 

pakalpojuma izpildē nav bijuši kavējumi. 

VARAM 2019.gadā tika saņemti 14 pieteikumi starpiestāžu pakalpojumam “Būvvaldes 

funkcija Latvijas Okupācijas muzejam”, no kuriem 10 pakalpojumi pieteikti, izmantojot 

elektronisko pastu, viens – ar pasta starpniecību, savukārt 3 pakalpojuma pieteikumi saņemti 

klātienē.  Minētais pakalpojums ietver būvatļaujas izdošanu, atzīmes veikšanu par 

projektēšanas nosacījumu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Latvijas Okupācijas 

muzeja ēkas pārbūvei un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecībai. Minētā 

pakalpojuma sniegšanas ietvaros sūdzības nav saņemtas un pakalpojuma izpildē nav bijuši 

kavējumi. 

  

1.2.6.  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 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 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*: 

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 2019. gada 27.septembrī veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi 

2018. gada 9.oktobra būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.2-2018-526 projekta “Padomju okupācijas 

upuru piemiņas memoriāla, Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā” būvniecībai.  Vienlaikus 

turpinās būvdarbi Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības 

projekta būvniecības pirmās kārtas ietvaros -  Latvijas Okupācijas muzeja pārbūves, tai skaitā 

jaunas piebūves (Nākotnes nams), būvniecībai. 

  

* Latvijas Okupācijas muzeja likuma 6.panta trešā daļa noteic, ka Padomju okupācijas 

upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības projektu īsteno divās kārtās līdz 

2020. gada 31. decembrim. 
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2. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā. Padotībā esošās 

institūcijas un kapitālsabiedrības, kurās VARAM ir valsts 

kapitāla daļu turētāja. 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 17.oktobra rīkojumu Nr.530 „Par 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības 

aģentūrai” 3.punktu, ar 2019. gada 1. maiju likvidēta VARAM padotībā esošā tiešās pārvaldes 

iestāde – Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, pievienojot to VARAM  

padotībā esošajai tiešās pārvaldes iestādei – Valsts reģionālās attīstības aģentūrai. Latvijas 

vides aizsardzības fonda administrācijas visas līdzšinējās saistības un noslēgtie līgumi paliek 

spēkā un pāriet uz Valsts reģionālās attīstības aģentūru kā funkciju, tiesību, saistību un 

prasību pārņēmēju. 

2020.gadā plānota VARAM padotībā esošo dabas institūciju reorganizācija. Tiks 

sagatavoti priekšlikumi dabas aizsardzības sistēmas pilnveidei saistībā ar Dabas aizsardzības 

pārvaldes, Latvijas Dabas muzeja un valsts zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas 

personas “Nacionālais botāniskais dārzs” funkciju izpildi, kā arī priekšlikumi centralizētai 

administratīvai pārvaldībai, apvienojot šīs iestādes. Tāpat tiks sagatavoti priekšlikumi par 

Dabas aizsardzības pārvaldes funkcijām un uzdevumiem, kas nododami Valsts vides 

dienestam. 

2019.gada beigās spēkā esošā VARAM struktūra attēlota 1.attēlā. Savukārt VARAM 

padotības iestādes 2019.gadā skatīt 2.attēlā. 



 

 

1.attēls. VARAM struktūra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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 

 

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 

Informācijas sistēmu 

arhitektūras nodaļa 

Latvijas-Lietuvas programmas 
nodaļa 

Finanšu un sertifikācijas nodaļa 

Reformu nodaļa 

Projektu vadības nodaļa 



 

 

2.attēls. VARAM padotās iestādes 2019.gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras 

Veiksmīgai administratīvi teritoriālās struktūras un reģionālās pārvaldes pilnveidošanai ir būtiska 

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

starpnozarisko skatījumu reģionālajai attīstībai būtisku jautājumu risināšanā.  

Šobrīd nav nodrošināta reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru 

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

lauku teritorijām. Pastāv būtiskas sociālekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības starp reģioniem, t.sk. 

izteikti monocentriska uz galvaspilsētu orientēta apdzīvojuma un ekonomiskās darbības struktūra un 

Latvijas reģionu un attīstības centru nepietiekama konkurētspēja, zema uzņēmējdarbības aktivitāte, īpaši 

ārpus galvaspilsētas (nepietiekami priekšnoteikumi uzņēmējdarbības attīstībai un investoru piesaistei gan 

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

nenodrošina pietiekamu izlīdzināšanas līmeni, nav nodrošināta pašvaldību nodokļu ieņēmumu un valsts 

budžeta nodokļu ieņēmumu sasaiste, kā arī valsts līdzdalība sistēmas realizācijā ir nepietiekama. 

Diskusijās par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodu ir aktualizējies 

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

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

nozares ar nepieciešamajiem datiem, kuri raksturotu vides kvalitātes izmaiņas. Tomēr ne tikai minētajām 

vajadzībām, bet arī citām vides, reģionālās attīstības un IKT jomas vajadzībām finansēšanas iespējas no 

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā pieejām investīcijām 2020.gadā var 

samazināties, jo tiek uzsākta finansējuma mobilizēšana no dažādiem avotiem krīzes pārvarēšanai un 

ekonomikas atveseļošanai pēc COVID-19 uzliesmojuma beigām.  

 

Sarežģījumus projektu un programmu īstenošanai veido nestabila situācija būvniecības tirgū un 

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

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  

Padotās iestādes 
Ministrija ir valsts kapitāla daļu 
turētāja šādās kapitālsabiedrībās 

Valsts vides dienests 

Vides pārraudzības valsts birojs 

Dabas aizsardzības pārvalde 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

Latvijas Dabas muzejs 

Nacionālais botāniskais dārzs 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs 

Vides investīciju fonds 

Elektroniskie sakari 
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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. 

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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3. FINANŠU RESURSI UN VARAM DARBĪBAS REZULTĀTI 2019. 

gadā  

 

3.1 Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 2019. gadā. 
 

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā  

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 
faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 104 156 412 125 757 296 114 844 683 

1.1. dotācijas 88 565 181 87 381 310 81 873 288 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 510 957 744 783 775 185 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 12 468 209 34 047 946 28 680 683 

1.4. Transferti 2 612 065 3 583 257 3 515 457 

1.5. ziedojumi un dāvinājumi 202 70 70 

2. Izdevumi (kopā) 100 797 674 138 745 462 113 192 052 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 77 265 728 122 293 882 97 441 055 

2.1.1. kārtējie izdevumi 35 810 545 37 718 874 35 801 718 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
11 355 973 19 189 293 13 576 552 

2.1.4. Kārtējie maksājumi Eiropas 

Savienības budžetā un starptautiskā 

sadarbība 

6 165 693 16 846 624 13 008 347 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 23 933 517 48 539 091 35 054 438 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 23 531 946 16 451 580 15 750 997 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

4. Darbības rezultatīvie izpildes rādītāji par 2019. gadu
1
 (katrā darbības jomas sadaļā no VARAM 

2017.-2019. gadam darbības stratēģijas ietvert rezultatīvo rādītāju izpildes datus par stratēģijas 

darbības periodu – par 2019. gadu, ) 

 

4.1 Vides kvalitātes saglabāšana un oglekļa mazietilpīgas un pret klimata pārmaiņām noturīgas attīstības 

sekmēšana   

Nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, koordinējot Latvijas SEG emisiju samazināšanu un sekmējot Latvijas pāreju uz 

oglekļa mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību.  

 

Politikas rezultāti 

Politikas rezultatīvie rādītāji Faktiskā vērtība  Plānotā vērtība  Faktiskā  aktuālākā vērtība  

 

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

radītajiem)
2
 

16,6 (2015) 50 (2020) 73.36% (2018.g. pārtrādāts no visiem radītiem 

nebīstamajiem atkritumiem) 
27.2 % (2018.g. pārtrādāts no visiem radītiem 

                                                           

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

 
2 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam (turpmāk- NAP 2014-2020); Latvijas ilgtspējīgas attīstītības stratēģija līdz 2013. gadam (turpmāk LIAS - 2030); 26.03.2014. MK rīkojums Nr.130 “Vides politikas 
pamatnostādnes 2014.-2020. gadam” 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=253919
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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mājsaimn iecības un līdzīgajiem atkritumiem) 

 

 

 

 

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (tūkst. 

t/gadā)
3
 ‘

4
: 

  

NOX 34,46 (2014)  25 (2020)  

26,68 (2020)* 

34,25 (2018) 

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

7,81 (2020) 

3,86 (2018) 

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

19,25 (2020) 

20,45 (2018) 

GOS 54,22 (2014) 53 (2020) 

33,33 (2020) 

39,99 (2018) 

NH3 17,47 (2014) 16 (2020) 

14,75 (2020) 

15,45 (2018) 

Kopējās SEG emisijas (CO2 emisijas apjoms emisijas kvotu 

tirdzniecības sistēmas kontrolētajās iekārtās milj. t/CO2)
5
 

2,31 (2015) 2,26 (2020) 2,61(2018) 

Stabilizētas kopējās SEG emisijas, Mt CO2 ekvivalenta 11,4 (2014)
 

12,16 (2020) 11,7 

 

Rezultāts Rezultatīvais rādītājs 

2019 plāns 2019 izpilde 

Mazināta piesārņojošo Piesārņojošo darbību (A, B, 15 19 

                                                           
3 NAP 2014-2020; 26.03.2014. MK rīkojums Nr.130 “Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” 
4 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.  
5 Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam 

http://likumi.lv/doc.php?id=253919
http://likumi.lv/doc.php?id=265262
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darbību ietekme uz 

vidi un cilvēku 

veselību 

C) operatoru skaita 

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) 

92 112 

Novērojumu skaits ir 

optimāls, lai novērtētu 

vides stāvokļa izmaiņu 

tendences, kā arī 

pieņemtu lēmumus 

vides politikas 

pilnveidošanā 

Vides novērojumu skaits 

gadā, t. sk., meteoroloģiskie 

novērojumi, gaisa kvalitātes 

novērojumi, ūdens 

kvantitatīvie un kvalitatīvie 

novērojumi 

3 400 000 4 226 699 

Samazinātas oglekļa 

dioksīda emisijas  

Projektu ietvaros sasniegtais 

ikgadējais oglekļa dioksīda 

emisiju samazinājums, 

tūkst.tCO2 

140 98 

Uzlabota infrastruktūru 

notekūdeņu 

savākšanas,  plūdu 

riska pārvaldības, kā 

arī vides monitoringa 

un kontroles jomās 

Piesaistīto investīciju
6
 

apjoms vides kvalitātes 

nodrošināšanai un 

monitoringam, klimata 

pārmaiņu ietekmes 

mazināšanai un pielāgošanai 

(euro/gadā)
7
 

2 245 612
8
 

 

 

5 654 399
9
 

 

 

                                                           
6
 Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi naudas izteiksmē, euro. 

7 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. 
8 Plānotās piesaistītās investīcijas 2019. gadā aprēķinātas atbilstoši 2019.gadā plānoto ES fondu  projektu atlases, vērtēšanai un ieviešanas uzsākšanas aktuālajam laika grafikam 
9
 Piesaistīto investīciju  apjomā iekļautas gan ES fondu projektu attiecināmās izmaksas, gan neattiecināmās izmaksas; 
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4.2.  Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu un efektīvu pārvaldību, saglabājot bioloģisko daudzveidību, nodrošinot 

ekosistēmu pakalpojumu pieejamību un veicināt pāreju uz aprites ekonomiku 

 
 

Nodrošināt vidi saudzējošu un ilgtspējīgu dabas resursu pārvaldību, nodrošinot īpaši aizsargājamo biotopu un sugu aizsardzību un labvēlīgu aizsardzības stāvokli, "Natura 2000" 

teritoriju pārvaldību, īstenojot dabas resursu un ilgtspējīgu pārvaldību.  

Politikas rezultāti 

Politikas rezultatīvie rādītāji Faktiskā vērtība  Plānotā vērtība  Faktiskā aktuālākā vērtība  

Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (EUR uz vienu 

resursu tonnu)
10

 

 

 

Dabas resursu izmantošanas produktivitāte
11

  (EUR/kg) 
 

510 (2014)* 600 (2020)  

 

 

 

0.97 tūkst (EUR/KG) 

(2018) 

Lauku putnu indekss
12

  (1999.g. = 100)   119 (2010) 115 (2020) 88,4 (2019) 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars 

(% no valsts teritorijas)
13

  
18 (2015) 18 (2030) 18

14
 (2019) 

 

Rezultāts Rezultatīvais rādītājs  

2019 plāns 2019 izpilde 

Nodrošināta 

tūrisma un dabas 

Uzturēti tūrisma un dabas 

izglītības infrastruktūras 
748 748 

                                                           
10

 NAP 2014-2020; LIAS 2030 
11 Centrālās statistikas pārvaldes dati 

Lauku putnu indekss11    
12 NAP 2014-2020; LIAS 2030 
13 LIAS 2030 

14 Tajā skaitā 7 % veido Ziemelvidzemes Biosfēras rezervāts 
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izglītības 

infrastruktūras 

objektu 

pieejamība 

sabiedrībai 

objekti īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijās (skaits gadā 

(DAP)) 

 

 

 

Nodrošināts sugu 

un biotopu 

labvēlīgas 

aizsardzības 

statuss 

Apsaimniekoti pļavu, meža un 

purvu biotopi (ha gadā) (DAP) 

 

18 007 17 257 

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) 

1 650, tajā skaitā 

NBD – 150,  

LDM – 900, 

DAP – 600. 

2 647, tajā skaitā 

NBD – 326, 

LDM – 1 720, 

DAP – 601.  

 

Nodrošināta sugu 

un krājuma 

vienību 

saglabāšana 

Ex situ  un krājumā uzturētās 

vienības (skaits gadā) 
218 815 284 218, tajā skaitā 

NBD – 74 955, tajā skaitā 

ex situ genofonda vienības 24 570, 

herbāriju paraugi 50 385, 

LDM – 209 263. 

    

Nodrošināta 

kvalitatīva vides 

informācija 

Sasniegtā tiešā mērķauditorija 

(tūkst) izmantojot medijus 

(prese, TV, radio, internets) 

700 VVD informācija - 168000 Kopumā 

(TV, radio, laikraksti, interneta ziņu 

portāli, VVD konti sociālajās 

platformās) aptvertā auditorija 

(saskaņā ar LETA veikto ikmēneša 

monitoringu) 2019.gadā 168 miljoni: 

160 miljoni auditorija latviešu valodā, 

8,5 miljoni krievu valodā, 65,9 tūkstoši 

angļu valodā. 

 

795 tūkst. sasniegtā auditorija 

(VRAA/LVAFA) 
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Rādītāja sasniegšanai īstenoti šādi 

projekti: 

1) 3 specializēti TV raidījumu projekti 

2) 3 specializētu vides izglītības 

periodisko izdevumu projekti 

3) 10 periodisko izdevumu tematisko 

sadaļu (publikāciju) veidošana par 

videi draudzīgu un atbildīgu 

dzīvesveidu projekti 

4) 3 sabiedrības informēšana par videi 

draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu 

radio raidījumos projekti 

 

Nodrošināta 

dabas resursu 

pārdomāta 

izmantošana 

Dabas resursu izmantošanas 

(ūdens resursi, zemes dzīles, 

aizsargjoslas) pārbaužu 

īpatsvars, kurās konstatēti 

pārkāpumi (%)  

23 VVD informācija - 16 

Nodrošināta 

cilvēkiem un 

videi droša 

jonizējošo 

starojuma avotu 

izmantošana 

Darbībām ar jonizējošā 

starojuma avotiem veikto 

pārbaužu īpatsvars, kurās 

konstatēti pārkāpumi (%) 

35 VVD informācija - 35 

Nodrošināta 

biotopu un sugu 

stāvokļa 

apzināšana,  kā 

arī dabas resursu 

ilgtspējīga un 

Piesaistīto investīciju
15

 apjoms  

biotopu un sugu stāvokļa 

apzināšanai un aizsardzībai, kā 

arī dabas resursu ilgtspējīgai 

un efektīvai izmantošanai 

(euro/gadā)
16

 

15 000 000
17

 18 150 000
18

 

 

                                                           
15 Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi naudas izteiksmē, euro. 
16 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) . 
17 Plānotās piesaistītās investīcijas 2019. gadā aprēķinātas atbilstoši 2019.gadā plānoto ES fondu  projektu atlases, vērtēšanai un ieviešanas uzsākšanas aktuālajam laika grafikam 
18

 Piesaistīto investīciju  apjomā iekļautas gan ES fondu projektu attiecināmās izmaksas, gan neattiecināmās izmaksas 
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efektīva 

izmantošana un 

informācijas 

sniegšana 

sabiedrībai 

Palielināts Zaļā 

iepirkuma 

īpatsvars 

‘Publiskajos 

iepirkums 

finansiālā 

izteiksmē 

Zaļā iepirkuma īpatsvars 

publiskajos iepirkumos, % 
18 17,3 



 

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

Politikas rezultatīvie rādītāji Faktiskā vērtība  Plānotā vērtība  Faktiskā aktuālākā vērtība  

Teritorijas attīstības indekss plānošanas 

reģionos
19

: 

Rīga 

Vidzeme 

Kurzeme 

Zemgale 

Latgale 

 

0,786 

-0,724 

-0,577 

-0,454 

-0,838 

(2010) 

 

0,55 

-0,50 

-0,40 

-0,28 

-0,55 

(2020) 

 

0,91 

-0,76 

-0,85 

-0,53 

-1,29 

(2018) 

Strādājošo skaits (privātā sektorā) 

uzņēmumos, kuru ražošanas vai 

pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa 

Latvija, izņemot Rīgu
20

 

429 900 (2011) 446 300 - 475 100 (2023) n/a
21

 

 

Rezultāts Rezultatīvais rādītājs
 

 

2019 plāns 2019 izpilde 

Uzņēmējdarbības 

attīstība un darbavietu 

radīšanu pašvaldībās 

 

1. Piesaistīto investīciju
22

 apmērs 

(euro/gadā) pašvaldību 

uzņēmējdarbības projektiem 
23

 

48 464 716 

 

124 290 424
24

 

2 Strādājošo skaita pieaugums 

Latgales reģionā, Latgales speciālās 

ekonomiskās zonas izveides 

rezultātā
25

 

200 115 

                                                           
19 NAP 2014-2020 

20 NAP 2014-2020 127.uzdevums; Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” (specifiskie rezultāta rādītāji, tabula Nr. 2.3.6. un tabula Nr. 2.5.14.). 
21

 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. 
22 Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi naudas izteiksmē, euro. 
23

3.3.1. 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” 
24

 Piesaistīto investīciju  apjomā iekļautas gan ES fondu projektu attiecināmās izmaksas, gan neattiecināmās izmaksas 
25 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 22 

4. Uzņēmumu skaits, kas iesaistīti 

PR atbalsta pasākumos 

(konsultāciju saņēmēji, semināra 

apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un 

pieredzes vizītes) 
775 

 

 

773 

Pakalpojumu 

kvalitāte un 

pieejamība 

1. Piesaistīto investīciju
26

 

apmērs (euro/gadā) 

energoefektivitātes projektos
27

 

 

14 319 223
28

 

 

33 349 282
29

 

2. Plānošanas reģionu īstenotie 

pasākumi pašvaldību 

pakalpojumu uzlabošanai  20 

 

 

20 

Uzlabota un 

lietotājiem draudzīga  

elektroniska vide 

visu līmeņu 

1. Valsts pārvaldes un 

pašvaldību lietotāju skaits, kas 

strādā ar TAPIS 
700 

 

958 

                                                           
26 Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi naudas izteiksmē, euro. 
27Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu pašvaldību ēkās”. 
28 Plānotās piesaistītās investīcijas 2019. gadā aprēķinātas atbilstoši ES fondu atlašu plānošanai, projektu vērtēšanai un ieviešanai. 
29

 Piesaistīto investīciju  apjomā iekļautas gan ES fondu projektu attiecināmās izmaksas, gan neattiecināmās izmaksas 
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teritorijas attīstības 

plānošanas 

dokumentu izstrādei 

un uzturēšanai 

2. TAPIS publiskās daļas portālā 

Ģeolatvija.lv
30

 apmeklējumu 

skaits gadā
31

. 29 000 

 

28404 

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) 
30000 

 

0 

2. Jaunradīti pakalpojumi 

((2023.gadā 58 pakalpojumi)  
32 

 

24 

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) 

280 

 

 

 

 

390 

Veikta VARAM 

administrēto 2007.-

2013.g. plānošanas 

perioda ES 

struktūrfondu un 

 Projektu skaits, kuriem tiek 

veikta pēcuzraudzība
32

 

(aktivitātes, kuru ietvaros 

VARAM veic visas 

starpniekinstitūcijas funkcijas 

81 81 

                                                           
30

 Teritorijas attīstības plānošanas sadaļa ĢeoLatvija.lv. 
31 Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu meklēšana un skatīšanās, pieteikšanās paziņojumu saņemšanai, priekšlikumu iesniegšana teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās 

apspriešanas laikā. 
32

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

https://geolatvija.lv/geo/#/
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Kohēzijas fonda 

slēgšana un 

apstiprināto projektu 

pēcuzraudzība 

bez sadarbības iestādes 

iesaistes) 

 

4.3.  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 (%)
33

 

52,1 (2015)
34

 60 (2020) 80,2 

Elektroniski parakstītie (ar laika zīmogu), dokumenti, skaits milj. 4 (2016) 7 (2019) 7,1 

 

Rezultāta 

formulējums 

Rezultatīvais rādītājs
 

 

2019 plāns 2019 izpilde 

E-pakalpojumu 

pieejamības un 

sniegšanas  

uzlabošana 

1. Uz oficiālo e-Adresi 

(Latvija.lv) nosūtīto ziņojumu 

skaits 

 

1 200 000 704 594 

2. Valsts pārvaldes pakalpojumu 

portālā www.latvija.lv unikālo 

lietotāju skaits (tūkst. kopš 

2008.gada) 

720 

1 085 

3. Iedzīvotāju īpatsvars, kas 

izmanto internetu sadarbībai ar 

valsts un pašvaldību institūcijām 

62% 
80,2 % 

                                                           
33

 NAP 2014-2020 
34

 CSP 
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4. Publiskās pārvaldes iestādes, 

kurās izmantoti VRAA 

koplietošanas moduļus 

(Latvija.lv e-pakalpojumu vide, 

Vienotā pieteikšanās, 

Maksājumu modulis, E-konts) 

60 

 

224 

 

Klātienes un 

elektroniskajā 

vidē 

pakalpojumu 

pieejamība visos 

reģionos 

1. Izveidoti un uzturēti jauni 

novadu nozīmes VPVKAC, % 

no novadu attīstības centru 

skaita 

100 91 

2. Izveidoti un uzturēti jauni 

reģionālās un nacionālās 

nozīmes VPVKAC, % no 

reģionālās un nacionālās 

nozīmes attīstības centru skaita 

36 33 

5. VPVKAC pieprasīto 

pakalpojumu gadījumu 

kopskaits 

60 000 92 125 

6. Apmeklējumu skaits 

pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās 

3,2  

14,5 milj. 

6.1. Fizisko apmeklējumu 

skaits 
64 % 39,85 % 

 

6.2. Virtuālo apmeklējumu 

skaits  
36 % 60,15 % 

E-dokumentu 

aprites īpatsvara 

palielināšana  

1. Elektroniski saņemto un 

nosūtīto dokumentu īpatsvars 
55 % 42% 

2. Elektroniski nosūtīto 

dokumentu īpatsvars 
65 % 

39% 

 

 

Uzlabota 

pakalpojumu 

sniegšanas 

kvalitāte un 

lietojamība 

Mācības apmeklējušo 

pašvaldību un valsts pārvaldes 

darbinieku skaits 500 2 226 

Nodrošināta 

bezmaksas 

Pakalpojumu sniedzēju skaits 

(pašvaldību publiskās 
811 811 
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pieeja internetam 

un 

vispārpieejamiem 

elektroniskās 

informācijas 

resursiem 

bibliotēkas 

lietotājiem 

bibliotēkas) 

Nodrošināta 

efektīva un 

caurskatāma 

pašvaldību 

darbības 

pārraudzība 

Izstrādātas vadlīnijas/metodiskie 

ieteikumi pašvaldībām 

skaits/gadā 

2 

 

 

2 

Palielinās 

frekvenču resursa 

pieejamība 

mobilo sakaru 

platjoslas datu 

pārraidei 

Nacionālajā radiofrekvenču 

plānā iedalīts un komersantiem 

pieejams frekvenču resurss 

mobilo sakaru platjoslas datu 

pārraidei (mērvienība, MHz) 

1187 

 

 

1 187 
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4.5.   Digitālā vienotā tirgus attīstība, digitālo prasmju un valsts vienotās IKT arhitektūras pārvaldība  

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

Politikas rezultāti 

Politikas rezultatīvie rādītāji Faktiskā vērtība Plānotā vērtība Faktiskā aktuālākā vērtība  

Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar 

valsts un pašvaldību institūcijām (%)
35

 

52,1 (2015)
36

 60  (2020) 80,2 

 

 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs
 

2019 plāns 2019 izpilde 

Īstenota publiskās pārvaldes 

pilnveides pasākumu programma 

1. Izvērtēti, IKT mērķarhitektūrā 

iekļauti un uzraudzīti publiskās 

pārvaldes IKT attīstības projekti 

53 
53 

(kumulatīvi, 2019. gadā 8 projekti) 

2. Pilnveidoti
37

/ digitalizēti 

publiskās pārvaldes procesi
38

  

96/20 

 

25
39

 

 

 

3. Valsts pārvaldes 

pakalpojumu portālā 

www.latvija.lv pieejamo 

interaktīvo elektronisko 

pakalpojumu skaits 

180 

 

123 (Latvija.lv e-pakalpojums) 

un 

741 (ārējs e-pakalpojums) 

                                                           
35 NAP 2014-2020 
36 CSP 
37 Norādīti procesi, par kuriem tiks noslēgti īstenošanas līgumi. 
38 Norādīti ieviestie procesi (sasaiste ar deklarētajiem izdevumiem). 
39

 Norādīta informācija par pilnveidotajiem procesiem. Informāciju par starpposma rādītāju – noslēgtie līgumu par procesu pilnveidi – vairs netiek uzkrāta 

http://www.latvija.lv/
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Pilnveidota elektroniskās 

pārvaldes bāzes infrastruktūra 

1. Izveidotas/ pilnveidotas IKT 

koplietošanas platformas 

publiskajā pārvaldē, skaits 

4 

33
40

 

Palielināta publiskās pārvaldes 

informācijas pieejamība 

Atkalizmantošanas indekss 
60 1 945 (1 005

i
) 

Palielinās iedzīvotāju e-

prasmju līmenis 

1. Iedzīvotāju IKT vidējā 

līmeņa prasmju attīstība
[3]

 
27% 

43% 

2. Iedzīvotāju īpatsvars, kuri 

nekad nav lietojuši internetu 
14% 

11.6% 

Palielinās eID lietošana 1. Elektroniski parakstītie 

dokumenti, skaits/gadā 
7 milj. 

7,1 milj. 

2. Portālā latvija.lv 

autentifikācijas gadījumu 

skaits 

 

720 

 

793 820 

Piesaistīts Eiropas Savienības 

fondu projektu finansējums 

(iepriekšējo rezultātu 

sasniegšanas veicināšanai) 

Piesaistīto investīciju
41

 apmērs 

(euro/gadā) IKT arhitektūras 

pārvaldības un elektroniskās 

pārvaldes koplietošanas 

platformas attīstības 

projektiem
42

 

12 276 640
43

 

 

22 820 840
44

 

  

 

Efektīva nacionālā 

radiofrekvenču un nacionālās 

numerācijas izmantošana 

Nodrošināta diskusiju 

platforma un priekšlikumu 

izstrāde nacionālā 

radiofrekvenču un nacionālās 

numerācijas izmantošanai 

 

2 

 

3 

                                                           
40

 Rādītājs vēl var tikt precizēts, jo CFLA vēl nav apstiprinājusi projekta maksājuma pieprasījumu par 2019. gada decembri  
[3]

 Individuals who have carried out 3 or 4 internet related activities, Eurostat.  
41

 Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi naudas izteiksmē, euro. 
42

 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskais atbalsta mērķis "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes 

un privātā sektora mijiedarbību". 
43 Plānotās piesaistītās investīcijas 2019. gadā aprēķinātas atbilstoši 2019.gadā plānoto ES fondu  projektu atlases, vērtēšanai un ieviešanas uzsākšanas aktuālajam laika grafikam 
44

 Piesaistīto investīciju  apjomā iekļautas gan ES fondu projektu attiecināmās izmaksas, gan neattiecināmās izmaksas 



 

 

4.6. Nodrošināt VARAM darbības ilgtspējību, t.sk. paaugstinot iestādes darbības efektivitāti, mazinot 

administratīvo slogu un nodrošinot nodarbināto profesionalitātes celšanu 

Politikas rezultāti 

Rezultāts Rezultatīvais rādītājs 

2019 plāns 2019 izpilde 

Darbiniekiem ieejami 

personāla dokumenti 

elektroniskā vidē (saistībā ar 

Personāla uzskaites sistēmas 

Web vidē attīstību) 

Personāla dokumentu 

aprites elektroniskā 

veidā īpatsvara 

pieaugums 

90% 90 

Attīstīta motivējoša darba 

vide ministrijas 

darbiniekiem  

1. Personāla rotācijas 

koeficients 
≤0.22 

 

≤29 

2. Mācības apmeklējušo 

darbinieku īpatsvars no 

kopējā darbinieku skaita  

55% 75% 

Paātrināta rēķinu apmaksa, 

ieviešot rēķinu 

elektronisko saskaņošanu 

Pēc BFD informācijas nav 

finansējuma, tādēļ rādītāju 

nav ko ielikt 

Rēķinu saskaņošanas 

laiks dienās
45

:  

  

Rēķiniem, kas 

apmaksājami no viena 

līdz diviem finansēšanas 

avotiem 

5 Ieviešana pārcelta uz 2020.gadu 

Rēķiniem, kas 

apmaksājami no vairāk 

par diviem finansēšanas 

avotiem 

 

12 Ieviešana pārcelta uz 2020.gadu 

                                                           
45

 Rēķinu saskaņošanas sistēma ieviešana tiks sākta pakāpeniski no 2018.gada 
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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 
≥3 3 

Audita darba kvalitāte un 

efektivitāte 

Auditējamo 

apmierinātība 
≥3.5 3,73 



 

 

5. PERSONĀLS 

5.1. Personāla skaitliskais sastāvs un izmaiņas 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 2019. gadā vidēji bija 355 amata 

vietas, bet faktiskais vidējais nodarbināto skaits – 321, no tiem 233 valsts civildienesta ierēdņi 

un 88 darbinieki. Pārskata gadā ministrijā vidēji strādāja 249 sievietes un  72 vīrieši (turpmāk 

darbinieki).  

 
   

Kopumā 2019. gadā tika iecelti valsts civildienesta ierēdņa amatā vai pieņemti darbā 

60 darbinieki un pārtrauktas valsts civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ar 45 

darbiniekiem. Personāla rotācijas koeficients pārskata gadā ir 0,29 (pieņemto + atlaisto 

darbinieku skaits /amatu vidējais skaits) un personāla atjaunošanās koeficients – 0,17 

(pieņemto darbinieku skaits/amatu vidējais skaits). 

 
 

 

5.2 Personāla izglītība un kvalifikācijas paaugstināšana 

2019. gadā ministrijā 99% strādājošo  ir augstākā izglītība, tajā skaitā 75% darbinieku 

ir iegūts maģistra grāds un 3% darbinieku - doktora grāds. 

9% 

46% 

25% 

14% 
6% 

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

Ministrijas personāla sadalījums pa 
vecuma grupām  

41% 

23% 

36% 

līdz 4 gadiem 5-9 gadi ilgāk par 10 gadiem 

Ministrijas personāla sadalījums pēc 
nodarbinātības ilguma ministrijā  
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Lai nodrošinātu sekmīgu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

uzdevumu izpildi, 2019. gadā ministrijas darbinieki kvalifikācijas un profesionālo zināšanu 

paaugstināšanai piedalījās dažādos mācību pasākumos (kursi, semināri u.c.). 

Aktīvi ir izmantota iespēja Valsts administrācijas skolas īstenoto Eiropas Sociālā 

fonda projektu “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma 

izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” (U projekts) un “Valsts pārvaldes 

cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas 

jomā” (K projekts) ietvaros papildināt zināšanas gan klātienes nodarbībās, gan arī e-mācību 

veidā. Ministrijas vadība ir apmeklējusi mācību pasākumus Valsts kancelejas īstenotā projekta 

“Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma” ietvaros. 

Tie darbinieki, kuru darba pienākumi ir tieši saistīti ar ES struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadības likumā noteiktajām ES fondu atbildīgās iestādes funkcijām, regulāri piedalījās 

Valsts kancelejas organizētajās mācībās. Tāpat ir organizētas vairākas apmācības izmantojot 

ministrijas iekšējos resursus un arī pieaicinot citu valsts pārvaldes iestāžu speciālistus.  

Pārskata periodā ministrijas darbinieki savu profesionālo kompetenci un izpratni 

pilnveidoja par normatīvo aktu izstrādi, dažādu informācijas sistēmu lietošanu, digitālo 

tehnoloģiju rīku izmantošanu, kā arī ir apgūtas Dizaina domāšanas un LEAN sistēmas 

metodes, ir apmeklētas mācības, kas palīdz izprast uzņēmējdarbību un valsts pārvaldes lomu 

un funkcijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējas veicināšanā un administratīvā sloga 

mazināšanā. Dažādu līmeņu vadītāji ir apmeklējuši mācības par labu pārvaldību, stratēģisko 

plānošanu un pārmaiņu vadību.  

Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi tiek noteikti gan individuāli, ņemot vērā 

ikgadējā darba izpildes novērtēšanā noteiktās mācību vajadzības, gan arī plānoti un organizēti 

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

tiešo amata pienākumu izpildi. 

2019. gadā 75% no visiem ministrijas darbiniekiem ir piedalījušies dažādās mācību 

aktivitātēs, apgūstot jaunas zināšanas un iemaņas, tādējādi sekmējot profesionalitātes 

paaugstināšanos. 
 

6. 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 

savstarpējo komunikāciju. Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas process ir nepārtraukts 
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un tiek nodrošināts, veicot funkciju un uzdevumu izpildes uzraudzību, izmantojot stratēģiskās 

vadības procesu gan ministrijas vadības līmenī (sanāksmes, kopsapulces), gan struktūrvienību 

vadītāju līmenī (prioritāro mērķu un uzdevumu noteikšana, darba plāna sagatavošana, 

struktūrvienību sanāksmes), gan analizējot ministrijas darbības rezultātus, kā arī veicot 

iekšējos auditus, izmantojot Audita departamenta resursus, kas nodrošina ministrijas darbības 

sistēmu neatkarīgu uzraudzību, veicot plānotus un neplānotus auditus un pārbaudes, ieviešot 

auditu un citu novērtējumu rezultātā sniegtos ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas darbības 

pilveidošanai, darbības efektivitātes paaugstināšanai un administratīvā sloga samazināšanai. 

Audita departaments saskaņā ar valsts sekretāra apstiprināto audita stratēģiju un atbilstoši 

darba plānam veic ministrijas resorā iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu.  

2019.gadā Audita departamenta auditori kopumā no plānotajiem 39 uzdevumiem 

nodrošināja 34 uzdevumu izpildi, veicot atbilstoši riska novērtējumam balstītus ministrijas 

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

palīdzības projektu vadības īstenošanas sistēmas auditus un projektu izdevumu pārbaudes, tai 

skaitā neplānotus 2 auditus. 

2019.gadā veiktie iekšējie auditi, kā arī auditu ieteikumu ieviešanas gaita un citi 

pārliecības radīšanas aspekti (ārējo auditu rezultāti) liecina, ka iekšējās kontroles sistēma 

kopumā darbojas un atbilst normatīvo aktu prasībām, ministrijas darbības mērķiem, plāniem 

un deleģētajām funkcijām. Kopumā 2019.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 iekšējās kontroles trūkumiem tika 

nodrošināta 67 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 

kondrošināta Valsts kontroles revīziju laikā sniegto 126 ieteikumu ieviešanas uzraudzība, tai 

skaitā koordinējot komunikāciju starp ministriju un Valsts kontroli par ieteikumu ieviešanas 

gaitu. Audita departaments sagatavo ministrijas vadībai katru ceturksni informāciju par 

iekšējo un ārējo auditu sniegto ieteikumu ieviešanas gaitu, nodrošinot ieteikumu ieviešanas 

efektīvu uzraudzību. 

 

7. Starptautiskā sadarbība 2019. gadā 

2019. 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 2019. gadā VARAM nodrošināja Latvijas interešu pārstāvēšanu  divās 

OECD Vides politikas komitejas sanāksmēs, divās Ķimikāliju komitejas sanāksmēs, divās 

Digitālās ekonomikas politikas sanāksmēs, divās Reģionālās attīstības politikas komitejas 

sanāksmēs, kā arī OECD Reģionālās attīstības politikas komitejas ministru līmeņa sanāksmē 

Atēnās, Grieķijā 2019.gada 19.-20.martā, divās Vietējās ekonomikas un nodarbinātības 

attīstības (LEED) komitejas sanāksmēs un divās Publiskās pārvaldības komitejas sanāksmēs, 

kā arī šo komiteju paspārnē darbojošās darba grupās.  

2019.gadā OECD organizēja vairākas augsta līmeņa sanāksmes, kurās tika diskutēts 

par digitālo transformāciju un tās potenciālu ilgtspējīgā ekonomiskajā izaugsmē. 

Piemēram, OECD augsta līmeņa sanāksme Digitālā asambleja 2019.gada 11.-12.martā, kurā 

piedalījās arī Latvijas delegācija no VARAM. Tāpat Latvijas delegācijas ietvaros VARAM, 

tostarp vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, piedalījās OECD 
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Ministru padomes sanāksmē 2019.gada 22.-23.maijā,  kuras vadmotīvs bija 

“Digitalizācijas potenciāla izmantošana”.     

2019.gadā noslēdzās darbs pie OECD Vides raksturlielumu pārskata par 

Latviju izstrādes (uzsākts 2018.gada sākumā). Pārskata saīsinātā versija oficiāli 

publicēta 2019.gada 29.maijā, savukārt 17.oktobrī publicēts pilnais pārskats . 2019.gada 

17.oktobrī vienlaikus ar OECD Vides raksturlielumu pārskata par Latviju pilnās versijas 

prezentāciju notika publiskā diskusija "No atkritumiem uz resursiem - kā to nodrošināt visos 

resursu aprites cikla posmos”.  

Pirmajā OECD Vides raksturlielumu pārskatā par Latviju ir izvērtēts Latvijas progress 

nacionālo un starptautisko vides saistību īstenošanā pēdējā desmitgadē un izceltas Latvijas 

iespējas veicināt zaļo izaugsmi un attīstīt klimatneitrālu  ekonomiku. Pārskatā īpaša uzmanība 

pievērsta atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem un progresam virzībā uz aprites 

ekonomiku, kā arī vērtēti izaicinājumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.  Pārskatā 

iekļauti 69 OECD ieteikumi snieguma uzlabošanai, kurus Latvija apņēmusies ņemt vērā vides 

politikas plānošanā un īstenošanā.  

Novērtējot Latvijas kompetenci un potenciālo pienesumu, divi VARAM pārstāvji 

2019. gadā turpina darbu OECD Vides politikas komitejas darba grupu vadībā (amatos 

ievēlēti 2017. gadā). Tiek pildīti darba grupas par klimatu, investīcijām un attīstību biroja 

priekšsēdētaja vietnieka pienākumi  un Vides sniegumu darba grupas līdzpriekšsēdētāja 

pienākumi (kopš 2019.gada nogales - priekšsēdētāja pienākumi).  

Latvijas dalības Eiropas Savienībā (turpmāk - ES) ietvaros 2019. gadā VARAM 

pārstāvēja Latvijas intereses četrās ES Vides ministru padomes sanāksmēs, divās neformālajās 

ES vides ministru sanāksmēs un divās ES Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas 

padomes sanāksmēs par transporta, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas jautājumiem, 

kā arī vienā neformālajā ES transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes ministru 

sanāksmē. Ministrija aktīvi iesaistījās diskusijās par ES Daudzgadu finanšu ietvaru periodam 

pēc 2020. gada, ES klimata politiku, ES vides politiku  un tās nākotni, kā arī ES digitālās 

politikas, tai skaitā mākslīgā intelekta, attīstību.  

2019. gada 16. līdz 18.jūlijā VARAM piedalījās ANO Augsta līmeņa politikas 

foruma ilgtspējīgai attīstībai ministru līmeņa segmentā, kurā Latvija akcentēja oglekļa 

mazietilpīgas un klimatneitrālas ekonomikas attīstību, ilgtspējīga patēriņa un ražošanas 

modeļu ieviešanu, Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, kā arī pakāpenisku pāreju uz aprites 

ekonomiku un ekoloģisko labklājību. 2019.gada sesijā vislielākā uzmanība tika pievērsta 

klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās izaicinājumiem, ilgtspējīgai ekonomikas 

izaugsmei, kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, atbildīgu un taisnīgu pārvaldes institūciju 

izveidei, sociālai iekļautībai un nevienlīdzības mazināšanai, kā arī finanšu resursu un 

ieviešanas līdzekļu mobilizācijai.  

2019. gada 23.septembrī VARAM piedalījās ANO Ģenerālās asamblejas ietvaros 

organizētajā ANO Klimata rīcības samitā un blakus notiekošajos tematiskajos 

pasākumos, kuru mērķis bija veicināt un palielināt valstu apņemšanās un ambīcijas klimata 

pārmaiņu mazināšanā un Parīzes nolīguma īstenošanā. Latvija pievienojās iniciatīvai par 

jauniešu un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu Parīzes nolīguma mērķu īstenošanā, gaisa 

kvalitātes un klimata politikas saskaņotības uzlabošanu, kā arī iniciatīvai par klimata rīcības 

veicināšanu un partnerību veidošanu starp visiem pārvaldes līmeņiem pasākumu 

īstenošanai reģionos. ANO Klimata rīcības samita ietvaros Latvija sadarbībā ar Čehiju, 

Lietuvu un OECD organizēja augsta līmeņa sanāksmi par klimata pārmaiņu ierobežošanas 

sasaisti ar sociālās labklājības nodrošināšanu un diskutēja par transporta sektora emisiju 

samazināšanu, ilgtspējīga transporta attīstību, kā arī digitālo risinājumu izmantošanu klimata 

krīzes risināšanā.   
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2019. 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. Divpusējās 

starptautiskās sadarbības ietvaros VARAM turpināja vai aktualizēja sadarbību ar 

Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Amerikas Savienotajām Valstīm, Azerbaidžānu, Baltijas 

valstīm, Baltkrieviju, Gruziju, Īriju, Japānu, Kirgizstānu, Moldovu, Poliju u.c. 

2019. gadā VARAM pārstāvēja Latviju VARAM atbildības jomās Ekonomikas 

ministrijas vadīto starpvaldību komisiju - Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību 

komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības 

jautājumos, Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas Starpvaldību komisijas 

ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās kultūras sadarbības jautājumos un Latvijas Republikas 

valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības Apvienotajā ekonomikas komitejas – darbā.  

2019. gada 6. novembrī VARAM organizēja Latvijas Republikas un Igaunijas 

Republikas starpvaldību komisijas sēdi pārrobežu sadarbības veicināšanai. Puses 

vienojās turpināt sadarbību pie jautājumiem par veselības aprūpes pakalpojumu 

nodrošināšanu pierobežas reģionos, pārrobežu dzelzceļa savienojuma attīstību, savstarpējo 

pārrobežu glābšanas operāciju procedūru un plānu saskaņošanu un citiem aktuāliem 

jautājumiem.  

Baltijas valstu sadarbības ietvaros 2019. gada 30.-31. oktobrī Latvijā notika ikgadējā 

Baltijas valstu vides ministru tikšanās Baltijas Ministru padomes Vides komitejas ietvaros. 

Tās laikā Baltijas valstu ministri dalījās pieredzē par nacionālo enerģētikas un klimata plānu 

izstrādi un virzību uz ilgtermiņa klimata neitralitāti, kā arī klimata pārmaiņu investīcijām 

Eiropas Savienības daudzgadu finanšu budžetā 2021.-2027. gadam un jaunu atkritumu 

(bioatkritumu, tekstilizstrādājumu u.c.) plūsmu pārvaldību un sadarbības iespējām atkritumu 

plūsmu kontrolē. Diskusijas noslēgumā ministri parakstīja Baltijas valstu vides ministru 

kopīgo klimata deklarāciju, apliecinot Baltijas valstu kopējo virzību uz klimatneitralitāti 

ilgtermiņā. Nākamā ministru tikšanās notiks 2020. gadā Igaunijā.  

Savukārt par reģionālās attīstības jautājumiem atbildīgo Baltijas valstu ministru 

sanāksme notika 2019. gada 21.-22. novembrī Igaunijā. Baltijas valstu 

ministri pārrunāja reģionālās un vietējās pārvaldes darbības uzlabošanu, uzņēmējdarbības 

veicināšanu reģionos un atbalsta mehānismus demogrāfijas izaicinājumu 

risināšanai. Tāpat ministri apsprieda kopīgos izaicinājumus, intereses un iespējamos 

risinājumus attiecībā uz Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gadam izmantošanu reģionālās 

attīstības veicināšanai. Nākamā ministru tikšanās notiks 2020. gadā Latvijā.  

Līdz 2019. gada jūnija beigām Latvija turpināja pildīt prezidentvalsts lomu Baltijas 

jūras valstu padomē, tostarp aktīvi iesaistoties Ilgtspējīgas attīstības ekspertu grupas darba 

vadīšanā.   

2019. gadā VARAM veica iemaksas starptautiskajās organizācijās  1 565 524,70 euro 

apmērā. 

8. Sabiedrības informēšana un izglītošana 
 

2015. gada septembrī kā daļu no ilgtspējīgas attīstības mērķiem 2030. gadam ANO 

Ģenerālā asambleja pieņēma arī mērķrādītāju - uz pusi samazināt izšķērdētās pārtikas 

daudzumu uz vienu iedzīvotāju mazumtirdzniecības un patērētāju līmenī, kā arī apņēmās 

samazināt pārtikas zudumus ražošanas un piegādes ķēdēs. Eiropas Savienība un tās 

dalībvalstis ir apņēmušās sasniegt šo mērķrādītāju. Sākot ar 2020. gadu ES dalībvalstīm jāveic 

detalizēti pārtikas atkritumu mērījumi katrā pārtikas piegādes ķēdes posmā. Lai veiksmīgi 

uzsāktu šos mērījumus, 2019. gadā VARAM izstrādāti šādi projekti: 
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 Izstrādāts novērtējums par pārtikas ražošanas un ēdināšanas uzņēmumu radīto 

pārtikas atkritumu apsaimniekošanas praktiskajiem risinājumiem Latvijā un 

izpēte par Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi pārtikas atkritumu 

apsaimniekošanā un institucionālajā pārvaldībā. 

 Izstrādāta nacionālā metodika pārtikas atkritumu mērīšanai. 

Sadarbībā ar Valsts vides dienestu, pilnveidota esošā mikrolapa www.skiroviegli.lv 

par tīmekļvietni, kur ir pieejama aktuāla informācija par atkritumu dalītas vākšanas vietām 

Latvijā. “Šķiro viegli” ļauj iedzīvotājiem ērti atrast sev tuvākās atkritumu dalītas vākšanas 

vietas, saņemt visu nepieciešamo informāciju par konkrēto vietu, kā arī ziņot vietas 

apsaimniekotājam par neatbilstībām un pārkāpumiem. 

2019. gadā veikta visu pašvaldību aptaujāšana par to atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmām, t.sk. infrastruktūras nodrošinājumu un pieejamību sabiedrībai. Pēc aptaujas iegūtā 

informācijas apkopta un pēc sabiedrisko mediju lūgumiem, nodota tiem, kas tālāk sasniegusi 

ieinteresēto sabiedrību. 

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 2019. 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 280 preses relīzes, pausts ministrijas 

viedoklis 583 komentāros un/vai intervijās mediju pārstāvjiem, kā arī noorganizētas 15 preses 

konferences.  

Ilustratīvs attēls: biežāk komentētās tēmas: 

 

Nozīmīgu lomu sabiedrības informēšanā spēlē sociālie tīkli, ministrija ir strādājusi pie 

komunikācijas sociālajos tīklos pilnveidošanas ne tikai ievietojot vizuālos un video materiālus 

http://www.skiroviegli.lv/
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Twitter.com, Facebook.com, Youtube.com, bet arī nodrošinot tiešraides semināriem, 

diskusijām un preses konferencēm. Tas krietni palielinājis sekotāju skaitu ministrijas 

Facebook kontam, kas 2019.gada laikā pieaudzis par 40%, sasniedzot 3780 sekotāju. Audzis 

arī Twitter.com ministrijas konta sekotāju skaits par  8% sasniedzot 8000 sekotāju, savukārt, 

Youtube.com bijuši 15 115 skatījumi, kas ir par 15% vairāk, nekā pērn. Ministrijas youtube 

kanālā notiek gan tiešraižu straumēšana no semināriem, diskusijām, gan arī informatīvu 

videomateriālu izvietošana.  

Plašāks informācijas klāsts par ministrijas pārstāvētām nozarēm sabiedrībai tiek 

nodrošināts VARAM tīmekļa vietnē 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. VARAM 

tīmekļvietnes kopējais apmeklētāju skaits 2019.gadā bija 1 280 531, no kuriem unikālie 

skatījumi ir 955 532. Visvairāk apmeklētājus interesējusi informācija par administratīvi 

teritoriālo reformu un pašvaldību pārraudzības jautājumi, kam seko preses informācija, 

kontakti, vakances, informācija par ES fondiem, e-adresi un semināriem. 

Eiropas Savienības fondu atbalsts 

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, atbildīga 

atkritumu apsaimniekošana, reģionālā attīstība u.c. 

2019. gadā īstenota kampaņa “Izmests nav pazudis", kuras mērķis bija informēt un izglītot 

iedzīvotājus par atkritumu neradīšanu vai radītā atkritumu daudzuma samazināšanu, iesaistot 

sabiedrību un daloties labās prakses piemēros, motivējot līdzcilvēkus veikt pārdomātas izvēles 

ikdienā. Kampaņas rezultātā izveidota mājaslapa neizmet.lv (apmeklējums vairāk nekā 24000 

reizes) un Facebook lapa, izdales materiāls pirmklasniekiem Miskastes dienasgrāmata, kā arī 

recepšu video ar padomiem, kā pagatavot maltīti no pāri palikuša ēdiena.  

Lai informētu sabiedrību par ES fondu ieguldījumu nacionālās nozīmes vides 

informācijas un izglītības centru infrastruktūras pilnveidošanā, 2019. gada novembrī uzsākta 

kampaņa, lai popularizētu šo centru sniegtos pakalpojumus, ekspozīcijas, informatīvos 

pasākumus. Kampaņas pirmajā posmā popularizēts Latvijas Dabas muzejs. Komunikācijas 

aktivitātes veiktas sadarbībā ar raidījumu “Mēs ar brāli kolosāli" un e-klase. Kampaņa 

turpināsies līdz 2021. gadam. 

Uzsākta kampaņa audiovizuālo materiālu sagatavošanai ar ES fondu ieguldījumu 

reģionu attīstībai, kas turpināsies līdz 2021. gadam. Sabiedrības informēšanai izstrādātas arī 

infografikas par e-indeksa rezultātiem, reģionālās politikas pamatnostādnēm, ES fondu 

ieguldījumiem degradētajās teritorijās. 

Reģionālās attīstības veicināšana 

Viena no ministrijas galvenajām prioritātēm 2019. gadā bijusi administratīvi 

teritoriālās reformas īstenošana. Lai skaidrotu reformas mērķus, gaitu un sagaidāmos 

iedzīvotāju ieguvumus pakalpojumu saņemšanā, ministrija paralēli normatīvo aktu 

sagatavošanai veica plašu sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumu kampaņu.  

VARAM mājaslapā izveidota atsevišķa sadaļa “Administratīvi teritoriālā reforma", 

kurā publicētas ar reformas norisi saistītās aktualitātes, informatīvi materiāli, kā arī atbildes uz 

biežāk uzdotajiem jautājumiem. Divvirzienu komunikācijas nodrošināšanai tika izveidots 

īpašs e-pasts – reforma@varam.gov.lv un reformas zvanu centrs, uzklausot iedzīvotāju 

jautājumus un viedokļus, kā arī priekšlikumus. Kopumā 2019. gadā saņemti vairāk nekā 1000 

zvanu un e-pasta vēstuļu. Ministrija ik nedēļu sagatavojusi informatīvu materiālu par biežāk 

http://www.varam.gov.lv/
mailto:reforma@varam.gov.lv
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uzdotajiem jautājumiem, kas tiek publicēts ministrijas sociālajos tīklos (Facebook lapā un 

Twitter kontā), kā arī mājaslapā. 

Sabiedrības informēšanai un līdzdalībai 2019. gadā organizētas arī ministra J.Pūces un 

ministrijas pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem dažādos Latvijas reģionos, klātienē diskutējot 

ar iedzīvotājiem par reformas norisi un atbildot uz jautājumiem par pakalpojumu turpmāko 

nodrošināšanu reģionos, reģionu attīstību, sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā u.tml. 

Kopumā notikušas 20 reģionālās vizītes, iespēju robežās nodrošinot arī tiešraides translāciju 

ministrijas sociālajos tīklos un mājaslapā. 

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: 

 

 Izstrādātas mācību metodoloģijas un mācību materiāli bibliotekāriem, skolotājiem, 

žurnālistiem un valsts un pašvaldību darbiniekiem; 

 Apmācīti 3100 digitālie aģenti (bibliotekāri, skolotāji, valsts un pašvaldību 

darbinieki, žurnālisti);  

 Vietnē mana.latvija.lv publicēts 21 dzīves situāciju apraksts 

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

 Īstenots informatīvs vebinārs Ārlietu ministrijai un tās vēstniecībām; 

 Īstenots Nacionālais digitālais forums “Digitālā transformācija 360”; 

 Īstenoti 12 tīklošanās pasākumi (t. sk. vebināri un radošas darbnīcas); 

 Īstenoti  reģionālie pasākumi – Jelgava, Bauska, Jēkabpils, Valmiera, Aizkraukle.  

 Īstenota integrācija 11 partneru pasākumos – dalība Ziemeļeiropas Forsaita 

institūta diskusijā “Latvija Eiropā – atbalstāms reģions vai inovāciju lielvalsts”, 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) simtgades svinībās, jaunrades festivālā 

“iNOVUSS”, biedrības “Latvijas Formula 2050” rīkotajā konferencē 

“Tautsaimniecības izaugsme digitalizācijas laikmetā. Latvijas attīstības centru 

iespējas un izaicinājumi” un “Digitalizācija – kā paplašināt mazo un vidējo 

uzņēmumu iespējas Latvijas tautsaimniecības izaugsmes veicināšanai?”, Biznesa 

tehnoloģiju platformas (BiSmart) organizētajā konferencē “Gudrais uzņēmums”, 

semināros mazajiem un vidējiem uzņēmumiem par e-pakalpojumu izmantošanu, 

kas notika sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru Bauskā un 

Dobelē, Jelgavas domes Sabiedrības integrācijas pārvaldes (SIP) rīkotajā 

https://mana.latvija.lv/situacijas/
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pasākumā personām ar īpašām vajadzībām un senioriem par valsts un pašvaldības 

pieejamajiem e-pakalpojumiem u.c.  

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

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

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

iedzīvotājus par e-pakalpojumu lietošanu.  

 Īstenota informatīvā kampaņa “Digitālā nedēļa”. Kopumā iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem 2019. gada e-prasmju nedēļā bija iespējas piedalīties vairāk kā 350 

klātienes pasākumos. 

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).   

Pateicoties dalībai Eiropas Komisijas (EK) organizētajā tīklošanas sanāksmē "Green 

Spider", kurā divas reizes gadā Eiropas prezidējošā valstī tiekas vides ministriju un vides 

aģentūru komunikatori no visas Eiropas, lai sasniegtu vienotos Eiropas mērķus, varam veidot 

vienotu vides un dabas aktualitāšu komunikāciju  ar citām dalībvalstīm, kā arī izmantot to 

pieredzi, veidojot savus individuālos vēstījumus.  

Tā, piemēram, Latvija iesaistījās EK vienotajā komunikācijā par apputeksnētāju 

nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un sociālajos tīklos dalījās ar vizuālu informāciju par 

to, kā pilsētvidē palīdzēt apputeksnētājiem, piemēram, uz balkona iestādot puķes. Savukārt, 

atsūtītos izdales materiālus nogādājām  VARAM padotības iestādēm – Latvijas dabas 

muzejam un Dabas aizsardzības pārvaldei. Tāpat jāpiemin veiksmīgā sadarbība ar Austrijas 

Federālo lauksaimniecības, reģionu un tūrisma ministriju, kas ļāva izmantot un pēc vajadzības 

adaptēt izveidoto video sociālajiem tīkliem par plūdu apdraudējumiem.  

Svarīgs notikums bija arī pirmais OECD Vides raksturlieluma pārskata par Latviju 

prezentācija un ar to saistītie publicitātes pasākumi – mediju “off-the-record” brīfings,  paša 

pārskata prezentācija, tai sekojošā preses konference un padziļināta ekspertu diskusija. 

Pārskats ir objektīvs un neitrāls novērtējums par Latvijas vides rādītājiem, un neoficiālais 

brīfings bija izglītojošs pēcpusdienas pasākums medijiem, kurā OECD pārstāvji skaidroja 

būtiskākos ziņojuma secinājumus, rekomendācijas un pārskata analīzes principus Latvijai 

būtiskos vides jautājumos. 

No 3. līdz 4.jūnijam ministrija organizēja EK Klimata rīcības ģenerāldirektorāta 

Klimata stratēģijas direktora Artura Runges Mecgera* (Artur Runge-Metzger) vizīti Latvijā, 

ar mērķi veicināt izpratni par Eiropas Savienības virzību uz klimatneitralitāti.  Vizītē 

A.Runges Mecgers tikās ar ministru Juri Pūci un citiem klimata politikas veidotājiem un 

ekspertiem, lai apspriestu klimatneitralitātes politiku saistībā ar 2018. gada 28. novembrī 

Eiropas Komisijas publicēto paziņojumu “Tīru planētu - visiem! Tāpat, tika noorganizētas 

intervijas ar plašsaziņas līdzekļiem, kā arī tikšanās ar sociālajiem partneriem un publiskie 

pasākumi – tikšanās ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Lielo pilsētu 

asociāciju, kā arī pārstāvjiem no nozaru ministrijām, pasākumi ar Lauksaimnieku 

Organizāciju sadarbības padomes un jauniešu kustības “Fridays for future” pārstāvjiem, kā arī 
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publiskā diskusija “Eiropas Savienības klimatneitralitāte – kas tas ir, kāpēc tā vajadzīga un kā 

to sasniegt?” 

 

Eiropas Mobilitātes kampaņa  

Sabiedrisko attiecību nodaļa 2019.gadā veiksmīgi īstenoja Eiropas mobilitātes nedēļas 

(EMN) 2019 komunikācijas kampaņu, ar mērķi veicināt mobilitāti un “zaļā dzīves” veida 

attīstību Latvijas sabiedrībā. EMN jau vairākus gadus tiek atzīmēta no 16. līdz 22. 

Septembrim un ir kā vienota komunikācijas iespēja visās Eiropas Savienības valstīs, kas 

veicina iedzīvotāju mobilitāti un “zaļa dzīvesveida”stiprināšanu. 

EMN ietvaros Latvijas sabiedrība tika informēta par videi draudzīgiem un gudriem 

pārvietošanās līdzekļiem pilsētās, kā arī mudināta ekonomēt dabas resursus un pārvietoties 

gudri un veselīgi, saudzējot vidi. Projekta koncepcija tika veidota, pamatojoties uz EMN 

vienoto tēmu – “Droša pastaigāšanās un braukšana ar velosipēdu”. Komunikācijas kampaņa 

izveidota ar mērķi panākt iedzīvotāju uzvedības un paradumu maiņu, iepazīstināt “smart 

cities” jeb viedo pilsētu un videi draudzīgu dzīves stilu kā mūsdienīgu un aicināt sabiedrību 

sekot tam.  

Kampaņā piedalījās 20 Latvijas pašvaldības un pilsētas, kuras Eiropas mobilitātes 

nedēļas laikā iedzīvotājiem organizēja pasākumus, ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību 

“zaļam dzīves veidam” un kājāmiešanas un velo braukšanas priekšrocībām. Pamatojoties uz 

šo informāciju, sastādīts pasākumu plāns ar 85 Latvijā notiekošajām Eiropas mobilitātes 

nedēļas aktivitātēm. EMN ietvaros tika reģistrētas 178 aktivitātes. Gandrīz puse no tām bija 

pašvaldību rīkotie pasākumi, lai veicinātu zaļāku mobilitāti iedzīvotāju vidū. Pārējie 

reģistrētie notikumi ir dažādi satiksmes infrastruktūras uzlabojumi, galvenokārt, gājējiem. 

Eiropas līmeņa EMN konkursam tika izvirzīta Gulbene un Liepāja.  

Kampaņas laikā Facebook lapā “Gudrais pilsētnieks” tika izvietoti kampaņas 

materiāli: video un publicitātes raksti. Labākos rezultātus kampaņas laikā ir sasnieguši video 

materiāli ar Tomu Skujiņu (sportists-influenceris, sasniegtā auditorija: 33 571) un Mārtiņu 

Zvīdriņu (pārgājienu organizators, sasniegtā auditorija 30 151).  

 

9. 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, īstenojot Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030, Vides 

politikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam, kā arī normatīvajos aktos un politikas 

plānošanas dokumentos iekļaujot izglītības un zinātnes jautājumus. 

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 informācija
46

.
 

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.
 

                                                           

46 https://www.daba.gov.lv/public/lat/vides_izglitiba/  

https://www.daba.gov.lv/public/lat/vides_izglitiba/
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Izvērtēti Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda 

ikgadējie projektu pieteikumi, kas saistīti ar vides zinātni un izglītību. Tajā skaitā, piemēram, 

par atbalstu Vides izglītības fonda
47 

programmām (Ekoskolas, Zilais karogs, Zaļā Atslēga, 

Jaunie Vides reportieri, Izzini mežu). 

VRAA Latvijas Vides aizsardzības fonds 2019. gadā atbalstījis 68 vides izglītības un 

sabiedrības vides apziņas projektus publisko ūdeņu pieejamības, mediju, jauniešu vides 

apziņas un videi draudzīga dzīvesveida jomā, kopumā 952 643 euro apmērā 

 

10. 2020. gadā plānotie būtiskākie veicamie VARAM darbi 

Ministrija politiku īstenos 4 darbības virzienos: 

1. Darbības virziens: Pašvaldību un reģionu līdzsvarota attīstība 

Būtiskākās prioritātes: 

 ATR pabeigšana un iedzīvināšana (ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās 

teritorijas ar vietējām pašvaldībām); 

 ES fondu 2021.-2027.gadam un cita veida investīciju piesaiste Reģionālās politikas 

pamatnostādņu 2021.-2027.gadam uzstādījumu īstenošanai līdzsvarotai reģionālajai 

attīstībai (uzņēmējdarbības attīstība reģionos, pakalpojumu pieejamība un efektivitāte 

un reģionālā mobilitāte; pašvaldību kapacitātes stiprināšana, plānošanas reģionu 

darbības pilnveidošana); 

 Integrēta teritorijas attīstības plānošana (rīcībspējas un atbalsta iespēju palielināšana, 

lai risinātu uzņēmējdarbības, demogrāfijas un klimatu pārmaiņu risinājumus integrētā 

veidā) 

 Latvijas reģionu un pašvaldību starptautiskās konkurētspējas pilnveidošana un 

sadarbības veicināšana (ES investīciju fondi, INTERREG, EEZ/Norvēģijas finanšu 

instruments, utt.) 

2. Darbības virziens: Dabas kapitāla un klimata ilgtspējīga pārvaldība 

Būtiskākās prioritātes: 

 Vides kvalitātes saglabāšana un uzlabošana (gaisa, ūdens, jūras vides kvalitāte); 

 Ekonomiski efektīva un pārdomāta resursu izmantošana (aprites ekonomika; ZPI; 

zemes dzīles; atkritumi; ķīmisko vielu pārvaldība; atbalsta mehānismi (subsīdijas, 

nodokļu atvieglojumi u.tml.) videi draudzīgas attieksmes veicināšanai; integrēta 

ūdens resursu izmantošana; finansējuma piesaiste, t.sk., ES investīciju fondi); 

 Uz riska izvērtējumu balstīta vides politika (ilgtspējīga tautsaimniecības attīstība; 

rūpnieciskās avārijas; plūdi; uzraudzība un kontrole – sodu sistēmas optimizācija – 

“konsultē vispirms”; ES fondi – “ieguldījumu priekšnosacījumu izpilde”; finansējuma 

piesaiste, t.sk., ES investīciju fondi); 

 Klimata pārmaiņu ierobežošana un pielāgošanās klimata pārmaiņām (virzība uz 

klimatneitralitāti 2050. gadā, pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu īstenošanas 

koordinācija, klimata finanšu instrumentu ieviešana); 

 Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana (Natura 2000 teritoriju atbilstība ES 

prasībām; kompensāciju sistēmu pārskatīšana; dabas aizsardzības institūciju darbības 

                                                           

47 http://www.videsfonds.lv/lv/s-kums  

http://www.videsfonds.lv/lv/s-kums
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pārskatīšana; finansējuma piesaiste, t.sk., ES investīciju fondi;  dabas aizsardzības 

politika pēc 2020. gada). 

3. Darbības virziens: Digitālā pārvalde – pārmaiņu virzītājs 

Būtiskākās prioritātes: 

 Valsts pakalpojumu pārvaldības un klientu apkalpošanas spēju attīstība (tiesiskā 

un institucionālā pamata izveidošana; tehnisko platformu attīstība; finansējuma 

piesaiste, t.sk., ES investīciju fondi); 

 Drošs individuāls digitāls aprīkojums un digitālās prasmes (uzticamas 

elektroniskās identitātes, pakalpojumu autorizācijas, e-adrese, Pārrobežu risinājumi); 

 Valsts pārvaldes datu un platformu atvēršana (datu satura saderība); 

 Vienota valsts IKT pārvaldība (tiesiskā pamata un IKT arhitektūras pilnveide); 

 Efektīva nacionālo radiofrekvenču un nacionālās numerācijas izmantošana. 

4. Darbības virziens: Pārvaldes pilnveide 

Būtiskākās prioritātes: 

 Attīstība uz pārmaiņām - Normatīvisma mazināšana; Nulles birokrātija; 

Komunikācija ar sabiedrību (vides izglītība; VARAM pārvaldītie fondi); Viedā 

attīstība; Centralizācija; “Sāc ar sevi” – videi draudzīga darba vieta un rīcība; 

 Cilvēkkapitāls - Cieņpilna attieksme; Ieklausīšanās un uzticēšanās; Darbinieku 

apmācība (VARAM akadēmija, citi kursi); Pateicības izteikšana, darbinieka iesaiste 

lēmumu pieņemšanā, piederības sajūtas radīšana, darba un personīgās dzīves 

sabalansēšana – attālinātais un elastīgais darba laiks; Darba saturs  - darbiniekiem 

izaicinoši uzdevumi, kas atbilst viņu prasmēm un interesēm, dod iespēju 

pilnveidoties; Dalīšanās ar zināšanām – zināšanu eksports, t.sk. starptautiski; 

starptautiskā sadarbība. 
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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. sagatavo tiesību aktu 

projektus un politikas plānošanas dokumentus klimata pārmaiņu samazināšanai un 

pielāgošanās klimata pārmaiņu nodrošināšanai, nosaka tās mērķus, prioritātes, pasākumus, kā 

arī koordinē tās ieviešanu, aizstāv Latvijas intereses ES un starptautiski. Departaments 

sadarbojas ar nozaru ministrijām, lai nodrošinātu siltumnīcefekta gāzu (SEG) un 

klimatnoturīguma mērķu integrāciju nozaru politikās, sekmētu izmaiņas Latvijas 

tautsaimniecībā. Departaments arī uzrauga ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbību 

Latvijā, koordinē SEG inventarizāciju un attīsta klimata pārmaiņu finanšu instrumentu 

darbību. 

 

Departamentā ir šādas struktūrvienības - Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļa un 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. 
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Departamentā ir šādas struktūrvienības - Reģionālās attīstības plānošanas nodaļa, Reģionālās 

ekonomikas nodaļa. 

 
Pašvaldību departaments  

Pašvaldību departaments izstrādā un īsteno valsts politiku pašvaldību attīstības jomā, uzrauga 

pašvaldību darbības tiesiskumu un veic pašvaldību darbības analīzi, kā arī nodrošina 

pašvaldību metodisko vadību. 

Departamenta mērķis ir uzraudzīt pašvaldību darbības tiesiskumu, nodrošināt pašvaldību 

juridiskās darbības analīzi, koordinēt pašvaldību darbības attīstību, kā arī sagatavot 

priekšlikumus pašvaldību darbības pilnveidošanai, īstenot metodisko darbu pašvaldību 

darbības nodrošināšanai un uzlabošanai, kā arī veicināt ministrijas un pašvaldību sadarbību. 

 

Departamentā ir šādas struktūrvienības - Pašvaldību pārraudzības nodaļa un 

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 
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vienkāršošanu, samazinot administratīvo slogu, veicina vienas pieturas aģentūras principa 

īstenošanu publiskā pārvaldē un valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamību 

iedzīvotājiem; 

Plāno un koordinē elektronisko pakalpojumu attīstību publiskajā pārvaldē, 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, piedalās projektu 

iesniegumu vērtēšanā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un 9 lielo pilsētu integrētu 

teritoriālo investīciju vērtēšanai izveidotajās projektu iesniegumu vērtēšanas komisijās, kā arī 

pēc projektu apstiprināšanas – veic specifisko atbalsta mērķu ieviešanas uzraudzību. 

Vienlaikus tiek izstrādāti aktuālie investīciju nepieciešamības pamatojumi, lai piesaistītu ES 

fondu finansējumu arī 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros. 

 

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 projektu pēcuzraudzību un sadarbības iestādēm 

deleģēto funkciju uzraudzību. 

 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbildīgās iestādes funkciju izpildi attiecībā uz 

projektu rezultātu monitoringu. 
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 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta atbildīgās iestādes funkciju izpildi attiecībā uz 

projektu ieviešanas uzraudzību un kontroli. 

 2004.-2009.gada plānošanas perioda Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas 

valdības divpusējā finanšu instrumenta starpniekinstitūcijas funkciju izpildi attiecībā 

uz vides aizsardzības jomas projektu pēcieviešanas uzraudzību un kontroli un . 

 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.  

 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.–2021.gada 

perioda programmu apsaimniekotāja funkciju izpildi attiecībā uz programmu finanšu 

kontroli, projektu iesniegumu atlasi un īstenošanas uzraudzību. 

 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības strukturālo un investīciju 

fondu mērķa ”Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu un Eiropas Kaimiņattiecību 

instrumenta ietvaros īstenojamo programmu Finanšu kontroles institūcijas funkciju 

attiecībā uz Latvijas finansējuma saņēmējiem un programmu institūciju veiktajiem 

izdevumiem. 

 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. 

 

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 

finanšu pārvaldības 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.  
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 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 

2009.-2014.gada plānošanas perioda programmu apsaimniekotāja funkciju izpildi, 

nodrošiņot programmu ieviešanas vadību un uzraudzību. 

 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014. -2021.gada 

programmu apsaimniekotāja funkciju izpildi, nodrošinot programmu sagatavošanu, 

ieviešanas vadību un koordināciju; 

 Šveices Konfederācijas finanšu instrumenta pasākumu plānošanu, vadību un 

koordināciju; 

 mērķdotāciju investīcijām pašvaldībām plānošanu un uzraudzību, kā arī mērķdotāciju 

pašvaldību pasākumiem uzraudzību. 

 

Departamentā ir šādas struktūrvienības – Teritoriālās sadarbības nodaļa, Nacionālo un 

ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļa, Latvijas-Lietuvas Programmas nodaļa, Latvijas-

Krievijas  Programmas nodaļa Finanšu un sertifikācijas nodaļa.  

 

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 departaments nodrošina administratīvi-saimniecisko jautājumu risināšanu, 

tajā skaitā veic ministrijas materiāli tehnisko apgādi, organizējot un veicot nepieciešamos 

iepirkumus. Departaments organizē ministrijas darbinieku darbavietu iekārtošanu, pēc 

nepieciešamības plāno un organizē telpu remontu un rekonstrukciju. 

Departaments nodrošina šoferu pakalpojumus dienesta transportlīdzeļu izmantošanā 

ministrijas darbinieku darba braucieniem.  

Departamenta atbildībā ir arī lietvedības un dokumentu aprites organizēšanas jautājumi. 

Lai nodrošinātu efektīvu ministrijas resursu izmantošanu, departaments koordinē resora 

nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā, kā arī veic ministrijas 

valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma uzskaiti.  

Departaments administrē un pārrauga ministrijas pārziņā esošos Eiropas Savienības fondu 

tehniskās palīdzības projektus, lai nodrošinātu projektu efektīvu un saimniecisku īstenošanu 

atbilstoši ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vienošanās. 

Departamenta kompetencē ir veidot efektīvu ministrijas personāla vadības politiku, koordinēt 

vienotus personāla attīstības procesus, tai skaitā ministrijas darbinieku novērtēšanu un 

kvalifikācijas celšanu, organizēt ministrijas personāla plānošanu un atlasi,  kā arī nodrošināt 
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vienotu metodisko vadību ministrijas padotībā esošajām iestādēm personāla vadības 

jautājumos un  centralizētu personāla lietvedības procesu Vides pārraudzības valsts birojā. 

Departamentā ir šādas struktūrvienības: 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. 

 

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.  
 

 

 

 

  



 59 

Pielikums Nr.2 

 

2019. 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 veicinātdabas 

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. Pēc 2019. gada 1. maija 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 

Valsts aģentūra Latvijas 

Dabas muzejs  

(http://www.dabasmuzejs.

gov.lv ) 

 

 

Darbības mērķis ir sabiedrības izglītošana un vides apziņas veidošana. 

Tas ir vienīgais kompleksais dabaszinātņu muzejs Baltijā, kas glabā 

unikālu un daudzpusīgu dabaszinātņu kolekciju. 

 

 

 

Valsts zinātnes institūcija, 

atvasināta publiska 

persona „Nacionālais 

botāniskais dārzs” 

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

 

Darbības mērķis ir uzturēt zinātniski dokumentētas dzīvo augu 

kolekcijas, Latvijas savvaļas augu un Latvijas selekcijas augu gēnu 

banku. Tā pārziņā ir viena no lielākajām dzīvo augu kolekcijām 

Ziemeļaustrumeiropā - ap15 000 dažādu augu. 

 

 

 

 

Kapitālsabiedrību īss darbības raksturojums 

 
Iestādes nosaukums Kompetence 

Valsts SIA  

„Vides investīciju fonds” 

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

Darbības mērķis ir vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides 

aizsardzības projektu realizāciju un palielinot pašvaldību un 

kapitālsabiedrību kapacitāti, sagatavot un realizēt kvalitatīvus un 

efektīvus vides aizsardzības projektus no projekta idejas līdz tās 

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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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 2019.gadā: 

 16 likumprojektus; 

 7 politikas plānošanas dokumentus 

 48 Ministru kabineta noteikumu projektus; 

 32 Ministru kabineta rīkojumu projektus;  

 3 Ministru kabineta protokollēmumi; 

 21 informatīvos ziņojumus; 

 17 nostājas, nacionālās pozīcijas un ziņojumi ES ministru sanāksmēm; 

 1 citi dokumenti 

 

Saeimā apstiprinātie likumi 

Pieņemšanas 

datums 

Likuma nosaukums 

31.01.2019. Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā 

07.02.2019. Grozījumi likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu" 

07.02.2019. Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā 

21.02.2019. Grozījumi likumā ”Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu 

07.03.2019. Grozījumi Zemes pārvaldības likumā 

03.04.2019. Grozījumi Latvijas vides aizsardzības fonda likumā 

03.04.2019. Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem 

03.04.2019. Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā 

26.09.2019. Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"  

03.10.2019. Grozījums Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā 

17.10.2019. Grozījums Iepakojuma likumā 

28.11.2019. Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā" 

21.11.2019. Ģenētisko resursu izmantošanas likums 

14.11.2019. Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā 

05.12.2019. Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā 

12.12.2019. Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā 

 

Pieņemtie politikas plānošanas dokumenti 

Pieņemšanas 

datums 

Rīkojuma Nr./ 

protokollēmums 

TA nosaukums 

16.04.2019.  185 Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada 

perioda līdzfinansētās programmas "Vietējā attīstība, nabadzības 

mazināšana un kultūras sadarbība" koncepcijas projektu 

14.05.2019.   232 Par Jūras plānojumu Latvijas Republikas iekšējiem jūras ūdeņiem, 

teritoriālajai jūrai un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem līdz 2030. 

gadam 

 16.07.2019.  380 Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 

2030.gadam 

 16.07.2019.  381 Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražotājiem 

Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas 2021. - 2030. gada 

periodā 

20.08.2019. 
35#21 

Latvijas atvērto datu stratēģija 

17.09.2019.  445 Par administratīvi teritoriālo iedalījumu 

19.11.2019. 587 Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam 

 

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi 

Pieņemšanas 

datums 

Nr. TA nosaukums 

08.01.2019.  8 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi 

par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un 

elektroniskajās iekārtās" 

https://likumi.lv/ta/id/306979-grozijumi-personu-apliecinosu-dokumentu-likuma
https://likumi.lv/ta/id/309692-grozijumi-valsts-informacijas-sistemu-likuma
http://likumi.lv/ta/id/310063-grozijumi-nolietotu-transportlidzeklu-apsaimniekosanas-likuma
http://likumi.lv/ta/id/310471-grozijumi-iepakojuma-likuma
http://likumi.lv/ta/id/311259-grozijumi-juras-vides-aizsardzibas-un-parvaldibas-likuma
http://likumi.lv/doc.php?id=311262
http://likumi.lv/ta/id/310991-grozijumi-dabas-resursu-nodokla-likuma
http://likumi.lv/ta/id/311379-grozijumi-atkritumu-apsaimniekosanas-likuma
http://likumi.lv/ta/id/311436-grozijumi-oficialas-elektroniskas-adreses-likuma
https://likumi.lv/ta/id/306336-par-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-lidzfinansetas-programmas-vieteja-attistiba-nabadzibas-mazinasana-un
https://likumi.lv/ta/id/306336-par-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-lidzfinansetas-programmas-vieteja-attistiba-nabadzibas-mazinasana-un
https://likumi.lv/ta/id/306336-par-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-lidzfinansetas-programmas-vieteja-attistiba-nabadzibas-mazinasana-un
https://likumi.lv/ta/id/306969-par-juras-planojumu-latvijas-republikas-ieksejiem-juras-udeniem-teritorialajai-jurai-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas
https://likumi.lv/ta/id/306969-par-juras-planojumu-latvijas-republikas-ieksejiem-juras-udeniem-teritorialajai-jurai-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas
https://likumi.lv/ta/id/306969-par-juras-planojumu-latvijas-republikas-ieksejiem-juras-udeniem-teritorialajai-jurai-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas
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08.01.2019.  2 Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.373 "Finanšu 

nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām" 

15.01.2019 23 Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979.gada 13.novembra Ženēvas konvencijas 

par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokola "Par 

paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu" 

grozījumiem 

15.01.2019 24 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumos Nr.1071 

"Prasības jūras vides stāvokļa novērtējumam, laba jūras vides stāvokļa noteikšanai 

un jūras vides mērķu izstrādei 

15.01.2019 25 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts 

informācijas sistēmu savietotāja noteikumi" 

19.02.2019.  83 Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.401 "Noteikumi par 

valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu 

apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību" 

12.03.2019. 115 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.135 "Noteikumi 

par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām 

vides prasībām" 

12.03.2019. 117 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumos Nr. 42 "Noteikumi 

par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā 

līdzfinansēto projektu īstenošanai" 

19.03.2019. 126 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" 

16.04.2019.  163 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696 "Zemes 

dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārtība" 

16.04.2019.  164 Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 "Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 

30.04.2019.  181 Kārtība, kādā izmanto 2019.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību 

vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko 

pakalpojumu sistēmas pilnveidei 

28.05.2019.  224 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa 

"Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides 

risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma 

"Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides 

pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi" 

28.05.2019.  225 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu 

veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" 

11.06.2019.   248 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" 

11.06.2019. 249 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)" 

26.06.2019. 279 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa 

"Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides 

risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma 

"Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides 

pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi" 

 02.07.2019. 294 Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa 

novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 
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09.07.2019. 310 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi 

par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un 

elektroniskajās iekārtās" 

09.07.2019. 311 Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.174 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.3.specifiskā atbalsta mērķa 

"Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" īstenošanas noteikumi" 

09.07.2019. 312 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" 

09.07.2019. 313 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" 

09.07.2019. 314 Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.514 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt 

un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1.pasākuma 

"Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 

2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi" 

09.07.2019. 315 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa 

"Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides 

risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1.pasākuma 

"Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības 

priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi" 

09.07.2019. 316 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa 

"Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides 

risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma 

"Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides 

pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi" 

16.07.2019. 351 Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko 

elektronisko iepirkumu noteikumi" 

13.08.2019. 371 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1033 "Prasības 

savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza 

izveidošanai un reģistrācijai" 

13.08.2019. 372 Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.133 "Kārtība, kādā 

tiek nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un 

augu sugu īpatņiem" 

20.08.2019. 386 Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumos Nr.496 

"Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas 

kārtība" 

20.08.2019. 387 Dabas lieguma "Maņģenes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi 

27.08.2019. 403 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" 

17.09.2019. 449 Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts 

informācijas sistēmu savietotāja noteikumi 

08.10.2019. 468 Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas 

kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem" 

22.10.2019. 493 Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi 
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29.10.2019. 503 Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 888 

"Noteikumi par aizsargājamām alejām" 

05.11.2019.  520 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas 

perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu un Valsts informācijas sistēmu 

likuma 4. panta otro daļu 

05.11.2019.  523 Valsts informācijas sistēmu likuma 

5.panta pirmo daļu un 13.panta pirmo daļu 

19.11.2019.  544 Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumos Nr. 448 

"Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic 

uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem 

19.11.2019.  545 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 353 "Kārtība, 

kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti 

ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem 

būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu 

novēršanai 

19.11.2019.  546 Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 27. Jūnija noteikumos Nr.384 “Noteikumi 

par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”  
 

10.12.2019. 609 likuma 

"Par valsts budžetu 2019. gadam" 

40. pantu 

10.12.2019. 610 Atkritumu apsaimniekošanas  

likuma 22. panta otrās daļas 1.punktu 

17.12.2019.  668 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 150 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa 

"Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides 

risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma 

"Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības 

priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi" 

 

19.12.2019.  669 Atkritumu apsaimniekošanas likuma  

24.panta pirmo daļu un  

29. panta 1., 2., 3. un 4. punktu 

19.12.2019.  670 Atkritumu apsaimniekošanas likuma  

24. panta otro un ceturto daļu un  

31. panta trešo un ceturto daļu 

17.12.2019.  671 Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi 

 

 

17.12.2019.  683 Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 175 "Noteikumi 

par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem" 

17.12.2019.  684 Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa "Buļļu kāpas" individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi 

 

Pieņemtie Ministru kabineta rīkojumi 

Pieņemšanas 

datums MK 

Nr. TA nosaukums 

12.02.2019. 53 Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju 

20.02.2019. 73 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 

26.02.2019. 83 Par Edija Važņa atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata un Lailas 

Spaliņas iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā 

26.02.2019. 84 Par atļauju Lailai Spaliņai savienot amatus 

26.02.2019. 89 Par Baibas Brokas atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata un Viestura 

Zepa iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā 

https://likumi.lv/ta/id/55045-noteikumi-par-nepieciesamo-izglitibas-limeni-personam-kuras-veic-uznemejdarbibu-ar-kimiskajam-vielam-un-kimiskajiem-produktiem
https://likumi.lv/ta/id/55045-noteikumi-par-nepieciesamo-izglitibas-limeni-personam-kuras-veic-uznemejdarbibu-ar-kimiskajam-vielam-un-kimiskajiem-produktiem
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26.02.2019. 90 Par atļauju Viesturam Zepam savienot amatus 

26.02.2019. 99 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 

"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 

26.03.2019. 135 Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.oktobra rīkojumā Nr.530 "Par Latvijas 

vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības 

aģentūrai 

26.03.2019. 136 Par Grobiņas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā 

23.04.2019. 194 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" 

30.04.2019. 207 Par Elitu Baklāni-Ansbergu 

21.05.2019. 243 Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā 

28.05.2019. 261 Par Edvīnu Balševicu 

 04.06.2019. 271 Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 18.aprīļa rīkojumā Nr.167 "Par Latvijas 

institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta 

līdzfinansējumu 2018.-2020.gadā" 

19.06.2019. 297 Par valsts nekustamā īpašuma "Kaņieris 2", "Augustos", Lapmežciema pagastā, 

Engures novadā, atsavināšanu 

03.09.2019. 431 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" 

11.09.2019. 432 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

17.09.2019. 442 Peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisija 

24.09.2019. 458 Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.-2025.gadam 

08.10.2019. 493 Par valsts finansējumu nodrošināšanu Siguldas novada pašvaldībai Siguldas 

Bobsleja un kamaniņu trasē starptautiski nozīmīga pasākuma nodrošināšanai 

nepieciešamās Peldu ielas avārijas seku likvidēšanai 

22.10.2019. 524 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" 

22.10.2019. 526 Par Jelgavas pilsētas pašvaldības paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) 

izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā īstenošanu" un rīkojuma 

projekts "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības paredzētās darbības – transporta 

pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā – īstenošanu 

29.10.2019. 534 Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu 

komitejā 

29.10.2019. 535 Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas 

Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai 

05.11.2019. 563 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. februāra rīkojumā Nr. 136 "Par 

informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu jomā 

05.11.2019. 564 Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 567 "Par 

informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija)" 

05.11.2019. 565 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 
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19.11.2019. 576 Par valsts nekustamā īpašuma "Ezerlīči" Lapmežciema pagastā, Engures novadā, 

atsavināšanu 

19.11.2019. 583 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai no valsts budžeta 

programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 

19.11.2019. 584 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem"  

03.12.2019.  607 Par izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā 

teritorijā 

17.12.2019.  636 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas  

"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 

 

Pieņemtie Ministru kabineta protokollēmumi 

Izskatīšanas 

datums 

Prot. Nr. 

un 

paragrāfs 

Nosaukums 

5.02.2019. 5#21 Par Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokollēmuma (prot. 

Nr.60 23.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Īslandes, 

Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par 

Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta ieviešanu 2014.–2021.gadā"" 

4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  

17.09.2019. 42#23  Par Ministru kabineta pilnvarojumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministram Jurim Pūcem 

06.11.2019. 52#32 Par Ministru kabineta pilnvarojumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministram Jurim Pūcem 

 

Valdībā iesniegtie informatīvie ziņojumi 

Izskatīšanas 

datums 

Prot. Nr. 

un 

paragrāfs 

Nosaukums 

8.01.2019.  ievietots 

e-portfelī 

Par valsts vienotās IKT arhitektūras ieviešanu 

15.01.2019. 2#63 Par Latvijas valstij noteikto pienākumu elektroniskās identifikācijas shēmas 

paziņošanai Eiropas Komisijai un kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas 

drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas un 

uzraudzības kārtību elektronisko pakalpojumu nodrošināšanai 

05.02.2019. 5#27 Par turpmāko rīcību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanai 

12.02.2019. 7#47 Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas 

sadales vienībām un Kioto vienībām 

02.04.2019. 17#32 Par informācijas aprites un piekļuves risinājumiem valsts pārvaldē 

09.04.2019. 18#41 Par Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 sadaļas “Pasākumi mērķu 

sasniegšanai” 4.4. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi 

07.05.2019. 23#21 Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2018.gadā 

07.05.2019. 23#25 Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos CITADEL projekta īstenošanai 

Eiropas Savienības programmas "HORIZON 2020" ietvaros 

14.05.2019. 24#23 Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma 

modeli 

21.05.2019. 25#35 Par zaļā iepirkuma īstenošanas valsts pārvaldē gaitu 2018.gadā 

25.06.2019. 30#32 Koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi īstenošanas gaita 
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09.07.2019. 32#54 Par plūdu draudu brīdinājuma sistēmas efektivitātes uzlabošanas 

nepieciešamību 

13.08.2019. 34#51 Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2018.gadā 

27.08.2019. 36#43 Par invazīvām svešzemju sugām un kompetenču sadalījumu 

27.08.2019. ievietots e-

portfelī 
Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas 

īstenošanas gaitu 2018. gadā 

10.09.2019. 39#31 Pārskats par ziņojumu par Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 

30.novembra direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību ieviešanu 

2013.-2018.gadā 

15.10.2019. 48#33 Par Latvijas Republikas rīcību, lai novērstu pārkāpumus, kas minēti Eiropas 

Komisijas 2019.gada 7.marta formālās paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā 

Nr.2019/2027 

22.10.2019. 49#41 Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Ludzas 

novada un Līvānu novada pašvaldībās 

29.10.2019. 50#29 Par Latvijas viedokli Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu 

sadarbības veicināšanai 2019.gada sēdē 

5.11.2019. 51#49 Par investīciju programmu autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās 

reformas kontekstā 

09.12.2019. ievietots e-

portfelī 

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam 

starpposma 2. izvērtējums"  

 

Valdībā iesniegtās nostājas, nacionālās pozīcijas un ziņojumi ES ministru sanāksmēm 

Atbalstīšana

s datums 

Prot. 

numurs 

un 

paragrāfs 

Dokument

a veids 

Nosaukums 

26.02.2019.  10#57 Ziņojums 

ES 

ministru 

sanāk-

smēm 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, 

telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 

1.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem  

26.02.2019.  10#75 Nacionālā 

pozīcija 

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides 

ministru padomes 2019.gada 5.marta sanāksmei  

19.03.2019.  14#36 Nostāja Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 

2019.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras 

lietā Nr.2017/2030  

19.03.2019.  14#37 Nostāja Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 

2019.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras 

lietā Nr.2018/2368  

19.03.2019.  14#39 Nostāja Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 

2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras 

lietā Nr.2019/0062  

19.03.2019.  14#44 Nostāja Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 

2019.gada 24.janvāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras 

lietā Nr.2017/2176  

19.03.2019.  14#45 Nacionālā 

pozīcija 

Par Eiropas Komisijas paziņojumu "Tīru planētu - visiem! 

Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, 

konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku" 

30.04.2019.  22#30 Nostāja Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 

2019.gada 7.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā 

Nr.2019/2027  

14.05.2019.  24#24 Ziņojumi 

ES 

ministru 

sanāk-

Par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2019.gada 20.-

21.maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  
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smēm 

11.06.2019.  28#36 Ziņojumi 

ES 

ministru 

sanāk-

smēm 

Par 2019.gada 14.jūnijā neformālajā Eiropas Savienības ministru, 

kas atbildīgi par pilsētu attīstības jautājumiem, padomes sanāksmē 

izskatāmajiem jautājumiem 

11.06.2019.  28#44 Nacionālā 

pozīcija 

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas 

paziņojumu "Tīru planētu - visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 

redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un 

klimatneitrālu ekonomiku" 

09.07.2019.  32#58 Ziņojumi 

ES 

ministru 

sanāk-

smēm 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru 

padomes 2019.gada 11.-12.jūlija neformālajā sanāksmē 

izskatāmajiem jautājumiem  

01.10.2019.  44#77 Nacionālā 

pozīcija 

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides 

ministru padomes 2019.gada 4.oktobra sanāksmei  

08.10.2019.  46#31 Ziņojumi 

ES 

ministru 

sanāk-

smēm 

Par Latvijas Republikas rīcību, lai novērstu pārkāpumus, kas minēti 

Eiropas Komisijas 2019.gada 24.janvāra argumentētajā atzinumā 

pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2030 

08.10.2019.  46#37 Nacionālā 

pozīcija 

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Kohēzijas politikas 

mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam 

programmu sagatavošanu"  

26.11.2019.  55#49 Nacionālā 

pozīcija 

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 

Līgumslēdzēju pušu konferences 25.sesiju un Kioto protokola 

Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 15.sesiju, Parīzes nolīguma Pušu 

sanāksmes 2.sesijas turpinājumu, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas 

51.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 

51.sesiju, Madridē, Spānijā, 2019.gada 2.-13.decembrī" 

17.12.2019.  59#72 Nacionālā 

pozīcija 

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides 

ministru padomes 2019.gada 19.decembra sanāksmei  
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19.02.2019. 9#44 MK atbildes 

raksts 

Satversmes 

tiesai 

Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-19-05 
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